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Παρασκευή 9 Μαΐου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 9 Μαΐου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ.ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Η Βουλή θα κλείσει για δεκαπέντε ηµέρες. Θα ανοίξει την Τετάρτη 28 Μαΐου µε νοµοθετική εργασία την Πέµπτη 29 Μαΐου και
την Παρασκευή 30 Μαΐου θα έχουµε και κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Στέφανο Σαµοΐλη,
Βουλευτή Κερκύρας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3571) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ΤΕΙ κεντρικής Μακεδονίας διαµαρτύρεται για την υποστελέχωση του ΤΕΙ και
επισηµαίνει την κατάσταση δυσλειτουργίας στην οποία έχει περιέλθει.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3572) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Νοµού Μαγνησίας αιτείται την διαµόρφωση και λειτουργία της λέσχης σίτισης στο υπό ανέγερση αστυνοµικό µέγαρο
Μαγνησίας.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3573) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κουκής Μάριος καταγγέλλει
τη προπαγάνδα για το 16% στα φωτοβολταϊκά.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3574) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευρενιάδης Δηµήτριος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά µε την αθέτηση των συµβάσεων
που υπογράφηκαν για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, δηλώνοντας πως
θα οδηγηθεί στα δικαστήρια.
Τουρισµού
3575) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο αναπληρωτής προϊστάµενος της

Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού Θεσσαλίας αιτείται την
άµεση στελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας της οποίας προΐσταται.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
3576) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αλιευτικός Σύλλογος Παράκτιων
Αλιέων Βόλου επισηµαίνει την υποβάθµιση του Λιµεναρχείου
Αγίου Ιωάννη Πηλίου σε φυλάκιο, αναφερόµενη στα προβλήµατα
που η συγκεκριµένη ενέργειαενδέχεται να δηµιουργήσει.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3577) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γκάβος Ευστάθιος παραθέτει
τις απόψεις του σχετικά µε τους διορισµούς στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο καταγγέλλοντας παράνοµες απολαβές του Προέδρου
και των µελών της Διοικούσας Επιτροπής.
Υγείας
3578) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζοµένων του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Ιεράπετρας
παραθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο οικείος φορέας και
αιτείται την επίλυση των ζητηµάτων µέσα από νέες προσλήψεις
και αύξηση του προϋπολογισµού.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
3579) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Πάππας αιτείται την αποκατάσταση της αδικίας ως προς την αξιολόγηση τραυµατισµένου
αθλητή υποψηφίου των πανελλαδικών του 2013 για εισαγωγή του
στα ΤΕΦΑΑ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών
3580) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ντάκου Ρέα παραθέτει τις
προτάσεις της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος σχετικά µε το νοµοσχέδιο «Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών
ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων».
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών
3581) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο έχει κα-
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θυστερήσει η λήψη µέτρων για τη µείωση του ενεργειακού κόστους στις βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής.

καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του προγράµµατος «βοήθεια στο σπίτι».

Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
3582) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά το άνοιγµα δικογραφιών για τις εταιρείες που πουλάνε υπηρεσίες µε «κάρτες
υγείας».

Εθνικής Άµυνας
3592) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την αποκατάσταση του
υφιστάµενου καθεστώτος του ν. 3883/2010 σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών
3583) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα Επιµελητήρια Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας ζητώντας την
παράταση των σεισµοδανείων που ελήφθησαν µε την εγγύηση
του δηµοσίου.

Οικονοµικών
3593) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Βαµβακούσης εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για φορολογική αδικία που καλείται ο ίδιος να
τακτοποιήσει και η οποία προέκυψε από νοµοθετικό λάθος.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3584) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Γεωργιάδης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση στην έκδοση
της συνταξιοδοτικής του απόφασης.
Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
3585) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο απονεµήθηκε δικαιοσύνη για το θάνατο νεογέννητου βρέφους,
επισηµαίνοντας ότι πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες νοµικές
ενέργειες για την ταφή του.
Εσωτερικών, Οικονοµικών
3586) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Επαγγελµατιών Περιπτεριούχων Καπνοπωλών και Ψιλικών Ειδών Νοµού Αττικής
παραθέτει προτεινόµενη πρόταση νόµου του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που αφορά ρυθµίσεις
για την προστασία των περιπτερούχων.
Οικονοµικών
3587) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την εκποίηση
της Κασσιόπης στην Κέρκυρα.
Οικονοµικών
3588) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επιχειρηµατιών
Ενοικιαζόµενων Διαµερισµάτων-Δωµατίων «Κνωσσός» Ανατολικής Κρήτης εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την αναγραφή των
Τουριστικών Καταλυµάτων του κλάδου τους στο Ε9 ως ξενοδοχειακά καταλύµατα µε το καθεστώς των ειδικών κτιρίων.
Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ναυτιλίας και Αιγαίου
3589) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την αντίθεση
της εκκλησίας της Κρήτης στη σχεδιαζόµενη καταστροφή των
χηµικών της Συρίας στη Μεσόγειο.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3590) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων αιτείται τη διαφάνεια και τη
γνωστοποίηση των τιµών σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, για την ενηµέρωση του
ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία και καταναλωτή.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3591) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ) στη Σιάτιστα επισηµαίνει την καθυστέρηση της

Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3594) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά «πάρτι» φοροδιαφυγής εύπορων Ελλήνων, οι οποίοι απέκρυψαν τις
καταθέσεις τους στο εξωτερικό.
Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών
3595) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάµεων επισηµαίνει την οικονοµική επιβάρυνση
που θα επωµιστούν οι αποστρατευθέντες της πολεµικής αεροπορίας, οι οποίοι έλαβαν τρίµηνες αποδοχές για το έτος 2013,
εν αναµονή της εκδόσεως της συνταξιοδοτικής τους πράξης από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και αφορά τους πρώτους
µήνες του 2014.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισµού
3596) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επιχειρηµατιών
Ενοικιαζόµενων Διαµερισµάτων-Δωµατίων Ανατολικής Κρήτης
«Η Κνωσσός» παραθέτει τον προβληµατισµό της σχετικά µε την
κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης τιµοκαταλόγων στις επιχειρήσεις του κλάδου της, επισηµαίνοντας τις αρνητικές συνέπειες τού µέτρου αυτού στην αποτελεσµατική της λειτουργία.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών
3597) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δικαιοσύνη που αποκαλύπτει φαινόµενο κακοδιοίκησης από
µέρους δεκαπέντε οικονοµικών επιθεωρητών και συγκεκριµένα
τη διαγραφή προστίµων σε έξι δήµους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3598) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία lη Ένωση Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Ηρακλείου και άλλοι φορείς αιτούνται την επέκταση της υποχρεωτικότητας της Τοπικής Σύµβασης Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του οικείου νοµού, η οποία ισχύει µόνον για τα µέλη της
Ένωσης Ξενοδοχείων.
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών
3599) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών αιτείται
την οικονοµική ενίσχυση της ελληνικής συµµετοχής στο 11ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Κολύµβησης Κωφών στο Σάρανσκ της
Ρωσίας (22-28 Ιουνίου 2014).
Υγείας
3600) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο φαινόµενο που αντιµετωπίζουν τα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης
σχετικά µε τις ελλείψεις σε είδη διατροφής εξαιτίας της υποχρηµατοδότησής τους.
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Οικονοµικών
3601) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά την υπόθεση φορολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3602) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελληνοποντίων «Φλόγα
Ελληνισµού» αιτείται την απόσυρση των αναφερόµενων διατάξεων
του ν. 4093/2012, µε τις οποίες διακόπτεται η σύνταξη των υπερήλικων και ανασφάλιστων οµογενών από την πρώην ΕΣΣΔ.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
3603) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την κατάθεση
προτάσεων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ µε στόχο την αναµόρφωση του
ελληνικού ποδοσφαίρου.
Οικονοµικών
3604) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης
και Περιχώρων αιτείται την αλλαγή στη φορολόγηση των µεταχειρισµένων οχηµάτων για πολύτεκνους, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήµατός τους.
Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3605) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αιγιαλείας του Νοµού
Αχαΐας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου αιτούνται την έκδοση
απόφασης σχετικά µε τα ακίνητα προς καταγραφή ως δηµόσια
κτήµατα της περιοχής του Δήµου Αιγιαλείας.
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
3606) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά το αλισβερίσι συναλλαγών µεταξύ της «ERICSSON» και Ελλήνων πολιτών, καθώς
και αξιωµατούχων και στρατιωτικών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη
3607) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την καταστροφή που υπέστη το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κύµης στην Εύβοια
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευµάτων
3608) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφέρεται στην επιθυµία των
ζηλωτών µοναχών για ειρηνική επίλυση του ζητήµατος της
Μονής Εσφιγµένου Αγίου Όρους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3609) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Δέσποινα Κασπίρη αιτείται
τη δυνατότητα συµπερίληψης και των αποφοίτων του έτους 2012
στο θεσµό του 10% για το έτος 2014.
Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3610) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήµου Ξηροµέρου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας διαφωνεί µε την επέκταση- εκσυγχρονισµό των πλωτών
εγκαταστάσεων της υφιστάµενης µονάδας πάχυνσης θαλασσινών µεσογειακών ιχθύων στη θέση «Καµηλαύκα», διότι αντίκειται
στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Οικονοµικών, Υγείας
3611) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
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κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ µε ψήφισµα του επισηµαίνει σειρά θεσµικών, οικονοµικών
και ασφαλιστικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα µέλη του.
Οικονοµικών
3612) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου
Οικονοµικών εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την οκτάµηνη
καθυστέρηση πληρωµής τους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3613) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος των Εργαζοµένων της
«ΑΛΜΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» διαµαρτύρεται για
την καθυστέρηση πληρωµής των εργαζοµένων τους και αιτείται
την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων τους και την αποκατάστασή τους.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
3614) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κτηνοτρόφοι του Κοινοτικού
Διαµερίσµατος Αναύρας του Δήµου Αλµυρού αιτούνται την εξασφάλιση της επιλεξιµότητας των βοσκήσιµων εκτάσεών τους στο
ακέραιο ή τη δίκαιη κατανοµή των εκτάσεων για το έτος 2013
στο σύνολο των κτηνοτρόφων της περιοχής.
Εσωτερικών
3615) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων
ΚΗΦΗ Ελλάδος αιτείται σχετική νοµοθετική ρύθµιση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης των εργαζοµένων στα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων.
Εσωτερικών
3616) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων
ΚΗΦΗ Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση της υποβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στα
κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3617) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αιτείται την
ενηµέρωσή της σχετικά µε την πρόθεση του αρµόδιου Υπουργείου για τη χορήγηση των προβλεπόµενων µέσων ατοµικής προστασίας στα µέλη της.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3618) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πενταετούς
Υποχρέωσης αιτείται την ενηµέρωσή της σχετικά µε την πρόθεση
του αρµόδιου Υπουργείου για τη χορήγηση των προβλεπόµενων
µέσων ατοµικής προστασίας στα µέλη της.
Υγείας
3619) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Γαρυφαλιά Βιδάκη επισηµαίνει τις σοβαρές ελλείψεις σε οδηγούς των Κέντρων Υγείας
του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, µε δυσµενή συνέπεια τραγικού συµβάντος λόγω της αδυναµίας παρουσίας οδηγού ασθενοφόρου
σε όλες τις βάρδιες.
Εθνικής Άµυνας
3620) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ενώσεων Στρατιωτικών αιτείται την αντικειµενική και αξιοκρατική
µοριοδότηση της µετάθεσης των υπηρετούντων στις Ένοπλες
Δυνάµεις.
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Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
3621) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Πηλίου και Βορείων Σποράδων αιτείται τη στήριξη των
προσπαθειών επιβίωσης των αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων της περιοχής, επισηµαίνοντας σειρά ενεργειών που µπορούν να συµβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εσωτερικών
3622) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Φαιστού του Νοµού
Ηρακλείου αιτείται διευκρινήσεις για την εφαρµογή του άρθρου
51 παράγραφος 8 του ν. 4250/2014 και της υπ’αριθµ 10/28-032014 ερµηνευτικής εγκυκλίου, µε αφορµή τα προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν από τις αυξηµένες καλλικρατικές λειτουργίες.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3623) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αισθητικών Αποφοίτων ΤΕΙ Εκπαιδευτικών Ελλάδος
αιτείται την αξιοποίηση όσων συναδέλφων από τα µέλη του βρίσκονται σε διαθεσιµότητα και όσων κατέχουν δεύτερο πτυχίο.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3624) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αισθητικών Αποφοίτων ΤΕΙ Εκπαιδευτικών Ελλάδος αιτείται την αξιοποίηση όσων
συναδέλφων από τα µέλη του βρίσκονται σε διαθεσιµότητα και
όσων κατέχουν δεύτερο πτυχίο.
Εσωτερικών
3625) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήµου Βοΐου στη Σιάτιστα διαµαρτύρονται για την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευµένων
τους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3626) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ µε ψήφισµά του επισηµαίνει σειρά θεσµικών, οικονοµικών
και ασφαλιστικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα µέλη του.
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
3627) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι απολυµένοι εργαζόµενοι του Δηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού,
Αθλητισµού και Πολιτισµού του Δήµου Βόλου αιτείται την άµεση
αποκατάσταση των απολυµένων δηµοτικών υπαλλήλων του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.
Οικονοµικών
3628) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του Παγονερίου του
Δήµου Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας εκφράζουν τη
διαµαρτυρία τους για τις ανεξήγητες διαφοροποιήσεις του συντελεστή ΕΕΤΑ που εφαρµόζεται στα τιµολόγια της ΔΕΗ για τα
τοπικά διαµερίσµατα του αυτού Δήµου.
Οικονοµικών
3629) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Βαµβακούσης
γνωστοποιεί φορολογική αδικία σε βάρος της οικογενειακής του
επιχείρησης και αιτείται την αποκατάστασή της.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
3630) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χαράλαµπος
Βασιλειάδης διαµαρτύρεται για τη πληµµελή λειτουργία του Λι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µεναρχείου Ραφήνας, στη λεµβολόγηση των µικρών σκαφών.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3631) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Θεσσαλίας επισηµαίνει την ανάγκη
απλοποίησης της διαδικασίας για την εγγραφή των σηµείων
υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)
και την υποβολή των φακέλων για την έκδοση αδειών χρήσης
νερού στους αρδευτές.
Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3632) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά το ζήτηµα µε
την εταιρεία που πιστοποιεί την πλήρωση των όρων ασφαλείας
των χώρων παιχνιδιού.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3633) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για την προς ψήφιση τροπολογία 1424/41/28-4-2014, η οποία
θα επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία
των ιδιωτικών σχολείων.
Επικρατείας, Εξωτερικών
3634) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο η εταιρεία
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ» αντιµετωπίζει έντονα οικονοµικά προβλήµατα.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3635) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Πέλλας διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης
του οδικού άξονα Χαλκηδόνα-Γιαννιτσά-Έδεσσα-όρια Νοµού
Πέλλας, ο οποίος αποτελεί το βασικό αίτηµα όλων των παραγωγικών τάξεων, φορέων και κατοίκων του νοµού.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3636) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) Αττικής καταγγέλλει τις αναγκαστικές πράξεις είσπραξης που προωθούνται για
τις καθυστερούµενες ασφαλιστικές οφειλές των εγγεγραµµένων
στο σύλλογο.
Οικονοµικών
3637) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παραθέτει
τις προτάσεις του για έγκριση λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής-Εµφιάλωσης µε παραδοσιακό τρόπο.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
3638) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
σχετικά µε την χορήγηση παράτασης στη προθεσµία υποβολής
των φακέλων των Νέων Αγροτών για τη δεύτερη πρόσκληση του
έτους 2014.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3639) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ.κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ και Α’ Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
ΚΑΝΕΛΛΗ, κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Παραρτήµατος Προστασίας Παιδιού Αττικής «Μητέρα» και Παιδοπόλεις επισηµαίνουν τις τραγικές ελλείψεις που
βιώνουν οι εργαζόµενοι στις υπηρεσίες πρόνοιας, στα ιδρύµατα
και στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» και παραθέτουν τις προτάσεις τους για την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους.
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Παιδείας και Θρησκευµάτων
3640) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναστολή
λειτουργίας της Γραµµατείας του ΤΕΙ Πύργου στο Νοµό Ηλείας
και τη διεκδίκηση των δεδουλευµένων των διοικητικών υπαλλήλων της.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 6452/20-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ματθαιόπουλου Αρτεµίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-98/28-032014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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2. Στην µε αριθµό 6727/05-03-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γιαννακάκη Μαρίας, Ρεπούση Μαρίας, Πανούση Ιωάννη,
Ψαριανού Γρηγορίου και Κυρίτση Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’

«
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αριθµ. TKE /Φ.2/7964/28-03-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η
ακόλουθη απάντηση:
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»
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3. Στην µε αριθµό 6752/06-03-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Τζαµτζή Ιορδάνη (Δάνη) και Κουκοδήµου Κωνσταντίνου
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/5541/160/28-03-2014 έγγραφο

«
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από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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»
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4. Στην µε αριθµό 6889/12-03-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ουζουνίδη Μαρίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 14922/28-03-2014
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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5. Στην µε αριθµό 6917/12-03-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. TKE
/Φ.2/7970/28-03-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητικής

«
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Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη
απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 7004/17-03-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κασσή Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-101/28-03-2014 έγ-

«
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γραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας.».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός – Γενικές Αρχές
1. Ο παρών νόµος αποβλέπει στη θεσµοθέτηση του ρυθµιστικού πλαισίου άσκησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων του άρθρου 2.
2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι
ελεύθερη. Περιορισµοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριµένης
οικονοµικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι
εξής σωρευτικά συντρέχουσες περιστάσεις:
(α) δικαιολογούνται από συγκεκριµένους λόγους δηµοσίου
συµφέροντος,
(β) καθορίζονται σαφή και αντικειµενικού χαρακτήρα κριτήρια,
βάσει των οποίων ανατίθενται και ασκούνται οι σχετικές αρµοδιότητες της Διοικήσεως,
(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειµένου της ρυθµίσεως, και
(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγµατική
αρχή της αναλογικότητας.
3. Η επιβολή περιορισµών στην άσκηση της ελευθερίας των
ανωτέρω οικονοµικών δραστηριοτήτων κατά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας από τη Διοίκηση είναι ανεκτή µόνο κατά το µέτρο
που ο επιβαλλόµενος περιορισµός δικαιολογείται από την ειδική
φύση του αντικειµένου της ρυθµίσεως. Iδίως σε περίπτωση
ύπαρξης περισσότερων, εξίσου θαλποµένων, πτυχών δηµοσίου
συµφέροντος, περιορισµός στην ελευθερία άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας είναι ανεκτός µόνο αν προσδιορίζεται
ο προέχων σκοπός δηµοσίου συµφέροντος, στην εξυπηρέτηση
του οποίου αποβλέπει η εισαγωγή του συγκεκριµένου περιορισµού.
4. Στην έκταση που επιτρέπεται από τις διατάξεις του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σύνταγµα, δύναται να επιβάλλονται µέτρα περιορισµού της οικονοµικής ελευθερίας, για λόγους εδραίωσης της κοινωνικής ειρήνης και προστασίας του
γενικού συµφέροντος στο πλαίσιο του κρατικού προγραµµατισµού και συντονισµού της οικονοµικής δραστηριότητας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων
της εθνικής οικονοµίας και η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της προαγωγής ιδίως της οικονοµίας των ορεινών,
νησιωτικών και παραµεθορίων περιοχών.
5. Το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί αυτοτελώς προστατευόµενο αγαθό. Τα αρµόδια όργανα για την εφαρ-
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µογή του παρόντος προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την
αποτελεσµατική διαφύλαξη του αγαθού αυτού και, ειδικότερα,
λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο, παρεµβαίνοντας στον αναγκαίο βαθµό στην οικονοµική ή
άλλη ατοµική ή συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη των
ανωτέρω µέτρων, τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν να σταθµίζουν και άλλους παράγοντες, αναγόµενους στο
γενικότερο εθνικό και δηµόσιο συµφέρον, η επιδίωξη όµως των
σκοπών αυτών και η στάθµιση των προστατευόµενων αντίστοιχων εννόµων αγαθών πρέπει να συµπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να µεριµνά για την προστασία του
περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιµη ανάπτυξη. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν καταργούν
ούτε τροποποιούν τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων,
όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Η άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων του άρθρου 2
γίνεται µε τρόπο, ο οποίος δεν περιορίζει τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό. Διατάξεις, ιδίως, µε τις οποίες εισάγεται συγκεκριµένος περιορισµός οικονοµικής δραστηριότητας, δεν επιτρέπεται να εισάγουν φραγµούς εισόδου στις σχετικές αγορές, ούτε
να παραβιάζονται µε αυτές οι αρχές της αναλογικότητας, της
ισότιµης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
7. Η επιβολή περιορισµών στην άσκηση µιας οικονοµικής δραστηριότητας πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η
κανονιστική σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου, µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους και σύµφωνα µε τις αρχές που
τίθενται στο άρθρο 2 του ν. 4048/2012.
8. Οι αρµόδιες αρχές υποχρεούνται σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός του
χρόνου που τίθεται από τον παρόντα νόµο και από τυχόν κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εισάγονται σε εφαρµογή διατάξεων
του παρόντος.
9. Η υιοθέτηση µέτρων περιοριστικών της οικονοµικής ελευθερίας προϋποθέτει τη δηµόσια διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, σύµφωνα µε τις αρχές που τίθενται στο άρθρο 2 του
ν. 4048/2012 και τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.
10. Στην έκταση που αυτό δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάθεση
άσκησης δηµόσιας εξουσίας, οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους που περιλαµβάνονται
στον παρόντα νόµο, µπορούν να χρησιµοποιούν φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συνεπικουρούν τις αρµόδιες αρχές στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων
συµβάσεων.
11. Η εφαρµογή και, όπου είναι επιτρεπτό και αναγκαίο, η περαιτέρω εξειδίκευση των διατάξεων του παρόντος νόµου από
την εκάστοτε αρµόδια αρχή γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις αρχές,
οι οποίες τίθενται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος καταλαµβάνει τις εξής οικονοµικές δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήµατα
της υπουργικής απόφασης µε αριθµό 1958/2012 (Β’ 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτηµα του παρόντος νόµου:
α) Οµάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών»
β) Οµάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
γ) Οµάδα 3η «Λιµενικά έργα»
δ) Οµάδα 4η «Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών»
ε) Οµάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»
στ) Οµάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής
ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής»
ζ) Οµάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
η) Οµάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
θ) Οµάδα 9η «Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
ι) Οµάδα 10η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών»
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ια) Οµάδα 11η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»
2. Ο παρών νόµος καταλαµβάνει και τα Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και της
υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/31600/2013 (Β’ 3106).
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού είναι
δυνατόν να προστίθενται οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 3
Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου γίνεται υποχρεωτικά µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η υποβολή πληροφοριών και η διεκπεραίωση αιτηµάτων των αρµοδίων κατά περίπτωση αρχών µεταξύ τους και µε τους διοικούµενους κατά τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται µε τη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εφαρµοζοµένων
σχετικά των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 4
Ελεύθερη άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
Με την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων, κάθε πρόσωπο µπορεί να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα χωρίς περιορισµό, τηρουµένων των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία
φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής
ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εµπορικό µητρώο
κατά περίπτωση.
Άρθρο 5
Γενικοί όροι λειτουργίας
1. Όποτε είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένο για την προστασία συγκεκριµένου δηµόσιου συµφέροντος, επιβάλλεται στα
πρόσωπα, που ασκούν συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα
που υπάγεται στον παρόντα νόµο, η γενική υποχρέωση να τηρούν τόσο κατά την έναρξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας,
όσο και κατά την άσκησή της, συγκεκριµένους γενικούς και καθολικά εφαρµοστέους όρους λειτουργίας που είναι προκαθορισµένοι και τίθενται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Οι γενικοί
όροι λειτουργίας µπορεί να διέπουν συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα ή δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων.
2. Η υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη όταν
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις σωρευτικά:
(α) υπάρχει κίνδυνος για συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον από
την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας,
(β) καθίσταται απολύτως αναγκαίος ο περιορισµός του δικαιώµατος άσκησης της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου,
για την αποτροπή του κινδύνου και
(γ) η υπαγωγή της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας είναι απολύτως αναγκαία για την αποτροπή του κινδύνου για το συγκεκριµένο
δηµόσιο συµφέρον.
Κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον υπάρχει όταν η συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα κατά αντικειµενική κρίση και µε
βάση τις υπάρχουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις προκαλεί συγκεκριµένο κίνδυνο σε συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον.
3. Τα µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται στους γενικούς όρους
λειτουργίας είναι τα απολύτως αναγκαία για την αποτροπή του
κινδύνου για το συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον, σύµφωνα µε
τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Απολύτως αναγκαία είναι τα µέτρα, τα οποία κατά αντικειµενική κρίση και µε
βάση τις υπάρχουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις απο-

τρέπουν το συγκεκριµένο κίνδυνο στο συγκεκριµένο δηµόσιο
συµφέρον και δεν υπερβαίνουν αυτό το µέτρο. Οι γενικοί όροι
λειτουργίας και τα µέτρα που θα καθορισθούν για την άσκηση
της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας ή οµάδας οικονοµικών δραστηριοτήτων σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να
προσθέσουν επιπλέον διοικητικό βάρος για τους ενδιαφερόµενους ή να είναι πιο επιβαρυντικά από τα αντίστοιχα που ισχύουν
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
4. Οι γενικοί όροι λειτουργίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά λόγο αρµοδιότητας µετά από γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού που
πρέπει να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένη. Η κοινή υπουργική
απόφαση περιγράφει µε σαφήνεια και περιοριστικά τους γενικούς όρους λειτουργίας, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλα
τα πρόσωπα, τα οποία ασκούν τη συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. Στην κοινή υπουργική απόφαση περιλαµβάνονται τα
µέτρα, τα οποία είναι αναγκαία για την αποτροπή κάθε κινδύνου
για συγκεκριµένα δηµόσια συµφέροντα που µπορεί να προκαλείται από την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Η απόφαση περιλαµβάνει στο σκεπτικό της έκθεση, που
βεβαιώνει την ανάγκη υπαγωγής της συγκεκριµένης οικονοµικής
δραστηριότητας σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας και την
ανάγκη λήψης των συγκεκριµένων µέτρων ως απολύτως αναγκαίων για την αντιµετώπιση κινδύνου σε συγκεκριµένο δηµόσιο
συµφέρον.
5. Εντός ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κατά περίπτωση
συναρµόδιος Υπουργός και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά λόγο αρµοδιότητας
εκκινούν διαδικασία διαβούλευσης σχετικά µε την ανάγκη υιοθέτησης γενικών όρων λειτουργίας για την άσκηση συγκεκριµένης
οικονοµικής δραστηριότητας ή δέσµης οµοειδών δραστηριοτήτων και το περιεχόµενο αυτών. Η διαβούλευση γίνεται σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον,
κάθε σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαµβανοµένης και της έκθεσης του Γραφείου Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου, δηµοσιεύεται και
όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ζ’ του παρόντος. Οι απόψεις
όλων όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη δηµόσια διαβούλευση δηµοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από αυτούς εµπιστευτικές συνολικά ή µερικώς, οπότε
και εµφανίζεται σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόµενος ζήτησε
να µην δηµοσιευθούν οι απόψεις του. Απόψεις, οι οποίες δεν
υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν δεν λαµβάνονται υπόψη στη
διαδικασία καθορισµού των γενικών όρων λειτουργίας. Διακοπή,
σύντµηση ή επιµήκυνση του χρόνου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται µόνο µία φορά µε πρωτοβουλία του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, για αντικειµενικά σπουδαίο
λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν τη
διακοπή, σύντµηση ή επιµήκυνση του χρόνου διαβούλευσης. Η
διακοπή δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες,
διαφορετικά η διαδικασία διαβούλευσης καταργείται και δεν
µπορεί να εκκινήσει νέα διαδικασία διαβούλευσης πριν την πάροδο έτους. Η σύντµηση του χρόνου διαβούλευσης δεν µπορεί
να είναι για περισσότερο από το µισό της προβλεπόµενης κατά
την έναρξη της διαβούλευσης διάρκειας. Η επιµήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15)
ηµέρες.
6. Η ανάλυση των συνεπειών ρυθµίσεων του άρθρου 7 του ν.
4048/2012 δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση των γενικών όρων
λειτουργίας, αλλά ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός
µπορούν µε απόφασή τους να ζητήσουν σχετική έκθεση, αν το
θεωρούν αναγκαίο.
7. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης
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και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός µε κοινή απόφασή τους είτε διακόπτουν τη
διαδικασία έκδοσης γενικών όρων λειτουργίας για τη συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή τη δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων, εφόσον δε δικαιολογείται η υιοθέτηση
γενικών όρων λειτουργίας για την προστασία συγκεκριµένου δηµοσίου συµφέροντος είτε την συνεχίζουν για όλες ή κάποιες από
αυτές. Η απόφαση µε την οποία είτε διακόπτεται είτε συνεχίζεται
η διαδικασία έκδοσης γενικών όρων λειτουργίας εκδίδεται εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.
Μέσα στην ίδια προθεσµία, αν θεωρηθεί ότι πρέπει να εκδοθούν
γενικοί όροι λειτουργίας, κοινοποιείται το σχέδιο της κοινής
υπουργικής αποφάσεως στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει να γνωµοδοτήσει επί αυτού εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών. Το σχέδιο απόφασης περιλαµβάνει τα
συγκεκριµένα µέτρα που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος
Υπουργός προτείνουν να αποτελέσουν αντικείµενο των γενικών
όρων λειτουργίας και την έκθεση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός εκδίδουν την κοινή υπουργική
απόφαση µε την οποία τίθενται γενικοί όροι λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή για δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων, εντός τριάντα ηµερών από την
έκδοση της γνωµοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
8. Σε περίπτωση που η διαδικασία έκδοσης γενικών όρων λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή για
δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων εκκινήσει και µετά
τη διαβούλευση δεν εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που να
επιβάλλει γενικούς όρους λειτουργίας, µπορεί να επανεκκινήσει
µόνο µετά από νέα διαβούλευση.
9. Τροποποίηση ή κατάργηση των γενικών όρων λειτουργίας
για µια συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή για δέσµη
οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται:
α) σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο µετά από αµετάκλητη απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου ή
β) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό, µετά
την πάροδο πενταετίας από την υιοθέτησή τους ή την τροποποίηση ή κατάργησή τους.
Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση ή κατάργηση γενικών
όρων λειτουργίας ακολουθείται η διαδικασία εισαγωγής γενικών
όρων λειτουργίας.
Η διαβούλευση για την τροποποίηση ή κατάργηση των γενικών
όρων λειτουργίας µετά από αµετάκλητη απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου εκκινεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της
απόφασης αυτής.
10. Η δήλωση του προσώπου που ασκεί την οικονοµική δραστηριότητα στην αρµόδια δηµοτική αρχή ότι πληροί τους γενικούς όρους λειτουργίας ή έχει συµµορφωθεί µε αυτούς, αρκεί
για την άσκηση µιας οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο 5. Κάθε πρόσωπο µπορεί να ζητά και να λαµβάνει από την αρµόδια δηµοτική αρχή βεβαίωση ότι έχει προβεί
στην υποβολή της σχετικής δήλωσης άσκησης της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας και τήρησης των γενικών όρων
λειτουργίας για την συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. Η
βεβαίωση αυτή αποτελεί βεβαιωτική διοικητική πράξη και δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας από το συγκεκριµένο πρόσωπο.
Άρθρο 6
Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων
στις οικονοµικές δραστηριότητες που υπόκεινται
σε γενικούς όρους λειτουργίας
1. Όπου αυτό είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένο για την προ-
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στασία συγκεκριµένου δηµόσιου συµφέροντος κατά την άσκηση
συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας, µέρος των όρων
λειτουργίας µπορεί να είναι και η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, η χρήση προτύπων ενδείκνυται και σε κάθε άλλη περίπτωση γενικών όρων λειτουργίας
στην έκταση που δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου
και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλουν σε κάθε περίπτωση τον ελάχιστο αναγκαίο περιορισµό για την αποτροπή του
κινδύνου για το δηµόσιο συµφέρον. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου ως πρότυπα εννοούνται οι κάθε είδους κανονισµοί,
κριτήρια, πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές ή/και λοιπές τεχνικές
απαιτήσεις.
2. Τα πρότυπα που µπορεί να ισχύουν για συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες προσδιορίζονται µε βάση τις αρχές
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου και πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου δηµοσίου
συµφέροντος.
3. Ο προσδιορισµός των προτύπων για την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γενικών όρων
λειτουργίας γίνεται µε τη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον
παρόντα νόµο για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή για
δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων.
4. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε συγκεκριµένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής
δραστηριότητας γίνεται από οργανισµούς, οι οποίοι διαπιστεύονται προς τούτο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Τα
πρόσωπα που µπορούν να διαπιστευθούν ως οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται στο κεφάλαιο Γ’ του παρόντος νόµου.
Πιστοποίηση για τις ανάγκες του παρόντος νόµου εννοείται οποιαδήποτε δραστηριότητα αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
5. Η δήλωση ενός προσώπου στην αρµόδια δηµοτική αρχή ότι
έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευµένο προς τούτο οργανισµό για
την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τους γενικούς όρους λειτουργίας που ισχύουν για τη
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, αρκεί για την άσκηση
της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο 6. Η δήλωση περιλαµβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 και σε αυτήν εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος αυτή.
6. Μετά την αρχική πιστοποίηση συµµόρφωσης µε συγκεκριµένο πρότυπο, κάθε πρόσωπο - φορέας της πιστοποίησης επαναξιολογείται σε χρόνους και υπό τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο κατά περίπτωση εφαρµοστέο πρότυπο. Η επαναξιολόγηση περιλαµβάνει υποχρεωτικά και διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τα αξιολογούµενα πρόσωπα προς τον
οργανισµό αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης και ενστάσεων και εφόσον από αυτή προκύπτει ότι
το συγκεκριµένο πρόσωπο δεν τηρεί το συγκεκριµένο πρότυπο,
ο οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης που ενεργεί την επαναξιολόγηση υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών από την ολοκλήρωση της επαναξιολόγησης να ανακαλέσει το πιστοποιητικό,
το οποίο έχει εκδώσει και µέσα στην ίδια προθεσµία να ενηµερώσει κάθε αρµόδια για την εποπτεία του παρόντος νόµου αρχή,
παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία και έγγραφο περιλαµβανοµένων και τυχόν ενστάσεων του αξιολογούµενου προσώπου
και των απαντήσεών του επί αυτών.
7. Κάθε πρόσωπο που πιστοποιείται για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα οφείλει µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5 να δηµοσιοποιεί την επωνυµία του οργανισµού
αξιολόγησης συµµόρφωσης που το πιστοποίησε για την έναρξη
άσκησης της δραστηριότητάς του. Με υπεύθυνη δήλωση του
προσώπου που έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την παρούσα, η
οποία γίνεται στις αρµόδιες δηµοτικές αρχές εντός πέντε (5) ηµερών από την ολοκλήρωση κάθε επαναξιολόγησης, ανακοινώνεται
η επωνυµία των οργανισµών αξιολόγησης συµµόρφωσης, που
έκαναν την αξιολόγηση ως προς τη συµµόρφωση µε τα συγκεκριµένα πρότυπα µετά την έναρξη άσκησης συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας και η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε
η αξιολόγηση.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 7
Έγκριση λειτουργίας
1. Όποτε είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένο σύµφωνα µε τις
αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου και µε το παρόν
άρθρο, για την προστασία συγκεκριµένου δηµόσιου συµφέροντος, επιβάλλεται στα πρόσωπα, που ασκούν συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, η προηγούµενη έγκριση λειτουργίας. Η
προηγούµενη έγκριση λειτουργίας αποτελεί ατοµική εκτελεστή
διοικητική πράξη.
2. Η υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη όταν συντρέχουν οι εξής σωρευτικά προϋποθέσεις:
(α) υπάρχει κίνδυνος για συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον από
την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας,
(β) καθίσταται απολύτως αναγκαίος ο περιορισµός του δικαιώµατος άσκησης της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας
σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου για
την αποτροπή του κινδύνου, και
(γ) η υπαγωγή της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας είναι απολύτως αναγκαία για την αποτροπή του κινδύνου για το
συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον.
Κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον υπάρχει όταν συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα κατά αντικειµενική κρίση και µε
βάση τις υπάρχουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις προκαλεί συγκεκριµένο κίνδυνο σε συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον.
3. Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε
καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας, αν κατά αντικειµενική κρίση και µε βάση τις υπάρχουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις ο κίνδυνος µπορεί να αποτραπεί µε την υπαγωγή
της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς
γενικών όρων λειτουργίας.
4. Αν η άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας
συνεπάγεται την πρόκληση κινδύνου σε συγκεκριµένο δηµόσιο
συµφέρον που καθιστά αναγκαία την υπαγωγή σε καθεστώς
προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας και ταυτόχρονα συνεπάγεται την πρόκληση άλλου κινδύνου για το ίδιο δηµόσιο συµφέρον
ή για άλλο δηµόσιο συµφέρον που υπάγεται σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, ως προς τη δεύτερη περίπτωση η άσκηση
της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας υπάγεται σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας.
5. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κατά λόγο αρµοδιότητας, καθορίζονται οι οικονοµικές δραστηριότητες ή η δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων εκ
των αναφεροµένων στο άρθρο 2, που προϋποθέτουν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Με το
ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται µε τρόπο περιοριστικό και
οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους θα ασκείται αυτή
η οικονοµική δραστηριότητα και οι οποίοι είναι οι απολύτως αναγκαίοι για την αποτροπή του κινδύνου για το συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου. Απολύτως αναγκαίοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που κατά αντικειµενική κρίση και µε βάση τις υπάρχουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις αποτρέπουν το
συγκεκριµένο κίνδυνο στο συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον και
δεν υπερβαίνουν αυτή την ανάγκη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
που θα καθορισθούν για την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας ή οµάδας οικονοµικών δραστηριοτήτων
που προϋποθέτουν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σε καµία
περίπτωση δεν µπορούν να προσθέσουν επιπλέον διοικητικό
βάρος για τους ενδιαφερόµενους ή να είναι πιο επιβαρυντικά
από τους αντίστοιχους που ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος.
6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά λόγο

αρµοδιότητας, εκκινούν διαδικασία διαβούλευσης σχετικά µε
τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η διαβούλευση γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 6 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, κάθε
σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαµβανοµένης
και της έκθεσης του Γραφείου Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου, δηµοσιεύεται και όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ζ’ του παρόντος. Οι απόψεις όλων όσοι
επιθυµούν να συµµετάσχουν στην δηµόσια διαβούλευση δηµοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από
αυτούς εµπιστευτικές συνολικά ή µερικώς, οπότε και εµφανίζεται
σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόµενος ζήτησε να µην δηµοσιευθούν οι απόψεις του. Απόψεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται
σύµφωνα µε το παρόν, δεν λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία
καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας
για την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας.
Σύντµηση ή επιµήκυνση του χρόνου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται µόνο µία φορά µε πρωτοβουλία του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, για αντικειµενικά σπουδαίο
λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν τη
σύντµηση ή επιµήκυνση του χρόνου διαβούλευσης. Η σύντµηση
του χρόνου διαβούλευσης δεν µπορεί να είναι για περισσότερο
από το µισό της προβλεπόµενης κατά την έναρξη της διαβούλευσης διάρκειας. Η επιµήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες.
7. Η ανάλυση των συνεπειών των ρυθµίσεων του άρθρου 7 του
ν. 4048/2012 είναι αναγκαία στην περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας.
8. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, συντάσσεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των συναρµοδίων Υπουργείων έκθεση µε την οποία βεβαιώνεται είτε ότι
συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή της οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας και
οι αναγκαίοι όροι για την αποτροπή του κινδύνου για συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον είτε ότι δεν συντρέχουν. Η έκθεση δηµοσιεύεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της
διαβούλευσης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ζ’ του παρόντος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία θεωρείται ότι
δεν συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή της συγκεκριµένης δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας.
9. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την
υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι εκάστοτε συναρµόδιοι
Υπουργοί µε αιτιολογηµένη κοινή απόφασή τους ορίζουν ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις να υπαχθεί η συγκεκριµένη οικονοµική διαδικασία σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την
υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός κοινοποιούν το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, εντός τριάντα (30) ηµερών από
την έκδοση της έκθεσης της προηγούµενης παραγράφου. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει να γνωµοδοτήσει επί αυτού εντός
τριάντα (30) ηµερών. Η γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Η έκθεση της
προηγουµένης παραγράφου αποτελεί µέρος της υπουργικής
απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή
του προεδρικού διατάγµατος του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
10. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή για δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται:
α) σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο µετά από αµε-
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τάκλητη απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου, ή
β) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό, µετά
την πάροδο πενταετίας από την υιοθέτησή τους ή την τροποποίηση.
Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας ακολουθείται η διαδικασία υιοθέτησης όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας.
Η διαβούλευση για την τροποποίηση ή κατάργηση των όρων
και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας µετά από αµετάκλητη
απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου εκκινεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης αυτής.

µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής τα σχετικά έγγραφα δεν
έχουν προσκοµισθεί, η αίτηση απορρίπτεται.
3. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήµατος για έγκριση λειτουργίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ηµέρες από την
υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που λείπουν έγγραφα, η προθεσµία των πενήντα (50) ηµερών διακόπτεται και
επανεκκινεί µετά την προσκόµισή τους. Σε περίπτωση παρόδου
των πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης
σύµφωνα µε τον παρόντα, χωρίς την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή και η αρµόδια
αρχή οφείλει να εκδώσει τη σχετική εκτελεστή ατοµική διοικητική
πράξη εντός δέκα (10) ηµερών από την πάροδο των προθεσµίων
που τίθενται παραπάνω.

Άρθρο 8
Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονοµικές
δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 10
Μεταβίβαση έγκρισης λειτουργίας

1. Στους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκριση λειτουργίας που τίθενται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 5
του άρθρου 7, µπορεί να περιλαµβάνεται και η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων.
2. Τα πρόσωπα που µπορούν να διαπιστευτούν ως οργανισµοί
αξιολόγησης συµµόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια ρυθµίζονται στο κεφάλαιο Γ’ του παρόντος
νόµου.
3. Ο διαπιστευµένος οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης
κοινοποιεί υπεύθυνη δήλωσή του στην αρµόδια για την παροχή
της έγκρισης λειτουργίας αρχή µε την οποία πιστοποιεί την από
µέρους του ενδιαφερόµενου προσώπου συµµόρφωση µε το συγκεκριµένο πρότυπο. Η υπεύθυνη δήλωση δηµοσιεύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας. Από τη δηµοσίευσή της, το συγκεκριµένο πρόσωπο τεκµαίρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις
του συγκεκριµένου προτύπου. Τέτοια υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης σε κάθε επαναξιολόγηση τήρησης του προτύπου που πραγµατοποιεί µετά την
έγκριση λειτουργίας πιστοποιώντας τη συµµόρφωση ή µη µε τα
πρότυπα. Η υπεύθυνη δήλωση είτε αρχική είτε µετά την επαναξιολόγηση, περιλαµβάνει την επωνυµία και τον αριθµό ΓΕΜΗ του
οργανισµού αξιολόγησης συµµόρφωσης και του πιστοποιουµένου προσώπου, το αντικείµενο της πιστοποίησης και το πρότυπο
που εφαρµόζεται, το χρόνο διενέργειάς της, και υποβάλλεται
εντός πέντε (5) ηµερών από την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης ή επαναξιολόγησης.
4. Τα πρότυπα, η συµµόρφωση στα οποία επιβάλλεται ως προϋπόθεση για την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας υπό καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας, είναι
τα ελάχιστα αναγκαία για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου
δηµόσιου συµφέροντος που δικαιολογεί την επιβολή προτύπων.
Η επιλογή των προτύπων γίνεται µε βάση τις αρχές του άρθρου
1 και κατά τρόπο που να επιδιώκεται η τεχνολογική ουδετερότητα και ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός για την άσκηση της
συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας.
5. Η τήρηση πρόσθετων προτύπων από ένα πρόσωπο και η πιστοποίησή του σχετικά µε αυτά δεν επηρεάζει σε τίποτα τις διατάξεις του παρόντος σχετικά µε την πιστοποίηση.
Άρθρο 9
Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας
1. Το περιεχόµενο της αίτησης για την έγκριση λειτουργίας για
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων καθορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.
2. Η αρµόδια για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας αρχή
οφείλει να ενηµερώνει, εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή
του σχετικού αιτήµατος, τον υποβάλλοντα την αίτηση για έγκριση λειτουργίας αν λείπει κάποιο από τα στοιχεία, τα οποία
προσδιορίζονται µε τρόπο περιοριστικό στο προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, θέτοντας
και προθεσµία επτά (7) ηµερών για την προσκόµισή τους. Αν

Η έγκριση λειτουργίας µεταβιβάζεται µαζί µε την επιχειρηµατική µονάδα, η οποία έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας και µπορεί να συσταθεί επί αυτής εµπράγµατο δικαίωµα µόνο µαζί µε
την επιχειρηµατική µονάδα, η οποία έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας. Η µίσθωση ή αλλαγή ελέγχου της επιχείρησης, η οποία
έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας για τη συγκεκριµένη επιχειρηµατική µονάδα, δεν συνιστά λόγο ανάκλησης της έγκρισης λειτουργίας. Κάθε πρόσωπο το οποίο µεταβιβάζει επιχειρηµατική
µονάδα ή συστήνει επί αυτής δικαίωµα επικαρπίας υποχρεούται
να κοινοποιεί το γεγονός αυτό εντός τριάντα (30) ηµερών από
την ολοκλήρωσή του στην αρµόδια κατά τόπο Αρχή. Η παρούσα
δεν περιορίζει σε τίποτα τις διατάξεις του ν. 3959/2011 περί συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Η έννοια της αλλαγής ελέγχου στο
παρόν έχει την έννοια που της δίδεται στα άρθρα 5 επ. του
ν. 3959/2011.
Άρθρο 11
Περιορισµός αριθµού εγκρίσεων λειτουργίας
και χορήγηση αυτών
1. Σε συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες για την
άσκηση των οποίων προϋποτίθεται η χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας, ο αριθµός των προσώπων που λαµβάνουν έγκριση
µπορεί να περιορισθεί είτε συνολικά για ολόκληρη την Επικράτεια είτε και για συγκεκριµένα γεωγραφικά διαµερίσµατα, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους αντικειµενικούς, που
αφορούν τη συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα και το δηµόσιο συµφέρον το οποίο εξυπηρετείται, ιδίως αν η άσκηση της
συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας προϋποθέτει είτε
τη χρήση σπάνιου πόρου, ο οποίος δεν επαρκεί για αόριστο
αριθµό προσώπων ή τη χρήση άλλου πόρου του Δηµοσίου.
2. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 5 του άρθρου
7 του παρόντος νόµου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
υπό τους οποίους µπορεί να περιορισθεί ο αριθµός των προσώπων που θα λάβουν έγκριση να ασκούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, ο τρόπος µε τον οποίο θα καθορισθεί ο αριθµός των
προσώπων αυτών και η διαγωνιστική διαδικασία µε την οποία θα
χορηγηθούν οι συγκεκριµένες εγκρίσεις λειτουργίας και η οποία
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις αρχές της
διαφάνειας, της ισότιµης µεταχείρισης, της αναλογικότητας, της
προστασίας του ανταγωνισµού και σύµφωνα µε τις αρχές του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Ο περιορισµός του αριθµού των
προσώπων που ασκούν µια οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να
αφορά και ένα µόνο επίπεδο δραστηριοποίησης µιας επιχείρησης σε συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα.
3. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
5 του άρθρου 7 κατά τα ανωτέρω εισάγει περιορισµό του αριθµού των εγκρίσεων λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα, η αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή µόλις λάβει αίτηµα για την άσκηση αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας, το
κοινοποιεί εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή του στον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, οι οποίοι ορίζουν µε αντικειµενικά αιτιολογηµένη κοινή απόφασή τους εντός είκοσι (20) ηµερών από
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την αίτηση, το µέγιστο αριθµό των εγκρίσεων λειτουργίας που
θα χορηγηθούν. Το στάδιο αυτό δεν ακολουθείται, αν έχει ήδη
υπάρξει προηγούµενο αίτηµα και έχει ορισθεί ο αριθµός των εγκρίσεων λειτουργίας για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η απόφαση µε την οποία καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός των
εγκρίσεων λειτουργίας για συγκεκριµένη δραστηριότητα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, επανεξετάζεται υποχρεωτικά κάθε
πενταετία και στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να µειωθεί ο αριθµός των εγκρίσεων λειτουργίας κάτω από τον αριθµό των εγκρίσεων λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί και δεν έχουν ανακληθεί
ή λήξει µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας από την έκδοση
της απόφασης, µε την οποία περιορίσθηκε ο αριθµός των εγκρίσεων λειτουργίας και ορίσθηκε ο αριθµός αυτών. Το σχέδιο προεδρικού
διατάγµατος
κοινοποιείται
στην
Επιτροπή
Ανταγωνισµού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει να γνωµοδοτήσει επί αυτού εντός τριάντα (30) ηµερών. Η γνωµοδότηση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Η έκθεση της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί
µέρος του προεδρικού διατάγµατος της παρούσας παραγράφου.
4. Με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια για το διαγωνισµό, µε τον οποίο θα χορηγηθούν οι εγκρίσεις λειτουργίας,
σύµφωνα και µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 5 του
άρθρου 7. Η πρόσκληση για συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τριάντα (30) ηµέρες και
η δηµοσίευση γίνεται τουλάχιστον στην Κεντρική Διαδικτυακή
Πύλη Οικονοµικής Δραστηριότητας του άρθρου 25 του παρόντος. Ο διαγωνισµός διεξάγεται και οι εγκρίσεις λειτουργίας χορηγούνται στην περίπτωση αυτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και τον συναρµόδιο κατά περίπτωση
Υπουργό.
5. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήµατος για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας υπό καθεστώς περιορισµένου αριθµού, περιλαµβανοµένης και της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις εκατό (100) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης
για την έκδοση της συγκεκριµένης έγκρισης λειτουργίας. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παραταθεί για µόνο τριάντα (30)
ηµέρες επιπλέον της αρχικής προθεσµίας των εκατό (100) ηµερών. Στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες
πριν τη συµπλήρωση των εκατό (100) ηµερών, η κατά περίπτωση
αρµόδια αρχή οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως το πρόσωπο
που υπέβαλε την αίτηση και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει στη διαδικασία σχετικά µε την πιθανή καθυστέρηση, τους
λόγους στους οποίους αυτή οφείλεται και την πιθανή διάρκειά
της.
6. Κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται έγκριση λειτουργίας
σε συνθήκες περιορισµένου αριθµού αυτών, υποχρεούται να
προβεί σε πραγµατική άσκηση της αντίστοιχης οικονοµικής δραστηριότητας εντός ενός (1) έτους από τη χορήγησή της. Με την
πράξη της έγκρισης λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα προσδιορίζεται το περιεχόµενο της ελάχιστης
αναγκαίας εκµετάλλευσης. Στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 5 του άρθρου 7 τίθεται µε τρόπο ειδικό και σαφή το πλαίσιο, στο οποίο η εκάστοτε αρµόδια αρχή υποχρεούται να
προσδιορίσει εφαρµόζοντας τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, την ελάχιστη εκµετάλλευση κάθε προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας, που δίνεται µε περιορισµό του αριθµού
τους.
Άρθρο 12
Eνδικοφανής προσφυγή
1. Κατά της απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηµα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας ή κατά της απόφασης µε την
οποία επιβάλλονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 7, που δεν συνάδουν µε τις αρχές
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, το αιτούν πρόσωπο µπορεί
να προσφύγει ενώπιον της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής,
όπως ορίζεται στο άρθρο 24. Η απόφαση επί της προσφυγής
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και, µε την επιφύλαξη της επόµε-

νης παραγράφου, εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή της προσφυγής. Εάν οι λόγοι της προσφυγής στηρίζονται σε αιτιάσεις τεχνικής φύσεως, η αρχή που κρίνει επί της προσφυγής δύναται να ζητήσει την τεχνική συνδροµή από τον
ιδιωτικό φορέα του άρθρου 15, του οποίου η εισήγηση ενσωµατώνεται στην απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία για
την έκδοση της απόφασης παρατείνεται για δεκαπέντε (15)
ακόµη ηµέρες. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής η αρχή
που την εξέτασε χορηγεί υποχρεωτικά την έγκριση λειτουργίας
ή τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν µε
την αρχική έγκριση λειτουργίας.
2. Ειδικά η απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεως, που αφορά τη µη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σε
συνθήκες περιορισµού του αριθµού τους, εκδίδεται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υποβολή της ενδικοφανούς
προσφυγής.
3. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας των ανωτέρω
παραγράφων, χωρίς την έκδοση απόφασης από την αρµόδια
κατά περίπτωση αρχή τεκµαίρεται η απόρριψη της ενδικοφανούς
προσφυγής.
Άρθρο 13
Παράβολο
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας προσδιορίζεται συγκεκριµένο ύψος παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται ετήσια από το κάθε πρόσωπο
ανά οικονοµική δραστηριότητα που ασκεί υπό καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας, καθώς και τα παράβολα και
επιβαρύνσεις που αυτό αντικαθιστά. Το σύνολο των πόρων που
συγκεντρώνονται πιστώνεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού και χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για την
εποπτεία και τον έλεγχο των οικονοµικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Με την κοινή απόφαση του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
µεταφορά των πιστώσεων στα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο
και την εποπτεία.
Άρθρο 14
Παροχή υπηρεσιών
1. Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για έγκριση λειτουργίας,
µπορούν να συνυποβάλλουν και µελέτες φυσικών ή νοµικών προσώπων της επιλογής τους προς υποστήριξη της αίτησής τους.
Οι αρµόδιες εκάστοτε αρχές εξετάζουν τις σχετικές µελέτες ως
προς την πληρότητα και ορθότητά τους και, εφόσον θεωρούν
αυτές επαρκείς, µπορούν στην απόφασή τους να τις υιοθετούν.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν επίσης να ζητήσουν εξασφάλιση
είτε µε ασφαλιστικές συµβάσεις ή µε εγγυητικές επιστολές ή
άλλα συνήθη κατά τη χρηµατοδοτική πρακτική µέσα εγγυοδοσίας ή εγγύησης. Η εγγυοδοσία πρέπει να είναι ανάλογη του
βαθµού στον οποίο οι µελέτες φυσικών ή νοµικών προσώπων
λαµβάνονται υπόψιν για την αξιολόγηση του αν η έγκριση λειτουργίας θα πρέπει να δοθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση και
αν απαιτείται και σε τι βαθµό µε την ατοµική διοικητική πράξη χορήγησης της έγκρισης και εξειδίκευση των όρων ή προϋποθέσεων που υπάρχουν στο αντίστοιχο προεδρικό διάταγµα.
2. Οι αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας
δύνανται να αναθέτουν, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µελέτες
ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριµένων αιτηµάτων έγκρισης λειτουργίας, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων.
3. Παρέχοντες υπηρεσίες σε πρόσωπα τα οποία αιτούνται έγκριση λειτουργίας δεν µπορούν για την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι
αρµόδιες για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας.
4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρµόδιες για
τη χορήγηση έγκρισης αρχές κατά το παρόν άρθρο δηµοσιεύουν
υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, την επωνυµία και
τον αριθµό εµπορικού µητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες
παρείχαν συµβουλευτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν
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άρθρο, καθώς και το χρόνο και το αντικείµενο των υπηρεσιών
που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη.
5. Οι περιορισµοί των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε
επιχειρήσεις ή στις αρµόδιες αρχές κατά το παρόν άρθρο καταλαµβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινό
έλεγχο µε αυτά. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος έχει την έννοια η οποία του δίδεται στα άρθρα 5 επ. του ν.
3959/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 15
Οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης µε πρότυπα
1. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης ενός προσώπου
µε συγκεκριµένα πρότυπα σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο µπορεί
να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον διαπιστευθεί σχετικά από το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας (ΕΣΥΠ – αυτοτελής µονάδα ΕΣΥΔ) ή από άλλον
εθνικό οργανισµό διαπίστευσης κράτους - µέλους της ΕΕ, σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και τη νοµοθεσία της ΕΕ.
2. Το ΕΣΥΠ εποπτεύει τους οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτό σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο και συνεργάζεται µε τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς διαπίστευσης των κρατών - µελών
της ΕΕ σχετικά µε οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης,
που έχουν διαπιστευθεί από αυτούς και παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε πρόσωπα, τα οποία επιθυµούν να ασκήσουν στην Ελλάδα οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
3. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης δεν µπορεί για την
ίδια υπόθεση να παρέχει υπηρεσίες σε πρόσωπο, του οποίου τη
συµµόρφωση σε πρότυπα σύµφωνα µε το παρόν αξιολογεί. Κάθε
οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης δηµοσιεύει σύµφωνα
µε την παρούσα την επωνυµία, τον αριθµό εµπορικού µητρώου,
το χρόνο και το αντικείµενο για το οποίο παρείχε υπηρεσίες σε
συγκεκριµένη επιχείρηση κατά τα τελευταία τρία έτη. Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ελέγχουν ή ελέγχονται από
οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης ή συµµετέχουν σε οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης µε ποσοστό άνω του 10%.
Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου ο έλεγχος έχει την έννοια
την οποία έχει στο άρθρο 5 επ. του ν. 3959/2011.
4. Ο κάθε οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης διαθέτει
εγχειρίδιο ποιότητας και εφαρµόζει τεκµηριωµένες και σαφώς
προδιαγεγραµµένες διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αξιολογούµενων επιχειρήσεων, για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων κατά των αποφάσεών του από
τις αξιολογούµενες εγκαταστάσεις, καθώς και τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης, το οποίο καλύπτει όλες τις προβλεπόµενες
απαιτήσεις και διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.
5. Κάθε οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης που παρέχει
υπηρεσίες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο οφείλει να τηρεί αρχείο αξιολογήσεων µε κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που να βεβαιώνει την από µέρους του ορθή άσκηση των υποχρεώσεών του
τόσο κατά την αρχική αξιολόγηση συµµόρφωσης επιχείρησης
όσο και κατά τη λειτουργία της. Το ελάχιστο περιεχόµενο του
αρχείου είναι η επωνυµία και ο αριθµός εµπορικού µητρώου της
επιχείρησης, η συµµόρφωση της οποίας µε συγκεκριµένα πρότυπα, απετέλεσε αντικείµενο αξιολόγησης, κάθε ηµεροµηνία
στην οποία έγινε αξιολόγηση της επιχείρησης αυτής από τον
συγκεκριµένο οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης και περιγραφή των εργασιών που έγιναν καθώς και περιπτώσεις, κατά
τις οποίες εντοπίστηκε ότι η αξιολογηθείσα επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός συγκεκριµένου προτύπου. Πρόσβαση
στο αρχείο αυτό έχει κάθε αρµόδια αρχή εποπτείας εφαρµογής
του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη του απορρήτου και της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων από παράνοµη επεξεργασία και ο κάθε οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης υποχρεούται να παρέχει κάθε εύλογη πληροφορία στις αρχές αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΠ καθορίζεται κάθε ανα-
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γκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αξιολογουµένων εγκαταστάσεων, το σύστηµα διαχείρισης και
ενστάσεων, τον τρόπο τήρησης του µητρώου που πρέπει να
τηρεί κάθε οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 16
Επιλογή προτύπων
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού
µετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ καθορίζονται, τροποποποιούνται
ή καταργούνται τα πρότυπα για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα η οποία ασκείται υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού
µετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ καθορίζονται, τροποποποιούνται
ή καταργούνται τα πρότυπα για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα η οποία ασκείται υπό καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας.
3. Σε περίπτωση που για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν
ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν
ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµόζονται αυτά.
Αν δεν υπάρχουν ούτε διεθνή πρότυπα αλλά υπάρχουν ελληνικά
πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
εφαρµόζονται αυτά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρότυπα
για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα κατά το προηγούµενο εδάφιο χρησιµοποιούνται καθιερωµένα ελληνικά πρότυπα.
Αν δεν υπάρχουν καθιερωµένα ελληνικά πρότυπα, υιοθετούνται
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα πρότυπα του
ιδίου επιπέδου (ευρωπαϊκά ή διεθνή ή εθνικά), τα οποία πληρούν
τις ελάχιστες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τον παρόντα, οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές υποχρεούνται να υιοθετήσουν οποιοδήποτε από τα σχετικά πρότυπα σύµφωνα µε τα ανωτέρω
άρθρα. Το ενδιαφερόµενο να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα πρόσωπο µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε ισοδύναµα πρότυπα, τα οποία έχουν τεθεί σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
5. Τα ελάχιστα πρότυπα, τα οποία τίθενται σύµφωνα µε την παρούσα, επανεξετάζονται αν πρόκειται για ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα σύµφωνα µε τη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από
την κατά περίπτωση νοµοθεσία που διέπει αυτά τα πρότυπα.
Στην περίπτωση των εθνικών προτύπων η επανεξέταση γίνεται
το αργότερο εντός πενταετίας από την υιοθέτησή τους. Η επανεξέταση µπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση προτύπων αν πλέον
δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους για την προστασία του συγκεκριµένου δηµοσίου συµφέροντος ή σε τροποποίησή τους ή σε
αντικατάστασή τους. Η διαδικασία, η οποία ακολουθείται είναι η
ίδια που ακολουθείται για την υιοθέτηση των προτύπων. Κάθε
πρόσωπο, το οποίο ασκεί συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, υποχρεούται να πιστοποιηθεί ότι πληροί τα πρότυπα, όπως
έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί εντός εξήντα ηµερών από
την υιοθέτησή τους σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
6. Σε περίπτωση που υπάρχουν µόνο εθνικά πρότυπα και υιοθετηθούν µεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, αυτά
επιβάλλονται άµεσα σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου και αντικαθιστούν τα µέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε
περίπτωση που υπάρχουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν µεταγενέστερα ευρωπαϊκά, αυτά επιβάλλονται άµεσα σύµφωνα µε
τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν τα µέχρι
τότε υπάρχοντα πρότυπα.
Άρθρο 17
Γενικές αρχές πιστοποίησης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να ασκήσει οικονοµική
δραστηριότητα για την οποία σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
απαιτείται πιστοποίηση, µπορεί να επιλέγει τον οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης που επιθυµεί από το Μητρώο Οργανισµών Αξιολόγησης Συµµόρφωσης.
2. Οι οικονοµικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης συµφωνούνται µεταξύ του οργανισµού αξιολόγησης
συµµόρφωσης και του ενδιαφερόµενου προσώπου. Οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης περιλαµβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες
πιστοποίησης και δεν µπορεί να ρυθµίζουν ταυτόχρονα άλλες
τυχόν συναλλαγές των συµβαλλοµένων µερών. Κάθε αντίθετη
συµφωνία είναι αυτοδίκαια άκυρη.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργου
µετά από γνωµοδότηση της ΕΣΥΠ µπορούν να καθορίζονται τυποποιηµένα σχέδια συµβάσεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συµµόρφωσης για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα.
Για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, οι
όροι των τυποποιηµένων σχεδίων συµβάσεων µπορεί κατά περίπτωση να είναι εν όλω ή εν µέρει δεσµευτικοί για τους διοικούµενους ή να µην έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα για τα
συµβαλλόµενα µέρη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µετά από γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µπορεί να
ορίζονται ανώτατες τιµές παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 18
1. Οργανωµένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) είναι ένα
ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, υπηρεσιών και έργων υποδοµής,
που αναπτύσσεται σε εδαφική ή θαλάσσια περιοχή κείµενη εκτός
σχεδίου πόλεως ή οικισµού, στην οποία επιτρέπεται η ανάπτυξή
του σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις χωροταξικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού και η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την εγκατάσταση προσώπων και άσκηση δραστηριοτήτων που έχουν ήδη οργανωθεί ή θα οργανωθούν. Η ίδρυση ΟΥΔ
µπορεί να προϋποθέτει τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος.
2. Σε κάθε ΟΥΔ µπορεί να ασκούνται δραστηριότητες υπό καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας ή υπό καθεστώς
γενικών όρων λειτουργίας ή οικονοµικές δραστηριότητες για τις
οποίες δεν υπάρχει περιορισµός. Η εκτελεστή ατοµική διοικητική
πράξη, µε την οποία χορηγείται η έγκριση λειτουργίας του ΟΥΔ,
περιλαµβάνει και έγκριση λειτουργίας για κάθε πρόσωπο το
οποίο εγκαθίσταται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στον ΟΥΔ και ασκεί τη συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα.
3. Με το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 7 παράγραφος 5,
το οποίο στην παρούσα περίπτωση εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, τίθενται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που διέπουν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας
των ΟΥΔ και την άσκηση των αναπτυσσόµενων δραστηριοτήτων
εντός αυτών, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος
νόµου. Στο προεδρικό διάταγµα γίνεται κατηγοριοποίηση των
ΟΥΔ, αν αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να εξυπηρετείται µε τον
πλέον αποδοτικό τρόπο η λειτουργία τους. To προεδρικό διάταγµα επιπλέον ορίζει:
α) Το περιεχόµενο του φακέλου (τεχνικοοικονοµικές µελέτες,
εκθέσεις, προϋπολογισµοί κ.λπ.) που θα συνοδεύει την αίτηση
για την ίδρυση ΟΥΔ.
β) Το ελάχιστο περιεχόµενο του Κανονισµού Λειτουργίας του
ΟΥΔ.
γ) Την αναγκαία υποδοµή για τη λειτουργία του ΟΥΔ.
δ) Την ελάχιστη έκταση για οργάνωση και λειτουργία ΟΥΔ για

τις συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες και η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από τα πενήντα (50) στρέµµατα.
ε) Τις αναγκαίες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.
στ) Τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων.
ζ) Την ελάχιστη χρηµατοοικονοµική επάρκεια και δοµή του
φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του ΟΥΔ, που µπορεί να αναφέρεται σε ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, εξασφάλιση χρηµατοδότησης και εγγυήσεις για την εκτέλεση των έργων υποδοµής. Για
το σκοπό αυτόν µπορεί να λαµβάνονται υπ’όψιν και ασφαλιστήρια συµβόλαια ή άλλες εγγυοδοτικές ή εγγυητικές συµβάσεις και
χρηµατοοικονοµικά µέσα. Κατά περίπτωση µπορεί να τίθεται και
ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης.
η) Την ελάχιστη διάρκεια των ΟΥΔ.
θ) Θέµατα σχετικά µε την αλλαγή ή επέκταση ή µείωση της
έκτασης που καταλαµβάνει ο ΟΥΔ ή την αλλαγή των οικονοµικών
δραστηριοτήτων που ασκούνται από τον ΟΥΔ.
ι) Ζητήµατα τα οποία αφορούν το φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης σε περίπτωση που ο φορέας ίδρυσης επιλέξει να µην συνεχίσει τη διαχείριση του ΟΥΔ µετα την ίδρυσή του. Την αλλαγή
φορέα ίδρυσης κατά το στάδιο της ίδρυσης. Την αλλαγή φορέα
διαχείρισης και ζητήµατα αλλαγης ελέγχου του φορέα διαχείρισης ή ίδρυσης. Ζητήµατα επίσης, που αφορούν τις σχέσεις του
φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης µε τα πρόσωπα τα οποία εγκαθίστανται στον ΟΥΔ για να ασκήσουν συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα και την ίδρυση, διοίκηση και διαχείριση του ΟΥΔ.
ια) Τη δυνατότητα εγκατάστασης στο ΟΥΔ προσώπων που
ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν αποτελούν
αντικείµενο του παρόντος νόµου και τους όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτό να επιτευχθεί.
ιβ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ίδρυση και λειτουργία των ΟΥΔ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και
ιδίως σχετικά µε τις προθεσµίες και τις προϋποθέσεις για να
τεθεί ο ΟΥΔ σε λειτουργία.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε θέµατα
χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού για την ίδρυση και
λειτουργια των ΟΥΔ. Το προεδρικό διάταγµα της παρούσας παραγράφου εξαιρείται από την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 34.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νοµοθεσίας της ΕΕ,
επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στο φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του ΟΥΔ: (i) της χρήσης αιγιαλού και παραλίας, αν αυτό
είναι απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία του ΟΥΔ και (ii) του
δικαιώµατος εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών
έργων ή επέκτασης ήδη υφιστάµενων στην περιοχή λιµενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του άρθρου 1, για χρόνο
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της έγκρισης λειτουργίας του ΟΥΔ και µε την καταβολή εύλογου ανταλλάγµατος. Για
την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η
διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285),
καθώς και οι συναφείς ρυθµίσεις του Γενικού και των Ειδικών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και
των αντίστοιχων Περιφερειακών Πλαισίων. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισµού του ανταλλάγµατος και κάθε σχετικό θέµα. Στην περίπτωση
που τα λιµενικά έργα εµπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου,
µετά την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισµού των οριογραµµών αιγιαλού - παραλίας και το γήπεδο που
δηµιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα. Το εν λόγω δηµόσιο κτήµα, εφόσον ο φορέας το επιθυµεί, µπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκµισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το
αντάλλαγµα χρήσης ή το µίσθωµα καθορίζονται από την αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία και ανταποκρίνεται στις τρέχουσες µισθωτικές αξίες της περιοχής. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση από
τρίτους της παραχωρούµενης προς το φορέα ίδρυσης ή διαχεί-
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ρισης ΟΥΔ έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αιγαίου: (i) µετά από αίτηµα του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης
εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις αρχές του άρθρου 1 και (ii) εφόσον επιβάλλεται για λόγους εθνικής οικονοµίας ή δηµόσιας ωφέλειας και ιδίως προστασίας του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
µετά από απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, στους
ΟΥΔ µπορεί µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες ή να αναγνωρίζονται Ελεύθερες
Αποθήκες ή Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
7. Η έκταση στην οποία εκτείνεται ο ΟΥΔ µπορεί να ανήκει στο
φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης ή µπορεί επί αυτής να έχει εµπράγµατο δικαίωµα ή µακροχρόνια µίσθωση ή χρήση ή άλλο ενοχικό
δικαίωµα. Η έκταση στην οποία δηµιουργείται ο ΟΥΔ µπορεί να
διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Δηµοτικοί,
κοινοτικοί και αγροτικοί δρόµοι µπορούν να ενσωµατωθούν στην
έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα.
8. Ο φορέας ίδρυσης µπορεί να έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Ανάπτυξη ΟΥΔ µπορεί να γίνει µε Σύµπραξη
Ιδιωτικού και Δηµόσιου Τοµέα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του
ν. 3389/2005 (Α’ 232).
9. Η διαχείριση του ΟΥΔ γίνεται από φορέα διαχείρισης, ο
οποίος µπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον φορέα
ίδρυσης. Αλλαγή του φορέα ίδρυσης ή και φορέα διαχείρισης ή
αλλαγή του ελέγχου τους, µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή,
εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στον Κανονισµό Λειτουργίας
ή έχει συµφωνηθεί µε πρόσωπο το όποιο ασκεί οικονοµική δραστηριότητα και είναι εγκατεστηµένο στον ΟΥΔ, σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση οτι τηρούνται όλοι οι όροι και
προϋποθέσεις που τυχόν θέτει το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος. Ο φορέας ίδρυσης µπορεί να
αναθέσει µε σύµβαση την ίδρυση ή διαχείριση του ΟΥΔ εν όλω
ή εν µέρει, παραµένοντας όµως πάντα πλήρως υπεύθυνος ο
ίδιος έναντι του Δηµοσίου και τρίτων για τις ανάγκες του νόµου.
Το ελάχιστο περιεχόµενο της σχετικής σύµβασης αποτελεί
µέρος του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 3. Η µεταβολή του φορέα, η αλλαγή ελέγχου του και το γεγονός της οποιασδήποτε από τις εδώ αναφερόµενες σύναψης σύµβασης µε
τρίτον, δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα ή του αποκτώντος τον έλεγχο ή των αντισυµβαλλοµένων κατά περίπτωση, ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος νόµου και των
κατά εξουσιοδότηση αυτού διατάξεων δευτερογενούς δικαίου
που θα εκδοθούν. Από τη δηµοσίευση των παραπάνω αποκτά
ισχύ η αλλαγή φορέα ή ελέγχου έναντι τρίτων.
10. Οι σχέσεις µεταξύ των φορέων ίδρυσης και διαχείρισης
αφενός και των εγκατεστηµένων στον ΟΥΔ επιχειρήσεων αφετέρου, καθώς και των τελευταίων µεταξύ τους ρυθµίζονται µε Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΥΔ. Ο φορέας ίδρυσης του ΟΥΔ
προβαίνει σε δηµοσίευση Κανονισµού Λειτουργίας του ΟΥΔ σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Το ελάχιστο περιεχόµενο του Κανονισµού Λειτουργίας του ΟΥΔ περιλαµβάνεται στο προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στο ίδιο
προεδρικό διάταγµα µπορεί να περιλαµβάνεται και µη δεσµευτικό υπόδειγµα Κανονισµού Λειτουργίας ΟΥΔ. Ο Κανονισµός Λειτουργίας είναι σύµβαση προσχώρησης για όλα τα πρόσωπα τα
οποία εγκαθίστανται στον ΟΥΔ. Η µη τήρηση του ελαχίστου περιεχοµένου του Κανονισµού Λειτουργίας συνιστά παράβαση των
όρων της έγκρισης λειτουργίας. Τροποποίηση του Κανονισµού
λειτουργίας µπορεί να γίνει µε απόφαση του 51% των εγκατεστηµένων στον ΟΥΔ προσώπων, που καλύπτουν το 51% της
έκτασης του ΟΥΔ, την οποία καλύπτουν πρόσωπα που έχουν
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κατά το χρόνο εκείνο συµβληθεί µε το φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης για την εγκατάστασή τους. Δεν είναι δυνατή η αύξηση του
ποσοστού αυτού µε συµφωνία των µερών. Σε τροποποίηση, µε
τον τρόπο αυτόν, υπόκεινται και οι διατάξεις οι οποίες περιλαµβάνονται στο ελάχιστο περιεχόµενο του Κανονισµού, δεν υπόκεινται όµως σε τροποποίηση µε τον τρόπο αυτό οι διατάξεις του
προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου που περιγράφουν ποιό είναι το ελάχιστο περιεχόµενο του
Κανονισµού.
11. Η ίδρυση του ΟΥΔ γίνεται µετά από αίτηση του φορέα
ίδρυσης. Αρµόδια αρχή για την έκδοση απόφασης ίδρυσης ΟΥΔ
είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και οι τυχόν
συναρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί. Ο φορέας ίδρυσης µπορεί κατά την υποβολή της αίτησης να είναι στο ιδρυτικό στάδιο.
Η συνολική προθεσµία για την έκδοση της απόφασης ανάπτυξης
του ΟΥΔ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100) ηµέρες από
τη στιγµή που βεβαιωθεί εγγράφως από την αρµόδια αρχή η πληρότητα του υποβληθέντος µε την αίτηση φακέλου. Ο φάκελος
τεκµαίρεται πλήρης και χωρίς την έγγραφη βεβαίωση, εάν η αρµόδια αρχή δεν έχει απευθύνει τεκµηριωµένο αίτηµα συµπλήρωσης του φακέλου εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
παραλαβή του. Σε περίπτωση παρέλευσης των εκατό (100) ηµερών τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος, οπότε η αρµόδια
αρχή οφείλει να εκδώσει την εκτελεστή ατοµική διοικητική πράξη
έγκρισης λειτουργίας του ΟΥΔ, εντός τριάντα (30) ηµερών από
την πάροδο της προθεσµίας σύµφωνα µε τα παραπάνω.
12. Η εκτελεστή ατοµική διοικητική πράξη για την έγκριση λειτουργίας ΟΥΔ περιλαµβάνει:
α) Το είδος των οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα ασκούνται στον ΟΥΔ και τυχόν συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις
σε εφαρµογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος του
άρθρου 7 παράγραφος 5 που έχει εκδοθεί για κάθε µία από
αυτές τις οικονοµικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται
προηγούµενη έγκριση και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
β) Την αναγκαία υποδοµή για τη λειτουργία του ΟΥΔ σε σχέση
µε τις συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες.
γ) Την έκταση για οργάνωση και λειτουργία του ΟΥΔ για τις
συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες.
δ) Τις αναγκαίες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας για τη λειτουργία του ΟΥΔ.
ε) Τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία
του ΟΥΔ.
στ) Τη χρηµατοοικονοµική δοµή του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του ΟΥΔ, που µπορεί να αναφέρεται σε ελάχιστο ύψος
ιδίων κεφαλαίων, εξασφάλιση χρηµατοδότησης και εγγυήσεις
για την εκτέλεση των έργων υποδοµής.
ζ) Τη διάρκεια των ΟΥΔ.
η) Θέµατα σχετικά µε την αλλαγή ή επέκταση ή µείωση της
έκτασης που αναλαµβάνει ο ΟΥΔ ή την αλλαγή των οικονοµικών
δραστηριοτήτων που ασκούνται από τον ΟΥΔ.
θ) Ζητήµατα τα οποία αφορούν το φορέα ίδρυσης ή σε περίπτωση που ο φορέας ίδρυσης επιλέξει να µην συνεχίσει τη διαχείριση του ΟΥΔ µετα την ίδρυσή του, ζητήµατα τα οποία
αφορούν το φορέα διαχείρισης.
ι) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ίδρυση και λειτουργία των ΟΥΔ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
13. Η εγκατάσταση κάθε προσώπου στον ΟΥΔ γίνεται µε βάση
σύµβαση την οποία συνάπτει µε τον φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του ΟΥΔ. Δεν απαιτείται να είναι η συνολική έκταση του ΟΥΔ
σε λειτουργία για να συναφθεί η σύµβαση εγκατάστασης, αρκεί
να είναι το µέρος του ΟΥΔ όπου θα εγκατασταθεί το ενδιαφερόµενο να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα πρόσωπο. Με τη
Σύµβαση Εγκατάστασης συµφωνείται αν ο εγκαθιστάµενος αποκτά κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ή µισθώνει ή αποκτά
άλλο δικαίωµα ενοχικό στην έκταση του ΟΥΔ όπου θα εγκατασταθεί. Όταν αυτό είναι αναγκαίο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η σύµβαση εγκατάστασης περιβάλλεται το
συµβολαιογραφικό τύπο.
14. Αν η οικονοµική δραστηριότητα ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας αυτή αποτελεί µέρος της Σύµβασης Εγκατά-
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στασης. Η Σύµβαση Εγκατάστασης, τα µέρη, η χρονολογία σύναψης και αποστολής στις αρµόδιες κατά τα ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και η ασκούµενη οικονοµική δραστηριότητα
δηµοσιοποιούνται στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής
Δραστηριότητας του άρθρου 25 και από τη στιγµή της δηµοσιοποίησης αποκτά ο εγκαθιστάµενος δικαίωµα άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση µεταβολής ή επέκτασης
της δραστηριότητας στον ΟΥΔ η Σύµβαση Εγκατάστασης τροποποιείται, οπότε εφαρµόζονται αναλόγως οι προηγούµενες διατάξεις σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση της τροποποίησης.
15. Αν η οικονοµική δραστηριότητα ασκείται υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόµου,
προσαρτώνται στη Σύµβαση Εγκατάστασης οι προβλεπόµενες
στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος δηλώσεις και
βεβαιώσεις. Σε κάθε περίπτωση αν η οικονοµική δραστηριότητα
υπάγεται σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου, αρκεί για την άσκηση
της δραστηριότητας η δηµοσίευση της σύναψης της Σύµβασης
Εγκατάστασης στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής
Δραστηριότητας του άρθρου 25.
16. Ο φορέας ίδρυσης του ΟΥΔ ή ο φορέας διαχείρισης
αυτού, κατά περίπτωση, φέρει την ευθύνη ελέγχου και εποπτείας
όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ΟΥΔ, κατά την έννοια και το περιεχόµενο του Κεφαλαίου Ε’ του παρόντος νόµου.
Οι αρµόδιες αρχές ασκούν τις εποπτικές και ελεγκτικές εξουσίες,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τόσο επί του φορέα ίδρυσης ή
διαχείρισης του ΟΥΔ όσο και επί κάθε προσώπου που έχει εγκατασταθεί στον ΟΥΔ και ασκεί οικονοµική δραστηριότητα.
17. Φορείς ίδρυσης ή διαχείρισης Οργανωµένων Υποδοχέων
Δραστηριοτήτων που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου υπάγονται στο παρόν άρθρο, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται από το παρόν άρθρο και από τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 19
Διαθεσιµότητα πληροφοριών
1. Όλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα τηρούν για στατιστικούς σκοπούς ένα ελάχιστο
σύνολο πληροφοριών σχετικά µε τη δραστηριότητά τους, το
οποίο προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
2. Όλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας που προϋποθέτει πιστοποίηση, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν
σε τακτά χρονικά διαστήµατα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών
σχετικά µε τη δραστηριότητά τους, οι οποίες είναι οι αντικειµενικά αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου
από τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές, ότι πράγµατι τηρούν τα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται και κάθε αναγκαία διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών και η αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας περιοδικότητα παροχής αυτών προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού.
3. Όλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα, που προϋποθέτει έγκριση λειτουργίας, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα
ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά µε τη δραστηριότητά
τους, οι οποίες είναι οι αντικειµενικά αναγκαίες για την άσκηση
της εποπτείας και του ελέγχου από τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές
ότι πράγµατι τηρούν τα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται και κάθε αναγκαία διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών
και η αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας περιοδικότητα

παροχής αυτών προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού.
4. Όλοι οι οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά µε τη δραστηριότητά τους, οι οποίες
είναι οι αντικειµενικά αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας
και του ελέγχου εφαρµογής του παρόντος νόµου από τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές. Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών και η
αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας περιοδικότητα παροχής αυτών προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΠ.
5. Οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο
παρόν άρθρο εκδίδονται µετά από διαβούλευση η οποία γίνεται
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4048/2012. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση
συναρµόδιος Υπουργός θέτουν σχέδιο απόφασης σε διαβούλευση, ακολουθώντας τις διατάξεις δηµοσιότητας του παρόντος.
Όλες οι απόψεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον παρόντα. Μόνο
απόψεις οι οποίες δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον παρόντα λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαβούλευση.
Άρθρο 20
Αναζήτηση στοιχείων
1. Όλα τα πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο υπόκεινται σε έλεγχο από
τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
2. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του παρόντος, η κατά περίπτωση αρµόδια
αρχή µπορεί να ζητά µε έγγραφο τις απολύτως αναγκαίες για το
συγκεκριµένο αντικείµενο της έρευνας πληροφορίες από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή δηµόσιες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσµία που
τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί
να είναι βραχύτερη των δέκα (10) ηµερών και µεγαλύτερη των
δεκαπέντε (15), καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής
πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο
υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από νοµικά πρόσωπα, υποχρεούνται σε παροχή των πληροφοριών οι
νόµιµοι εκπρόσωποί τους και οι αρµόδιοι υπάλληλοί τους.
3. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συντρέχουν την εκάστοτε αρµόδια αρχή και τους εντεταλµένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
4. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφοριών σύµφωνα
µε τα παραπάνω ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, µε την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων του
άρθρου 32 επ. του παρόντος και των διοικητικών κυρώσεων του
άρθρου 27 επ., ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός:
(α) όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, διευθυντές και υπαλλήλους τους, επιβάλλει πρόστιµο χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ για κάθε παράβαση, όταν πρόκειται για
οικονοµική δραστηριότητα υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας. Το εν λόγω πρόστιµο µπορεί να ανέρχεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ ανά παράβαση στην περίπτωση οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία ασκείται σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας,
(β) όταν πρόκειται για δηµόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αναφέρεται αρµοδίως,
προκειµένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη για τις πιο πάνω παραβάσεις, οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα.
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Άρθρο 21
Διεξαγωγή ερευνών
1. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου
εντεταλµένοι υπάλληλοι της εκάστοτε αρµόδιας αρχής ασκούν
εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και έχουν την αρµοδιότητα ιδίως:
(α) Να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία
και λοιπά έγγραφα των προσώπων που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, καθώς και την ηλεκτρονική εµπορική αλληλογραφία
των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλµένων στη διοίκηση ή διαχείριση
προσώπων, καθώς και του προσωπικού των προσώπων που
ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της µορφής
αποθήκευσής τους και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται
και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους.
(β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και
άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης
και µεταφοράς δεδοµένων, τα οποία αποτελούν επαγγελµατικές
πληροφορίες.
(γ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµένα
κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση
αρχές, που βρίσκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων προσώπων που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα.
(δ) Να ενεργούν έρευνες και αυτοψία στα γραφεία, τις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εργασίας
και τα µεταφορικά µέσα των προσώπων που ασκούν οικονοµική
δραστηριότητα. Οι ελεγκτές έχουν αρµοδιότητα να προβαίνουν
στη διεξαγωγή ελέγχων και µετρήσεων ορισµένων µεγεθών, στη
λήψη δειγµάτων µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, καθώς και
στη συλλογή κάθε χρήσιµου κατά την κρίση τους στοιχείου, για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους µε βάση τα ελεγκτικά πρότυπα και µε σκοπό την επιβεβαίωση και τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών στοιχείων των προσώπων που ασκούν οικονοµική
δραστηριότητα, σύµφωνα µε τους όρους αδειοδότησης ή τους
όρους δήλωσης συµµόρφωσης ή την πιστοποίηση σύµφωνα µε
τα σχετικά πρότυπα.
(ε) Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο, βιβλία
ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο
µέτρο των αναγκών αυτού.
(στ) Να λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανωµοτί
καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης
επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που
σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να
καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
2. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον αρµόδιο
κατά περίπτωση Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
και περιέχει το αντικείµενο της έρευνας και τις συνέπειες της παρεµπόδισης ή δυσχέρανσης αυτής ή άρνησης εµφάνισης των αιτούµενων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή χορήγησης
αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους. Η µη προσήκουσα τήρηση
των υποχρεώσεων αυτών από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστά παράβαση καθήκοντος.
3. Ο αρµόδιος κατά περίπτωση Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί να ζητάει, εγγράφως, τη συνδροµή
των δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τη διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α’ µέχρι ζ’ της παραγράφου 1.
4. Για τους ελέγχους και τις έρευνες που έγιναν συντάσσεται,
από αυτόν που τις διεξήγαγε, έκθεση αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στις ελεγχθείσες επιχειρήσεις.
5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 επ. του παρόντος επιβάλλεται µε απόφαση του
κατά περίπτωση αρµοδίου Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στις επιχειρήσεις ή σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε
τρόπο παρεµποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και στις επιχειρή-

11821

σεις ή σε αυτούς που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω
έρευνες, να επιδείξουν τα αιτούµενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά
έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους,
πρόστιµο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ µε ανώτατο
όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης χρήσης στο
καθένα από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα
της εξεταζόµενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας.
6. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιονδήποτε
τρόπο των εντεταλµένων υπαλλήλων της εκάστοτε αρµόδιας
αρχής στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν να ζητούν τη συνδροµή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής. Η συνδροµή αυτή µπορεί να ζητηθεί και
προληπτικά.
7. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν
αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δηµόσιας εξουσίας, να χρησιµοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση
των πορισµάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα
οποία δεν εξαιρούνται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο. Η επιλογή του προσώπου που κατά περίπτωση θα χρησιµοποιηθεί γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τη διεξαγόµενη
έρευνα και τα συµπεράσµατά της φέρει η εκάστοτε αρµόδια
αρχή.
8. Τηρείται µητρώο σε ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία, τα οποία εξατοµικεύουν τα πρόσωπα που
παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, τις περιπτώσεις στις οποίες
παρείχαν σχετικές πληροφορίες, συγκεκριµένες πληροφορίες
για την εξέλιξη και εκθέσεις ενεργειών στις αρχές που δίνουν τη
σχετική εντολή. Στο µητρώο εγγράφονται τα ανωτέρω πρόσωπα
µετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών τους. Οι αρµόδιες αρχές
επιδιώκουν την κατά το µέτρο που επιτρέπεται από τη νοµοθεσία
περί συµβάσεων ανακύκλωση των προσώπων που κατά περίπτωση χρησιµοποιούνται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΠ,
επιβάλλονται τα ελάχιστα αναγκαία πρότυπα, τα οποία τηρούνται
από πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, σε δηµόσιες ελεγκτικές και εποπτεύουσες αρχές, προσδιορίζονται άλλοι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση αυτής
της δραστηριότητας, για τον έλεγχο των παρεχόντων τις υπηρεσίες αυτές, οι εκθέσεις τους προς τις αρµόδιες αρχές και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 22
Υποχρέωση εχεµύθειας
1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, οι υπάλληλοι της κατά περίπτωση
αρµόδιας αρχής και οι υπάλληλοι των δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που λαµβάνουν
γνώση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 20 και 21 του
παρόντος νόµου, καθώς και οι τυχόν ιδιώτες που χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο και οι οποίοι λαµβάνουν,
µε αφορµή την υπηρεσία τους γνώση απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νοµικών
προσώπων που δεν έχουν σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος
νόµου, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεµύθεια.
2. Τα απόρρητα στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου, αποτελούν µέρος του διοικητικού φακέλου. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να τηρούν
εχεµύθεια, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, για τα στοιχεία που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. Οι προϋποθέσεις, η
έκταση, οι εξαιρέσεις, ο χρόνος και η διαδικασία πρόσβασης στο
διοικητικό φάκελο των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων,
κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της εκάστοτε αρµόδιας
αρχής διαδικασία, και των φυσικών ή νοµικών προσώπων, που
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υπέβαλαν καταγγελία, η διαδικασία χρήσης και δηµοσιοποίησης
των προαναφερόµενων απόρρητων στοιχείων από την εκάστοτε
αρµόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται,
κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις περί του δικαιώµατος
πρόσβασης στα έγγραφα, από το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 23 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας τα απόρρητα στοιχεία
της παραγράφου αυτής αποτελούν µέρος του φακέλου, ο
οποίος υποβάλλεται στα αρµόδια δικαστήρια διατηρώντας τον
απόρρητο χαρακτήρα τους. Προς το σκοπό αυτόν τα παραπάνω
στοιχεία διαβιβάζονται σε ξεχωριστό τµήµα του διοικητικού φακέλου, το οποίο φέρει την ένδειξη «απόρρητα στοιχεία». Αρµόδιος υπάλληλος του δικαστηρίου διασφαλίζει ότι τα µέρη δεν θα
έχουν πρόσβαση στα απόρρητα για αυτούς τµήµατα του φακέλου, εκτός εάν η πρόσβαση κριθεί αναγκαία για την προάσπιση
υπέρτερου συµφέροντός τους και τους παρασχεθεί σχετική
άδεια κατά το αναγκαίο µέτρο, κατόπιν αιτήσεώς τους, από το
δικάζον δικαστήριο.
4. Σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στις προηγούµενες παραγράφους:
(α) Επιβάλλεται η ποινή του άρθρου 252 παρ. 1 του Ποινικού
Κώδικα, καθώς και χρηµατική ποινή από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
(β) Ασκείται πειθαρχική δίωξη για την παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα.
5. Με τις ποινές της παραγράφου 4 τιµωρείται και κάθε πρόσωπο, στο οποίο η εκάστοτε αρµόδια αρχή αναθέτει την εκπόνηση µελέτης για λογαριασµό της ή συµµετέχει σε οµάδα έργου
την οποία έχει συστήσει η εκάστοτε αρµόδια αρχή, εφόσον στη
σχετική σύµβαση έχει περιληφθεί ρήτρα για υποχρέωση εχεµύθειας κατά τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι δικηγόροι οι οποίοι
συµµετέχουν σε διαδικασία η οποία αφορά τον παρόντα νόµο εκπροσωπούντες το Δηµόσιο, εφόσον παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 µέχρι 3. Το προηγούµενο εδάφιο
εφαρµόζεται και για τους προστηθέντες του αναδόχου εκπόνησης µελέτης.
Άρθρο 23
Η διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων, σύµφωνα µε το παρόν
Κεφάλαιο Ε’, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου τα οποία
πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγµατα των εκθέσεων οι οποίες
πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου Ε’ καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Εσωτερικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 24
1. Αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση εγκρίσεων λειτουργίας
είναι οι κατά τόπο αρµόδιες Περιφέρειες και Επιµελητήρια, εκτός
εάν άλλως ορίζεται στο προεδρικό διάταγµα του άρθρου 7 παρ.
5 σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ορίζονται οι όροι υπό τους οποίους µπορούν τα
Επιµελητήρια να χορηγούν έγκριση λειτουργίας, οι δραστηριότητες για τις οποίες µπορούν να τη χορηγούν, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησής τους για το σκοπό αυτόν.
2. Η κατάθεση των δηλώσεων που αναφέρονται στον παρόντα
νόµο και αφορούν την άσκηση οποιασδήποτε οικονοµικής δραστηριότητας απευθύνονται στην αρµόδια δηµοτική αρχή.
3. Ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος, υποβάλλονται
στην κατά τόπον αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια Περιφέρεια υποχρεούται να υποβάλει το
σύνολο του σχετικού φακέλου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην

αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Η αρµόδια Αποκεντρωµένη
Διοίκηση µπορεί να ζητήσει από τον προσφεύγοντα και από την
αρµόδια Περιφέρεια κάθε επιπλέον επεξήγηση που θεωρεί αναγκαία για τη λήψη της απόφασής της.
4. Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση λειτουργεί διεύθυνση για
την εποπτεία και τον έλεγχο επιχειρήσεων, η οποία είναι αρµόδια
για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας επί των επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ε’ του παρόντος. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εσωτερικών,
Διοικητικής
Μεταρρύθµισης
και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και άσκηση των αρµοδιοτήτων
των ανωτέρω διευθύνσεων.
5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κάθε
συναρµόδιο ανά οικονοµική δραστηριότητα Υπουργείο εποπτεύουν τη λειτουργία των αρµόδιων για την εποπτεία και τον
έλεγχο επιχειρήσεων, διευθύνσεων και λαµβάνουν από αυτές τακτικές τρίµηνες αναλυτικές εκθέσεις σχετικά µε τη δραστηριότητά τους, όπου καταγράφεται τουλάχιστον το σύνολο των
ελέγχων που έχουν γίνει κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ανά Περιφέρεια, τα τυχόν πρότυπα και οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι έρευνες, τα
ευρήµατα, τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν ανά περίπτωση, οι εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα και συνεργασία των Περιφερειών και
άλλων δηµόσιων αρχών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των οποίων η συνεργασία ζητήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εποπτείας του παρόντος νόµου, καθώς και σχετικά
µε την τήρηση του µητρώου ιδιωτών συµβούλων που χρησιµοποιεί η κάθε διεύθυνση εποπτείας και ελέγχου έχοντας πλήρη
και άµεση πρόσβαση στο περιεχόµενό του. Η αρµόδια υπηρεσία
κάθε Υπουργείου παρέχει στις ανωτέρω διευθύνσεις κάθε αναγκαία πληροφόρηση και ενηµέρωση και µεριµνά για την εκπαίδευση των υπαλλήλων των διευθύνσεων και του Υπουργείου
σχετικά µε την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Κατά τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων αρµοδίων για τη
χορήγηση έγκρισης λειτουργίας, την εξέταση ενδικοφανούς
προσφυγής και για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου τηρούνται
πλήρη πρακτικά σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο τήρησης των
πρακτικών, τη δηµοσιότητά τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου και εµπιστευτικότητας, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τη δηµοσιότητα µέσω της Κεντρικής
Διαδικτυακής Πύλης Οικονοµικής Δραστηριότητας του παρόντος
νόµου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η µη τήρηση πρακτικών ή η µη επαρκής τήρηση ή η µη δηµοσιότητά τους συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας και την επιβολή
πειθαρχικών κυρώσεων, συµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου και εµπιστευτικότητας, έγγραφα τα οποία αναφέρονται κατά τη διαδικασία συνεδριάσεων αποτελούν µέρος των Πρακτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 25
Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη
Οικονοµικής Δραστηριότητας
1. Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ιδρύεται και τηρείται η Κεντρική
Διαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής Δραστηριότητας. Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής Δραστηριότητας συνδέεται συνεχώς
µε όλα τα µητρώα τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο. Μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης
Οικονοµικής Δραστηριότητας γίνεται κάθε επικοινωνία µεταξύ
δηµόσιων αρχών ή προσώπων δηµοσίου δικαίου, ιδίως µε το
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ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε επικοινωνία ιδιωτών µε αυτές, σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
2. Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής Δραστηριότητας
αποτελεί το κεντρικό σηµείο δηµοσιότητας για κάθε ενέργεια, η
οποία γίνεται σε εφαρµογή του παρόντος νόµου. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται υποχρέωση δηµοσιότητας, εννοείται η
δηµοσίευση στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής Δραστηριότητας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την έκταση, στην οποία η
συγκεκριµένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός
δικαιώµατος και τον τυχόν απόρρητο χαρακτήρα αυτής. Η πρόσβαση µπορεί να είναι άµεση και χωρίς προϋποθέσεις ή να απαιτούνται προϋποθέσεις και εγκρίσεις ανάλογα µε την
αναγκαιότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας και τον απόρρητο χαρακτήρα αυτής.
3. Η τήρηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονοµικής
Δραστηριότητας, καθώς και οι συναλλαγές που γίνονται µέσω
αυτής, διέπονται από το ν. 3979/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι
προδιαγραφές της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονοµικής
Δραστηριότητας διασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κανόνες
σχετικά µε δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήµατα
όπως αυτοί προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 για το ν.
3979/2011.
4. Οι ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιµες
µέσω της Διαδικτυακής Πύλης είναι:
(α) Εγγραφή, ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση και ψηφιακή πιστοποίηση για πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη.
(β) Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήµατος για την
έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως προβλέπουν
οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
(γ) Δυνατότητα παρακολούθησης και ιχνηλάτησης των αιτηµάτων.
(δ) Αναζήτηση στα περιεχόµενα και πληροφορίες της Διαδικτυακής Πύλης.
(ε) Λήψη Χρονοσήµανσης για όλες τις κύριες αλλά και επιµέρους συναλλαγές.
(στ) Ενηµέρωση µε Ηλεκτρονική Αλληλογραφία.
(ζ) Ειδική Ηλεκτρονική φόρµα για τους εγγεγραµµένους, όπου
θα µπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που τους αφορούν.
(η) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τα διαθέσιµα σχετικά για την αδειοδότηση ηλεκτρονικά µητρώα και διαδικτυακές
πύλες.
5. Με κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται µε πρωτοβουλία των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη δηµοσιότητα των εγγράφων που δηµοσιεύονται στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής Δραστηριότητας, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο και τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισµούς πρόσβασης σε αυτά.
KEΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ,
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 26
Διοικητικές κυρώσεις σε οργανισµούς
αξιολόγησης συµµόρφωσης
1. Σε κάθε οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης που δραστηριοποιείται, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, χωρίς να έχει
λάβει νόµιµη διαπίστευση, επιβάλλεται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης πρόστιµο
10.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ ή και αφαίρεση του δικαιώµατος λήψεως διαπίστευσης έως έξι µήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιµο 30.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ
και οριστική αφαίρεση του δικαιώµατος διαπίστευσης για το µέλλον.
2. Στους οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης, οι οποίοι
ασκούν τα καθήκοντά τους κατά παράβαση των διατάξεων του
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παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης πρόστιµο 3.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ ή και
προσωρινή παύση της άσκησης δραστηριότητας αξιολόγησης
συµµόρφωσης έως έξι µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιµο 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ και οριστική
παύση από τη δραστηριότητα αξιολόγησης συµµόρφωσης.
3. Σε περίπτωση που η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή διαπιστώσει τις περιγραφόµενες στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, κοινοποιεί στους παραβάτες
σχετική έκθεση επί της εν λόγω παράβασης αµελλητί και τους
παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους
εντός 10 ηµερών από την κοινοποίησή της, καλώντας τους συγχρόνως να άρουν την οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα.
4. Η εκάστοτε αρµόδια αρχή εφόσον κρίνει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, ύστερα από την προηγούµενη κατά τα
ανωτέρω ακρόαση των ενδιαφεροµένων, ότι έχει τελεστεί παράβαση, επιβάλλει την άµεση παύση της, επιβάλλοντας συγχρόνως
τις οικείες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
5. Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού. Προς τον σκοπό είσπραξης των επιβαλλοµένων προστίµων η αρµόδια κατά περίπτωση αρχή δύναται να ζητά την
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που τυχόν έχει παραδώσει
το πρόσωπο που υπέπεσε στην παράβαση.
Άρθρο 27
Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες
οικονοµική δραστηριότητα
1. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας, σε
καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, χωρίς ο υπόχρεος να έχει προβεί σε υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε αυτές ή κατά παράβαση αυτών, επιβάλλεται
από την εκάστοτε αρµόδια αρχή διοικητικό πρόστιµο από 5.000
ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται προσωρινή, µέχρι έξι µηνών, διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας και πρόστιµο 51.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ.
Σε περίπτωση επανειληµµένης υποτροπής επιβάλλεται οριστική
διακοπή λειτουργίας και χρηµατικό πρόστιµο από 150.000 ευρώ
έως και 300.000 ευρώ.
2. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας υπό
καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, η οποία προϋποθέτει συµµόρφωση σε συγκεκριµένα πρότυπα, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, χωρίς ο υπόχρεος να έχει προβεί σε αυτήν ή κατά
παράβαση των όρων των εφαρµοστέων προτύπων, επιβάλλεται
από την εκάστοτε αρµόδια αρχή διοικητικό πρόστιµο 10.000
ευρώ έως και 50.000 ευρώ ή και προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του προσώπου έως και έξι µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής
επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής διακοπής της δραστηριότητας του προσώπου και πρόστιµο 50.000 ευρώ έως και 500.000
ευρώ.
3. Στις περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητας η οποία προϋποθέτει προηγούµενη έγκριση λειτουργίας, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του, χωρίς ο υπόχρεος να έχει λάβει αυτή ή της
άσκησης δραστηριότητας κατά παράβαση των όρων έγκρισης
λειτουργίας, επιβάλλεται από την εκάστοτε αρµόδια αρχή πρόστιµο 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ ή και διακοπή της λειτουργίας του νοµικού προσώπου έως και έξι (6) µηνών. Σε
περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται από την εκάστοτε αρµόδια
Αρχή η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του νοµικού
προσώπου ή δραστηριότητας και πρόστιµο 150.000 ευρώ έως
και 3.000.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις που η άσκηση δραστηριότητας χωρίς την έγκριση λειτουργίας έχει επιφέρει µη αναστρέψιµη ζηµία στο δηµόσιο συµφέρον επιβάλλεται άµεσα η οριστική
διακοπή λειτουργίας και πρόστιµο από 150.000 ευρώ έως το 15%
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του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης η οποία για τις
ανάγκες του παρόντος άρθρου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
5 επ. του ν. 3959/2011.
4. Σε περίπτωση που η εκάστοτε αρµόδια Αρχή διαπιστώσει
τις περιγραφόµενες στις παραγράφους 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, κοινοποιεί στους παραβάτες έκθεση
για την εν λόγω παράβαση αµελλητί και τους παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω εκθέσεως, καλώντας
τους συγχρόνως να άρουν την οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα.
5. Η εκάστοτε αρµόδια Αρχή εφόσον κρίνει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, ύστερα από την προηγούµενη κατά τα
ανωτέρω ακρόαση των ενδιαφεροµένων ότι έχει τελεστεί παράβαση, επιβάλλει την άµεση παύση της, επιβάλλοντας συγχρόνως
τις σχετικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο παρόν
άρθρο. Κατά την επιβολή των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη
ιδίως το είδος της παράβασης, το µέγεθος της επιχείρησης, το
προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό και η ένταση της προσβολής.
6. Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού. Προς το σκοπό είσπραξης των επιβαλλοµένων προστίµων η εκάστοτε αρµόδια αρχή δύναται να ζητά την
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που τυχόν έχει παραδώσει
το πρόσωπο που υπέπεσε στην παράβαση.

δικασία κατάγνωσης ποινικών ευθυνών στο πλαίσιο των άρθρων
31, 32 και 33 του παρόντος νόµου είναι ανεξάρτητες µεταξύ
τους.

Άρθρο 28
Ενδικοφανής προσφυγή κατά προστίµων

Άρθρο 31
Ποινικές κυρώσεις για οργανισµούς
αξιολόγησης συµµόρφωσης

1. Αυτοί κατά των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις σύµφωνα µε
τα άρθρα 26 και 27 δύνανται να ασκήσουν κατά των σχετικών
αποφάσεων ενδικοφανή προσφυγή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων σε αυτούς, ενώπιον του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
2. Η απόφαση του Υπουργού λαµβάνεται εντός τριάντα (30)
ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αποφαίνεται για την
άρση των κυρώσεων ή την απόρριψη της προσφυγής. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή χωρίς την έκδοση αποφάσεως, τεκµαίρεται
η σιωπηρή απόρριψή της.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την άσκηση και εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής.
4. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ενδικοφανών
προσφυγών της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβανοµένης
και της σιωπηρής απόρριψής της δύναται να ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον του κατά τόπο αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου για
τις αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα για την οποία δεν απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Σε
περίπτωση επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν
µε έγκριση λειτουργίας, αρµόδιο είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Άρθρο 29
Αλληλέγγυος ευθύνη για πρόστιµα
1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφοι
2 και 3 ενέχονται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
για την καταβολή των προστίµων που εκάστοτε επιβάλλονται µε
τα άρθρα αυτά µαζί µε το πρόσωπο το οποίο έχει υποπέσει σε
παράβαση. Η βεβαίωση των προστίµων εις βάρος των ανωτέρω
συνυποχρέων πραγµατοποιείται µε τις αποφάσεις επιβολής προστίµων εις βάρος των εκάστοτε παραβατών και κοινοποιείται σε
όλους τους συνυπόχρεους. Οι ανωτέρω συνυπόχρεοι δύνανται
να ασκήσουν έναντι των αρµόδιων αρχών και των αρµόδιων δικαστηρίων όλα τα δικαιώµατα, τα οποία έχει στην διάθεσή του
το πρόσωπο, το οποίο έχει υποπέσει στην παράβαση.
2. Η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπεται στα άρθρα 26, 27, 28 και 29 και η δια-

Άρθρο 30
Αστική Ευθύνη
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόµου και των
κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεών του κανονιστικών πράξεων ευθύνονται αστικά για κάθε πταίσµα.
2. Πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, οι
παραβάσεις του άρθρου 26 και του άρθρου 27 λογίζονται ως
πράξεις γενόµενες προς το σκοπό ανταγωνισµού αντικείµενες
στα χρηστά ήθη κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 146/1914.
Ο παραβάτης θα δύναται να εναχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 1 του
ν. 146/1914 για την άρση της παράβασης και την παράλειψή της
στο µέλλον, καθώς και προς καταβολή εύλογης αποζηµίωσης και
ανόρθωση της ηθικής βλάβης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 146/1914.
3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφοι
2 και 3 ενέχονται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
µαζί µε τον εκάστοτε αστικώς υπεύθυνο σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.
4. Οποιαδήποτε ρήτρα, συµφωνία ή δήλωση περιορίζει εν όλω
ή εν µέρει την αστική ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο είναι απολύτως άκυρη.

1. Όποιος ασκεί καθήκοντα αξιολόγησης συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του χωρίς να έχει λάβει
διαπίστευση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
χρηµατική ποινή από 15.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ. Αν η
παραπάνω πράξη τελείται κατ’ επάγγελµα ο δράστης τιµωρείται
µε κάθειρξη έως 10 ετών και χρηµατική ποινή από 30.000 ευρώ
έως και 200.000 ευρώ.
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 235, 236, 238, 242, 243, 246,
252, 253, 254, 258, 259, 261, 262, 263 και 263Β του Ποινικού Κώδικα οι οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης, τα πρόσωπα τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 4 του παρόντος νόµου
και οι ιδιώτες που ασκούν καθήκοντα αξιολόγησης συµµόρφωσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε εφαρµογή του
παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του, λογίζονται ως υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 εδάφιο Α’ του Ποινικού Κώδικα και τα έγγραφα τα οποία εκδίδουν σε εφαρµογή του παρόντος λογίζονται
ως δηµόσια έγγραφα.
3. Υπάλληλος, στον οποίον έχουν ανατεθεί οποιαδήποτε καθήκοντα σύµφωνα µε το παρόντα νόµο και τις κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και ο
οποίος µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντά του αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται µε
άλλη ποινική διάταξη, η οποία προβλέπει βαρύτερη ποινή.
Άρθρο 32
Ποινικές κυρώσεις σε ασκούντες
οικονοµική δραστηριότητα
1. Όποιος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του
κατά παράβαση αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ενός έτους
και χρηµατική ποινή 1.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ.
2. Όποιος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας που προϋποθέτουν την τήρηση συγκεκριµένων προτύπων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του
κατά παράβαση αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τριων ετών
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και χρηµατική ποινή 3.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.
3. Όποιος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του κατά
παράβαση αυτών και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του τιµωρείται µε κάθειρξη έως 10 ετών και
χρηµατική ποινή 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ.
4. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 5
και το προεδρικό διάταγµα της παρ. 5 του άρθρου 7 ορίζονται οι
ποινικές κυρώσεις για συγκεκριµένες παραβάσεις των κανόνων
που τίθενται µε αυτά, εντός του πλαισίου ποινών των παραγράφων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 33
Ευθύνη νοµίµων εκπροσώπων
1. Για την εφαρµογή των άρθρων 31 και 32, όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση έχουν ειδική υποχρέωση να εποπτεύουν και να
ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου και
των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων
από τα πρόσωπα που τελούν υπό τη διεύθυνσή τους ή απασχολούνται, λαµβάνουν εντολές ή οδηγίες από αυτούς στο πλαίσιο
οποιωνδήποτε εννόµων σχέσεων, όπως ιδίως οι συµβάσεις εργασίας, έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
2. Εφόσον οι περιγραφόµενες στα άρθρα 31 και 32 παραβάσεις έχουν τελεστεί από οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα, αυτουργοί των οικείων αξιοποίνων πράξεων είναι όσοι ασκούν
διαχειριστικές ή και διευθυντικές αρµοδιότητες, οι πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι ανώνυµων εταιριών, οι διαχειριστές εταιριών περιορισµένης
ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή προσωπικών
εταιρειών και ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου συνεταιρισµών. Τα πρόσωπα αυτά έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να εποπτεύουν και να ελέγχουν την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή του
εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων από τα νοµικά πρόσωπα που
διαχειρίζονται ή διευθύνουν.
3. Πέραν των αναφεροµένων προσώπων στις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος, αυτουργοί των αδικηµάτων των άρθρων
31και 32 λογίζονται και αυτοί στους οποίους έχουν εκχωρηθεί
αρµοδιότητες σε σχέση µε τις αποδιδόµενες πράξεις ή παραλείψεις ή οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί να προβούν σε συγκεκριµένες πράξεις σε σχέση µε τις αποδιδόµενες πράξεις ή
παραλείψεις, καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγµασι διαχειριστικές ή και διευθυντικές αρµοδιότητες για λογαριασµό των δραστηριοποιούµενων προσώπων.
4. Στις περιπτώσεις των αδικηµάτων των άρθρων 31 και 32 ως
πολιτικώς ενάγων µπορεί να παρίσταται σε κάθε περίπτωση,
πέραν τυχόν άλλων αµέσως ζηµιωθέντων από τα εγκλήµατα
αυτά κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας το Δηµόσιο, καθώς και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε το αδίκηµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Άρθρο 34
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Εκτός αν ορίζεται άλλως στον παρόντα νόµο, τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές
αποφάσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός οκτώ (8)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, δηµόσιες αρχές, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή άλλοι δηµόσιοι φορείς οφείλουν εντός
του ως άνω χρονικού διαστήµατος να προσαρµόσουν τη σχετική
µε την αδειοδότηση των εποπτευοµένων από αυτούς οικονοµικών δραστηριοτήτων στις εισαγόµενες µε το παρόν αρχές. Παρερχοµένου απράκτου του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που
εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την άπρακτη πάροδο αυτού,
και µε προεδρικά διατάγµατα τα οποία εκδίδονται µετά από πρότασή του, µπορούν να εισάγονται ρυθµίσεις, µε τις οποίες θα γί-
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νεται η εν λόγω προσαρµογή.
3. Με την πλήρη κατά τα άνω έκδοση των ρυθµίσεων που εισάγονται µε τον παρόντα νόµο καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.
4. Με τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 7 παράγραφος 5
και του άρθρου 18 καθορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη µετάβαση στο καθεστώς του παρόντος νόµου περιπτώσεων που µέχρι τη θέση του σε ισχύ των ανωτέρω
προεδρικών διαταγµάτων, διέπονται από άλλα νοµοθετήµατα.
Πρόσωπα τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγµάτων µετά την πάροδο του χρόνου
µετάβασής τους στο νέο καθεστώς, εφόσον προβλέπεται στο οικείο προεδρικό διάταγµα, παύουν να έχουν άδεια λειτουργίας.
Το µεταβατικό διάστηµα δεν µπορεί να είναι ανώτερο των δύο
(2) ετών από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος.
5. Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου συστήνεται Οµάδα
Διαχείρισης ‘Εργου, στην οποία µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας
Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού,
εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρµόδιων Υπουργείων. Η οµάδα Διαχείρισης ‘Εργου προγραµµατίζει,
παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις
για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις ΟΜΜΑ
Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου µέχρι και την 31.8.2014,
απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας
για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δηµόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης,
για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, πλην της µεταβίβασης ακινήτου
ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσης
συµψηφισµού σε βάρος του ΟΜΜΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) ή κάθε άλλη κείµενη διάταξη, που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου ή των ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισµών κατά
του ΟΜΜΑ, β) αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου
σονυπόχρεου µε αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον
ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείµενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου και γ) δεν υπολογίζονται τόκοι
και πρόστιµα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90),
για τα χρέη του από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου του Λογαριασµού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηµατοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δηµοσίου
(ΚΑΧΚΕΕΔ)».
Τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΟΜΜΑ πρρς το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ
περιόδου απασχόλησης µέχρι και τον Απρίλιο 2014 ρυθµίζονται
και εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις,
µε την πρώτη δόση καταβλητέα µέχρι το τέλος τους εποµένου
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 36
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ύψος και το χρονοδιάγραµµα καταβολής της ετήσιας τακτικής, διαρκούς, σταθερής και µόνιµης χρηµατοδότησης των
Κέντρων Πρόληψης ορίζεται µεταξύ άλλων κάθε φορά σε Προγραµµατική Σύµβαση επταετούς διάρκειας που καταρτίζεται και
υπογράφεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν τη
λήξη της ισχύος της προηγούµενης, µεταξύ όλων των, στην παρούσα παράγραφο, αναφερόµενων και εµπλεκόµενων φορέων
και µερών, εντός του εκάστοτε ισχύοντος µεσοπροθέσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση και κάθε
φορά, µέχρι την έναρξη ισχύος και εφαρµογής της εκάστοτε
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νέας προγραµµατικής σύµβασης, εξακολουθεί να ισχύει και να
εφαρµόζεται η προηγούµενη αυτής προγραµµατική σύµβαση και
όπως αυτή όριζε παρατεινόµενη κάθε φορά αυτοδικαίως µέχρι
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και εφαρµογής της εκάστοτε
νέας και µελλοντικής Προγραµµατικής Σύµβασης. Η επταετής
Προγραµµατική Σύµβαση των ετών 2014 - 2020 ισχύει από
1.1.2014.»
Άρθρο 37
Εµβέλεια νοµίµως λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών για την εκποµπή ψηφιακού προγράµµατος.
Κατά το µεταβατικό διάστηµα µεταξύ της υποχρεωτικής έναρξης ψηφιακής εκποµπής από τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ.
42800/5.10.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (B’ 2704) κέντρα
εκποµπής µέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής σύµφωνα µε το
ν. 3592/2007 (Α’ 161), οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθµοί που
εµπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4038/2012 (Α’ 14) και του άρθρου 18 του ν. 4208/2013 (Α’ 252)
και εξακολουθούν να λειτουργούν νοµίµως, υποχρεούνται να εκπέµπουν ψηφιακά το πρόγραµµά τους στην Περιφερειακή Ζώνη
(ΠΖ) που αντιστοιχεί στην Ευρύτερη Περιοχή Εξυπηρέτησης
(ΕΠΕ) στην οποία εκπέµπουν νοµίµως, σύµφωνα µε τον πίνακα
αντιστοίχισης που ακολουθεί. Στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζονται για τις ανάγκες του παρόντος οι δεκατρείς (13) ΠΖ που
έχουν καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 45858/1799/Φ150/12.9.2013
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’
2359), όπως ισχύει, µε τις δεκατέσσερις (14) ΕΠΕ που έχουν καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 21161/12.8.2008 κοινή απόφαση των
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας (Β’
1680), όπως ισχύει.
Άρθρο 38
Ρυθµίσεις Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων
στη ναυτική εργασία
1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών
Συµβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α’ 24), όπως προστέθηκε
µε την υποπαράγραφο ΙΣΤ.3 της παρ. ΙΣΤ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Προκειµένου περί Επιβατηγών και Επιβατηγών-Οχηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν δροµολογιακούς πλόες µεταξύ
λιµένων στην ηµεδαπή, κάθε θέµα από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που δύναται να καθορίζεται µε
συλλογική σύµβαση, επιτρέπεται να ρυθµίζεται και µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις.
β) Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι επιχειρησιακές συλλογικές
συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν των αντίστοιχων συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, ανεξαρτήτως εάν περιλαµβάνουν όρους
που αποκλίνουν από αυτούς των αντίστοιχων συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε την επιφύλαξη των διεθνών Συµβάσεων που
έχουν κυρωθεί.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συµβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α’ 24) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και προκειµένου περί Επιβατηγών
και Επιβατηγών-Οχηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν δροµολογιακούς πλόες µεταξύ λιµένων στην ηµεδαπή, συλλογικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
παρόντα νόµο, εφόσον ήθελε µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να κυρωθούν, θεωρούνται ισχυρές και δεσµεύουν κατά την αναφερόµενη σε αυτές χρονική διάρκεια µόνο
τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς που είναι µέλη των συµβαλλόµενων οργανώσεων µε την επιφύλαξη των Διεθνών Συµβάσεων

που έχουν κυρωθεί.»
Άρθρο 39
Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α’ της
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 της υποπαραγράφου ΙΣΤ.2 της παραγράφου ΙΣΤ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με δήλωσή του που ανακοινώνεται από το αρµόδιο όργανο,
ο πλοιοκτήτης µπορεί, µετά από σύµφωνη γνώµη του Σ.Α.Σ., η
οποία εκδίδεται εντός µηνός, να κατανείµει τις συνολικές µέρες
διακοπής δροµολογίων που προκύπτουν από τα δροµολογηµένα
πλοία του, ανεξάρτητα σε ποια γραµµή είναι δροµολογηµένα, µε
την προϋπόθεση κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών των
γραµµών.»
Άρθρο 40
1. Η έκταση που περικλείεται µεταξύ της οριογραµµής παραλίας που είχε καθοριστεί µε την από 5.5.1988 Έκθεση Επιτροπής,
η οποία είχε επικυρωθεί µε την υπ’ αριθµ. 16419/3.8.1988 απόφαση του Νοµάρχη Δυτικής Αττικής (Δ’ 577) και της οριογραµµής παραλίας που καθορίστηκε µε την από 21.3.2014 Έκθεση
Επιτροπής
και
επικυρώθηκε
µε
την
υπ’
αριθµ.
1337/17052/16.4.2014 (Δ’ 167) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης «Επανακαθορισµός οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας και καθορισµός οριογραµµών παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Νήσος Ρεβυθούσα» του Δήµου Σαλαµίνας της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» ορίζεται ως ιδιωτική
περιουσία του Δηµοσίου και καταγράφεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία στο βιβλίο καταγραφής δηµοσίων κτηµάτων,
εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Η χρήση της ανωτέρω έκτασης, όπως αυτή θα προσδιοριστεί και καταγραφεί από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, παραχωρείται µε τη δηµοσίευση του παρόντος και χωρίς καµία
άλλη διατύπωση στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), για την κατασκευή έργων απαραίτητων για
τη λειτουργία του. Για την παραχωρούµενη χρήση δεν οφείλεται
αντάλλαγµα, υπό τον όρο ότι µέτοχοι του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παραµένουν το Δηµόσιο και νοµικά πρόσωπα των οποίων οι µετοχές ανήκουν αποκλειστικά στο Δηµόσιο. Σε περίπτωση αλλαγής της
µετοχικής σύνθεσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., το αντάλλαγµα χρήσης για
την ανωτέρω έκταση θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
3. Η έκδοση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης για την
εκτέλεση των έργων της ανωτέρω παραγράφου επί της παραχωρούµενης έκτασης γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων ως προς την απαιτούµενη απόσταση από τον αιγιαλό και
την παραλία, τηρουµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 41
Τροποποιήσεις των νόµων 4093/2012, 4254/2014,
π.δ. 344/2000
1. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης 4.α.i. της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου Θ.1 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 (Α’ 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν,
ως εξής: .
«4.α.i. Στους µόνιµους και στους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δίκαιου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του
ν. 4172/2013 (Α’ 167) και στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους
σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δηµόσιο
καταβάλλει αποζηµίωση απόλυσης ειδικά και µόνο λόγω κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισµό, του ποσού αποζηµίωσης, ως
βάση λαµβάνεται ο βασικός µισθός του υπαλλήλου κατά την ηµεροµηνία που τέθηκε σε διαθεσιµότητα και ως χρόνος υπηρεσίας
υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατά-
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ταξη του υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28
του ν. 4024/2011 (Α’ 226), καθώς και ο χρόνος που µεσολάβησε
µέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιµότητας.
Κατά τα λοιπά, η αποζηµίωση υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191),
όπως ισχύει. Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο µεν
επικουρικά ασφαλισµένο το 40%, στο δε µη επικουρικά ασφαλισµένο το 50% της ως άνω προβλεπόµενης αποζηµίωσης.
Οι αποδοχές διαθεσιµότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συµψηφίζονται µε την ως άνω αποζηµίωση απόλυσης.
Η ανωτέρω αποζηµίωση, µετά και τον προβλεπόµενο ως άνω
συµψηφισµό, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 15.000 ευρώ.
Υπάλληλοι που λαµβάνουν την αποζηµίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καµία άλλη αποζηµίωση για
την ίδια αιτία.
Η αποζηµίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορολογείται
όπως κάθε άλλη αποζηµίωση διακοπής σχέσεως εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται
ο υπόχρεος για την καταβολή, ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας.
Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι των
οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ' εφαρµογή των ως άνω
διατάξεων, για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»
2. Στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), οι λέξεις
«τίθενται σε ισχύ ένα µήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τίθενται σε ισχύ εξήντα ηµέρες».
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας, της διάταξης
του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013, η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280),
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012 (Α’ 54), µπορεί να χορηγηθεί και µετά την έκδοση
της προβλεπόµενης δηµόσιας ανακοίνωσης, αλλά πριν την ολοκλήρωση της απόφαση επιλογής. Δηµόσια ανακοίνωση, σε
πρώτη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας, που, κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, έχει ήδη δηµοσιευθεί, παράγει
τα αποτελέσµατά της και οδηγεί σε έγκυρη επιλογή εφόσον, εν
τω µεταξύ, χορηγηθεί η παραπάνω προβλεπόµενη έγκριση.
4. Το άρθρο 1 του π.δ. 344/2000 (Α' 297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Η άσκηση του επαγγέλµατος του γεωπόνου επιτρέπεται
µόνον:
α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:
αα) Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµήµα Γεωπονίας,
γγ) Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης,
δδ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και
β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως
ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµ-
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φωνα µε αυτό.
2. Η άσκηση του επαγγέλµατος του δασολόγου επιτρέπεται
µόνον:
α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:
αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
ββ) Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και
β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως
ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε αυτό.
3. Η άσκηση του επαγγέλµατος του κτηνιάτρου επιτρέπεται
µόνον:
α) στους πτυχιούχους κτηνιάτρους, των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:
αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Κτηνιατρικής,
ββ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα
Κτηνιατρικής και
β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως
ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε αυτό.
4. Η άσκηση του επαγγέλµατος του γεωλόγου επιτρέπεται
µόνον:
α) στους πτυχιούχους γεωλόγους των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα τής ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:
αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών
Επιστηµών Τµήµα Γεωλογίας,
ββ) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,
γγ) Πανεπιστήµιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα
Γεωλογίας και
β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως
ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε αυτό.
5. Η άσκηση του επαγγέλµατος του ιχθυολόγου επιτρέπεται
µόνον:
α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:
αα) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
Τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
ββ) Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,
γγ) Ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής µε ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας σε θέµατα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήµια ή ισότιµες µε αυτά σχολές ή επιστηµονικά εργαστήρια εφαρµοσµένης υδροβιολογίας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,

11828

δδ) Ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει
µε την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δηµόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και
β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως ισχύει,
καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα
µε αυτό.»
5. α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 5 της
υποπαραγράφου Β2 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις εκκρεµείς υπό έλεγχο υποθέσεις έως και το οικονοµικό έτος 2014.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν.4224/2013 (Α’ 288),
όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) τίθεται σε ισχύ από την
έναρξη ισχύος του νόµου 4224/2013 (Α’ 288).
γ. Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 7 της παρ. Γ’ του άρθρου τρίτου, του ν. 4254/2014 (Α’ 85), µε την οποία τροποποιείται
το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α’ 330), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2010.»
6.α. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών
αριθ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012/26.1.2012 (Β’ 6597), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) εφόσον συµπληρώνει τις προϋποθέσεις υποχρεωτικής
συνταξιοδότησης, µέσα στην επόµενη διετία από την ηµεροµηνία
µετάθεσής του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.»
β. Στην περίπτωση γ’ της υποπαραγράφου 6 της παρ. Ε’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), οι λέξεις «εκατό (100)
οργανικές θέσεις» αντικαθίστανται µε ης λέξεις «ενενήντα (90)
οργανικές θέσεις.»
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας
της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.
και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
1.α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’
170) µετά τη λέξη «εφαρµόζονται» προστίθενται οι λέξεις «από
11.5.2013».
β. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 προστίθεται έκτο
εδάφιο ως εξής:
«Με εξαίρεση τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο οι διατάξεις του
ν. 4024/2011 (Α’ 226) δεν εφαρµόζονται από τότε που ίσχυσαν
για το σύνολο του προσωπικού και των εν γένει απασχολούµενων
της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε..»
2. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Οποιαδήποτε δήλωση, κατάσταση ή άλλο έγγραφο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς
νοµοθεσίας, για την υποβολή των οποίων υπόχρεα πρόσωπα
είναι οι αναφερόµενες στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εταιρείας, υποβάλλονται νοµίµως και
χωρίς τις συνέπειες της εκπροθέσµου υποβολής προς την αρµόδια φορολογική αρχή εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Εντός
της ίδιας προθεσµίας καταβάλλονται και οποιαδήποτε ποσά
οφείλονται από φόρο, τέλη ή άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών προς τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς, µη επιβαρυνόµενων µε οποιοδήποτε πρόστιµο,
προσαύξηση ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση από κάθε
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άλλη διάταξη.»
3. Στο άρθρο 4Β της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η
διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασµού του παρόντος
άρθρου, ο τρόπος σύνταξης των αναγκαίων οικονοµικών στοιχείων που τον αφορούν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την οργάνωση και λειτουργία του.»
4. Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4Β της υπ' αριθµ.
ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, οι λέξεις
«µέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι την ολοκλήρωση του έργου
της ειδικής διαχείρισης».
5. Η εκτέλεση και υλοποίηση έργων, δράσεων και προγραµµάτων, συγχρηµατοδοτούµενων ή χρηµατοδοτούµενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς, των οποίων
φορέας ή τελικός δικαιούχος ήταν η καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. ή
θυγατρική της εταιρεία, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης
και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου της τελευταίας, δύναται να
ανατεθεί στον ειδικό διαχειριστή, σύµφωνα µε την πιστοποίηση
Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας των αρµόδιων υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο ειδικός διαχειριστής υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εν λόγω έργα, δράσεις και προγράµµατα. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
6. Το προσωπικό που ορίζεται στην παράγραφο 7 της υπ'
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου
24 του ν. 4203/2013 (Α’ 235), το οποίο απασχολήθηκε ή απασχολείται υπερωριακά από την έναρξη της ειδικής διαχείρισης,
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή νυκτερινές ώρες µέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, λαµβάνει
τις σχετικές αµοιβές σύµφωνα µε τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο πέµπτο και έβδοµο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως ισχύει. Η οικεία αµοιβή για την
παραπάνω απασχόληση - ορίζεται ίση µε το ογδόντα τοις εκατό
(80%) της ωριαίας αµοιβής, των διατάξεων του άρθρου 20 του
ν. 4024/2011, βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό τρέχοντος έτους
και καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στα µέλη
της Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ' αριθµ.
Δ5Β1118512/26.7.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καταβάλλεται υπερωριακή αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 από την ηµεροµηνία σύστασής
της, η οποία βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό του άρθρου 4Β της
ΟΙΚ 02/11.6.2013 (Β’ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
7. Για τη µετακίνηση εκτός έδρας του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος, το ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατά έτος και κατά µήνα ηµερών εκτός έδρας της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) καθορίζεται σε
ογδόντα (80) ηµέρες και ισχύει από τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ.
ΟΙΚ 02/11.6.2013, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείµενης διάταξης. Οι αποφάσεις ή εντολές µετακίνησης του προσωπικού
αυτού εκδίδονται από τον ειδικό διαχειριστή ή από τα εξουσιοδοτηµένα από αυτόν πρόσωπα. Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών µετακίνησης, διανυκτέρευσης και εκτός έδρας ηµερήσιας
αποζηµίωσης διατίθενται µε απόδοση λογαριασµού και υποβολή
σχετικών παραστατικών, µη αποκλειόµενης και της προπληρωµής και εγκρίνονται απολογιστικά από την Επιτροπή Διαχείρισης
του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 4Β της υπ' αριθµ. ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
8. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Ως αντιστάθµισµα για την εκπλήρωση των σκοπών της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών (3) ευρώ µηνιαίως ανά παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και
χρεώνεται σε κάθε λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην
οποία αυτός αναφέρεται. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
παρακρατούν προµήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισµό, ενσωµάτωση σε λογαριασµό, είσπραξη, και απόδοση
του αναλογούντος ποσού στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, µετά την αφαίρεση της προµήθειας 0,5%, αποδίδονται
στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα
στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για κάθε παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος για τις παροχές από τις οποίες
ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους
απαλλάσσονται:
(α) το Ελληνικό Δηµόσιο,
(β) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
(γ) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι αµιγείς
επιχειρήσεις τους, τα αµιγή ιδρύµατά τους και οι ενώσεις τους,
(δ) οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί ανεξαρτήτως χαρακτηρισµού (ενοριακοί, µοναστηριακοί, εξωκκλήσια κ.λπ.) και
δόγµατος, οι Ναοί και οι χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13,
παράγραφος 2 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών και τα νεκροταφεία, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτροδοτούµενων
τάφων,
(ε) οι προµηθευόµενοι ηλεκτρική ενέργεια για την κατανάλωση
ρεύµατος που χρησιµοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και
πτηνοτροφικές µονάδες,
(στ) οι προµηθευόµενοι ηλεκτρική ενέργεια για όσο χρονικό
διάστηµα καταναλώνουν ανά παροχή ηλεκτρική ενέργεια αξίας
έως δέκα (10) ευρώ µηνιαίως,
(ζ) κάθε άλλη περίπτωση που βάσει ισχύουσας κατά το χρόνο
κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. διάταξης απαλλασσόταν από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους (εισφοράς) της παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 1730/1987 (Α’ 145).
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν
στο Κράτος ή που έχουν τα προνόµια του Δηµοσίου ή εξοµοιώνονται µε το Δηµόσιο.
Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η υπ' αριθµ. 46/31.12.2013
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 3371). Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιού Υπουργού για θέµατα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., το ποσό του
ανταποδοτικού τέλους µπορεί να αναπροσαρµόζεται, λαµβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και την προϋπολογιζόµενη ετήσια δαπάνη για την παροχή της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος, όπως τα µεγέθη
αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσηµα οικονοµικά στοιχεία
της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και µε την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
για τις κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.»
9. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4Α της υπ' αριθµ.
ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος
αυτή προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013
(Α’ 235), οι λέξεις «δέκα (10) µήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα (12) µήνες».
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4Α της υπ' αριθµ. ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, προστίθεται
έβδοµο εδάφιο ως εξής:
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«Με πράξη του ειδικού διαχειριστή είναι δυνατόν να προσδιορίζονται συγκεκριµένα καθήκοντα των προσώπων που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου και να παρέχεται σε αυτά εξουσιοδότηση για την
υπογραφή των σχετικών µε τα ανατιθέµενα καθήκοντα εγγράφων και πράξεων.»
11. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου
2 του άρθρου 2 της υπ' αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «και των θυγατρικών της»
προστίθεται η λέξη «εκπροσωπούµενο».
12. Τυχόν περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και µελετών καθώς και πράξεις της
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωµής που περιέχει το
ακριβές καταβλητέο για κάθε επιµέρους δαπάνη ποσό, που
έχουν υπογραφεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος από τον ειδικό διαχειριστή του άρθρου 4Α της υπ' αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό δεσµεύουν και παράγουν τα αποτελέσµατά τους από την ηµεροµηνία υπογραφής τους, υπό την
προϋπόθεση της ανάρτησης στο διαδίκτυο εντός µηνός από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού.
Άρθρο 43
Άρση περιορισµών στον ανταγωνισµό στον κλάδο
των δοµικών υλικών και οριζόντιες ρυθµίσεις
1. α. Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.δ. 8/1973 (Α’ 124) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εκδίδονται Κανονισµοί Πυροπροστασίας Κτιρίων, λαµβανοµένων υπόψη αφενός του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Αντίδρασης στη φωτιά και Πυραντίστασης
(Euroclasses), και, αφετέρου, των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστηµα Τυποποίησης από
το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας/Ελληνικός Οργανισµός
Τυποποίησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης από το Π.Σ. και αδειοδότησης των εργαστηρίων της Χώρας
που εκτελούν δοκιµές αντίδρασης στη φωτιά και ρυθµίζεται κάθε
άλλο συναφές ζήτηµα.»
β. Το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης περίπτωσης εκδίδεται εντός έξι µηνών.
2. Σε περιοχές όπου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί
χρήσεων γης, επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, τα όρια αναφορικά µε τους βαθµούς όχλησης
που ορίζονται στην κ.υ.α. υπ' αριθ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β’
1048), όπως ισχύει, προσαυξάνονται κατά 30% για δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζονται από εξοπλισµό νέας τεχνολογίας, περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον. Ως περισσότερο
φιλική προς το περιβάλλον ορίζεται η τεχνολογία του εξοπλισµού
κατασκευής του έτους 2014 και εντεύθεν. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισµού, περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον
ορίζεται και η τεχνολογία µε την οποία επιτυγχάνεται, όπως αυτό
αποτυπώνεται στην υποβαλλόµενη σχετική µελέτη, το ίδιο ή µεγαλύτερο παραγόµενο αποτέλεσµα µε ή από εκείνο του προς αντικατάσταση εξοπλισµού χωρίς να απαιτείται περισσότερη
κατανάλωση ενέργειας ή µεγαλύτερος όγκος στεγασµένου
χώρου και χωρίς να προκαλείται περισσότερη ηχητική όχληση.
3.α. Τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα
κατά την εκµετάλλευση των λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών
και µαρµάρων, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου,
διατίθενται ελεύθερα από τον εκµεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή του ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α., καθώς και
του αναλογικού µισθώµατος στον ιδιοκτήτη της έκτασης. Το µίσθωµα αυτό καθορίζεται ως ο µέσος όρος των αντίστοιχων µι-
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σθωµάτων των λατοµείων αδρανών υλικών του νοµού-περιφέρειας ή, σε περίπτωση που στον οικείο νοµό-περιφέρεια δεν
υπάρχουν λατοµεία αδρανών υλικών του νοµού-περιφέρειας,
των λατοµείων αδρανών υλικών γειτονικού νοµού-περιφέρειας,
και επιµερίζεται ανάλογα στα ακατέργαστα και κατεργασµένα
υλικά αντιστοίχως.
β. Η ποσότητα των αδρανών υλικών της παραγράφου 1 που
δύναται να διατεθεί ελεύθερα, είναι η τυχόν εναποµείνασα πέραν
της απαιτούµενης για την αποκατάσταση του λατοµικού χώρου
και πρέπει να προσδιορίζεται στις µελέτες (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), οι οποίες εγκρίνονται αρµοδίως. Σε κάθε
περίπτωση, από τα στοιχεία της τεχνικής µελέτης, θα πρέπει να
τεκµηριώνεται ότι η εκµετάλλευση του βιοµηχανικού ορυκτού ή
του µαρµάρου που εξορύσσεται αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, δηλαδή ότι το βιοµηχανικό ορυκτό ή το µάρµαρο που εξορύσσεται είναι το ορυκτό µε το µεγαλύτερο ποσοστό
συµµετοχής επί της αξίας των πωλουµένων προϊόντων του λατοµείου.
4. Τα άρθρα 85Α, 85Β και 85Γ του ν.δ. 210 της 3/5.10.1973
«Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α’277) καταργούνται.
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης
επιχείρησης και µεταβίβασης ακινήτου
1. Η περίπτωση 15 του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων,
η οποία συνεισπράττεται µε τις τρέχουσες εισφορές και είναι ίση
µε το 50% του ασφαλίστρου της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας.»
2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η περίπτωση δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως
εξής:
«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται.»
β. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται.»
γ. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3853/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται.»
δ. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται.»
3. Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) καταργείται.
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο
1. Το εδάφιο τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4224/2013
(Α’ 244) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κάθε υποκεφάλαιο του Ταµείου µπορεί να συσταθεί ως
διακριτή νοµική οντότητα στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε πρωτοβουλία του Ελληνικού
Δηµοσίου ή διεθνών χρηµατοδοτικών οργανισµών ή ιδιωτών
επενδυτών µετά από συµφωνία µε το Ελληνικό Δηµόσιο. Το κάθε
υποκεφάλαιο διέπεται από τους ίδιους όρους διαχείρισης και λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα νόµο για το Ελληνικό
Επενδυτικό Ταµείο και σε αυτό µπορεί να συµµετέχουν, άµεσα ή
έµµεσα, µε κεφάλαια ή µε δάνειο, το Ελληνικό Δηµόσιο, διεθνείς
χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και ιδιώτες επενδυτές.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4224/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο καταστατικό και τα ιδρυτικά έγγραφα του Ταµείου είτε,
στην περίπτωση των υποκεφαλαίων, στα χρηµατοδοτικά έγγραφα αυτών, θα προβλέπεται ειδικό δικαίωµα αρνησικυρίας του
Ελληνικού Δηµοσίου κατά συγκεκριµένων αποφάσεων του Τα-

µείου που αφορούν αποκλειστικά και µόνο σε συγκεκριµένη
επένδυση ή χρηµατοδότηση, η οποία έχει αποδεδειγµένα επίπτωση σε θέµατα εθνικής ασφάλειας.»
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3894/2010
(Α’ 204) όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 2
του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
4146/2013 (Α’ 90), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α) Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής
καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το
νόµο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών µαζί µε
αποδεικτικό καταβολής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» του συνόλου της Διαχειριστικής
Αµοιβής.»
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3894/2010
όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν.
4072/2012 και µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί ατόκως ποσό
που ανέρχεται σε ποσοστό έως 90% της Διαχειριστικής Αµοιβής
κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν µπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της µη αιτιολογηµένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης.
Ποσό που ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 10% του συνόλου
της διαχειριστικής αµοιβής δεν επιστρέφεται.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 και µε
την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αµοιβής καταβάλλεται σε δύο
δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αµοιβής καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και η δεύτερη δόση για το υπολειπόµενο ποσοστό 90% αυτής, πριν από τη συνεδρίαση της
Δ.Ε.Σ.Ε. κατά την οποία θα κριθεί η ένταξη της επένδυσης. Σε
περίπτωση µη εντάξεως, το 90% του συνόλου της Διαχειριστικής
Αµοιβής επιστρέφεται ατόκως εντός τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία της σχετικής συνεδρίασης της Δ.Ε.Σ.Ε. στον αιτούντα επενδυτή.»
4. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης καταλαµβάνουν και όσες αιτήσεις εκκρεµούν προς αξιολόγηση από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και
τη Δ.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη κατατεθειµένες στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» εγγυητικές επιστολές για αιτήσεις που εκκρεµούν προς αξιολόγηση από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και
τη Δ.Ε.Σ.Ε. που έχουν κατατεθεί κατά την παρ. 4 του άρθρου 16
του ν. 3894/2010 (Α’ 204), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
της ως ανωτέρω, είτε αντικαθίστανται µε νέα εγγυητική επιστολή
για το συνολικό ποσό της Διαχειριστικής Αµοιβής, είτε ο αιτών
επενδυτής προσκοµίζει πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού
που ανέρχεται στο 90% της Διαχειριστικής Αµοιβής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3894/2010
όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν.
4072/2012 και µε την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4146/2013, καταργούνται.
Άρθρο 47
1.α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (Α’297) προστίθεται η
φράση: «καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση
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αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγµατος».
β. Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 (Α’ 22) καταργείται.
Άρθρο 48
Μετά το δεκατοπέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε τις
διατάξεις του ν. 4172/2013 και συµµετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
µετάταξης / µεταφοράς τους σε περισσότερες από µία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς
υποδοχής, µε τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και
αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσµατα από τα αρµόδια Τριµελή
Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωµάτων που
απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις,
δηλαδή του δικαιώµατος µετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»
Άρθρο 49
1α. Η παρ. 1 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραµµατείς εφορευτικών επιτροπών, διερµηνείς
τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζηµίωση, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και δύναται να καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης.»
1β. Στην παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η αποζηµίωση του παρόντος άρθρου είναι ακατάσχετη, δεν
υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζεται
µε οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα
ασφαλιστικά ταµεία από οποιαδήποτε αιτία.»
1γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ.
96/2007 (Α’ 116) καταργείται όσον αφορά τις αποζηµιώσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116), όπως
ισχύει, µετά τη φράση «στο Υπουργείο Εσωτερικών» προστίθεται
η φράση «της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.»
3. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1427/1984
(Α’ 40), όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «Ο διορισµός τους γίνεται»
προστίθενται οι λέξεις «µε κλήρωση σε δηµόσια συνεδρίαση».
Άρθρο 50
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 263Α του Ποινικού Κώδικα,
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις
κείµενες διατάξεις µπορούν να διατεθούν από το Δηµόσιο, από
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες,
επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις.»
Άρθρο 51
Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του ν. 3475/2006 (Α’ 146) για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 20152016 και η λειτουργία τους παύει τη 15η Σεπτεµβρίου 2016.
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά
τα θέµατα του παρόντος καταργείται.
Άρθρο 52
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων
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Η πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων που εντάχθηκαν στη
Δράση 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του Μέτρου 4.2
«Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας περιόδου 2000-2006, για το διάστηµα από το 64ο και
65ο έτος της ηλικίας τους κατά περίπτωση µέχρι τη συµπλήρωση
της αυξηµένης ηλικίας συνταξιοδότησής τους που προβλέπεται
από το
ν. 4093/2012 (Α’ 222), δύναται να καλυφθεί από πόρους του Εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε τους ίδιους όρους που προέβλεπε η ως άνω Δράση.
Άρθρο 53
Παράταση θητείας των ήδη εκλεγµένων οργάνων
διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.)
Στο τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
3252/2004 αντικαθίσταται η λέξη «Μαΐου» µε τη λέξη «Σεπτεµβρίου».
Άρθρο 54
1. Στο τέλος της παρ. 5 εδάφιο α’ του άρθρου 21 του ν.
4052/2012 προστίθενται εδάφια Β’ και Γ’ ως εξής:
«Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισµοί, οικονοµικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισµοί και προϋποθέσεις στη συνταγογράφηση
φαρµάκων και λοιπά αναγκαία µέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Με όµοια απόφαση µπορεί ο προϋπολογισµός, οι στόχοι, οι περιορισµοί, οι προϋποθέσεις και τα µέτρα
να διαφέρουν ανάλογα µε την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθµό
των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις
αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δηµογραφικά δεδοµένα
της, το µήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν µεταβολές των
τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρµάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήµων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρµακευτικής δαπάνης
σε σχέση µε τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση των φαρµάκων να συνδέεται µε την πάθηση του
ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση το International
Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι
προϋπολογισµοί συνταγογράφησης δύνανται να ενσωµατώνονται σε συµβόλαια απόδοσης που συνάπτονται µεταξύ του
ΕΟΠΥΥ των ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισµένους του
οργανισµού και να τίθενται κίνητρα (µπόνους) και ποινές ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και
των προϋπολογισµών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις ως άνω ρυθµίσεις, συγκεκριµένων κατηγοριών
ιατρών, φαρµάκων, µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, οµάδων ασθενών ή µεµονωµένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης, ο
τρόπος ενσωµάτωσης των ως άνω ρυθµίσεων στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η µεθοδολογία ελέγχου, ο τοµέας
εφαρµογής τους (ιδιωτικός ή και δηµόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο µέτρο για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.
Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να τίθενται παρόµοια µέτρα, περιορισµοί και προϋποθέσεις ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών, διαγνωστικών και
λοιπών υπηρεσιών εκάστου ιατρού και παρόχου υπηρεσιών
υγείας. Στα ως άνω εµπίπτουν µέτρα όπως κλειστοί προϋπολογισµοί, οικονοµικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισµοί
και προϋποθέσεις, rebates, claw back, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικός και οικονοµικός έλεγχος, προέγκριση,
δεύτερη γνώµη, αξιολόγηση υποδοµών και ποιότητας, αποζηµίωση µε βάση στόχους και απόδοση, θετικό κατάλογο, τιµές
αναφοράς, εκπτώσεις, συµφωνίες τιµής, όγκος και επιµερισµός
κινδύνου και άλλα παρεµφερή. Με όµοια απόφαση µπορεί τα
µέτρα να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ειδικότητα του ιατρού, την ιδιότητα και χαρακτηριστικά του παρόχου, τον αριθµό
των ασθενών και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δηµογραφικά δεδοµένα της, το µήνα
του έτους (εποχικότητα), τις µεταβολές στις τιµές των αναλωσί-
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µων και της τεχνολογίας και τέλος την εξέλιξη της δαπάνης σε
σχέση µε τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση και εκτέλεση των εξετάσεων και των συναφών υπηρεσιών να συνδέεται µε την πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή
προσδιορίζεται µε βάση το International Classification of Disease.
Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισµοί δύνανται
να ενσωµατώνονται σε συµβόλαια απόδοσης που συνάπτονται
µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που συνταγογραφούν ή των
παρόχων υπηρεσιών υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισµένους του
οργανισµού και να τίθενται κίνητρα (µπόνους) και ποινές ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και
προϋπολογισµών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθµίσεις συγκεκριµένων κατηγοριών ιατρών,
η παρόχων, εξετάσεων, µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας,
οµάδων ασθενών ή µεµονωµένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης, ο τρόπος ενσωµάτωσης των ως άνω ρυθµίσεων στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η µεθοδολογία ελέγχου,
ο τοµέας εφαρµογής τους (ιδιωτικός ή και δηµόσιος), καθώς και
κάθε αναγκαίο µέτρο για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.»
2. Στο τέλος της παρ. α’ του άρθρου 11 του
ν.
4052/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Επιπροσθέτως µε απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσού της υπέρβασης,
καθώς και η µεθοδολογία επιµερισµού του ποσού επιστροφής
των φαρµακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των
φαρµακευτικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισµένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισµό του στόχους. Για τον
υπολογισµό της υπέρβασης ή τον επιµερισµό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιµοποιείται η καθαρή δαπάνη του
ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο ΦΠΑ, οι
συµµετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και φαρµακείων, το rebate εισαγωγής στο θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρµακευτικών εταιρειών, η
δαπάνη για φάρµακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010, το ποσοστό χονδρεµπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρµακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρµακεία, και άλλα
ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με όµοια
απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρµακευτικής δαπάνης
ανά έτος σε επίπεδο φαρµάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται η διαδικασία συµψηφισµού του ποσού τυχόν υπέρβασης
της φαρµακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, εν γένει µε το ποσό
τυχόν υστέρησης της φαρµακευτικής δαπάνης των δηµόσιων νοσοκοµείων, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται µηνιαίοι στόχοι φαρµακευτικής
δαπάνης ανάλογα µε την εξέλιξη των µέτρων της φαρµακευτικής
πολιτικής σε σχέση µε τους ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποτελεσµατική εφαρµογή
τους.»
Άρθρο 55
Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ.
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
1. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθµια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό
καταστατικό σκοπό την οικονοµική και λειτουργική υποστήριξη
των παραπάνω νοµικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθµια κοινωνική φροντίδα, και αντιµετωπίζουν προβλήµατα βιωσιµότητας, εκπονούν και υποβάλλουν προς έγκριση στην αρµόδια
Διεύθυνσή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Σχέδιο Εξυγίανσης.
2. Μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης υπογράφεται
Σύµφωνο Εξυγίανσης µεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών και του φορέα. Στο
πλαίσιο του Συµφώνου Εξυγίανσης ο φορέας τίθεται υπό την
εποπτεία του Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του επόµενου άρθρου, ως

προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο υλοποίησης του Συµφώνου
Εξυγίανσης και τη διαπίστωση της µη τήρησης αυτού και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ανατίθεται στην Εταιρεία
Αξιοποίησης Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Ο ετήσιος προϋπολογισµός του φορέα που υπογράφει Σύµφωνο Εξυγίανσης εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Οικονοµικού του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου, µε την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισµοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Όλως
εξαιρετικώς, κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια υλοποίησης του Σχεδίου Εξυγίανσης, ο συµβαλλόµενος σε αυτό φορέας δύναται να
χρηµατοδοτείται, εφόσον αυτό απαιτείται, µε ποσό που αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου
προϋπολογισµού του απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και όχι µέσω των Περιφερειών. Η χρηµατοδότηση κατά το προηγούµενο εδάφιο γίνεται
εντός των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
3. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης προβλέπεται υποχρεωτικά η διάρκειά του, η αναπροσαρµογή των αµοιβών του προσωπικού, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και
σε αυτό δύναται να περιλαµβάνεται ρύθµιση των οφειλών του
συµβαλλόµενου φορέα προς το Δηµόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης µε περιεχόµενο την απαλλαγή αυτών από µέρος ή το σύνολο
των επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης καταβολής κατά το άρθρο 6
του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή 53 και 57 του
ν. 4174/2013
ή την καταβολή αυτών σε έως εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις ή συνδυασµό αυτών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός διµήνου από
την ηµεροµηνία υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης και οι
υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα καθενός από
τους εποµένους µήνες. Από την ηµεροµηνία υπογραφής του
Συµφώνου Εξυγίανσης οι δόσεις δεν επιβαρύνονται πλέον κατά
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ ή των άρθρων 53 και 57
του ν. 4174/2013, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους,
οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούµενο ποσού η προσαύξηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.
4174/2013 για κάθε µήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση πλήρους
συµµόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθµισης, το
ποσό των επιβαρύνσεων για τις οποίες αυτός απαλλάχθηκε, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Η
ρύθµιση ανατρέπεται αυτοδίκαια εάν δεν καταβληθεί εµπροθέσµως η πρώτη δόση ή εάν δεν εξοφληθούν εµπρόθεσµα τρεις
συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις και το υπόλοιπο χρέος καθίσταται
άµεσα απαιτητό µε το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης
καταβολής από τη βεβαίωση µέχρι την εξόφλησή του. Από την
ηµεροµηνία υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί
η ρύθµιση οφειλών προς το Δηµόσιο και δεν συµπληρώνεται πριν
από την πάροδο έτους από το χρόνο ανατροπής της ρύθµισης.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του
ΚΕΔΕ και χορηγείται αποδεικτικό
ενηµερότητας µε παρακράτηση. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος δεν διενεργείται παρακράτηση. Το ποσοστό της παρακράτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση,
ορίζεται σε εβδοµήντα τοις εκατό (70%) και, ειδικά στην περίπτωση που αφορά µεταβίβαση ακινήτου, το ως άνω ποσοστό
υπολογίζεται επί της πραγµατικής αξίας αυτού, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αντικειµενικής. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398). Το
προς συµψηφισµό ή παρακράτηση ποσό πιστώνεται σε δόσεις
της ρύθµισης.
Κατά το χρονικό διάστηµα της πλήρους συµµόρφωσης του
φορέα προς τους όρους της ρύθµισης σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του
ΚΕΔΕ περί συµψηφισµού και χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας στα συνυπόχρεα µε το φορέα-πρόσωπα.
4. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης δύναται να περιλαµβάνεται ρύθµιση
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, αντίστοιχη µε αυτή που παρέχεται στις επιχειρήσεις
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που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης χορηγείται από τους
ασφαλιστικούς φορείς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας,
για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση.
5. Η ανατροπή της ρύθµισης της παραγράφου 3 επάγεται ανατροπή της ρύθµισης της παραγράφου 4 και αντίστροφα.
6. Από την υπογραφή Συµφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαµβάνεται ρύθµιση οφειλών προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούµενες παραγράφους, και για
όσο διάστηµα ισχύει και τηρείται η ρύθµιση, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το Δηµόσιο και της µη
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αφορά τις εν λόγω οφειλές. Επίσης, για
ίσο χρονικό διάστηµα, αναστέλλεται η παραγραφή των αδικηµάτων αυτών. Σε περίπτωση συνολικής εξόφλησης των οφειλών
που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, παύει κάθε σχετική ποινική
αξίωση.
7. Από την υπογραφή Συµφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαµβάνεται ρύθµιση οφειλών προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούµενες παραγράφους και για
όσο διάστηµα ισχύει η ρύθµιση, αναστέλλονται οι, κατά του
φορέα και κάθε άλλου συνυπόχρεου µε αυτόν προσώπου, πάσης
φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείµενη διάταξη, πράξεις
διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου για οφειλές
που εµπίπτουν στη ρύθµιση.
8. Από την υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης και για όσο
διάστηµα αυτό ισχύει, η οικονοµική διαχείριση, οι προµήθειες και
οι δαπάνες του συµβαλλόµενου φορέα διενεργούνται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας του ν.4109/2013.
9. Σε περίπτωση υπογραφής Συµφώνου Εξυγίανσης, κατά τις
διατάξεις του παρόντος, οι οφειλές του φορέα προς το Δηµόσιο,
εφόσον δεν ρυθµίζονται µε το Σύµφωνο κατά την παράγραφο 3
του παρόντος και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από
την υπογραφή του, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης, µπορούν
να ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ. Αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήµατος ρύθµισης είναι η επιτροπή της παραγράφου
1 του άρθρου αυτού ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως τα εννέα τελευταία εδάφια
της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται όλα τα
επιµέρους θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 56
Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
και Αλληλεγγύης
1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συστήνεται Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
και Αλληλεγγύης (Παρατηρητήριο) µε σκοπό το συντονισµό και
την παρακολούθηση των δράσεων των φορέων του Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.
2. Το Παρατηρητήριο συµβάλλει στο σχεδίασµά προνοιακών
πολιτικών για την προστασία ευπαθών οµάδων του πληθυσµού
στην κατεύθυνση µιας αποτελεσµατικής, ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης των διατιθέµενων πόρων µε γνώµονα τον
εξορθολογισµό, την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα, τη
διαφάνεια και την αποφυγή επικαλύψεων.
3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται
από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
γ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
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γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
δ) τους Προϊστάµενους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
ε) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.),
στ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., που ορίζεται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που
προτείνεται από την ίδια,
η) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. που προτείνεται από την ίδια,
θ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας ΑµεΑ
(Ε.Σ.ΑµεΑ) που προτείνεται από την Εθνική Συνοµοσπονδία µετά
από απόφαση του Δ.Σ. της.
Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ζ’, η’ και θ’ προτείνονται
µέσα σε προθεσµία ενός µηνός αφότου ειδοποιηθούν σχετικά
από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έως τον ορισµό των εκπροσώπων των περιπτώσεων ζ’, η’
και θ’, το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και
χωρίς τα µέλη αυτά.
4. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από το Τµήµα
Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιηµένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στο
Παρατηρητήριο εισηγούνται οι κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες.
5. Στο Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρατηρητηρίου
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισµοί, απολογισµοί, χρηµατοδοτήσεις
από κάθε πηγή, καθώς και στοιχεία που αφορούν στη διοικητική
διάρθρωση και στελέχωση, στον αριθµό των επωφελούµενων και
στις δράσεις του κάθε φορέα.
6. Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο συµπληρώνουν και αποστέλλουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο στοιχεία στο Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
7. Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο υποχρεούνται
σε δηµόσια ετήσια λογοδοσία, µε ανάρτηση στο διαδίκτυο ή µε
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο των πεπραγµένων τους και
του οικονοµικού απολογισµού τους.
Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α’ 210)
Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
α/α

Οµάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων
µεταφορών

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Αυτοκινητόδροµος
Οδός ταχείας κυκλοφορίας
Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ≥4
Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ<4
Οδός µεταξύ επαρχιών/οικισµών
Οδός µεταξύ µικρών οικισµών
Συλλεκτήρια οδός
Δευτερεύουσα οδός
Αγροτική οδός
Τριτεύουσα οδός
Δασική οδός
Αστικός αυτοκινητόδροµος
Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας
Αστική αρτηρία
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύρια συλλεκτήρια οδός
Αστική αρτηρία
Κύρια συλλεκτήρια οδός
Συλλεκτήρια οδός
Εκσυγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση ή
τροποποίηση υφιστάµενων έργων οδοποιίας
Σιδηρόδροµοι υπεραστικού ή προαστιακού
χαρακτήρα
Μητροπολιτικοί σιδηρόδροµοι (Μετρό)
Τροχιόδροµοι (Τραµ)
Κρεµαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδροµοι
(τελεφερίκ) και παρεµφερή µέσα για τη
µεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατών
Αερολιµένες εµπορικής και επιβατικής κίνησης
Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειες
Αεροδρόµια αποκλειστικής χρήσης
αερολεσχών
Ελικοδρόµια (ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις)
Πεδία απογείωσης - προσγείωσης
αεραθλητικών µέσων

α/α

Οµάδα 2η: Υδραυλικά έργα

1

Φράγµατα και αναβαθµοί εντός κοίτης
υδατορεµάτων (εφεξής «φράγµατα»), κάθε
είδους και χρήσης, όπως: ταµίευσης, εκτροπής,
µερισµού, υδροληψίας λιµνοδεξαµενών,
υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων,
αντιπληµµυρικής προστασίας,
θυροφράγµατα κ.λπ.
Έργα ταµίευσης υδάτων (εφεξής
«ταµιευτήρες»), όπως: ταµιευτήρες
φραγµάτων, λιµνοδεξαµενές,
οµβροδεξαµενές και υδατοδεξαµενές κ.λπ.
Υδροληψία ή εκτροπή νερού από
υδατοστρώµατα µε οποιονδήποτε τρόπο
(εφεξής «υδροληψία από υδατοστρώµατα»),
όπως: µε φράγµα ταµίευσης ή ανάσχεσης,
ρουφηκτή, διάφραγµα υπό την κοίτη,
άντληση κ.λπ.
Υδροληψία από λίµνες
Υδροµαστεύσεις πηγών
Υδροµετρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης
(εφεξής «υδροµετρήσεις»)
Αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε είδους και
χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί µεταφοράς
νερού (συµπεριλαµβανοµένου και του
θερµού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων
ή οµβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες
µεταφοράς υδάτων κ.λπ.
Σύστηµα ύδρευσης της πρωτεύουσας
Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα,
έργα αγροτικού αναδασµού και συναφή έργα
Αποξηραντικά έργα
Έργα για τη χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης
γης ή ηµιφυσικών περιοχών για εντατική
γεωργική καλλιέργεια
Έργα τεχνητού εµπλουτισµού υπογείων
υδάτων
Έργα πρόληψης ή αντιµετώπισης της
υφαλµύρινσης των υπόγειων υδάτων,
χωρίς τεχνητό εµπλουτισµό τους, όπως έργα
δηµιουργίας τεχνητού φραγµού προς την
πηγή της υφαλµύρινσης
Έργα (επανα)πληµµυρισµού εδαφών
Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης
της ροής των υδάτων (εφεξής
«αντιπληµµυρικά έργα»), όπως:
διαµόρφωση διατοµής µε επένδυση ή µη,
κατασκευή ή ενίσχυση αναχωµάτων,
άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέµατος,

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15

22

κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.)
Έργα εκβολής υδατορεµάτων εισερχόµενα
εντός της θάλασσας
Έργα εκβολής τάφρων εισερχόµενα εντός
της θάλασσας
Αναχώµατα πέριξ λιµνών ή υγροτόπων
Έργα αντιµετώπισης της διάβρωσης εδαφών
(όπως έργα ορεινής υδρονοµίας, αναβαθµοί
συγκράτησης φερτών υλών κ.λπ.)
Κατασκευές µεµονωµένων προβόλων
εντός υδατοστρωµάτων
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς
πόση («διυλιστήρια νερού»)
Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους

α/α

Οµάδα 3η: Λιµενικά Έργα

1
2

Εµπορικοί και επιβατικοί λιµένες
Λιµένες βιοµηχανικού χαρακτήρα (π.χ.
λιµένες εξυπηρέτησης βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων, λιµένες διακίνησης
καυσίµων, πετροχηµικών ή χηµικών
προϊόντων, λιµένες διακίνησης τοξικών
και επικινδύνων φορτίων κ.ά.)
Μεµονωµένες σκάλες φόρτωσης υλικών
Μεµονωµένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας
Λιµένες σκάφων αναψυχής (µαρίνες) και
καταφύγια τουριστικών σκάφων
Λιµένες εξυπηρέτησης αλιευτικών
σκάφων ή µικτής χρήσης µε τουριστικά
σκάφη, εξυπηρέτησης αεραθλητικών
δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και
συναφείς εγκαταστάσεις
Μεµονωµένες προβλήτες
Μεµονωµένες ράµπες ανέλκυσης και
καθέλκυσης σκαφών
Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση
εντός της θάλασσας και σε απόσταση από
την ακτή
Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της
ακτογραµµής (παράλληλα ή κάθετα)
Έργα ανάπλασης και διαµόρφωσης ακτής
Πλωτά φράγµατα προστασίας ακτών από
ρύπανση
Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθµένα της θάλασσας
α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα
β) Ανάκτηση εδαφών από λίµνες

16
17
18
19
20
21

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
α/α

Οµάδα 4η: Συστήµατα περιβαλλοντικών
υποδοµών

1

Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και
R (β), µεµονωµένες ή συνδυασµένες σε
επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφεροµένων
στους α/α 2, 3, 4 και στην Οµάδα 9.(γ), (δ),(ε)
Υγειονοµική ταφή επικινδύνων αποβλήτων
(εργασία D1, D5)
Μεµονωµένες ή συνδυασµένες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και µεταφόρτωσης
επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13,
D13, D15) εξαιρουµένης της προσωρινής
αποθήκευσης, εν αναµονή της συλλογής
στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων
Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής
αξιοποίησης (εργασίες R1, D10)
(συµπεριλαµβάνονται η αεριοποίηση και
η πυρόλυση), πλην των αναφεροµένων
στην Οµάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας
µη επικινδύνων αποβλήτων εντός
βιοµηχανικών µονάδων που έχουν άλλη
κύρια βιοµηχανική δραστηριότητα

2
3

4
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5
6

7

8
9

10

11
12

13
14
15

16
17

18
19

20

Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις
διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ)
Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R
σε µη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών
στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαµβάνονται:
-οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15
-οι αναφερόµενες στους α/α 16,17
-οι αναφερόµενες στην Οµάδα 9
-τυχόν επεξεργασία εντός βιοµηχανικών
µονάδων που έχουν άλλη κύρια
βιοµηχανική δραστηριότητα
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
µεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών µη επικινδύνων
αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15),
πλην των αναφερόµενων στους α/α 8, 9
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύµµεικτων
αστικών στερεών αποβλήτων
(εργασίες D13, D14 και D15)
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιµων
αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο κ.λπ. (εργασίες
R12 και R13)
Μεµονωµένες εγκαταστάσεις ανάκτησης
υλικών µέσω µηχανικής διαλογής (ΚΑΥ,
ΕΜΑΚ κ.λπ.) από µη επικίνδυνα απόβλητα,
(εργασίες R12)
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικίνδυνων
αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου
(εργασία R3)
Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παραγωγής
εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουµικών
λιπασµάτων (εργασία R3): α) από στερεά
µη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των
αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιοµάζα,
β) από υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα
Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες
R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά
στερεά απόβλητα
Υγειονοµική ταφή µη επικινδύνων αστικών
στερεών υπολειµµάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ
ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)
Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παρασκευής
εδαφοβελτιωτικών – κοµπόστ από
προδιαλεγµένο ή διαχωρισµένο οργανικό
κλάσµα αστικών στερεών αποβλήτων σε
βιοµηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες
κατασκευές, π.χ. τύπου θερµοκηπίου,
µη στεγασµένες κ.λπ. (εργασία R3)
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ
(εργασία R5)
Οργανωµένοι χώροι διάθεσης αδρανών
υλικών και καταλοίπων από την
επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1)
ή/και ΟΕΑ ΑΕΚΚ
Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων
εκτροφής (εργασία D10)
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε
διάθεση επεξεργασµένων υγρών σε
επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή
τη θάλασσα
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση
επεξεργασµένων υγρών στο έδαφος (π.χ.
για εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορία ή
για άρδευση) ή για αστική – βιοµηχανική
χρήση: α) άµεσος εµπλουτισµός υπόγειου
υδροφορία: i) για υδατικά συστήµατα
που εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007,
ii) για υδατικά συστήµατα που δεν
εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007,
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21
22
23

24

β) έµµεσος εµπλουτισµός υπόγειου
υδροφορέα: i) για υδατικά συστήµατα
που εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007,
ii) για υδατικά συστήµατα που δεν
εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007,
γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική –
βιοµηχανική χρήση
Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (εργασίες D και R)
Αποθήκευση µη επικινδύνων υγρών αποβλήτων
σε στεγανές δεξαµενές (εργασίες D15, R13)
Μεµονωµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυµάτων πόλεων και οικισµών ή
υγρών µη επικίνδυνων αποβλήτων
(εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)
Μεµονωµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών µη επικίνδυνων αποβλήτων για
σύνολο βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
(εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3,
R10, R12)

α/α

Οµάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς
δραστηριότητες

1

Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών
και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση
ενεργειακών ορυκτών
Εξόρυξη µεταλλευµάτων και ερευνητικές
γεωτρήσεις για ανεύρεση µεταλλευµάτων
Εξόρυξη βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων
και σχιστολιθικών πλακών
Εξόρυξη αδρανών υλικών
Δανειοθάλαµοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων
εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις
ανάγκες έργων υποδοµής
Αµµοληψίες που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία
των λατοµείων αδρανών υλικών
Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές
γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων
Γεωτρήσεις για εκµετάλλευση γεωθερµικών
πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για
ανεύρεση γεωθερµικών πεδίων
Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση
ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόµενων
στους α/α 1, 2, 7 και 8)
Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των
γεωτρήσεων) που συνιστούν επέµβαση στο
έδαφος ή στον πυθµένα θαλασσών ή λιµνών
Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών
αποβλήτων

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
α/α

Οµάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις,
έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού
τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής

1
2

Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε περιοχές
εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων
οικισµών
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε περιοχές
εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων
οικισµών
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε οικισµούς
που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί
Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις,
χώροι στάθµευσης τροχόσπιτων και λοιπές
κατασκηνώσεις
Μη κύρια τουριστικά καταλύµατα
Χιονοδροµικά κέντρα και οι συνοδευτικές
αυτών εγκαταστάσεις

3
4
5
6
7
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8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών
εγκαταστάσεις
Συνεδριακά κέντρα
Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια
και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις
Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδοµής (προπονητικά κέντρα, κέντρα
ιππικού τουρισµού κ.λπ.) και πλην των
αναφεροµένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18
Ξενώνες (νεότητας, ειδικών οµάδων
ατόµων, γηροκοµεία κ.λπ.)
Δασικά χωριά
Εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης:
νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά.
Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις µε
κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)
Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις
χωρίς κερκίδες
Πάσης φύσεως θεµατικά πάρκα
(συµπεριλαµβάνονται τα ψυχαγωγικά
θεµατικά πάρκα της κ.υ.α. 16793/2009,
οι ζωολογικοί κήποι κ.λπ.)
Αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφων,
συναυλιών ή συνδυασµός αυτών
Κέντρα πολιτισµού (πολιτιστικά κέντρα,
µουσεία κ.ά.)
Εκθεσιακά κέντρα (στεγασµένοι και
υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)
Κτίρια γραφείων
Εµπορικά κέντρα, συγκροτήµατα
καταστηµάτων, υπεραγορές (super markets),
πολυκαταστήµατα (στεγασµένοι χώροι σε
έναν ή περισσότερους ορόφους)
Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων
Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου:
κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές
(στεγασµένοι και ηµιστεγασµένοι χώροι)

2
3
4
5
6
7
8
9

α/α

Οµάδα 9η: Βιοµηχανικές δραστηριότητες
και συναφείς εγκαταστάσεις

1.

Σφαγή ζώων και πουλερικών
Συµπεριλαµβάνεται ο πρώτος τεµαχισµός
και η συντήρηση του παραγόµενου
κρέατος
Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών
και παραγωγή προϊόντων κρέατος
(π.χ. αλλαντοποιία)
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών,
καρκινοειδών και µαλακίων
Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και
κατεργασίας κρέατος και αλιευµάτων.
Συµπεριλαµβάνεται η θερµική επεξεργασία,
µε ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων
σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων,
πουλερικών και αλιευµάτων ανεξαρτήτως
βαθµού επικινδυνότητας, καθώς και των
οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων,
αιµαταλεύρων και ιχθυαλεύρων
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών
Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από
φρούτα και λαχανικά.
Καθαρισµός, επεξεργασία και τυποποίηση
σταφίδας
Παρασκευή διατηρουµένων φρούτων και
λαχανικών κ.ά.. Συµπεριλαµβάνονται οι
εργασίες απεντόµωσης
Επεξεργασία τοµάτας
Ελαιοτριβεία
Παραγωγή: α) εξευγενισµένων ελαίων και
λιπών, β) µαργαρίνης και παρόµοιων
βρώσιµων λιπών
Παραγωγή άλλων µη επεξεργασµένων
ελαίων και λιπών (συµπεριλαµβάνεται η
παραγωγή πυρηνέλαιου)
Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών
γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιοµάζας
Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή
γαλακτοκοµικών προϊόντων πλην τυριών
Τυροκόµηση γάλακτος
Παραγωγή προϊόντων αλευροµύλων
Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου
Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης,
µαλτόζης, γλουτένης
Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών
για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα
Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β)
παρασκευασµάτων ζωοτροφών για ζώα
συντροφιάς
Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιµαδιών, φρυγανιών και
µπισκότων. Παραγωγή διατηρούµενων ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή ζάχαρης

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

α/α

Οµάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

1

14

Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων
πάχυνσης
Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων
Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων πάχυνσης
(άνω των 30 kg)
Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων
(µε τα παράγωγά τους µέχρι
βάρους 30 kg)
Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων
(µε τα παράγωγά τους µέχρι τελικής
πάχυνσης)
Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών
(χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες,
στρουθοκάµηλοι, φασιανοί κ.λπ.)
Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών
Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων
Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών
(µοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.)
Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, µινκ,
αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.)
Εκτροφή σαλιγκαριών
Μικτές µονάδες
Πρωτοεµφανιζόµενες εκτροφές και µονάδες
εκτροφής µη ενδηµικών ειδών
Εκκολαπτήρια

α/α

Οµάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες

23.

1

Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθµοί και
εκκολαπτήρια

24.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων
Εκτροφή προστατευόµενων ειδών (τόνος κ.λπ.)
Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων
Εκτροφή ειδών γλυκού νερού
(πέστροφες κ.λπ.)
Εκτροφή αµφίβιων
Πρωτοεµφανιζόµενες εκτροφές και
τεχνολογίες
Εκτροφή µη ενδηµικών ειδών
Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες
εκτάσεις (λιµνοθάλασσες, εκβολές
ποταµών κ.λπ.)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς
και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
Παραγωγή οµογενοποιηµένων
παρασκευασµάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.
Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά
που υφίστανται ζύµωση
Παραγωγή κρασιού, µηλίτη και κρασιών από
άλλα φρούτα
Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών
που υφίστανται ζύµωση
Ζυθοποιία
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή αναψυκτικών
Παραγωγή και εµφιάλωση νερού
Παραγωγή πάγου για βιοµηχανική χρήση
Συσκευασία και τυποποίηση ειδών
διατροφής κ.ά.
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Εκκοκκιστήρια βάµβακος χωρίς
σπορελαιουργείο
Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών
ινών (συµπεριλαµβάνεται συστροφή και
προπαρασκευή µεταξιού)
Κατασκευή ραφοκλωστών
Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών
νηµάτων
Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών
προϊόντων
Κατασκευή ετοίµων κλωστοϋφαντουργικών
ειδών, εκτός από ενδύµατα
Κατασκευή κιλιµιών
Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών,
σπάγκων και διχτυών
Κατασκευή υφασµάτων και προϊόντων από
υφάσµατα, εκτός από τα ενδύµατα
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων
π.δ.κ.α.
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης
ή πλέξης κροσέ
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών
πλέξης κροσέ
Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή εξωτερικών ενδυµάτων, ενδυµάτων
εργασίας άλλων ενδυµάτων και συναφών
εξαρτηµάτων ένδυσης κ.α.
Κατεργασία και δέψη δέρατος – κατεργασία
και βαφή γουναρικών
Κατασκευή γούνινων ειδών. Κατασκευή
τεχνητής γούνας και ειδών από
τεχνητή γούνα
Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών.
Ψυγεία συντήρησης δεράτων και γουναρικών
Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών),
τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών
σελοποιίας και σαγµατοποιίας
Κατασκευή υποδηµάτων
Πριόνισµα και πλάνισµα ξύλου
Εµποτισµός ή χηµική κατεργασία ξύλου
µε συντηρητικά ή άλλες ουσίες
Παραγωγή ξύλινων πετασµάτων
(λεπιδόπλακες, µοριοσανίδες, ινοσανίδες)
Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την
οικοδοµική δραστηριότητα
Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο,
κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Παραγωγή πρωτογενούς χαρτοπολτού από
ξύλο ή παρόµοια ινώδη υλικά
Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση
υλικών
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και
χαρτονιού και εµπορευµατοκιβωτίων από
χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών
υγιεινής από χαρτί
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων
(ταπετσαρίες)
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Έκδοση εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών
και λοιπές εκδοτικές δραστηριότητες κ.ά.
Εκτύπωση εφηµερίδων
Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές
εκτυπωτικές δραστηριότητες κ.ά.
Βιβλιοδεσία και φινίρισµα
Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την
εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης
(κωκοποίησης). Βιοµηχανική µπρικετοποίηση
λιθάνθρακα και λιγνίτη
Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών
καυσίµων από βιοµάζα φυτικής προέλευσης
Παραγωγή άλλων στερεών καυσίµων κ.ά.
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα
ή/και άλλων καυσίµων
Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών
πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάµεσων
α’ υλών από αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων
και πετρελαιοειδών καταλοίπων
Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος
Επεξεργασία ή/και παραγωγή ασφαλτούχων
προϊόντων
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον
εµπλουτισµό πυρηνικών καυσίµων
Παραγωγή βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων
Παραγωγή χρωστικών υλών (µε χηµική
µετατροπή)
Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων
ενώσεων
Παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων όπως ορίζονται
στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, όπως κάθε φορά
ισχύει
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης,
διόγκωση πολυστυρενίου
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού
καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων
αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων
επιχρισµάτων, µελανών τυπογραφίας και
λάστιχων (στόκου)
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
και φαρµακευτικών παρασκευασµάτων
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών,
προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης,
αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού
Παραγωγή εκρηκτικών και αντικειµένων
µε εκρηκτική ύλη
Ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών ουσιών
Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και
ζελατινών
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104.
105.
106.

107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.

115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Παραγωγή χηµικών παρασκευασµάτων για
φωτογραφικές χρήσεις
Παραγωγή µη προεγγεγραµµένων (κενών)
µέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και µη
προεγγεγραµµένων (κενών) µέσων
πληροφορικής
Παραγωγή µη φυσικών ινών
Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών
χηµικών ουσιών κ.ά. µε χηµική µετατροπή
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων ή
ουσιών κ.ά. χωρίς χηµική µετατροπή
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων)
και σωλήνων από καουτσούκ, αναγόµωση και
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών
οχηµάτων) από καουτσούκ
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Παραγωγή, µορφοποίηση και κατεργασία
γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)
Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και
κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού,
περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές
χρήσεις
Κατασκευή: -Κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης
και κεραµικών διακοσµητικών ειδών.
-Κεραµικών ειδών υγιεινής -Πυρίµαχων
κεραµικών προϊόντων -Κεραµικών πλακιδίων
και κυβολίθων -Τούβλων, πλακιδίων και
λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη
-Άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές
χρήσεις
Κατασκευή : -Κεραµικών µονωτών και
κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων -Άλλων
προϊόντων κεραµικής
Παραγωγή τσιµέντου
Κέντρα διανοµής τσιµέντου
Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου
Παραγωγή εσβεσµένου ασβέστη
Παραγωγή οξειδίου του µαγνησίου
Παραγωγή γύψου
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος
Παραγωγή κονιαµάτων
Παραγωγή ειδών από αµιαντοτσιµέντο
Παραγωγή ειδών από ινοτσιµέντο, πλην
αµιαντοτσιµέντου
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα,
γύψο και τσιµέντο
Κοπή, µορφοποίηση και κατεργασία λίθων
για διακοσµητικούς και οικοδοµικούς σκοπούς.
Συµπεριλαµβάνεται η θραύση ή/και πλύση
αδρανών υλικών
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
Κατασκευή υλικών τριβής µε αµίαντο
και άλλα προϊόντα αµιάντου, πλην
αµιαντοτσιµέντου
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων π.δ.κ.α. (περιλαµβάνονται
τεχνητές ορυκτές ίνες)
Πρώτη επεξεργασία/εµπλουτισµός µη
µεταλλικών ορυκτών
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και
σιδηροκραµάτων σε υψικάµινο
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και
σιδηροκραµάτων χωρίς υψικάµινο
Σφυρηλάτηση, θερµή έλαση σιδήρου,
χάλυβα και σιδηροκραµάτων. Παραγωγή µε
θερµή έλαση ή/και σφυρηλάτηση προϊόντων

138.

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

146.
147.
148.

149.

150.
151.

152.

153.
154.

155.
156.

157.

από σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο
κραµατοποιηµένο χάλυβα, όπως: πλινθωµάτων,
γωνιών, µορφοράβδων, µορφοχαλύβων,
µορφοσιδήρων, πλατινών, ράβδων,
πλατέων προϊόντων έλασης, γωνιών,
πασσαλοσανίδων.
Τήξη - χύτευση εµπορικώς καθαρού ή σκραπ
σιδήρου ή χάλυβα είτε ως αυτοτελή
δραστηριότητα είτε ως τµήµα ευρύτερης
δραστηριότητας
Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων,
χαλυβδοσωλήνων
Ψυχρή επεκτατική ολκή χάλυβα
Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση
µορφοράβδων χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων
Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων
Παραγωγή -Κραµάτων από πολύτιµα µέταλλα
- Ηµικατεργασµένων προϊόντων από πολύτιµα
µέταλλα - Χρυσού ή αργύρου ή λευκόχρυσου
ή µετάλλων συναφών προς το λευκόχρυσο
για την επένδυση κοινών µετάλλων ή
άλλων πολύτιµων µετάλλων
Τήξη - χύτευση εµπορικώς καθαρών ή σκραπ
πολύτιµων µετάλλων
- Παραγωγή αλουµίνας - Παραγωγή
αλουµινίου από αλουµίνα
- Παραγωγή αλουµινίου µε ηλεκτρολυτικό
εξευγενισµό αποβλήτων αυτού. -Παραγωγή
κραµάτων αλουµινίου - Τήξη - χύτευση
εµπορικώς καθαρού αλουµινίου ή σκραπ
αλουµινίου
Θερµή ή ψυχρή έλαση ή άλλη µηχανική
κατεργασία αλουµινίου για παραγωγή
ενδιαµέσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι,
σωλήνες κ.ά.)
Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου από µετάλλευµα, συµπεριλαµβανοµένων των συµπυκνωµάτων τους
- Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου µε ηλεκτρολυτικό εξευγενισµό
απορριµάτων τους -Παραγωγή κραµάτων
µολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
-Τήξη -χύτευση εµπορικώς καθαρού ή
σκραπ µολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Θερµή ή ψυχρή έλαση ή άλλη µηχανική
κατεργασία µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου για παραγωγή ενδιαµέσων
προϊόντων (φύλλα, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)
Παραγωγή χαλκού από µετάλλευµα,
συµπεριλαµβανοµένων των συµπυκνωµάτων
αυτού
- Παραγωγή χαλκού µε ηλεκτρολυτικό
εξευγενισµό αποβλήτων αυτού
-Παραγωγή κραµάτων χαλκού (π.χ. ορείχαλκος)
-Τήξη -χύτευση εµπορικώς καθαρού χαλκού
ή σκραπ χαλκού
Κατασκευή σύρµατος χαλκού και µηχανική
µορφοποίηση προϊόντων από έτοιµη πρώτη
ύλη χαλκού ή κραµάτων αυτού
Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
(χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) από
µεταλλεύµατα ή οξείδια, συµπεριλαµβανοµένων των συµπυκνωµάτων αυτών
Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
(χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) µε
ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερµικό εξευγενισµό
των αποβλήτων τους -Τήξη -χύτευση άλλων
µη σιδηρούχων µετάλλων (χρωµίου, µαγγανίου,
νικελίου κ.λπ.) από σκραπ ή εµπορικώς καθαρή
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158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

170.
171.
172.
173.

174.

175.

µορφή -Παραγωγή κραµάτων χρωµίου,
µαγγανίου, νικελίου κ.λπ. -Πρώτη επεξεργασία
χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου (µε ή χωρίς
χύτευση) κ.λπ. -Παραγωγή συσσωµατωµάτων
νικελίου
Τήξη -χύτευση ελαφρών µετάλλων κ.ά.
Τήξη -χύτευση µη σιδηρούχων µετάλλων
κ.ά. πλην αυτών που εντάσσονται στο είδος
µε α/α 158
Βαθεία κοίλανση µε χρήση εκρηκτικών
Πρώτη επεξεργασία/εµπλουτισµός
µεταλλεύµατος
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών
µεταλλικών σκελετών,
Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων
Κατασκευή µεταλλικών ντεπόζιτων,
δεξαµενών και δοχείων
Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων
κεντρικής θέρµανσης
Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση
τους λέβητες ζεστού νερού για την
κεντρική θέρµανση
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση
και µορφοποίηση µετάλλων κ.ά. µε έλαση.
Δεν περιλαµβάνεται η κονιοµεταλλουργία
Κονιοµεταλλουργία (παραγωγή µεταλλικών
αντικειµένων από σκόνες µετάλλου µε θερµή
επεξεργασία ή υπό πίεση)
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
(περιλαµβάνεται µόνο η χηµική ή
ηλεκτρολυτική
κατεργασία και η µεταλλική επικάλυψη
µεταλλικών επιφανειών)
Υπηρεσίες αµµοβολισµού µετάλλων
Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη
µετάλλων κ.α.
Γενικές µηχανολογικές εργασίες κ.α.
Κατασκευή: -Ειδών µαχαιροποιίας
-Εργαλείων -Κλειδαριών και µεντεσέδων
-Χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων
δοχείων -Ελαφρών µεταλλικών ειδών
συσκευασίας -Ειδών από σύρµα
-Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων
κοχλιοµηχανών -Άλλων µεταλλικών
προϊόντων κ.ά.
Κατασκευή : -Κινητήρων και στροβίλων, µε
εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών,
οχηµάτων και δικύκλων -Άλλων αντλιών
και συµπιεστών -Άλλων ειδών κρουνοποιίας και
βαλβίδων -Τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών
µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών
τροχών και µετάδοσης κίνησης -Φούρνων,
κλιβάνων και καυστήρων -Εξοπλισµού
ανύψωσης και διακίνησης φορτίων -Ψυκτικού
και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής
χρήσης -Άλλων µηχανηµάτων γενικής
χρήσης κ.ά. -Γεωργικών ελκυστήρων
-Άλλων γεωργικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων -Εργαλειοµηχανών
-Μηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
-Μηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία
και τις δοµικές κατασκευές -Μηχανηµάτων
επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού
-Μηχανηµάτων για τη βιοµηχανία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών
-Μηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού
και χαρτονιού -Άλλων µηχανηµάτων
ειδικής χρήσης π.δ.α.κ.
- Κατασκευή πυροβόλων όπλων και του
σχετικού εφοδιασµού τους -Επισκευή και
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176.
177.
178.

179.
180.

181.
182.

183.
184.

185.

186.
187.
188.
189.

190.

συντήρηση όπλων και οπλικών συστηµάτων
Κατασκευή ηλεκτρικών και µη ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών
Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών,
πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και
πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
Κατασκευή : -Μηχανών γραφείου
-Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού
εξοπλισµού πληροφορικής
-Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών
και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
-Συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού
ρεύµατος -Φωτιστικού εξοπλισµού και
ηλεκτρικών λαµπτήρων -Ηλεκτρικού
εξοπλισµού για κινητήρες και οχήµατα κ.ά.
-Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισµού κ.ά.
-Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών,
συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου
ή εικόνας, καθώς και των συναφών µερών
και εξαρτηµάτων
Κατασκευή µονωµένων συρµάτων και
καλωδίων
Κατασκευή: - Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων. - Τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών ποµπών και συσκευών
ενσύρµατης τηλεφωνίας και ενσύρµατης
τηλεγραφίας
Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισµού
και ορθοπεδικών οργάνων
Κατασκευή: - Οργάνων και συσκευών
µέτρησης, επαλήθευσης, δοκιµών, πλοήγησης
και άλλων χρήσεων, µε εξαίρεση τον
εξοπλισµό ελέγχου των βιοµηχανικών µεθόδων
παραγωγής - Εξοπλισµού ελέγχου των
βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής - Οπτικών
οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και
αυτοκινούµενων εργοταξιακών µηχανηµάτων
(ολοκληρωµένη κατασκευή)
Κατασκευή: - Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων,
µηχανοκίνητων οχηµάτων και αυτοκινούµενων
εργοταξιακών µηχανηµάτων - Πλαισίων
εξοπλισµένων µε κινητήρες
Κατασκευή: - Αµαξωµάτων για αυτοκινούµενα,
ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα
οχήµατα και εργοταξιακά µηχανήµατα
- Μερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα
οχήµατα και κατά κινητήρες
- Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών,
εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών
σκαφών - διαλυτήρια πλοίων
Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής
και αθλητικών σκαφών
Κατασκευή και επισκευή τµηµάτων πλοίων
και σκαφών
Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και
τροχαίου υλικού, και ειδικότερα: - Κατασκευή
ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων
σιδηροδροµικών και τροχιοδροµικών µηχανών
έλξης - Κατασκευή αυτοκινούµενων
σιδηροδροµικών ή τροχιοδροµικών αµαξών,
καθώς και οχηµάτων συντήρησης ή βοηθητικών
οχηµάτων - Κατασκευή σιδηροδροµικού ή
τροχιοδροµικού τροχαίου υλικού µη
αυτοκινούµενου - Κατασκευή ειδικών τµηµάτων
σιδηροδροµικών ή τροχιοδροµικών µηχανών
έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ.
- Επισκευή και συντήρηση µηχανών και
τροχαίου εξοπλισµού σιδηροδρόµων
και τροχιοδρόµων
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµικών
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191.

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

200.
201.

202.
203.

204.

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

213.
214.
215.
216.
217.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σκαφών (κατασκευή αεροπλάνων, ελικοπτέρων
και διαστηµικών σκαφών, δορυφόρων,
διαστηµικών οχηµάτων εξερεύνησης,
τροχιακών σταθµών, διαστηµικών λεωφορείων)
Κατασκευή και επισκευή : - Ανεµοπλάνων και
αεροπτέρων, πηδαλιουχούµενων αερόπλοιων
και αεροστάτων - Μηχανισµών εκτόξευσης
αεροσκαφών, µηχανισµών ανάσχεσης κ.λπ.
- Εξοπλισµού εδάφους για αεροπορική
εκπαίδευση
Συντήρηση αεροσκαφών και τµηµάτων και
εξαρτηµάτων αεροσκαφών
Κατασκευή µοτοσικλετών
(ολοκληρωµένη κατασκευή)
Συναρµολόγηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
Κατασκευή τµηµάτων και εξαρτηµάτων
µοτοσικλετών
Κατασκευή και συναρµολόγηση ποδηλάτων
Κατασκευή και συναρµολόγηση αναπηρικών
αµαξιδίων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών κ.ά.
Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια
οχηµάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και
µοτοσυκλετών) και µη οδικών κινητών
µηχανηµάτων
Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού
Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
πετρελαίου, υγρών καυσίµων και χηµικών
προϊόντων. Δεν περιλαµβάνεται η αποθήκευση
των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος
µε α/α 204
Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
στερεών καυσίµων
Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
αερίων καυσίµων και αερίων χηµικών
προϊόντων. Δεν περιλαµβάνεται η
αποθήκευση των προϊόντων που
εντάσσονται στο είδος µε α/α 204
Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους
αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων κ.ά.,
που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας
κατηγορίας 1, 2 για την κατάποση και το δέρµα
και κατηγορίας 1, 2, 3 για την εισπνοή,
β) καρκινογόνα, µεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα
για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2,
γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον
κατηγορίας 1, 2
Πλωτές σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
καυσίµων ή χηµικών προϊόντων
Πλωτές κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
καυσίµων ή χηµικών προϊόντων
Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Με στερεά καύσιµα πλην βιοµάζας
Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε υγρά καύσιµα, πλην βιοκαυσίµων
Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε αέρια καύσιµα πλην βιοαερίου
Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από
πυρηνική ενέργεια
Εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ηλεκτρισµού
και θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
Κατασκευή και βαφή: - καρεκλών και
καθισµάτων - άλλων επίπλων για γραφεία
και καταστήµατα - άλλων επίπλων κουζίνας
- άλλων επίπλων
Κατασκευή στρωµάτων
Κοπή νοµισµάτων και µεταλλίων
Κατασκευή: - Κοσµηµάτων και συναφών ειδών
κ.ά. - Αποµιµήσεων κοσµηµάτων
Κατασκευή µουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών

218.
219.
220.
221.

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες βιοµηχανίες κατασκευών κ.ά.
Εργασίες διαρρύθµισης Επιχειρηµατικών
Πάρκων και Οργανωµένων Υποδοχέων
Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41
του ν. 3982/2011
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εµπορευµάτων
κ.ά. µε ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη
- Στεγνοκαθαριστήρια - Πλυντήρια ταπήτων
- Βιοµηχανικά πλυντήρια ιµατισµού, λευκών
ειδών και συναφών ειδών
Ανακύκλωση µεταλλικών απορριµµάτων και
υπολειµµάτων (συµπεριλαµβάνονται
οι εργασίες R12)
Ανακύκλωση µη µεταλλικών απορριµµάτων
και υπολειµµάτων (συµπεριλαµβάνονται
οι εργασίες R12)
Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)
χωρίς τεµαχισµό
Αναγόµωση πυροσβεστήρων
Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις υλικών,
τροφίµων κ.λπ. (εκτός των ιατρικών)
Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση
χρησιµοποιηµένων συσκευασιών
(βαρέλια, δεξαµενές κ.λπ.)

α/α

Οµάδα 10η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων
και χηµικών ουσιών

1

Αγωγοί καυσίµων εθνικής σηµασίας ή
ενταγµένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα
και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις
Αγωγοί υγρών καυσίµων και υποστηρικτικές
τους εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, µετρητικοί
σταθµοί κ.λπ.)
Αγωγοί αερίων καυσίµων και υποστηρικτικές
τους εγκαταστάσεις (σταθµοί µέτρησης
και ρύθµισης πίεσης κ.λπ.)
Αγωγοί χηµικών ουσιών (υγρών και αερίων)
Υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευση φυσικού
αερίου σε γεωλογικούς σχηµατισµούς
Υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευσης
ρευµάτων διοξειδίου του άνθρακα σε
γεωλογικούς σχηµατισµούς κατ’ εφαρµογή
της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ: αγωγοί µεταφοράς,
συµπεριλαµβανοµένων των συναφών σταθµών
ανύψωσης της πίεσης, τόποι αποθήκευσης,
εγκαταστάσεις δέσµευσης για σκοπούς
αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς
Σταθµοί υποδοχής υγροποιηµένων αέριων
καυσίµων
Παραγωγή και µεταφορά ατµού και θερµού
νερού, µε τις συνοδευτικές αυτών
εγκαταστάσεις
Σταθµοί ανεφοδιασµού οχηµάτων µε αέρια ή
υγρά καύσιµα
Εναέριες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας µε τις συνοδευτικές αυτών
εγκαταστάσεις (υποσταθµοί και κέντρα
υπερύψηλης τάσης)
Μεµονωµένα κέντρα υπερύψηλης τάσης και
µεµονωµένοι υποσταθµοί επί της επιφάνειας
του εδάφους (συµπεριλαµβάνονται και οι
επεκτάσεις σε υφιστάµενους υποσταθµούς)

2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

α/α

Οµάδα 11η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

1

Κλίνες δοκιµών κινητήρων, στροβίλων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 9 ΜΑΪΟΥ 2014

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11.
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ή αεριωθητών
Αρχική δάσωση και αναδάσωση µε σκοπό µια
άλλη µορφή εκµετάλλευσης του εδάφους
Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών
µετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής
Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης
οικοδοµικών υλικών που περιλαµβάνουν
διακίνηση χύδην υλικών (άµµος, χαλίκι κ.ά.)
Εγκαταστάσεις µηχανοκίνητου αθλητισµού
(αυτοκινητοδρόµια, πίστες αγώνων
µοτοσικλετών, go cart κ.ά.)
Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείµανσης ή/και
µικροεπισκευής σκαφών
α) Σωφρονιστικά καταστήµατα
β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής
(Κ.Ε.Π.Υ.) και Φιλοξενούµενων και
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.)
α) Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα
και εγκαταστάσεις
β) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών
Αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς
Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των
υποκατηγοριών Α1 και Α2 που εξυπηρετούν
αποκλειστικά ή κυρίως ανάπτυξη και δοκιµή
νέων µεθόδων ή προϊόντων και δεν
χρησιµοποιούνται περισσότερο από δύο έτη
Αλυκές
Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται.
Αθήνα, ............................................2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2015-2018».
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών ορίζεται ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για τη σηµερινή συζήτηση ο
Βουλευτής Μαγνησίας κ. Πάρις Μουτσινάς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγούλης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σαν χθες, 8 Μαΐου του 2010 υπεγράφη η δανειακή σύµβαση
του µνηµονίου µεταξύ της κυβέρνησης Παπανδρέου και των δανειστών για τη «σωτηρία», όπως έλεγαν, του ελληνικού κράτους,
η οποία οδήγησε σε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, δεκάδες χιλιάδες άτοµα στα συσσίτια και δεκάδες χιλιάδες άτοµα χωρίς
σπίτι. Σύµφωνα µε στοιχεία της «UNICEF» τρία εκατοµµύρια
οκτακόσιες χιλιάδες άτοµα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την χθεσινή ηµέρα, 8η Μαΐου, ο
ελληνικός λαός θα τη θυµάται σαν ηµέρα πένθους.
Λάβρος είχε βγει την εποµένη ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και κατήγγειλε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι θα
κάνει εξεταστική επιτροπή. Το θυµόµαστε όλοι αυτό. Το θυµάται
και ο ελληνικός λαός. Είπε ότι θα κάνει εξεταστική επιτροπή και
ότι θα καθίσουν στο σκαµνί αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στην
εξαθλίωση. Και µετά από λίγους µήνες, σαν ζογκλέρ στο µεγαλύτερο τσίρκο του κόσµου, έκανε τη µεγάλη «κωλοτούµπα».
Έφτασε, µάλιστα, να διαγράφει και Βουλευτές του, γιατί δεν ψήφισαν το πρώτο επαίσχυντο µνηµόνιο που είχε οδηγήσει τη χώρα
στην αρχή της εξαθλίωσης. Και τι κατάφερε ο κύριος Πρωθυπουργός; Να οδηγήσει σε πλήρη εξαθλίωση, σήµερα, τον ελληνικό λαό.
Απεγνωσµένοι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι Έλληνες. Κι ερχόµαστε σήµερα και η Κυβέρνηση, η δικοµµατική
συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, βαφτίζει
το νέο µνηµόνιο, «µεσοπρόθεσµο», για να ρίξει στάχτη στα µάτια
του λαού µας.
Τι είναι το µεσοπρόθεσµο, κυρίες και κύριοι; Είναι αύξηση άµεσων φόρων, αύξηση έµµεσων φόρων, µείωση µισθών και συντάξεων. Όταν θα πάνε οι συνταξιούχοι την 1η Ιουλίου στις τράπεζες
για το επικουρικό θα δουν ότι το επικουρικό τους θα είναι µειωµένο από 50%-70%. Εβδοµήντα δισεκατοµµύρια τόκους έχουµε
πληρώσει αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ζει η Γερµανία από τους τόκους που πληρώνει ο κάθε Έλληνας σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός και ο
«ιπποκόµος» του ρίχνουν κάθε µέρα λάσπη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεδιάντροπα βγήκε χθες ο κ. Σαµαράς και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει
τους τροµοκράτες. Έχετε απέναντί σας έναν τροµοκράτη. Ναι,
είµαι τροµοκράτης. Και όταν τα δύο τελευταία χρόνια της χούντας ο κ. Σαµαράς σπούδαζε στην Αµερική και πηγαινοερχόταν
Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι στην Ελλάδα, εγώ ήµουν φυλακή. Ναι, εγώ είµαι τροµοκράτης. Ας µας πει ο κ. Σαµαράς όταν
ολόκληρος ο Ελληνισµός της Αµερικής έκανε διαδηλώσεις, µάζευε υπογραφές, τι έκανε αυτός; Είχε το διαβατήριο και πηγαινοερχόταν στην Ελλάδα. Ναι, κύριε Σαµαρά, είµαι τροµοκράτης
και θα σας τροµοκρατήσω όσο µπορώ. Καθηµερινά.
Κοµψά το είπε ο Πρόεδρός µας, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από
λίγες µέρες, ότι θα λογοδοτήσουν αυτοί που οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση, τη φτώχεια, την ανεργία, τις χιλιάδες
αυτοκτονίες. Εγώ επειδή δεν είµαι τόσο ευγενής όσο είναι ο Πρόεδρός µας, ο Αλέξης Τσίπρας, θα σας το πω ωµά: Αυτοί που έβαλαν τις υπογραφές τους στα µνηµόνια, στα µεσοπρόθεσµα,
αυτοί θα καθίσουν στο σκαµνί του Ειδικού Δικαστηρίου. Τελεία
και παύλα. Έληξε! Ο ελληνικός λαός έχει φτάσει στα όριά του.
Για πείτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ποιος από εσάς θα πάει στην επαρχία
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του, στο χωριό του, στο δήµο του να µιλήσει; Κανένας σας δεν
µπορεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες µέρες θα έχουµε εκλογές και πρέπει να ξέρετε, να σας ετοιµάσω ψυχολογικά, κυρίες
και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι µπορεί να είσαστε και τρίτοι. Μπορεί να είσαστε και τρίτοι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και δεν θα φταίει µόνο ο Αρχηγός σας, θα φταίτε και
όλοι εσείς που όλα αυτά τα χρόνια ανεχθήκατε την αυθαιρεσία.
Το µόνο εκλογικό κέντρο που σας ταιριάζει τώρα είναι το
αµαρτωλό Μέγαρο Μουσικής. Μόνο εκεί µπορείτε να κάνετε συγκέντρωση. Πηγαίνετε στο Σύνταγµα, πηγαίνετε στην Οµόνοια,
πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη να µιλήσετε. Μόνοι σας θα είσαστε
εκτός και αν νοικιάσετε ταλαίπωρους µετανάστες, όπως έκανε
στις προηγούµενες εκλογές ο κ. Βενιζέλος, εδώ στο Σύνταγµα
και νοίκιασε Πακιστανούς για να γεµίσει η πλατεία.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να κλείσω την οµιλία µου, λέγοντας ότι
ο ελληνικός λαός αυτήν τη στιγµή κρατάει τις τύχες του στα
χέρια του. Πρέπει µε σταθερό χέρι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές, να καταψηφίσει τα δύο εκείνα κόµµατα που έχουν οδηγήσει το λαό µας στην
εξαθλίωση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που συζητάµε σήµερα, είναι το
σχέδιο της Κυβέρνησης για την οικονοµία και την κοινωνία τα
επόµενα τρεισήµισι χρόνια.
Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο που αντιµετωπίζει τους καθηµερινούς µας εφιάλτες, δηλαδή την ανθρωπιστική κρίση, το 36,4%
των οικογενειών στα όρια της φτώχειας και την ανεργία 62% για
τους νέους. Αυτοί είναι οι εφιάλτες µας.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που υπαγορεύεται από την κ. Μέρκελ
και τα µνηµόνια της τρόικας για να πάρουν πίσω τα χρήµατα
τους οι δανειστές. Δηλαδή, το κεφάλαιο που µας δάνεισαν και
που συνεχώς αυξάνεται µέσα από τεράστιους τόκους κάθε
χρόνο είναι το χρέος, που ξεκίνησε το 2009 από 282 δισεκατοµµύρια και έφτασε σήµερα στα 385 δισεκατοµµύρια.
Και η ερώτηση είναι: µπορούµε να πληρώσουµε αυτά τα χρήµατα τα επόµενα πέντε, δέκα, είκοσι, εβδοµήντα χρόνια; Μπορούµε;
Όχι, λένε δεξιοί και αριστεροί οικονοµολόγοι. Δηλαδή τι λένε;
Αυτή είναι η πρόταση. «Το χρέος δεν είναι βιώσιµο», αυτό λένε.
Δηλαδή, απλά αν συνεχίσουµε έτσι, δεν θα τα πάρουν πίσω οι
δανειστές τα λεφτά τους. Άρα αυτή είναι η καρδιά του προβλήµατος. Όσο αυτό δεν λύνεται, τα µεσοπρόθεσµα µνηµόνια θα
σφίγγουν τη θηλιά τους στο λαιµό όλων µας. Αρέσει στη Νέα Δηµοκρατία να παίζει µε τις δήθεν αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο
χρέος.
Εµείς λέµε ξεκάθαρα: Το χρέος επαχθές και µη δεν είναι βιώσιµο. Ζητάµε τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του.
Εσείς, κυρία Πατριανάκου, που τώρα δεν είστε εδώ, αλλά
είστε οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, θεωρείτε το χρέος βιώσιµο; Σε τι ποσοστό; Ζητάτε τη διαγραφή
του; Πόσο; Κατά 5%,10%, 20%, 0%;
Για αυτό οι τρεις κάλπες των επόµενων εβδοµάδων θα βγάλουν την τέταρτη, την απελευθερωτική κάλπη, αυτήν που θα
αποφασίσει για την κυβέρνηση της Αριστεράς, που θα διαπραγµατευτεί τη µεγαλύτερη διαγραφή του χρέους µε µορατόριουµ
πληρωµών, ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωµή του για όλους
τους λαούς της Ευρώπης, όχι µόνο για την Ελλάδα!
Αυτό φοβάται το µεγάλο ελληνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που σήµερα εκπροσωπείται από την κ. Μέρκελ και την
τρόικα.
Σήµερα όµως και όσο µένει αυτή η Κυβέρνηση στα πράγµατα,
ας δούµε το δικό σας σχέδιο, δηλαδή το µεσοπρόθεσµο. Τι λέει
αυτό το σχέδιο που υπαγορεύεται από τα µνηµόνια; Πώς θα τους
πληρώνουµε; Απαντάνε, τόσο απλά, µε τον ένα και µοναδικό
τρόπο που υπαγορεύουν οι δανειστές όλο αυτόν τον καιρό, δη-
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λαδή µε δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα, 4 δισεκατοµµύρια του χρόνου, 7 δισεκατοµµύρια του παραχρόνου, 11,2 δισεκατοµµύρια το 2018.
Τι είναι το πρωτογενές πλεόνασµα; Το ζήσαµε στο πετσί µας
όλο αυτό τον χρόνο. Υπερφορολόγηση και δήµευση ακίνητης περιουσίας για όλους, µείωση µισθών και συντάξεων, διάλυση των
δηµόσιων αγαθών, παιδείας, υγείας, εκχώρηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο αυτών των αγαθών.
Ψηφίσατε προχθές υπερνοµοσχέδιο µε το οποίο δώσατε τον
έλεγχο των ιδιωτικών επιχειρήσεων που είχε µέχρι σήµερα στα
χέρια του το κράτος, σε ιδιώτες. Βιάζεστε πριν τις εκλογές να
εκτελέσετε όλα τα συµβόλαια που σας υπαγορεύει η τρόικα ή να
τα προαναγγείλετε, αν δεν τα περιέχει το µεσοπρόθεσµο.
Γιατί; Προαναγγελία συµβολαίου είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήµια και η κατάργηση του άρθρου 16. Προαναγγελία συµβολαίου
είναι οι περιβόητες συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις που είπε ο
Σαµαράς.
Τι είπε; Είπε ότι θα καταργήσει το άρθρο 16. Δηλαδή σήµερα,
που ο λαός δεν έχει να στείλει τα παιδιά του πουθενά, που δεν
µπορεί ούτε καν σε αυτό το δηµόσιο δωρεάν πανεπιστήµιο να τα
σπουδάσει, να του πείτε εσείς ότι θα ιδρύσετε µαγαζιά ιδιωτικά
για να πηγαίνει ο κάθε φτωχός να πληρώνει και να παίρνει ένα
δίπλωµα, ένα πτυχίο αµφιβόλου αξίας, γιατί ακριβώς θα του υπόσχεστε ότι θα µπορεί να βρει δουλειά, αλλά αυτό το πτυχίο δεν
θα έχει αντίκρισµα στην αγορά εργασίας µε τις γνώσεις που θα
παρέχετε. Αυτό είναι η κατάργηση του άρθρου 16. Δηλαδή, σε
τελευταία ανάλυση, παράλληλα µε την κατάργηση του άρθρου
16, προαναγγέλλετε την κατάργηση του άρθρου 24, γι’ αυτό
µιλάω για συµβόλαια που εκτελείτε την τελευταία στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτές ήταν οι συνταγµατικές προαναγγελίες. Κατάργηση, λοιπόν, του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος και
της δηµόσιας περιουσίας, δηλαδή προστασία του αιγιαλού, των
λιµνών, των ποταµών, των δασών, των λιµανιών, του µόνου πολιτιστικού και οικονοµικού χώρου που έχουµε. Αυτό προστατεύει
το άρθρο 24. Προαναγγείλατε ότι θα το καταργήσετε, κάνοντας
σινιάλο προς επίδοξους επενδυτές.
Κυρία Πρόεδρε, σήµερα κλείνει η Βουλή, όπως προαναγγείλατε, για δεκαπέντε ηµέρες. Όταν επιστρέψουµε, το τοπίο δεν
θα είναι πια το ίδιο. Η συζήτηση, λοιπόν, αυτή και η οµιλία µου
σήµερα εδώ, γίνεται µέσα σε φορτισµένο προεκλογικό κλίµα.
Θα τελειώσω, λοιπόν, µε το σύνθηµα που φωνάζουν οι καθαρίστριες οχτώ µήνες τώρα. Τιµώντας τον ανυποχώρητο αγώνα
τους, οι καθαρίστριες, που απολύονται την Κυριακή 18 Μαΐου,
στις δύο πρώτες κάλπες, απολύονται την ηµέρα που ψηφίζουµε,
λένε. «λαέ, µην τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Ιωάννης
Κεφαλογιάννης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έφυγε ο κ. Παναγούλης. Ούτως ή άλλως δεν ήθελα να απευθυνθώ προσωπικά στον ίδιο, αλλά συνολικά στους συναδέλφους
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να τους πω ότι για άλλη µία
φορά θα διαψευστούν πολιτικά. Όχι µόνο τρίτοι δεν θα είµαστε
στις επικείµενες ευρωεκλογές, αλλά πρώτοι, και θα είµαστε πρώτοι διότι εσείς είστε πολιτικά ανίκανοι να είστε πρώτοι. Σας το
είπε εξάλλου και ο κ. Γερµενής προχθές. Κάνουµε τα πάντα για
να σας φέρουµε στην εξουσία και εσείς δεν το δέχεστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018 αποτελεί
απεικόνιση της δηµοσιονοµικής στρατηγικής και περιγραφή των
βασικών πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης µε τετραετή ορίζοντα.
Δεν αποτελεί προοίµιο νέων µέτρων και δεν αποτελεί προποµπό τρίτου µνηµονίου. Οι τροµολάγνοι για άλλη µία φορά θα
διαψευστούν. Το πλαίσιο αυτό ενσωµατώνει τις θετικές δηµοσιονοµικές επιδόσεις, µε την υπέρβαση των στόχων τα τελευταία
δύο έτη και την επίτευξη σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος για το 2013, τις µεταβολές προς το καλύτερο των µακροοικονοµικών µεγεθών και τις ποσοτικές εκτιµήσεις διαρθρωτικών
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παρεµβάσεων, που αποφασίστηκαν κατά την πρόσφατη επικαιροποίηση του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την περίοδο που ακολούθησε την κατάθεση του προηγούµενου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου για την περίοδο 2013-2016 και πιο συγκεκριµένα κατά τα
τελευταία δύο έτη η Ελλάδα κατάφερε να διαψεύσει όσους αµφισβητούσαν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν σε αυτό.
Πιο συγκεκριµένα, η χώρα εξασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη και ανέκτησε σηµαντικό κεφάλαιο της διεθνούς της εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας, το πρόγραµµα οικονοµικής
πολιτικής επανήλθε και διατηρείται εντός τροχιάς, οι δηµοσιονοµικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν τόσο το 2012 όσο και το 2013, οι
πρώτες στοχευµένες µικρές, αλλά σηµαντικές µειώσεις φορολογικών συντελεστών επιτεύχθηκαν, όπως η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, η κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων, η
µείωση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας κατά 15% µε
παράλληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ο περιορισµός
κατά 5% του µη µισθολογικού κόστους.
Επίσης, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύθηκε και
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών απέκτησε θετικό πρόσηµο.
Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται. Οι αρχικές εκτιµήσεις για
την οικονοµική δραστηριότητα, για πρώτη φορά τα τελευταία
χρόνια, αναθεωρήθηκαν επί τα βελτίω τόσο για το 2013 όσο και
για το 2014. Η αυξητική δυναµική της ανεργίας ανακόπηκε.
Επιτεύχθηκε, όµως, και κάτι πιο σηµαντικό. Λόγω της προσήλωσης στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια και µε τις θυσίες του
ελληνικού λαού, ο οποίος βιώνει µια βαθιά και παρατεταµένη
ύφεση, αποφύγαµε κάποιες επώδυνες προβλέψεις του προηγούµενου µεσοπρόθεσµου πλαισίου, χωρίς να διακινδυνεύσουµε τη
δηµοσιονοµική σταθερότητα της χώρας. Δεν έγιναν οι προβλεπόµενες σε αυτό περαιτέρω περικοπές σε µισθούς και συντάξεις
των ενστόλων. Δεν επιβλήθηκε η προβλεπόµενη σε αυτό εισφορά 2‰ υπέρ του ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων. Αντίθετα, υπήρξε δυνατότητα καταβολής κοινωνικού µερίσµατος
σε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες µε χαµηλό συνολικό εισόδηµα
και περιουσία.
Αυτό αποτελεί οδηγό για το µέλλον, ακόµα και υπό το ψήφιση
πλαίσιο. Δηλαδή, εφόσον επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσµατα από τους τεθέντες στόχους όχι µόνο θα αποφεύγεται η
εφαρµογή κάποιων δύσκολων µέτρων, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης αδικιών και δυσκολιών, διαψεύδοντας µε
τον πιο ηχηρό τρόπο όσους διατείνονται ότι, ψηφίζοντας το µεσοπρόθεσµο, δεν θα υπάρχει ευελιξία στην εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία δύο χρόνια, µετά
τις βουλευτικές εκλογές του 2012, ο πολιτικός χρόνος υπήρξε
ιδιαίτερα πυκνός. Είναι φυσιολογικό να ξεχνάµε πού ήµασταν,
που κινδυνεύσαµε να πάµε και πώς φτάσαµε σήµερα να παραδεχόµαστε ότι τα δύσκολα τα έχουµε αφήσει πίσω.
Σίγουρα, εκείνοι που θέλουν να ξεχάσουν τι δήλωναν τα τελευταία χρόνια είναι οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός και εκτός αυτής της
Αιθούσης µιλούσαν για αναθεώρηση του προϋπολογισµού του
2013 και διαψεύστηκαν οικτρά. Μιλούσαν για µη επίτευξη του
πρωτογενούς πλεονάσµατος επίσης για το 2013 και επίσης διαψεύστηκαν οικτρά. Μιλούσαν για αδυναµία εξόδου της χώρας
στις αγορές εντός του 2014 και πάλι διαψεύστηκαν οικτρά. Μιλούσαν για ύφεση το 2014 και διαψεύστηκαν όχι µόνο οικτρά
αλλά και καθολικά εντός και εκτός της χώρας. Μιλούσαν για
τρίτο µνηµόνιο και νέα µέτρα και διαψεύδονται για άλλη µια
φορά.
Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ συνοψίζεται στην ανεδαφική αµφισβήτηση του πρωτογενούς πλεονάσµατος και της εξόδου της
χώρας στις αγορές, στον τρόµο για την επιβολή νέων µέτρων και
νέου µνηµονίου, στην αµφίσηµη θέση περί ευρώ ή δραχµής,
αλλά και στο ποσοστό περί του επαχθούς χρέους, καθώς και
στην άκρως επικίνδυνη θέση περί πιθανής στάσης πληρωµών,
διακοπής της χρηµατοδότησης κατά τις διαπραγµατεύσεις, απειλής των επενδυτών και εθνικοποίησης των τραπεζών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της
Mεταπολίτευσης και µέχρι σχετικά πρόσφατα, υπήρξαν κόµµατα
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και µεµονωµένοι πολιτικοί, που αποτέλεσαν τη µήτρα και τους
φορείς του πολιτικού λαϊκισµού και της εύκολης ρητορείας στη
χώρα µας.
Ευτυχώς για το κοινό εθνικό συµφέρον αντιλήφθηκαν το
λάθος τους και τήρησαν αργότερα µια υπεύθυνη πολιτική στάση.
Και αναφέροµαι, βεβαίως, στο ΠΑΣΟΚ. Και µπορεί, µεν, να πλήρωσαν ένα βαρύτατο, αναµενόµενο δε, πολιτικό κόστος, ωστόσο
σε µία τόσο κρίσιµη χρονική στιγµή για το έθνος µας, ανέλαβαν
το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογούσε. Το ανάλογο µερίδιο
πολιτική ευθύνης το οποίο σας έλαχε, ούτε θέλετε ούτε και µπορείτε να το αναλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Είµαι πεπεισµένος ότι η Ελλάδα θα βγει δυνατότερη από τη
σηµερινή δεινή κατάσταση και όταν συµβεί αυτό οι κασσάνδρες
του λαϊκισµού, του φανατισµού και της παροχολογίας, που εκµεταλλεύονται συστηµατικά την αγωνία και την αγανάκτηση των
πολιτών, θα έχουν την τύχη των τεσσάρων στρατηγών του Μπέρτολντ Μπρεχτ, που ξεκινάνε για το µακρινό Ιράν και δεν φτάνουν
ποτέ.
Σε διάστηµα εβδοµήντα χρόνων, η µεγάλη κεντροδεξιά παράταξη κλήθηκε τρείς φορές να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη.
Μετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ανόρθωσε την πατρίδα µας από
τα συντρίµµια. Μετά την επταετή δικτατορία επανέφερε τη δηµοκρατία στη χώρα. Και τώρα, µετά την πρωτόγνωρη παγκόσµια
οικονοµική κρίση, ανορθώνει την εθνική µας οικονοµία.
Στη νέα Ελλάδα που δηµιουργείται, στη νέα µεταπολίτευση
που διανύουµε, η Νέα Δηµοκρατία θα έχει τον κεντρικό, πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει συνηθίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Στέφανος Σαµοΐλης έχει τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ένα βασικό φαινόµενο που η κοινωνία αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια της κρίσης είναι η συσκότιση της αλήθειας, η αποσιώπησή της και ο κατακερµατισµός της σε διαδοχικά ψέµατα,
µέχρι να επιβληθεί το απόλυτο σκοτάδι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να καταθέσει στη Βουλή την άποψή του για
τη δηµοσιονοµική στρατηγική της συγκυβέρνησης για τα επόµενα κρισιµότατα χρόνια. Καλείται να αναλογιστεί το πώς θα
ζήσει ο ελληνικός λαός για τα επόµενα χρόνια, αν κάνουµε την
υπόθεση ότι η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
θα είναι η επικρατούσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα. Είναι µία
υπόθεση αυθαίρετη µεν, διότι δεν συνυπολογίζει τη βούληση του
ελληνικού λαού, χρήσιµη δε, για να προχωρήσει η συζήτηση.
Ποια είναι, λοιπόν, η βασική υπόθεση που η συγκυβέρνηση
µάς παρουσιάζει µέσα από το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 20152018; Ο βασικός ισχυρισµός είναι πως η πολιτική της εσωτερικής
υποτίµησης πετυχαίνει. Το µνηµόνιο εκτέλεσε το καθήκον του
και µας έσωσε από την καταστροφή. Το µέλλον βρίσκεται όλο
µπροστά µας και µόνο στοιχεία κοινωνικής ανάκαµψης µπορεί
να µας επιφέρει.
Από αυτήν την παραδοχή προκύπτει και το προεκλογικό σας
σύνθηµα «σταθερότητα ή περιπέτειες». Περνώντας, όµως, στα
επιµέρους στοιχεία και στους δείκτες που µας παρουσιάζει το
µεσοπρόθεσµο, αδυνατεί κανείς να κατανοήσει τι ακριβώς εννοείτε «σταθερότητα» και ποιον αφορά αυτή η «σταθερότητα».
Αφορά τον ελληνικό λαό;
Για να το δει κανείς αυτό, θα πρέπει να εξετάσει την κοινωνική
δηµοσιονοµική σας πολιτική στρατηγική. Οι σωρευτικές αλλαγές
που παρουσιάζετε στο διάστηµα 2013-2018 και σχετίζονται µε το
βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας, σύµφωνα µε τις δικές σας εκτιµήσεις, πορεύονται ως εξής:
Μέχρι το 2018 οι µισθολογικές µειώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, οι χιλιάδες διαθεσιµότητες και οι απολύσεις φτάνουν το
1,3 δισεκατοµµύριο. Η µείωση των συντάξεων, η αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης, η κατάργηση των δώρων, το χτύπηµα
των αναπηρικών συντάξεων και η αύξηση των εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη αντλούν από το εισόδηµα των συνταξιούχων
σχεδόν 6 δισεκατοµµύρια.
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Στην ίδια λογική, νέα µέτρα προστίθενται για τις επικουρικές
συντάξεις στο ύψος των 450 εκατοµµυρίων ευρώ. Οι µειώσεις
των κοινωνικών επιδοµάτων, των οικογενειακών επιδοµάτων, οι
περικοπές στα ειδικά επιδόµατα ανεργίας και η διάλυση της εργατικής εστίας, αποσπούν από τα εργατικά στρώµατα περίπου
150 εκατοµµύρια ευρώ.
Αντίστοιχο ποσό προβλέπεται να αφαιρεθεί και από τις δαπάνες για τη δηµόσια εκπαίδευση. Η συρρίκνωση της υγειονοµικής
περίθαλψης µε νοσοκοµεία να βάζουν λουκέτο, µε τη µείωση των
δαπανών για φάρµακα και µε την παράλληλη αύξηση της εισφοράς των ασφαλισµένων αφαιρεί πάνω από ένα δισεκατοµµύριο
από την κοινωνία, που τόσο πολύ έχει ανάγκη να στηριχθεί σε
ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Σε µία πρόσφατη επίσκεψή µου στη Σαντορίνη, κύριε Υπουργέ,
µε ενηµέρωσαν ότι εκεί έχουµε ένα ολοκαίνουργιο νοσοκοµείο
κλεισµένο, κλειδωµένο και µε τα ωραιότατα µηχανήµατα να τα
κοιτάµε από έξω, µε τη λογική ότι δεν είναι κερδοφόρο και να
δούµε πώς θα το κάνουµε κερδοφόρο, για να το λειτουργήσουµε. Αυτή, λοιπόν, είναι η λογική σας.
Τρία είναι τα Υπουργεία όπου σχεδιάζετε να εφαρµόσετε τις
µεγαλύτερες περικοπές, τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Εργασίας, περικοπές που τονίζουν πεντακάθαρα τη µονοµανία σας
να τσακίσετε το κοινωνικό κράτος. Αν σε όλα τα προαναφερθέντα προστεθούν οι δείκτες ανεργίας, οι εργασιακές σχέσεις
που µετατρέπουν τον εργαζόµενο σε φθηνό ενοίκιο και οι µισθοί
του ιδιωτικού τοµέα, τότε φθάνουµε στο απλό συµπέρασµα ότι
η πολιτική σας επιφέρει και θα επιφέρει µία µόνιµη περιπέτεια
στον ελληνικό λαό, την περιπέτεια της επιβίωσης. Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ στην εξουσία σηµαίνει µία ατελείωτη περιπέτεια
των εργαζοµένων τάξεων, της νεολαίας και των συνταξιούχων
για την επιβίωσή τους. Αυτή είναι η ωµή αλήθεια.
Όµως, για ποια σταθερότητα µιλάµε τελικά; Ποιους υπερασπίζεστε µε νύχια και µε δόντια, προκειµένου να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον εύνοιας και σταθερότητας; Η
απάντηση βρίσκεται µέσα στο ίδιο το µεσοπρόθεσµο, εξετάζοντας τον τοµέα των ιδιωτικοποιήσεων. Όλος ο δηµόσιος πλούτος
της χώρας εδώ και καιρό πλέον βρίσκεται προς πώληση: η ενέργεια, τα λιµάνια της χώρας, τα αεροδρόµια, το νερό και το
ρεύµα, οι σιδηρόδροµοι, ο ορυκτός πλούτος, µικρά νησιά στο
Ιόνιο και στο Αιγαίο, οι δρόµοι, οι αιγιαλοί και οι παραλιακές
γραµµές, χιλιάδες δηµόσια ακίνητα, το Ελληνικό, δασικές εκτάσεις, τα πάντα. Ξεπουλάτε τα πάντα! Όλος ο πλούτος, όλη η περιουσία του ελληνικού λαού µέχρι το 2018 προβλέπεται να
ξεπουληθεί στον κόσµο των µεγάλων συµφερόντων, στον κόσµο
του χρήµατος.
Η κοστολόγηση αυτού του ανήκουστου ξεπουλήµατος προβλέπεται να ανέλθει περίπου στα 15 δισεκατοµµύρια, ένα ποσό
που ισούται απλώς µε δύο χρόνια αποπληρωµής τόκων για το
ανεξέλεγκτο χρέος που εσείς δηµιουργήσατε. Τόσο κοστολογήσατε όλο το δηµόσιο πλούτο της χώρας, όσο δύο χρόνια αποπληρωµής τόκων. Υπάρχει µία ολιγαρχία που της χαρίζονται τα
πάντα σε τιµές ευκαιρίας, προκειµένου να µας φέρει την πολυπόθητη άνεργη ανάπτυξη ή αλλιώς την ανάπτυξη µε δωρεάν εργασία για το κεφάλαιο. Κάπου εδώ γίνεται σαφές σε ποιους
απευθύνεστε, όταν µιλάτε για σταθερότητα. Είναι σταθερότητα
για τους βαρόνους του κέρδους και περιπέτεια για όλους τους
υπόλοιπους.
Στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων το µόνο άγχος που
διαφαίνεται είναι πως το κράτος καταφέρνει να αποσυρθεί οριστικά από αυτόνοµες µορφές επενδυτικής στρατηγικής. Για τα
επόµενα χρόνια η κρατική συµµετοχή στις επενδύσεις σταθµίζεται στα 700 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο. Πόσο αδιανόητα
µικρό είναι, αν συγκριθεί µε τις προβλέψεις για ανάπτυξη στο
3,2%; Πώς πιστεύετε ότι θα αντιµετωπισθεί η ανεργία; Με τα πεντάµηνα voucher των 300 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Με το
ξεπούληµα των τραπεζών στους ιδιώτες; Με την αποκλειστική
απορρόφηση κοινοτικών πόρων; Ποια ευθύνη αναλαµβάνει το
ίδιο το κράτος και η Κυβέρνησή σας, για να δηµιουργήσει άµεσα
νέες θέσεις εργασίας; Κατά την άποψή µας απολύτως καµµία.
Συνοψίζοντας τη συζήτηση, το δίληµµα που θέσατε προεκλογικά στον ελληνικό λαό, σάς το γυρνάµε πίσω αντιστρέφοντάς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το. Εκλογική συντριβή των µνηµονιακών δυνάµεων και νίκη της
Αριστεράς στις επερχόµενες εκλογές σηµαίνει ανάσα για το λαό
και περιπέτειες για τα µεγάλα συµφέροντα.
Ο αγώνας για την ανατροπή των πολιτικών σας είναι αγώνας
για την ίδια τη ζωή και γι’ αυτό στο τέλος θα νικήσει.
Και µία τελευταία παρατήρηση -από τις επισκέψεις µου ανά
την Ελλάδα που κάνω αυτήν την περίοδο- είναι ότι εν πάση περιπτώσει ξεκίνησε αυτή η πολυπόθητη τουριστική σεζόν και τα νούµερα θα είναι µεγάλα. Ακόµα δεν έχετε κόψει τα χόρτα από τους
αρχαιολογικούς χώρους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κύριε
Σαµοΐλη.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Αυτή είναι η ανάπτυξη που περιµένετε; Καλύπτονται οι αρχαιολογικοί χώροι από χόρτα και καθιστούν µη επισκέψιµους αυτούς τους χώρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Αυτό είναι, λοιπόν, το νέο σας µοντέλο;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Κατερίνα Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητούµε για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής της χώρας, κύριοι συνάδελφοι, δηλαδή για τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες, ώστε οι υπαρκτές και οι µεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού να πιάσουν τόπο,
ο τόπος και η χώρα γενικά να οδηγηθεί σε κοινωνική και σε οικονοµική σταθεροποίηση και στη συνέχεια να επιτύχουµε ανάπτυξη.
Το µόνο µέληµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κυρίως να εκµεταλλευτεί µε
κάθε µέσο και να αξιοποιήσει οτιδήποτε δεν αξιοποιείται και δεν
πρέπει να είναι ούτε υποκείµενο ούτε αντικείµενο εκµετάλλευσης
προς άγρα ψήφων.
Υπάρχει η Αριστερά, υπήρχε η Αριστερά, που είναι σεβαστή,
που ήταν σεβαστή. Εσείς κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
δεν τυγχάνετε του σεβασµού και θα σας πω γιατί. Διότι τα οράµατά σας είναι ο εφιάλτης των λαών. Επενδύετε στη µιζέρια,
επενδύετε στη φτώχεια, επενδύετε σε όλα εκείνα που συνιστούν
κοινωνικό αποκλεισµό και περιθωριοποίηση, για να επιβιώσετε
πολιτικά.
Αλλά, δυστυχώς, η φιλοσοφία σας, η φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ
συνοψίζεται και σε κάτι άλλο. Συνοψίζεται στην κυνική άποψη ότι
ο σκοπός αγιάζει τα µέσα. Εγώ δεν θα µπορούσα ποτέ να υιοθετήσω –και γι’ αυτό το λόγο το θίγω και το θέτω- αυτήν την άποψη,
ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα. Την απορρίπτω µετά βδελυγµίας.
Και αµέσως θα σας αποδείξω γιατί το λέω. Διότι, ενδεχοµένως
θα πείτε, «µα, γιατί ισχυρίζεστε ότι η φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ συνοψίζεται στο ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα;». Δηλαδή κάθε µέσο;
Συνοψίζεται η φιλοσοφία σας σε αυτήν την άποψη, διότι
άκουσα προηγουµένως προλαλήσαντες συναδέλφους από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι οποίοι µίλησαν για
δήθεν σεβασµό στο περιβάλλον. Μίλησαν για δήθεν σεβασµό
στη νοµιµότητα. Μίλησαν για δήθεν σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Για πείτε µου, σας παρακαλώ πολύ όταν η υποψήφια περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δούρου, έχει γαζώσει κατά κυριολεξία
µε παράνοµες αφίσες την Αθήνα και ο κ. Γκοτσόπουλος, περιφερειακός σύµβουλος στο συνδυασµό της κ. Δούρου, -αµφότεροι
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ- οµολογεί ότι ναι µεν είναι παράνοµη αυτή
η προεκλογική δραστηριότητα, πλην όµως ο σκοπός αγιάζει τα
µέσα, για ποιο σεβασµό στο περιβάλλον µιλάµε και για ποιο σεβασµό στη νοµιµότητα, επίσης, µιλάµε;
Άρα είστε δήθεν σε όλα όσα λέτε. Είστε κυνικοί, διότι πιστεύετε ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα και το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι η επίτευξη του σκοπού µε κάθε µέσο – θεµιτό εάν
είναι, καλώς, αθέµιτο κυρίως όµως δεν το απορρίπτουµε.
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Και βεβαίως, δεν εξαντλείται αυτή η κυνική φιλοσοφία σε
αυτήν τη στάση της κ. Δούρου. Επεκτείνεται και στην ευρωπαϊκή
εκστρατεία. Γι’ αυτό σας είπα ότι δεν τυγχάνετε του σεβασµού
ούτε της Ευρώπης ούτε του δικού µας. Δεν εξαντλείται αυτή η
κυνική φιλοσοφία, ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα, εδώ στη χώρα
µας. Έχει επεκταθεί και στην πολιτική προεκλογική καµπάνια του
Αρχηγού σας, κ. Τσίπρα.
Η υπεύθυνη επικοινωνίας της λίστας του κ. Τσίπρα, που στηρίζει την υποψηφιότητα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πάολα
Μπακίντου έχει ως µότο της καµπάνιας: «Άρχισε η καµπάνια και
θα χρησιµοποιήσω κάθε µέσο. Ψηφίστε Τσίπρα για την εναλλακτική Ευρώπη», µε εκτεθειµένα τα νώτα.
Σας λέω, λοιπόν, ότι αυτού του είδους η προσέγγιση, δηλαδή
ο σκοπός αγιάζει τα µέσα, αυτού του είδους η προσέγγιση της
δήθεν αναφοράς στους θεσµούς και του σεβασµού αυτών πάει
περίπατο όταν σεις εξαντλείστε µε τις πράξεις σας, µε τη δράση
σας, µε τη στάση σας, µε τη συµπεριφορά σας, µε την έλλειψη
πολιτικής επιχειρηµατολογίας, µε την έλλειψη πρότασης, µε την
επένδυση στη µιζέρια, στη φτώχεια, στην ανέχεια των πολιτικών
σας αξιώσεων και προτεραιοτήτων. Αποδεικνύεται και στην
πράξη ποιοι πραγµατικά είστε και από ποια φιλοσοφία διαπνέεστε.
Μιλήσατε για το χρέος και λέτε ότι κόπτεστε για τη ρύθµιση
του χρέους. Θα σας πω λοιπόν µια δήλωσή σας. Έχω άπειρες.
Έχω στη διάθεση µου έναν ολόκληρο τόµο από αντιφατικές δηλώσεις, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, στελεχών σας οι
οποίες κινούνται µεταξύ «µένω στην Ευρώπη», «σκέπτοµαι να
µείνω στην Ευρώπη», «φεύγω από την Ευρώπη». Διατρέχουν όλο
το τόξο αυτές οι ακατάσχετες δηλώσεις των στελεχών σας.
Έχω, επίσης, στη διάθεσή µου –και διατρέχουν επίσης όλο το
τόξο- δηλώσεις, και φαντάζοµαι πολλοί συνάδελφοι τις έχουν,
αντιφατικές µεταξύ τους όσον αφορά το χρέος. Εγώ θα χρησιµοποιήσω και θα αξιοποιήσω µοναχά µία, διότι θεωρώ σοβαρό
άνθρωπο τον κ. Δραγασάκη.
Έχετε πει πάρα πολλές φορές διάφορα για το χρέος. Μεταξύ
σας έχετε διαφορετικές εκ διαµέτρου απόψεις, έχετε οβιδιακές
µεταµορφώσεις στις πολιτικές σας. Και εσείς οι ίδιοι δεν έχετε
αποκρυσταλλώσει µέσα σας πώς ακριβώς σκέφτεστε όλα αυτά
να τα υλοποιήσετε.
Η δήλωση Δραγασάκη, όµως, είναι καταλυτική. «Δικό µας είναι
το χρέος», έχει πει ο κ. Δραγασάκης, µιλώντας για το χρέος. Αν
αυτό συνιστά θέση του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτηθείτε µετά γιατί και οι
ίδιοι άνθρωποι µεταξύ σας, που κουβεντιάζετε µεταξύ σας, δεν
µπορείτε να πειστείτε ο ένας από τον άλλο, πόσο µάλλον να πείσετε τον ελληνικό λαό.
Σας λέω, λοιπόν, ότι στην πραγµατικότητα έχει γίνει ένα κούρεµα χρέους, το οποίο παγκοσµίως είναι πρωτόγνωρο και ποτέ
αλλού δεν έχει συµβεί αυτό. Κατά συνέπεια λοιπόν, αναζητήστε
αλλού τις ευθύνες για το έλλειµµα σοβαρής πολιτικής θέσης για
οποιοδήποτε ζήτηµα και όχι σε µας.
Βεβαίως, είναι λογικό να επιτίθεστε στην Κυβέρνηση, διότι η
Κυβέρνηση είναι συνεπής. Είναι συνεπής σε αυτά τα οποία έχει
εξαγγείλει, σε αυτά τα οποία έχει δεσµευτεί και σε αυτά τα οποία
υλοποιεί.
Όµως, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, -και θέλω να
κλείσω µε αυτό- στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2015-2018 και µάλιστα στο πλαίσιο της αναχαίτισης της φτώχειας, προτεραιότητα όλων µας πρέπει να είναι η αναχαίτιση της
φτώχειας. Και τα κόµµατα, εν όψει των εκλογών, πρέπει να δεσµευτούν πάνω σε αυτό το ζήτηµα, ώστε να δεσµεύσουν την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα προκύψει την
επόµενη µέρα.
Στην αναχαίτιση, λοιπόν, της φτώχειας η οποία καταπατά κάθε
είδους ανθρώπινο δικαίωµα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στα παιδιά και εποµένως και πόροι, συγκεκριµένα κονδύλια στην
ελληνική δηµοκρατία, στην ελληνική πολιτεία προκειµένου να
σπάσουµε τον κύκλο της µειονεξίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής στρατηγικής του 2015-2018.
Μόνον έτσι µπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά. Όχι µε κυνικές φιλοσοφίες του τύπου «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα». Ο ελ-
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ληνικός λαός δεν τις υιοθετεί και γι’ αυτό θα πάρετε τις απαντήσεις σας πολύ σύντοµα, αντίθετες, όµως, από αυτές που περιµένατε και προς την κατεύθυνση εκείνη που η ελληνική κοινωνία
θέλει, δηλαδή της σταθερότητας, της ισορροπίας και της ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς κυρία Παπακώστα.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρύσανθος Λαζαρίδης.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Χθες έγιναν σοβαρά επεισόδια στο
Μπουένος Άιρες. Για όσους δεν το ξέρουν, το Μπουένος Άιρες
είναι η πρωτεύουσα της Αργεντινής. Είναι η χώρα η οποία πτώχευσε το 2002. Δεν υπέγραψε µνηµόνια, δεν ανήκει σε νοµισµατική ένωση. Αποδέσµευσε το πέσο, δηλαδή το νόµισµά της, από
το δολάριο, που θα ήταν ας πούµε το ισοδύναµο του να ανήκει
σε κάποιου είδους νοµισµατική ένωση.
Έκανε όλα εκείνα, τα οποία µας εισηγούντο σαν αντίθετη πολιτική οι οπαδοί της δραχµής, οι οπαδοί, δηλαδή, της αποσύνδεσης από το ευρώ.
Η Αργεντινή µετά από δώδεκα χρόνια έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα ακόµα, έχει πολύ σοβαρές ταραχές και έχει πολύ σοβαρή και διαρκή πτωχοποίηση.
Γιατί έγιναν οι ταραχές χθες; Διότι, τα συνδικάτα απέρριψαν
την άνοδο των µισθών που τους πρότεινε η Κυβέρνηση. Πόση
άνοδο µισθών τους πρότεινε η Κυβέρνηση; 25%. Και λέµε εµείς
µε τα δεδοµένα τα ελληνικά, τα ευρωπαϊκά: «Καλά, είναι τρελοί;
25% και δεν τους κάνει;». Δεν κάνει στους ανθρώπους, γιατί ο τιµάριθµος στην Αργεντινή ανέβηκε 36%. Δηλαδή, αυτοί µόνο πέρυσι έχασαν 11%. Από τις έντεκα προηγούµενες χρονιές, τις
επτά έχουν χάσει αντίστοιχα. Έχουν χάσει πάντως.
Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό; Μόνο πέρυσι αυτοί έχασαν
σε πραγµατικούς όρους όσο έχασαν τα δικά µας µισθωτά εισοδήµατα και συντάξεις, το 35%, στα τέσσερα χρόνια. Αυτοί το έχασαν µόνο πέρυσι, µετά από δώδεκα χρόνια κρίσης.
Αυτό αποφεύχθηκε στην Ελλάδα. Αυτό θα παθαίναµε, αν ακούγαµε τους οπαδούς της δραχµής ουσιαστικά, αυτούς που λένε
«να το συζητήσουµε», αυτούς που λένε «δεν είναι φετίχ», αυτούς
που, αν δεν επιλέγουν να βγουν από τη δραχµή, κάνουν ό,τι µπορούν για να επιλέξουν οι άλλοι να µας βγάλουν.
Είναι πολύ χρήσιµο να δούµε τι έγινε χθες στην Αργεντινή. Θα
µου πείτε: «Χρήσιµο. Εντάξει. Σχετικό. Εντάξει. Στο θέµα µας».
Μα, αυτό είναι το θέµα µας. Το θέµα µας είναι ότι µε το µεσοπρόθεσµο δεν συζητάµε µονάχα τι έγινε ως τώρα. Συζητάµε και
τι θα γίνει από τώρα. Δεν συζητάµε τι έγινε ως τώρα, για να µην
πάθουµε αυτό που έπαθε η Αργεντινή το 2002-2005. Συζητάµε
για το τι θα κάνουµε από εδώ και µπρος, για να µην πάθουµε ό,τι
έπαθε η Αργεντινή το 2005-2014 και ποιος ξέρει πόσο ακόµα.
Αυτό που έγινε στην Ελλάδα δικαίως σε µερικούς ακαδηµαϊκούς οικονοµολόγους προκαλεί αµηχανία. Δεν υπάρχει σε κανένα µοντέλο. Αλλά έγινε. Και ξέρετε, όταν η πραγµατικότητα
συγκρούεται µε τα µοντέλα, ποιος νοµίζετε ότι πρέπει να αλλάξει; Τα µοντέλα ή η πραγµατικότητα; Εγώ νοµίζω τα µοντέλα.
Η πραγµατικότητα είναι ότι ποτέ δεν έγινε τέτοια δηµοσιονοµική προσαρµογή στον κόσµο, στην ιστορία. Δωδεκάµισι µονάδες σε τριάµισι χρόνια; Ποτέ. Το επόµενο καλύτερο είναι στο 1/3
αυτού του ρεκόρ. Ποτέ δεν έγινε τέτοιο κούρεµα χρέους.
Θα µου πείτε «ναι, αλλά έγινε µε οδύνες, µε ύφεση». Ναι, είχε
αρχίσει πριν. Βεβαίως. Αλλά όσο ταχύτερα τόσο καλύτερα γι’ αυτούς που υφίστανται τις οδύνες. Όσο ταχύτερα τελειώσει και αρχίσουµε να βγαίνουµε, τόσο καλύτερα γι’ αυτούς που υφίστανται
τις οδύνες. Για τους άλλους δεν συζητάµε. Ρωτήστε και την Αργεντινή, αν θα προτιµούσε να πάθει τα µισά από όσα έχει πάθει
στα τόσα χρόνια και τώρα είναι µακρινή ανάµνηση.
Ποτέ λοιπόν δεν έγινε τέτοια προσαρµογή, ποτέ δεν έγινε τέτοιο κούρεµα χρέους. Η Αργεντινή κούρεψε 65 δισεκατοµµύρια
και ακόµα την κυνηγάνε. Ακόµα κάνουν δηµεύσεις περιουσίας
του κράτους της Αργεντινής εκτός συνόρων. Για να µην πω για
µείωση τόκων. Πληρώναµε 13 δισεκατοµµύρια το 2009, πληρώναµε 16 δισεκατοµµύρια το 2011. Θα πληρώναµε 20 δισεκατοµµύρια, αν δεν είχε γίνει το κούρεµα. Και πληρώνουµε 6,2
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δισεκατοµµύρια. Αλλά αυτό δεν είναι βελτίωση. Αυτό δεν είναι
µεγάλη τοµή.
Σας πληροφορώ αυτό που το αγνοείτε, που δεν θέλετε ούτε
να το ακούτε και λέτε «σιγά, εντάξει, ο κόσµος όµως υποφέρει»,
δεν έχει γίνει ποτέ στον κόσµο. Όπως δεν έχει γίνει ποτέ στον
κόσµο να µας έχουν δανείσει κράτη µε χαµηλότερο επιτόκιο από
ό,τι δανείζονται τα ίδια. Ούτε κι αυτό έχει σηµασία. Ούτε κι αυτό
αξίζει.
Επειδή έγιναν όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα από εδώ και
εµπρός, στο µέλλον, να είναι επίσης πρωτοφανές. Αυτό λέει το
µεσοπρόθεσµο. Το µεσοπρόθεσµο λέει ότι, ενώ άλλες χώρες
που πτώχευσαν, έκαναν δεκαετίες να ξεπεράσουν την κρίση,
έκαναν δεκαετίες να επανέλθει η απασχόληση εκεί που ήταν
πριν, σε εµάς δεν θα χρειαστούν παραπάνω από πέντε µε έξι
χρόνια.
Σε εµάς το να επιστρέψει η απασχόληση κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσον όρο δεν θα χρειαστεί παραπάνω από επτά χρόνια.
Ήδη το 2018 θα έχει µειωθεί δέκα ποσοστιαίες µονάδες, από
το 26% που είναι τώρα, όχι από το 28%, όχι από το 33% που λέγατε, ή από το 35%. Διότι και αυτά ακούστηκαν. Κοιτάξτε τι λέγατε εσείς οι ίδιοι, τι έλεγε το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ κ.λπ., ότι στο
τέλος του 2013 η ανεργία θα είναι 33%. Όταν δεν ήταν 33%, έλεγαν «ναι, αλλά δεν είναι η πραγµατική, εµείς λέµε για την πραγµατική». Ναι, αλλά όταν ανέβαινε η ανεργία, χρησιµοποιούσαν
την επίσηµη, όταν άρχισε να σταµατά να ανεβαίνει η ανεργία, θυµήθηκαν να χρησιµοποιήσουν κάποια άλλη, που δεν ξέρουµε
ποια είναι.
Εν πάση περιπτώσει, η ανεργία αρχίζει και πέφτει και εν πάση
περιπτώσει, µε βάση αυτές τις παραδοχές, που είναι συντηρητικές, η ανεργία θα χάσει δέκα ποσοστιαίες µονάδες, δηλαδή θα
κερδίσει η απασχόληση, µέχρι το 2018, ενώ µέχρι το 2020 θα έχει
πέσει κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσον όρο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, αλλά ούτε και όσα έγιναν µέχρι τώρα είχαν ξαναγίνει
ποτέ.
Βεβαίως, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Θα µου πει κάποιος «πήγαινε πες τα αυτά σε αυτόν που έχει µείνει άνεργος κι
αυτός και η γυναίκα του». Αυτός που έχει µείνει άνεργος κι αυτός
και η γυναίκα του, ούτε όσα του πω εγώ θα τον ικανοποιήσουν,
αλλά κυρίως όσα θα του πείτε εσείς. Αυτά που είπα εγώ είναι πικρές αλήθειες για όσα έγιναν µέχρι τώρα και δύσκολες αλήθειες
για όσα θα γίνουν από εδώ και µπρος. Αυτά που θα πείτε εσείς
είναι ψέµατα και το ξέρει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Μου θυµίζετε κάποιον από ένα πραγµατικό ιατρικό ανέκδοτο.
Ένας γιατρός παρέλαβε κάποιον πολυτραυµατία στην εντατική.
Ήταν σε κώµα και ήταν και διασωληνωµένος. Οι άλλοι γιατροί
έλεγαν «άσ’ τον, τον φουκαρά, δεν θα τη βγάλει». Ο γιατρός
όµως το πάλεψε, εν πάση περιπτώσει, και ο ασθενής βγήκε απ’
το κώµα και βγήκε από τη διασωλήνωση και βγήκε κι από την εντατική και κάθισε στο κρεβάτι και σηκώθηκε όρθιος, περπατάει
µε «πι», ε, τον προσέχουν µην υποτροπιάσει. Και είπε «κοιτάξτε
πώς τον έφτιαξα» και του λένε «τι τον έφτιαξες; Αυτός περπατούσε κι έτριζε, και τώρα πηγαίνει µε το «πι»».
Αυτό µας λέτε. Πήραµε µια οικονοµία έτοιµη για την καταστροφή. Έχει σηµειωθεί µεν σηµαντική βελτίωση και µας λέτε
«ακόµα δεν τρέχει µαραθώνιο». Το ξέρω ότι δεν τρέχει µαραθώνιο, το µεσοπρόθεσµο σού λέει πότε θα τρέξει µαραθώνιο.
Αλλά η πρόοδος είναι απίστευτη. Και επειδή δεν την πιστεύατε
και επειδή όχι µόνο δεν την πιστεύατε, αλλά διαψευστήκατε και
σε όλα όσα λέγατε, και επειδή φοβάστε ότι θα διαψευστείτε από
εδώ και µπρος, κάνετε αυτό που προσφυώς ανέφερε ο δικός σας
οµιλητής πριν, ότι η πραγµατικότητα βιάζεται και παραβιάζεται
και κατατεµαχίζεται σε πολλά επάλληλα, µικρά ψέµατα. Έχει
δίκιο, αυτό κάνετε. Το παίρνω ως αυτοκριτική δική σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαζαρίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δέκα
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 23ο και 13ο Δηµοτικό Σχολείο
Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Σας καλωσορίζουµε, από τη Μακεδονία µας, να ’στε καλά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Λαζαρίδη, επαναφέρω τη συζήτηση στο Μπουένος
Άιρες, από όπου την ξεκινήσατε, εκεί δηλαδή που η Κυβέρνηση
έχει εναποθέσει τις ελπίδες της, για να κυβερνά τη χώρα στη
βάση του τρόµου και των φοβικών συνδρόµων, πίσω στην Αθήνα
και πιο συγκεκριµένα στην πλατεία Κολωνακίου, εκεί από όπου
κυβερνάτε τη χώρα µε τα διάφορα συµφέροντα, µε τον κ. Σαµαρά.
Σας προτείνω µάλιστα, τώρα που θα πάτε στο µνηµόσυνο του
Εθνάρχη της χώρας Κωνσταντίνου Καραµανλή, να αντιστρέψετε
το σύνθηµα «Καραµανλής ή τανκς» µε το σύνθηµα «Λαζαρίδης ή
Μπουένος Άιρες».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µπορούσε να είναι κωµική
σειρά στη συνδροµητική τηλεόραση, αν δεν ήταν η τραγωδία του
ελληνικού λαού γραµµένη σε έναν ακόµη νόµο.
Το µεσοπρόθεσµο που έφερε σήµερα στη Βουλή προς ψήφιση
η Κυβέρνηση, είναι η γραπτή και οµολογηµένη αποτυχία του success story που έχει επιβάλει ως το µόνο ορθόδοξο ανάγνωσµα
της οικονοµίας, το σύστηµα Σαµαρά. Και λέω «σύστηµα Σαµαρά», γιατί ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για ένα σύστηµα επιχειρηµατικό, τραπεζικό και µιντιακό που κυβερνάει
σήµερα τη χώρα, µέσω της Κυβέρνησης Σαµαρά. Γι’ αυτό άλλωστε και ακούµε καθηµερινά στα µέσα ενηµέρωσης οτιδήποτε
άλλο, εκτός από τα καίρια και σηµαντικά ζητήµατα της οικονοµίας.
Ο λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να µάθει
την αλήθεια πριν από τις εκλογές. Θα τη µάθει µετά τις εκλογές,
όπως πάντα, όταν θα έλθουν οι συνέπειες του success story, οι
απολύσεις, οι περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις, οι επιπλέον φόροι και η νέα ύφεση. Τότε, όµως, θα είναι και πάλι αργά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεσοπρόθεσµο σχέδιο που
φέρνετε σήµερα προς ψήφιση, περιλαµβάνει, παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, µια σειρά εµφανών και αφανών µέτρων. Τα εµφανή µέτρα αφορούν τους νέους φόρους που θα
επιβληθούν και τις περαιτέρω περικοπές στις δαπάνες, ενώ τα
αφανή θα προέλθουν από τη σταδιακή υποτίµηση των ιδιαίτερα
φιλόδοξων στόχων της Κυβέρνησης στον τοµέα της πάταξης φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη. Ειδικά στον τοµέα της ανάπτυξης,
ήδη ο ΟΟΣΑ διέψευσε την Κυβέρνηση για περαιτέρω ύφεση
0,3% το 2014, αντί για ανάπτυξη 0,6% που είχε προβλεφθεί µεσοσταθµικά.
Επίσης. σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο µνηµόνιο προβλέπεται
πάγωµα των δαπανών για το 2014 έως το 2018 στο επίπεδο του
2013 και µάλιστα, όχι στον αρχικό στόχο, αλλά στο τελικό αποτέλεσµα, που ήταν κατά 320 εκατοµµύρια χαµηλότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
που έφερε προς ψήφιση η Κυβέρνηση κρύβεται µια κρυφή
ατζέντα ενός νέου µνηµονίου «αφαίµαξη των νοικοκυριών και της
οικονοµίας». Με τις τριγωνικές συναλλαγές να οργιάζουν, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να στείλει και πάλι όλα τα βάρη στους ανέργους, στους µισθωτούς και στους συνταξιούχους, µε επιπλέον
περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και τους µισθούς και αύξηση
των άµεσων και έµµεσων φόρων, τους οποίους –σηµειωτέον- καταβάλλουν όλοι, τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι άνεργοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν λάβουµε υπ’ όψιν τους φόρους που πλήρωσε ο ελληνικός λαός πέρυσι, τότε την ερχόµενη
τετραετία που αφορά το µεσοπρόθεσµο, τα ποσά που θα καταβληθούν αθροιστικά σε φόρους θα είναι αυξηµένα κατά 18,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι εν λόγω αυξήσεις στους φόρους όχι
µόνο δεν δικαιολογούν την πολυδιαφηµιζόµενη µείωση των
βαρών που έχει προαναγγείλει η Κυβέρνηση, αλλά υποδεικνύουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 9 ΜΑΪΟΥ 2014

ότι νέα βάρη είναι καθ’ οδόν και δεν πιστεύω να θεωρεί κανείς
πως τέτοιες αυξήσεις στα έσοδα µπορούν να προέλθουν από την
ήδη ισχνή ανάπτυξη.
Όµως ας πάρουµε ως µέτρο αληθείας την πρόταση της Κυβέρνησης που εκφράζεται στο µεσοπρόθεσµο, ότι η αύξηση των
φόρων συνολικά θα προέλθει από την ανάπτυξη και την αύξηση
της κατανάλωσης. Οι µειωµένες προβλέψεις για µισθούς και για
κοινωνικές δαπάνες, πώς δικαιολογούνται; Έχουν προβλεφθεί
αθροιστικά για την περίοδο 2014-2018, περίπου 18 δισεκατοµµύρια περικοπές, εκ των οποίων το 1,5 δισεκατοµµύριο προέρχεται από τους µισθούς και τις συντάξεις του δηµοσίου και τα 15
δισεκατοµµύρια από τις περικοπές στο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης και περίθαλψης. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν και
οι αυξηµένες δαπάνες για χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων ως το 2018, µε επιπλέον 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Συνολικά,
δηλαδή, πρόκειται για ένα νέο Αρµαγεδδώνα µείωσης των συντάξεων και για το τελειωτικό χτύπηµα στην κοινωνική ασφάλιση
και την περίθαλψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αθροιστούν τα ποσά που
µόλις προανέφερα, θα δείτε πως η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή
έναν νόµο µε τον οποίο σχεδιάζει να αφαιρέσει την επόµενη τετραετία από την ελληνική οικονοµία, είτε µέσω φόρων είτε µέσω
περικοπών δαπανών, ποσά που θα αντιστοιχούν περίπου στο
20% του ΑΕΠ, σωρευτικά στη µείωση του ΑΕΠ που έχει σηµειωθεί µέχρι τώρα.
Αυτό είναι το success story της συγκυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτυχία της Κυβέρνησης.
Αναφέρω επίσης και ορισµένα άλλα υπεραισιόδοξα στοιχεία
του µεσοπροθέσµου, τα οποία µάλλον θα ήταν προτιµότερο να
χαρακτηριστούν ως φαντασιακά µε τις πολιτικές που ακολουθούνται όσον αφορά τη µείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη,
παρά ως αισιόδοξα. Συγκεκριµένα, προβλέπεται µεταβολή του
πραγµατικού ΑΕΠ κατά 4,5 ποσοστιαίες µονάδες από ύφεση
3,9% πέρυσι σε ανάπτυξη 0,6% φέτος. Η ανάπτυξη 0,6% προβλέπεται παρά το ότι εκτιµάται ουσιαστικά σταθεροποίηση, µε µία
συµβολική αύξηση του ανελαστικού ΑΕΠ και φέτος στα 182,231
εκατοµµύρια ευρώ το 2014, από 182,054 ευρώ το 2013. Και
τούτο, λόγω της συνέχισης του αποπληθωρισµού και κατά το
τρέχον έτος.
Η πρόβλεψη δε για ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά
3,3% κατά µέσο όρο στο διάστηµα 2015-2018 βασίζεται σε υπόθεση εργασίας για αύξηση των εξαγωγών και επενδύσεων, κατά
4,8% και 10,6% αντίστοιχα.
Η ανεργία προβλέπεται από το 25,8% που ήταν πέρυσι σε
24,5% φέτος, σε 22,5% το 2015, σε 19,5% το 2016, σε 17,1% το
2017 και σε 15,9% το 2018, την ίδια στιγµή που το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, που
έχει πέσει µέσα σε όλες τις προβλέψεις, υπολογίζει ότι για να
µειωθεί η ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες θα πρέπει την
επόµενη δεκαετία η ανάπτυξη να τρέχει µε πάνω από 4%.
Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι τη χρυσή δεκαετία από το
2000 µέχρι το 2009, που η οικονοµία µας έτρεχε µε ρυθµούς ανάπτυξης πάνω από 4% κατά µέσο όρο, δηµιουργήθηκαν µόλις διακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και όχι επτακόσιες χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας που έχει προϋπολογίσει η συγκυβέρνηση
για την επόµενη τετραετία. Εκτός τόπου και χρόνου είναι και οι
προβλέψεις για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία επιπλέον
θα πάνε σχεδόν στο σύνολό τους για την εξυπηρέτηση ενός µη
βιώσιµου χρέους.
Για το 2014 προβλέπεται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 2,3% του ΑΕΠ, για το 2015 2,5%, για το 2016 3,5% του ΑΕΠ,
4,6% του ΑΕΠ για το 2017 και 5,3% του ΑΕΠ για το 2018, ενώ
όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασµα που δηµιουργήθηκε φέτος είναι µη πραγµατοποιήσιµο τα επόµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεσοπρόθεσµο σχέδιο που
µας παρουσίασε η Κυβέρνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά µόνο
µία ταινία επιστηµονικής φαντασίας και περιέχει κοινωνική αναλγησία, πολιτική εξαπάτηση και δυστυχώς, κοινωνική διάλυση.
Πρόκειται για την επέκταση των µέτρων της λιτότητας για ακόµη
τέσσερα χρόνια σε µία κοινωνία που στενάζει και έχει διαλυθεί.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ τίνος το success story είναι
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ακριβώς αυτό; Είναι το δικό µας success story ή της Γερµανίας
και των «γερακιών» της λιτότητας;
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Τζάκρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκατρείς µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Ιωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Αγαπητές κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι τέτοια τα ζητήµατα που θέτει το υπό προεκλογική
συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόµου «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018» ως προς την εξέλιξη των
βασικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας. Από την ανάπτυξη,
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις µέχρι την ανεργία, τους µισθούς,
τις συντάξεις και τον στόχο ενός λιλιπούτειου δηµόσιου τοµέα.
Που προβλέπεται στο τέλος του 2015 µε µείον εκατόν πενήντα
χιλιάδες από τους πεντακόσιους ενενήντα επτά χιλιάδες εργαζόµενους που έχει σήµερα δηλαδή προβλέπει συνολικό δηµόσιο
τοµέα τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων υπαλλήλων ή 4,5%, µεγέθους υποσαχάριας Αφρικής, όταν ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι 11%, µε ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται από άποψη
δηµόσιας και δωρεάν κάλυψης των αναγκών για υγεία, παιδεία,
πολιτισµό, κοινωνική ασφάλιση. Που είναι δικαιολογηµένο ό,τι
και να γραφτεί γι’ αυτό το σχέδιο νόµου, όπως το ότι το µεσοπρόθεσµο µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, όπως
είπε και η προηγούµενη οµιλήτρια.
Για παράδειγµα προβλέπει ότι µέσα σε πέντε χρόνια θα φτιάξει
πάνω από µισό εκατοµµύριο θέσεις εργασίας, όταν η Γερµανία
χρειάστηκε δέκα χρόνια για να φτιάξει λιγότερες θέσεις εργασίας. Η προβολή των οικονοµικών του προβλέψεων θυµίζει, µάλλον, ταινία τρόµου. Και αυτή είναι και η ουσία του.
Απ’ όλη τη συζήτηση θα περιοριστώ στην εξέταση του κυβερνητικού ισχυρισµού ότι το µεσοπρόθεσµο είναι «οδικός χάρτης»
εξόδου από το µνηµόνιο. Μακράν οποιουδήποτε τέτοιου χαρακτήρα, το µεσοπρόθεσµο όχι µόνο δεν είναι η απαλλαγή από το
µνηµόνιο, αλλά η απτή απόδειξη ότι µετά από τέσσερα χρόνια
το µνηµόνιο αποτελεί καθεστώς όχι µόνο επειδή αριθµεί περισσότερους από τετρακόσιους είκοσι µνηµονιακούς νόµους που
δεσµεύουν ασφυκτικά οποιοδήποτε σκίρτηµα ζωής της ελληνικής κοινωνίας, αλλά πριν απ’ όλα επειδή προορίζεται να τη δεσµεύσει στο µέλλον.
Στην πραγµατικότητα, το µεσοπρόθεσµο είναι το ίδιο το µνηµόνιο µε προβολή των στόχων του στο µέλλοντα χρόνο, ποσοτικοποιηµένων, αν και όχι µετροποιηµένων, πολύ περισσότερο εν’
όψει των εκλογών. Η Κυβέρνηση επιχειρεί τα πρόσθετα µέτρα,
που είναι φανερό ότι θα κληθεί να λάβει, να µην κατονοµάζονται,
αλλά οι Βουλευτές σε ρόλο ντετέκτιβ να τα εντοπίζουν, κυρίως
από τις εµφανιζόµενες διαφορές στα νούµερα που σας είπαν
τόσοι προηγούµενοι συνάδελφοι.
Και είναι το µνηµόνιο σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα τετραετίας 2015-2018. Σε αυτό θα πρέπει, όµως, να προστεθεί και
το τρέχον έτος 2014, καθώς η τρέχουσα επικαιροποίηση του µεσοπρόθεσµου θα έπρεπε κανονικά να υποβληθεί µε τον προϋπολογισµό του 2014 πέρυσι το φθινόπωρο.
Και όταν µιλάµε για προβολή του µνηµονίου στο µέλλον, αναφερόµαστε σε ό,τι έµεινε σε ισχύ από το πρώτο, µετά από την
ουσιαστική ενσωµάτωσή του στο δεύτερο, και το δεύτερο µνηµόνιο µε όλες τις επικαιροποιήσεις του -φανερές και κρυφέςκαθώς ουδέποτε δηµοσιοποιήθηκαν ή πολύ περισσότερο µπήκαν
για κύρωση στη Βουλή οι δύο δανειακές συµβάσεις των αντίστοιχων µνηµονίων, ενώ πολλές από τις συνεχούς ροής επικαιροποιήσεις δεν περνούν καν από τη Βουλή, σε µία διασταλτική
ερµηνεία του νοµοθετικού ρόλου του Κοινοβουλίου που προσεγγίζει συχνά την κατάργησή του.
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Υπάρχουν και προβολές στον χρόνο πολύ πέρα από την τετραετία ή πενταετία του µεσοπρόθεσµου βάσει συµφωνηµένων σχεδιασµών Κυβέρνησης-τρόικας, οι οποίες δεν ανακοινώνονται
πουθενά. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η αναφερόµενη
στην εκδοχή του µεσοπρόθεσµου του 2012 και στο κεφάλαιο για
τις ιδιωτικοποιήσεις εκποίηση µυστηριώδους πακέτου τραπεζικών µετοχών κατά το τελευταίο έτος του τότε µεσοπρόθεσµου
του 2016, για το οποίο ουδέποτε δόθηκε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του προϋπολογισµού και του µεσοπρόθεσµου στη
Βουλή απάντηση από τους οικονοµικούς Υπουργούς στις διευκρινίσεις όσον αφορά το τι είναι αυτό το πακέτο µετοχών, που
είχα ζητήσει τότε επανειληµµένα.
Μετά από µήνες έγινε κατανοητό ότι πρόκειται για το σχέδιο
επαναϊδιωτικοποίησης των κρατικών από µετοχική άποψη τραπεζών, το οποίο τότε προγραµµατιζόταν να ξεκινήσει το 2016 και
να ολοκληρωθεί το 2020, µε ποσοτικοποιηµένους κατ’ έτος στόχους, οι οποίοι έφτασαν και στα χέρια µου µε την ευγενή καλοσύνη ενός Υπουργού αλλά έξω από την οικονοµική διαδικασία,
κι οι οποίοι πέραν του 2016 ουδέποτε µπήκαν έστω και για τυπική
νοµιµοποίηση στη Βουλή.
Βιώνουµε, βέβαια, µετά από την επικαιροποίηση τού µη ανακοινώσιµου ή δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένου χρονοδιαγράµµατος 2016-2020 την πρώτη επαναϊδιωτικοποιηµένη τράπεζα, την
Eurobang, ήδη σήµερα, το 2014. Πρόκειται για ένα πραγµατικό
success story από µεριάς Κυβέρνησης και τρόικας, καθώς πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία πενταετία νωρίτερα, για να προλάβουν τις εξελίξεις µίας άλλης κυβέρνησης που θα βάλει φραγµό
σε αυτό, µε ένα κοινό σηµείο µεταξύ σχεδιασµών και πραγµατικότητας: Την απώλεια δισεκατοµµυρίων ευρώ δηµοσίου χρήµατος, καθώς τόσο στο σενάριο όσο και στην επικαιροποιηµένη
πραγµατοποίησή του τα προβλεπόµενα και σήµερα πραγµατοποιούµενα έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζών
απέχουν παρασάγγας από όσα ξοδεύτηκαν συνδυασµένα για την
ανακεφαλαιοποίησή τους, καθώς γίνεται µε πώληση των µετοχών
τους σε διάφορα hedge funds από τα επονοµαζόµενα και «fast
money», γιατί µπαίνουν και βγαίνουν κερδοσκοπώντας, πριν
ακόµα προλάβεις να καταλάβεις τις θέσεις τους, σε τιµή κλάσµατος της τιµής αγοράς τους από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας µε χρήµατα που αποτελούν τµήµα του δηµόσιου
χρέους.
Με άλλα λόγια, το µεσοπρόθεσµο σήµερα είναι η γέφυρα µεταξύ του τέλους των προαπαιτούµενων των δανειακών συµβάσεων των µνηµονίων που τελειώνουν µαζί µε την τελευταία δόση
του ΔΝΤ το 2016 και όχι φέτος το 2014 και του ευρωπαϊκού κανονισµού 4072/2013, του λεγόµενου και «two-pack», που προβλέπει καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας, πέραν της δρακόντειας
εποπτείας που καθιερώνεται για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε βάση το λεγόµενο «six-pack», για όσες χώρες βρίσκονταν σε µνηµόνιο στις 31-5-2013 αλλά και για όσες πρόκειται
να µπουν στο µέλλον.
Η «ενισχυµένη εποπτεία» µε µηχανισµούς τακτικής τρίµηνης
αξιολόγησης και διόρθωσης µε νέα µέτρα, εφόσον υπάρχει απόκλιση από τους στόχους ενός µνηµονίου µακροπρόθεσµης προσαρµογής που θα διαδεχθεί το τελευταίο µνηµόνιο παλαιού
τύπου για την καθεµία, θα ισχύει έως την αποπληρωµή του 75%
του χρέους.
Άρα η ουσιαστικά αναγγελθείσα για µετά τις εκλογές αντικατάσταση -υπό τις πιέσεις πρώτα από όλα της γερµανικής Κυβέρνησης- του στόχου να γίνει το δηµόσιο χρέος βιώσιµο µέσω
άµεσου, δραστικού κουρέµατος του χρέους συν µορατόριουµ
τόκων συν αποπληρωµή µε ρήτρα ανάπτυξης –δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να γίνει βιώσιµο- από την έννοια της «εξυπηρετησιµότητας» του χρέους, πριν από όλα µε τη χρονική του
επέκταση στα πενήντα χρόνια, που όλο-όλο από άποψη απόλυτων νούµερων η Deutsche Bank λέει ότι θα κερδηθούν 26 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ένα χρέος που φτάνει τώρα τα 325
δισεκατοµµύρια ευρώ µετά από αυτήν τη συµβολική έξοδο στις
αγορές, σηµαίνει ότι οδηγεί την Ελλάδα σε επέκταση του µνηµονιακού καθεστώτος πολύ πέρα από το µισό του 21ου αιώνα.
Αυτό ρώτησα έτσι αναλυτικά –και πιο αναλυτικά από ό,τι σας
το είπα εδώ- και αυτό µου απάντησε ξεκάθαρα κι επιβεβαιωτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο Όλι Ρεν το Νοέµβριο στο Βίλνιους, µια απάντηση που έκτοτε
αµφισβητήθηκε από κάθε Βουλευτή της συγκυβέρνησης, επιχειρώντας να διασπείρουν σύγχυση στο όνοµα του «six pack» -που
όντως ισχύει για όλες τις χώρες, εκτός από τις χώρες µε µνηµόνια- και της επέκτασης του µνηµονιακού καθεστώτος εσαεί από
το «two pack» για τις χώρες µε µνηµόνια, µε λυδία λίθο το ύψος
του χρέους.
Πρέπει να σας πω –γιατί δεν έχει ειπωθεί µέχρι τώρα- ότι στα
ψιλά τού υπό συζήτηση σχεδίου νόµου περνάει στις σελίδες 14
-15 -αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά νοµοθετικά στο ελληνικό Κοινοβούλιο- ο συσχετισµός του µεσοπρόθεσµου µε το «two
pack», το οποίο ουδέποτε συζητήθηκε στην ελληνική Βουλή.
Θα ήθελα να κλείσω υπενθυµίζοντας στον κ. Λαζαρίδη ότι
όντως λήφθηκαν µέτρα εξήντα τεσσάρων δισεκατοµµυρίων
ευρώ µέσα σε τέσσερα χρόνια -που ουδέποτε έχει συµβεί στην
ιστορία του κόσµου- κι είχαµε µια τερατώδη δηµοσιονοµική προσαρµογή ύψους τριάντα δύο δισεκατοµµυρίων -κάτι που όντως
δεν έχει ξανασυµβεί στην ιστορία του κόσµου- και τα άλλα µισά,
άλλα τόσα χάθηκαν. Χάθηκαν από την παραγωγή, από το εισόδηµα, από τη ζωή της ελληνικής κοινωνίας.
Επίσης, υπάρχουν κι άλλα µεγέθη που πρώτη φορά συµβαίνουν στην ιστορία του κόσµου, σαν αυτό που αναφέρει η έκθεση,
η τελευταία αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λέει ότι
από εργασιακό κόστος η Ελλάδα –τον Απρίλη τα λέει αυτά- βρίσκεται αυτήν τη στιγµή είκοσι χρόνια πίσω, στο 1995 και ότι η
ανεργία -που σας λέω εγώ- στην Ελλάδα έχει γυρίσει πίσω στις
συνθήκες της ναζιστικής κατοχής. Να θυµόµαστε ότι κι όλα αυτά
πρώτη φορά συµβαίνουν στην ιστορία του κόσµου.
Άρα αν δεν απαλλαγούµε από τα µνηµόνια –κι αυτό θα γίνει
µε καταγγελία των µνηµονιακών συµβάσεων, µε αναδιαπραγµάτευση των δανειακών συµβάσεων που συνοδεύουν τις µνηµονιακές συµβάσεις, µε δραστικό κούρεµα του χρέους, µορατόριουµ
τόκων, αποπληρωµή µε ρήτρα ανάπτυξης, µόνο του δεν πρόκειται να γίνει τίποτε από όλα αυτά- δεν υπάρχει καµµία ελπίδα για
τη ζωή, για το αύριο, για το µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κυρία Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Επειδή, όµως, η ζωή καταφέρνει
–δεν ξέρω πώς, χάρη και στη βοήθεια των ίδιων των ανθρώπων
που θίγονται άµεσα- να βρίσκει τρόπους να ξεγλιστρά µέσα από
τους πιο στενούς, καταπιεστικούς κατασταλτικούς κορσέδες και
µηχανισµούς, η ελπίδα υπάρχει και το αύριο θα υπάρξει, κόντρα
στα µνηµόνια, κόντρα στα µεσοπρόθεσµα, κόντρα σε όσους θέλουν µια Ευρώπη τάφο και νεκροταφείο αντί για µια Ευρώπη που
να σφύζει από τη ζωή των λαών και των εργαζοµένων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν δύο χρόνια η χώρα
µας έζησε µια περίοδο µεγάλης κρίσης και πολιτικής έντασης µε
δύο διαδοχικές εκλογές που οδήγησαν σε πολιτική αστάθεια,
διότι για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση το πρώτο κόµµα δεν
διέθετε απόλυτη πλειοψηφία και αυτοδυναµία για να σχηµατίσει
κυβέρνηση.
Θυµάµαι έντονα τις αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις που έγιναν
µπροστά στα µάτια όχι µόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και
της παγκόσµιας κοινότητας που µε έκδηλη αγωνία ανέµεναν την
επίτευξη της διακοµµατικής συµφωνίας για τον σχηµατισµό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Η Κυβέρνηση που σχηµατίστηκε µε τη στήριξη των τριών κοµµάτων ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο που εν πολλοίς εθεωρείτο καταδικασµένο να αποτύχει.
Οι περισσότεροι ξένοι εταίροι και µη, αλλά και η πλειοψηφία
του ελληνικού λαού δεν πίστευαν ότι µπορεί να σωθεί το ελληνικό σκάφος και προέβλεπαν ότι θα πέσει στα βράχια και θα βουλιάξει στην τρικυµισµένη θάλασσα των χρεών και των
προβληµάτων που είχε συσσωρεύσει το πρώτο µνηµόνιο.
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Ποιος δεν θυµάται τις προβλέψεις των διεθνών οικονοµικών
φορέων, προσωπικοτήτων, αλλά και έγκυρων κύκλων της Αµερικής και της Ευρώπης, που στοιχηµάτιζαν στη χρεοκοπία της Ελλάδας και την αναγκαστική έξοδο από το ευρώ; Ούτε 10%
πιθανότητα δεν έδιναν για τη σωτηρία της χώρας µας, όπως δηµοσίευαν επανειληµµένα οι «FINANCIAL TIMES» και άλλες εφηµερίδες του οικονοµικού κύκλου.
Κάθε µέρα είναι και µια δοκιµασία για τον καθένα από εµάς,
τους Βουλευτές που στηρίξαµε το πρόγραµµα της κυβέρνησης
εθνικής ενότητας, αλλά και για όλους τους Έλληνες πολίτες. Περάσαµε όλοι δύσκολες στιγµές, αναγκασµένοι να διέλθουµε ανάµεσα από τη Σκύλλα του ΔΝΤ και τη Χάρυβδη που είναι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε µια
σύγχρονη Οδύσσεια του ελληνικού λαού, αναζητώντας την
Ιθάκη.
Σήµερα, δύο χρόνια µετά, έχει καµµία σχέση η κατάσταση µε
τον Μάη του 2012; Με την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας
και προεξέχοντος του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η Κυβέρνηση πέτυχε το µεγαλύτερο σύγχρονο οικονοµικό θαύµα -φυσικά
µε τις θυσίες του ελληνικού λαού- να αντιστρέψει την οικονοµία
και σήµερα να καταγράφουµε θετικά οικονοµικά µεγέθη.
Όλοι πλέον είµαστε σίγουροι ότι πιάσαµε στεριά και µπορούµε
να περπατήσουµε σταθερά µπροστά, ίσως και να τρέξουµε. Αυτή
την κρίσιµη στιγµή πρέπει να αποφασίσουµε ποια κατεύθυνση
θα ακολουθήσουµε. Θα συνεχίσουµε τον δύσκολο δρόµο των µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία, στο κράτος και στην κοινωνία εν
γένει, κλείνοντας τα αυτιά στις Σειρήνες ή αποκαµωµένοι από
την προσπάθεια θα κολλήσουµε στο τέλµα της αβεβαιότητας και
της αναποφασιστικότητας;
Στο σηµείο αυτό δεν βοηθά καθόλου η Αντιπολίτευση. Ελάχιστοι από την Αντιπολίτευση έχουν το θάρρος να αναγνωρίσουν
τη θετική εξέλιξη και να προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις, να υποδείξουν εναλλακτικές επιλογές σε διάφορα θέµατα, να επισηµάνουν κάτι που διέφυγε της προσοχής. Υπάρχει κι ένα τµήµα που
λέει ότι δεν πιάσαµε την σωστή στεριά, δεν βρήκαµε την Ιθάκη,
πρέπει να ξαναµπούµε στη θάλασσα των προβληµατισµών, να
µπούµε σε νέες περιπέτειες, να πάµε σε άλλη γη, αριστερά, στο
νησί της ουτοπίας, που, όµως, κανείς δεν ξέρει που είναι. Ένα
ταξίδι στο άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα. Αυτή είναι η πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που φτάσαµε δεν είναι το σωστό µέρος, δεν
φτάσαµε στην Ιθάκη, εκεί που θέλαµε. Ξαναµπείτε στη θάλασσα,
να κολυµπήσουµε πάλι, να πιάσουµε ένα άλλο νησί. Δεν ξέρουµε,
όµως, ποιο θα είναι αυτό το νησί.
Ε, λοιπόν, όχι, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα µας παρασύρετε σε έναν δρόµο που δεν γνωρίζει κανείς πού βγάζει. Δεν
έχουµε ανάγκη από αβεβαιότητες και ουτοπίες, αλλά από σταθερή καθοδήγηση στον δύσκολο δρόµο που οδηγεί στην ατοµική
µας Ιθάκη, στου καθενός Έλληνα.
Κάθε Έλληνας πολίτης έχει την ανάγκη να ξαναφτιάξει τη ζωή
του όσο πιο γρήγορα γίνεται και θέλει τη σταθερή πολιτική καθοδήγηση που θα του δείξει τον δρόµο. Εµείς µε αυτό το αισιόδοξο, αλλά ρεαλιστικό πρόγραµµα, χαράσσουµε τον δρόµο που
θα ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και όλοι οι πολίτες.
Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ουσιαστικά το Μεσοπρόθεσµο
Σχέδιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής είναι ο οδικός χάρτης της
πορείας για την επαναφορά της Ελλάδος στην ανάπτυξη και την
πρόοδο. Οι προβλέψεις αποτελούν στόχους για υλοποίηση. Ναι,
είναι φιλόδοξοι. Πρέπει, όµως, να είναι για να συνεγείρουν τις
δυνάµεις της κοινωνίας και της οικονοµίας. Έχουµε τη δυνατότητα της παρακολούθησης της πορείας στα επόµενα τρία χρόνια. Και εδώ, µέσα σε αυτή την Αίθουσα, θα κάνουµε τις
αναγκαίες διορθώσεις, αν χρειαστεί, µέχρι το 2018.
Πρέπει να πω ότι σε αυτήν την πορεία ξεκινήσαµε πολλοί. Στον
δρόµο, όµως, κάποιοι έφυγαν. Θέλω να αναφερθώ στην κ. Τζάκρη, που πριν από λίγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, µας µάλωσε και να
της υπενθυµίσω ότι τα έχει ψηφίσει όλα, και το πρώτο µνηµόνιο
και ήταν Υπουργός στην κυβέρνηση Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου. Πότε είχε δίκιο η κ. Τζάκρη; Εµφανίζεται σαν µετανοηµένη
Μαγδαληνή και προσπαθεί να αποσείσει τις τεράστιες ευθύνες
που είχε για το ότι ήλθε η Ελλάδα σε αυτό το δύσκολο σηµείο
που φτάσαµε σήµερα.
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Παράλληλα, όµως, το σχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µας εµποδίζει να αναλάβουµε και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες τα επόµενα χρόνια και να
πολλαπλασιάσουµε τις δυνατότητες που έχουµε για την επίσπευση της αναπτυξιακής προσπάθειας, ώστε να επιτύχουµε τον
στόχο της µείωσης της ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες τα επόµενα χρόνια, πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό, που δεν το περιλαµβάνει αποκλειστικά το mεσοπρόθεσµο; Μπορούµε να αφαιρέσουµε τα εµπόδια
από την ιδιωτική επένδυση, όπως έγινε µε τον πρόσφατο νόµο,
που χθες-προχθές ψηφίσαµε, του κ. Χατζηδάκη. Μπορούµε να
εκσυγχρονίσουµε το κράτος µε βελτίωση της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των διευθυντών και των προϊσταµένων,
όπως προτείνεται σήµερα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης στη διαβούλευση, η οποία µπήκε σε συζήτηση µέσω
του Υπουργείου, να κάνουµε καλύτερη τη δηµόσια διοίκηση, δηλαδή. Μπορούµε να διασυνδέσουµε πλήρως όλο το δηµόσιο µε
δίκτυα νέων δυνατοτήτων για να κερδίσουµε επιτάχυνση των
ενεργειών.
Έχω πει πολλές φορές -και δεν θα κουραστώ να το λέω συνέχεια- ότι η πλήρης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών µπορεί να
επιταχύνει τη λειτουργία του δηµοσίου τοµέα σε σηµείο απίστευτο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη σύγκριση ενός ελληνικού
ασφαλιστικού ταµείου, παραδείγµατος του ΤΣΜΕΔΕ, στο οποίο
ανήκω εγώ, των µηχανικών, που για να εκδώσει µία σύνταξη θέλει
τουλάχιστον ένα χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε,
Μπορούµε να ενισχύσουµε θεσµικά τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, η οποία µπορεί και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της τοπικής ανάπτυξης. Διότι πρέπει και στη χώρα µας, επιτέλους, να
αφήσουµε ελεύθερες τις τοπικές δυνάµεις, καθώς υπάρχουν παραδείγµατα πολύ ενθαρρυντικά.
Εµείς στα Τρίκαλα -το έχω πει πολλές φορές και δεν θα πάψω
να υπερηφανεύοµαι- αναλάβαµε πολλές πρωτοβουλίες τοπικού
χαρακτήρα ως τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλούς τοµείς, όπως
στην περιβαλλοντική πολιτική µε δηµοτικά σφαγεία και παραγωγή προϊόντων τοπικών, στην κοινωνία της πληροφορίας, στην
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, στην τουριστική ανάπτυξη.
Έτσι προσπαθούµε και κρατάµε µία αντίσταση στην ύφεση. Αν
θα δείτε τους πίνακες που ο κ. Δρεττάκης έχει στο τελευταίο περιοδικό, θα δείτε ότι ενώ σε όλη τη Θεσσαλία µεταξύ 2008 και
2011 η ύφεση και η πτώση του ΑΕΠ ήταν 20% και 21% σε ΒόλοΜαγνησία και Καρδίτσα-στα Τρίκαλα ήταν µόνο 13%.
Όλα αυτό τα επισηµαίνω για να αποδείξω ότι µπορούµε και
έχουµε ανεξάντλητες δυνάµεις να πιάσουµε την ανάπτυξη και
τους στόχους. Και οι στόχοι του Μεσοπροθέσµου δεν αποτελούν
δεσµά για την οικονοµία. Είναι, όµως, ένα εφαλτήριο, κατά τη
γνώµη µου, για την απογείωσή της. Είναι ο απαραίτητος µπούσουλας που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση και η ελληνική οικονοµία γενικότερα για να µη χάσει τον δρόµο της.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πιστεύουµε ότι βρήκαµε την Ιθάκη
και σίγουρα σε λίγο καιρό θα δώσουµε τέλος και στην τρόικα και
θα τη διώξουµε από την Ελλάδα, όπως έδιωξε ο Οδυσσέας, όταν
ήλθε στην Ιθάκη, τους µνηστήρες του θρόνου, που πολιορκούσαν την Κλεοπάτρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ταµήλο. Αχ, αυτή η Οδύσσεια τι κάνει!
Τον λόγο έχει η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Με συγχωρείτε, την Πηνελόπη εννοούσα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Μετά την παραχάραξη της
ιστορίας, δεν θα χάσω τον χρόνο µου να αποκαταστήσω µία αλήθεια.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ,
έχουµε εδώ και συζητάµε το νέο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
µόλις εννιά µέρες πριν από τις εκλογές.
Αφού στήσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, όλη την προεκλογική
περίοδο πάνω στη φιλολογία της επιτυχίας -µόνο το τέλος της
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παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης δεν µας είπατε ότι έχετε πετύχει- φέρνετε να ψηφίσουµε αυτό το πρόγραµµα εννιά µέρες
µόλις πριν ανοίξουν οι κάλπες.
Τι είναι αυτό το νέο µεσοπρόθεσµο; Είναι ο απολογισµός της
οικονοµικής πορείας σας και η επικαιροποίηση των δεσµεύσεων
προς τους πιστωτές για την επόµενη τετραετία.
Αυτό το πρόγραµµα για εµάς είναι η ιστορία του τέλους του
success story του κ. Σαµαρά, που για εµάς δεν είχε καν υπάρξει
ποτέ. Διότι, κύριε Υπουργέ, από αυτό το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα βγαίνουν επιπλέον µέτρα, αυτά που εκκρεµούν από τα
µνηµόνια, αλλά και προαπαιτούµενα που θα πρέπει να καλυφθούν. Ξέρουµε ότι έχουν αναληφθεί εν όψει των εκλογών.
Όµως, από τον Ιούνιο περιµένει η τρόικα στη γωνία για το επόµενο χρηµατοδοτικό πακέτο.
Ας τα πάρουµε λίγο τα πράγµατα από την αρχή.
Καυχιέστε, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, για
πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίων. Κατ’
αρχάς, πού το είδατε αυτό; Το είδατε µήπως στα 1,9 δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΕΟΠΥΥ; Το έχετε δει αυτό στα
400 εκατοµµύρια «φέσι» του κράτους από εκκρεµείς επιστροφές
φόρων; Μήπως το έχετε δει αυτό στην εξοικονόµηση που κάνει
το δηµόσιο από την παύση πληρωµών στους ασφαλισµένους,
που περιµένουν την έκδοση της σύνταξής τους ενάµιση, δύο
µέχρι και τέσσερα χρόνια; Αυτά τα µετράτε;
Εποµένως όχι πρωτογενές πλεόνασµα, «προεκλογικό πλεόνασµα» είναι, κατά τη συνήθη και προσφιλή τακτική των κοµµάτων
που έχουν κυβερνήσει τον τόπο µας, δηλαδή και του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεύτερον και πιο σηµαντικό: Ακόµα κι αν µιλήσουµε µε τους
όρους του µεσοπρόθεσµου, αν πάρουµε, δηλαδή, υποθετικά το
πλεόνασµα σαν δεδοµένο, πρώτον, καµµιά αναπτυξιακή προοπτική δεν συνεπάγεται αυτό για τους εργαζόµενους, αφού ό,τι
υποτίθεται πως θα εξοικονοµείται, θα πηγαίνει αποκλειστικά στην
αποπληρωµή του χρέους και, δεύτερον, -όπως ήδη σας έχει πει
το Γραφείο Προϋπολογισµού- για να διατηρηθούν υψηλά πλεονάσµατα σαν αυτά που µας παρουσιάζετε εδώ, σηµαίνει ότι θα
έχουµε διαρκή λιτότητα, συνέχιση της λιτότητας επ’ αόριστον.
Από το πλεόνασµα, λοιπόν, πήγαµε στο περίφηµο «κοινωνικό
µέρισµα», που περιέργως και αυτό -δηλαδή τα 525 εκατοµµύριαδόθηκε µόλις πριν από τις εκλογές. Βέβαια, δεν έχουµε ακούσει
πουθενά από την Κυβέρνηση να αναφέρει πόσα χρήµατα έχει
πάρει από τον ελληνικό λαό µε τα µνηµόνια αυτά τα τέσσερα
χρόνια. Υπενθυµίζω ότι µόνο οι µισθωτοί έχουν χάσει µέχρι τώρα
-από το 2009 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2013- πάνω από 60 δισεκατοµµύρια µε βάση το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Από αυτά τα 60 δισεκατοµµύρια, τα 37 δισεκατοµµύρια είναι µόνο από τις περικοπές
στο εισόδηµα των µισθωτών.
Κατά τη γνώµη µας, θέλετε να ξεπλύνετε τη συσσωρευµένη
οργή που υπάρχει στη µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια από την πιο άδικη, την πιο ταξική λεηλασία απέναντι στην ελληνική κοινωνία, µε ψίχουλα για
τις κάλπες του Μαΐου. Ακόµα, όµως, και αυτά δεν θα µείνουν
στην τσέπη κανενός, γιατί µε τις παρεµβάσεις που έχετε προβλέψει σε αυτό το µεσοπρόθεσµο -όπως πολύ σωστά επεσήµανε και
ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος στην επιτροπή- µέχρι το 2018 θα τα
πάρετε πίσω από τις επικουρικές συντάξεις και από τα οικογενειακά επιδόµατα του ΟΑΕΔ.
Πάµε τώρα στην περίφηµη θεωρία για το «τέλος του µνηµονίου» και στο υποθετικό ότι νέα µέτρα δεν θα υπάρξουν.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, έχουµε συνέχιση των περικοπών
στο κοινωνικό κράτος, που έχει πλέον γίνει αόρατο, είναι στα
όρια της ανυπαρξίας. Από το 2014 µέχρι το 2018 κόβετε 800 εκατοµµύρια από το Υπουργείο Παιδείας, 400 εκατοµµύρια από το
Υπουργείο Υγείας, 700 εκατοµµύρια από το Υπουργείο Εργασίας. Συνολικά, δηλαδή, συρρικνώνετε τις δηµόσιες δαπάνες
κατά 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ωστόσο, τη µεγάλη επίθεση την κρατάτε για το συνταξιοδοτικό, για την κοινωνική ασφάλιση. Με τον νέο τρόπο υπολογισµού, τη ρήτρα, δηλαδή, του µηδενικού ελλείµµατος, έχουµε
µειώσεις στα εφάπαξ και στις επικουρικές από 1η Ιουλίου στο
ΕΤΕΑΜ και από το 2015 σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Κάθε
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χρόνο θα επανεξετάζονται οι συντάξεις του κάθε ταµείου και εάν
υπάρχουν ελλείµµατα, θα αναπροσαρµόζονται οι συντάξεις προς
τα κάτω.
Για τις κύριες συντάξεις έχουµε νέες µεγάλες απώλειες 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ µόνο από το γεγονός ότι χαρίστηκε στην
εργοδοσία -µόλις προχθές- το 3,9%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με όλα αυτά, µε τη µεγάλη ανεργία και τις µειώσεις των µισθών, έχετε δηµιουργήσει µία βόµβα που είναι έτοιµη να εκραγεί
στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό σας το έχει
επισηµάνει και η τρόικα εδώ και καιρό.
Επειδή, όµως, δεν πρόκειται να αυξήσετε την κρατική χρηµατοδότηση, θα πάµε και σε νέες δραµατικές αλλαγές στις συντάξεις, µε µειώσεις στα κατώτατα όρια, µε αυξήσεις στα όρια
ηλικίας, µε αποτέλεσµα να έχουµε µία σύνταξη στα εξήντα επτά
για όλους και να αυξηθεί ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης και από
τα δεκαπέντε έτη να πάει στα είκοσι, δηλαδή οι τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα να γίνουν έξι χιλιάδες.
Άρα, κύριοι της Κυβέρνησης, νοµίζουµε ότι πρέπει να σταµατήσετε µε το παραµύθι «Το τέλος των µνηµονίων», γιατί αυτό το
παραµύθι δεν πείθει κανέναν.
Με αυτά που είπα και που είπαν και οι άλλοι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτιέµαι και εγώ µαζί µε τη µεγάλη πλειοψηφία της
ελληνικής κοινωνίας για το εξής: Σε ποιους αναφέρεται ο κύριος
Πρωθυπουργός όταν λέει ότι σύντοµα θα βρεθούµε -το δήλωσε
προχθές- και πάλι στο ίδιο βιοτικό επίπεδο που είχαµε πριν από
την κρίση; Διότι θα βρεθούν πολλοί σε καλύτερο βιοτικό επίπεδο
από αυτό που είχαν πριν αρχίσει η κρίση. Όµως, αυτοί δεν θα
είναι η µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά τα εργολαβικά συµφέροντα, οι µεγάλες ντόπιες και ξένες επιχειρήσεις
που στηρίζετε και τα πολιτικά τζάκια από τα οποία αποτελούνται,
στη µεγάλη τους πλειοψηφία, τα µνηµονιακά κόµµατα, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε να κάνουµε µία δήλωση. Η δήλωση είναι η εξής: Τα µνηµόνια για µας θα τελειώσουν µαζί µε µία µεγάλη διαγραφή του
δηµόσιου χρέους, θα τελειώσουν γιατί θα τα τελειώσει µία κυβέρνηση της Αριστεράς που δεν θα αργήσει να έρθει, για να
έρθει επιτέλους ο κόσµος της εργασίας, της επιστήµης και του
πολιτισµού στο προσκήνιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χαραλαµπίδου.
Βλέπω ότι η φωνή σας είναι «καµπάνα». Δεν κουραστήκατε
από τον προεκλογικό αγώνα, συνεχίζετε ακάθεκτη.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ε, κουράστηκα. Έχω καλύτερη
φωνή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Αγνή Καλογερή.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, συζητάµε σήµερα το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για το 2015-2018, ένα πλαίσιο
που οι αριθµοί του προσπαθούν να µας οδηγήσουν σε αισιόδοξα
συµπεράσµατα, αλλά δεν µπορούν να κρύψουν τον ακραία νεοφιλελεύθερο και αντιλαϊκό χαρακτήρα του. Είναι ένα πλαίσιο που
µετατρέπει σε πράξεις τους στόχους των µνηµονίων, τους στόχους, δηλαδή, της απόλυτης φτωχοποίησης, της διάλυσης της
κοινωνίας, τους στόχους της συνέχισης της απόλυτης εξάρτησης της πατρίδας µας από τους δανειστές, τους στόχους του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας και του δηµόσιου
πλούτου.
Ακούσαµε στη συζήτηση τους Βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας να προσπαθούν να παρουσιάσουν µία αισιόδοξη εικόνα, σχεδόν εξωπραγµατική. Όµως, δεν έστησαν σωστά την πα-
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ράσταση. Οι λεπτοµέρειες, και κυρίως η ίδια η ζωή, τραγικά σας
διαψεύδουν.
Όταν, για παράδειγµα, στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Υγείας οι δαπάνες το 2018 θα είναι 338 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερες από ό,τι είναι σήµερα -ξέρουµε όλοι πολύ καλά ότι σήµερα
τα δηµόσια νοσοκοµεία βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν, τα αγροτικά ιατρεία, ιδιαίτερα των άγονων νησιωτικών περιοχών, είναι κενά, όταν
συνάνθρωποί µας πεθαίνουν γιατί δεν µπορούν να πάρουν το
φάρµακο της πίεσης- καταλαβαίνουµε σαν εφιάλτη το µέλλον
που µας τάζετε.
Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας η µείωση της
δαπάνης φθάνει για το 2018 τα 722 εκατοµµύρια σε σχέση µε τη
φετινή χρονιά.
Αυτό σηµαίνει ότι όχι µόνο δεν µπορούν να φτιαχτούν καινούργια σχολεία, όχι µόνο δεν θα καλυφθούν οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και τα βιβλία ακόµη θα γίνουν ακριβά. Η
µόρφωση των παιδιών µας φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν ανήκει στις
δικές σας προτεραιότητες.
Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται µείωση το 2018 κατά 871 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει µείωση, για παράδειγµα, στα
επιδόµατα µητρότητας και στα επιδόµατα ανεργίας αυτό σηµαίνει κατάρρευση των επικουρικών ταµείων µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συντάξεις για την αξιοπρεπή ζωή των απόµαχων της
εργασίας.
Οι αριθµοί ενώ παραµένουν «άφωνοι», µαρτυρούν µε τον πιο
καθαρό τρόπο τις προθέσεις σας. Συνολικά, οι δηµόσιες κοινωνικές δαπάνες θα φτάσουν το 2018 στο 38% του ΑΕΠ από το 42%
που ήταν το 2013, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 44%
κι όταν τότε, το 2018, θα είµαστε η δεύτερη χώρα σε δηµόσιες
κοινωνικές δαπάνες µετά τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι το µέλλον που υπόσχεστε στον λαό. Με απλά λόγια,
υπόσχεστε 500 ευρώ µισθό και 360 ευρώ σύνταξη. Κι αυτό µε
έναν πραγµατικά µαγικό τρόπο σάς οδηγεί στο συµπέρασµα ότι
θα έχουµε ανάπτυξη, ανάκαµψη και έξοδο στις αγορές. Στις αγορές µπορεί στην αγορά της γειτονιάς όµως δεν θα µπορεί να
πάει κανείς.
Ακούσαµε εχθές τον κύριο Υπουργό να αναγγέλλει ότι σήµερα
θα δοθεί στους εργαζόµενους του Υπουργείου Άµυνας και στα
στελέχη των ενόπλων δυνάµεων το κοινωνικό µέρισµα, σε όσους
το δικαιούνται. Αυτό έγινε µε έναν πανηγυρικό και προεκλογικό
τρόπο και από την πλευρά του Υπουργού και από την πλευρά
των κυβερνητικών Βουλευτών που µίλησαν.
Θα πρέπει, όµως, να ξέρετε ότι σήµερα το εισόδηµα των ενστόλων έχει υποστεί µείωση κατά 50%. Σήµερα περισσότερες
από το 65% των οικογενειών των στρατιωτικών ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας και δεν µπορούν να πληρώσουν το δάνειο,
το χαράτσι, το νοίκι και τις βασικές υποχρεώσεις, ενώ από την
άλλη, καλούνται να κάνουν ένα πολύ σοβαρό και σηµαντικό λειτούργηµα.
Σήµερα, λοιπόν, θα πάρουν αυτά τα χρήµατα όσοι τα δικαιούνται, γιατί 500 ευρώ είναι σοβαρή υπόθεση στον λογαριασµό µίας
οικογένειας, αλλά δεν θα ξεχάσουν εύκολα την προσβολή της
αξιοπρέπειάς τους που υπέστησαν όλο το προηγούµενο διάστηµα εξαιτίας της πολιτικής σας.
Επίσης, θα πρέπει να ξέρουν ότι από τη σηµερινό µεσοπρόθεσµο πλαίσιο και από τις δαπάνες του Υπουργείου Άµυνας προκύπτει ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τα επόµενα χρόνια,
τουλάχιστον µέχρι το 2018, να αγνοεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων που κήρυξαν αντισυνταγµατική τη µείωση στους µισθούς των ενστόλων.
Τέλος, οι απόστρατοι θα πρέπει να ξέρουν ότι το µεσοπρόθεσµο δεν αφήνει κανένα περιθώριο για κατάργηση της διπλής µείωσης που έχει επιβληθεί στις συντάξεις τους.
Θα ήθελα να τελειώσω την αναφορά µου στις δαπάνες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε µία ερώτηση προς τον αρµόδιο
Υπουργό. Τον τελευταίο καιρό έχουν δει το φως της δηµοσιότητας καταγγελίες που λένε ότι οι διαθεσιµότητες των υλικών και
των µέσων των Ενόπλων Δυνάµεων δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες και τις προβλέψεις των κανονισµών.
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Κι ερωτώ: Η διατήρηση, λοιπόν, των εξοπλιστικών προγραµµάτων στο ιστορικά χαµηλό φετινό επίπεδο, µε εξαίρεση το 2017
που θα έχουµε µία µικρή αύξηση, µπορεί να εγγυηθεί την αποτρεπτική ικανότητα και το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων,
όταν µάλιστα η κρατική αµυντική βιοµηχανία συρρικνώνεται δραµατικά και δεν έχει καταρτιστεί το επόµενο δεκαπενταετές πρόγραµµα προµηθειών αµυντικού υλικού;
Θα µπορούσατε βέβαια να εξοικονοµούσατε πόρους και να
µειώσετε τις δαπάνες, εξορθολογίζοντας τις προµήθειες και αναδεικνύοντας την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία σε µοχλό ανάπτυξης. Μα, θα έπρεπε να µην είστε µόνιµοι θαµώνες στο «πάρτι»
των εξοπλισµών και να µην έχετε εξάρτηση από τους χορηγούς
της λίστας Λαγκάρντ.
Θα έπρεπε να ξέρετε ότι το κρατικό χρήµα είναι µόχθος του
ελληνικού λαού, αλλά τότε θα ήσασταν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα είχατε την ευθύνη να καταργήσετε τα µνηµόνια και να φέρετε το
λαό στην εξουσία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Καλογερή.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ευθύνη της
Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2012, ήταν να τη σώσει από
µία οικονοµική και κοινωνική καταστροφή.
Σήµερα και λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, η χώρα απέφυγε τα χειρότερα και η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018 είναι
ακριβώς το πλαίσιο που προδιαγράφει αυτή την πορεία της
χώρας προς το αύριο. Με σταθερά βήµατα βγαίνουµε από τον
εφιάλτη της κρίσης, οικοδοµούµε µια νέα και ισχυρή Ελλάδα. Το
µεσοπρόθεσµο ενσωµατώνει τις θετικές επιδόσεις και µεταβολές
των µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας, που επιβεβαιώθηκαν µε
την υπέρβαση των στόχων µας τα τελευταία δύο έτη, όπως και
την επίτευξη σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2013.
Ενδεικτικά µόνο αναφέρω ότι το 2014 το πραγµατικό ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί κατά 0,6%, ενώ η οικονοµία αναµένεται να
αναπτυχθεί κατά µέσο όρο από το 2015 έως το 2018 µε έναν ετήσιο ρυθµό 3,3%. Το πρωτογενές πλεόνασµα αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2,3% του ΑΕΠ το 2014, σε 2,5% του ΑΕΠ το 2015
και σε 5,3% του ΑΕΠ το 2018.
Στο καυτό µέτωπο της ανεργίας το µεσοπρόθεσµο προβλέπει
ότι την περίοδο 2015-2018 η ανεργία θα φθάσει να είναι στο
15,9%. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες
άνθρωποι θα βρουν δουλειά.
Θα ήθελα να το επαναλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
εγώ από αυτό το Βήµα: Το µεσοπρόθεσµο δεν περιλαµβάνει οριζόντιες περικοπές µισθών και συντάξεων, δεν περιλαµβάνει νέα
µέτρα. Αντιθέτως, περιλαµβάνονται παρεµβάσεις, όπως είναι η
µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, ο µειωµένος ενιαίος
φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ
στην εστίαση, η διανοµή κοινωνικού µερίσµατος, η κατάργηση
µη ανταποδοτικών χρεώσεων και η µείωση εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Στο µεσοπρόθεσµο, όµως, δεν αποτυπώνονται µόνο η θετική
εξέλιξη των δηµοσιονοµικών µεγεθών, αλλά κυρίως οι µεγάλες
θυσίες των Ελλήνων, που χωρίς αυτές δεν θα ήµασταν εδώ σήµερα για να συζητήσουµε τι θα γίνει το 2018. Με άλλα λόγια,
αποτυπώνεται, από τη µία, το τεράστιο βάρος που επωµίστηκαν
οι πολίτες αυτής της χώρας και από την άλλη, η τεράστια ευθύνη
που ανέλαβε η Κυβέρνηση, αλλά και οι Βουλευτές που τη στηρίξαµε στις δύσκολες επιλογές της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα που η χώρα γίνεται πιο
αξιόπιστη από ποτέ, τώρα που πρέπει να είµαστε πιο ενωµένοι
από ποτέ, για να µπορέσει επιτέλους η χώρα να παράγει ευηµερία για τις επόµενες γενιές, πρέπει και η Αντιπολίτευση να αναλάβει τις ευθύνες της. Βεβαίως, είναι όχι µόνο δικαίωµα, αλλά
και υποχρέωση της Αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική στους κυ-
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βερνητικούς στόχους και στα αποτελέσµατα. Σηµειώνω, φυσικά,
ότι η Κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τους στόχους της και πως ό,τι
προβλέψεις έχουν γίνει από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαψευσθεί παταγωδώς, µε αποκορύφωµα τη διανοµή του κοινωνικού
µερίσµατος από το µεγαλύτερο από το αναµενόµενο πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά και την έξοδο της χώρας µας στις αγορές
νωρίτερα από τις προβλέψεις.
Εµείς αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας, την ευθύνη των προβλέψεών µας, την ευθύνη της επίτευξης των στόχων που θέτουµε.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αναλαµβάνετε τις δικές σας ευθύνες; Το τι προβλέπουµε ότι θα γίνει
µε το δικό µας πρόγραµµα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο µεσοπρόθεσµο και επαναλαµβάνω ότι και θα τηρηθεί στο ακέραιο,
αλλά και ό,τι έχουµε προβλέψει έχει γίνει.
Πείτε µας, λοιπόν, το δικό σας πρόγραµµα, τους δικούς σας
στόχους, τις δικές σας προβλέψεις. Έχετε, αλήθεια; Υποθετικό
σενάριο να κληθείτε να το εφαρµόσετε, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει, τσάµπα είναι. Προβλέψτε κάτι, βάλτε έναν στόχο, πείτε
µας κάτι. Πείτε µας: Με τον ΣΥΡΙΖΑ πόσο θα είναι το ποσοστό
της ανεργίας του χρόνου; Πόσο θα είναι το ποσοστό της ανεργίας το 2018; Πόσο θα είναι το ΑΕΠ; Θα υπάρχει ανάπτυξη;
Ποιος θα είναι ο ετήσιος ρυθµός; Θα υπάρχει πλεόνασµα; Πόσο
θα είναι το πλεόνασµα; Θα το διανείµετε; Πού θα το δώσετε; Δεν
άκουσα κάτι γι’ αυτά.
Το µόνο πράγµα που ακούµε είναι υποσχέσεις και «λεφτά
υπάρχουν». Πάµε, λοιπόν και σε αυτό το κοµµατάκι του υποθετικού σεναρίου, το «λεφτά υπάρχουν». Πόσα λεφτά χρειάζεται να
υπάρχουν για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις σας; Ένας πρόχειρος υπολογισµός: Επαναφορά µισθών και συντάξεων στο δηµόσιο 8,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, ακύρωση αποκρατικοποιήσεων 6,2
δισεκατοµµύρια ευρώ, ακύρωση πρωτοβουλιών ψηφισµένων από
το προηγούµενο µεσοπρόθεσµο 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, επαναφορά δαπανών για κοινωνική προστασία στα προ κρίσης επίπεδα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, επαναφορά συντάξεων και
δώρων 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, καταβολή επιδόµατος ανεργίας
6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σύνολο 32,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Βέβαια, εγώ δεν έβαλα µέσα τη σεισάχθεια των κόκκινων δανείων ούτε το τσάµπα ρεύµα ούτε το τσάµπα πετρέλαιο, γιατί
εκεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λογαριασµός φθάνει τα 100
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πολύ ωραία! Πού ακριβώς υπάρχουν αυτά τα λεφτά; Ρωτώ για
να καταλάβω κι εγώ. Θα τα δανειστείτε από τους εταίρους µας
στην Ευρώπη; Θα σας υποστηρίξουν τα περιθωριακά κόµµατα,
µε τα οποία συµπορεύεστε στις Ευρωεκλογές, που αρνήθηκαν
να ψηφίσουν τη βοήθεια στην Ελλάδα; Θα τα βρείτε στις αγορές;
Με τι επιτόκιο; Μήπως ήρθε η ώρα ο κ. Τσίπρας να αναθεωρήσει
την πρόσφατη δήλωσή του ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ;
Πρέπει, λοιπόν, να αναλάβετε κι εσείς τις ευθύνες σας, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, και να απαντήσετε
στους Έλληνες πολίτες σε αυτά που σας ρωτώ. Αν είναι να
απαντήσετε, απαντήστε σε µερικά καίρια ερωτήµατα. Τελικά, θέλετε το ευρώ, ναι ή όχι; Τελικά, θέλετε το ΝΑΤΟ, ναι ή όχι; Τελικά,
θέλετε τη FRONTEX, ναι ή όχι; Τελικά, θα σεβαστείτε τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εσείς αποκαλείτε «ιµπεριαλιστική δύναµη»; Τελικά, θέλετε τη Συνθήκη της Λοζάνης, ναι ή όχι;
Τι θέλετε, τέλος πάντων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά και αναλαµβάνει και εκπληρώνει τις ευθύνες της. Δεν υπόσχεται ότι θα γίνουν όλα από τη µία µέρα στην άλλη, αλλά ότι µε
σταθερά βήµατα θα πιάσουµε τους στόχους µας, µε σοβαρότητα, ειλικρίνεια, δουλειά και µε αίσθηµα ευθύνης για το χρέος
που έχουµε απέναντι στους Έλληνες και την Ελλάδα.
Εµείς οι Βουλευτές που στηρίζουµε την Κυβέρνηση αναλαµβάνουµε τις δικές µας ευθύνες. Ψηφίσαµε και στηρίξαµε όλα
όσα ήταν απαραίτητα για να κρατήσουµε τη χώρα όρθια. Το τίµηµα ήταν βαρύ, αλλά ήταν απαραίτητο. Είπαµε καθαρές κουβέντες στον κόσµο και για το τι έπρεπε να γίνει και για τα λάθη
που έγιναν και για τις αδικίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα ερχόµαστε να τα διορθώσουµε αυτά. Συνεχίζουµε την
πορεία ευθύνης και µε σταθερά βήµατα πάµε µπροστά. Δεν θα
επιτρέψουµε σε κανέναν να µας γυρίσει στο χθες ούτε σ’ αυτά
που µας έφεραν µέχρι εδώ. Ποτέ ξανά, κυρίες και κύριοι!
Τώρα ήρθε η ώρα που ο ελληνικός λαός –που αποδείχθηκε
υποµονετικός και γενναίος και σήκωσε το βάρος- πρέπει να αναλάβει µία ακόµα ευθύνη, δηλαδή να κρίνει ποιοι ήταν αυτοί που
κράτησαν τη χώρα όρθια και ποιοι µπορούν να την οδηγήσουν
στην επόµενη µέρα. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να αποφασίσει αν θα επιτρέψει να πάνε στράφι οι θυσίες του, την ευθύνη
να διαλέξει ποιο µέλλον αξίζει στα παιδιά του και ποιος µπορεί
να το εγγυηθεί αυτό, την ευθύνη να προτάξει και τη σταθερότητα
και την ανάπτυξη, για να προχωρήσουµε µπροστά όλοι µαζί και
να φτιάξουµε τη νέα Ελλάδα.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτά τα πέτρινα χρόνια που περνάµε,
βλέπαµε πολύ συχνά τους συµπατριώτες µας να περπατάνε µε
το κεφάλι σκυφτό. Αυτές δεν είναι εικόνες που αξίζει η Ελλάδα
και οι Έλληνες.
Σας καλώ, λοιπόν, να αναλάβουµε µαζί τη συλλογική µας ευθύνη, για να δούµε ξανά τους Έλληνες όπως µας ταιριάζει, µε
το κεφάλι ψηλά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Μάξιµος Σενετάκης έχει τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής µιλά για το αύριο της
χώρας. Είναι ένας οδικός χάρτης µε κατευθύνσεις για το πού θέλουµε να πάµε και για το πώς θα πάµε εκεί που θέλουµε να πάµε.
Τώρα έχουµε πια την πολυτέλεια να διαµορφώσουµε έναν τέτοιο οδικό χάρτη, διότι µέχρι σήµερα, τα δύο τελευταία χρόνια,
η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά λειτουργούσε σε καθεστώς
εκτάκτου ανάγκης, καθώς έπρεπε να σταθεροποιήσει πολιτικά
και οικονοµικά τη χώρα, προκειµένου να ανακτηθεί η χαµένη της
αξιοπιστία έναντι συµµάχων και εταίρων και να διασωθεί από τον
κίνδυνο της άτακτης χρεοκοπίας και εξόδου από την Ευρωζώνη.
Δύο χρόνια τώρα, η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά εργάζεται
σε ένα τέτοιο καθεστώς, πράττοντας όσα δεν γίνονταν χρόνια
πριν. Τα δηµοσιονοµικά νοικοκυρεύτηκαν. Εκεί που το δωδεκάµηνο Ιανουαρίου-Δεκεµβρίου του 2012 είχαµε έλλειµµα, σήµερα
εµφανίζουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Διαψεύσαµε ακόµα και τις
προβλέψεις της τρόικας που υπολόγιζε το πρωτογενές πλεόνασµα να δηµιουργηθεί έναν χρόνο µετά.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τους ιδιώτες
πληρώνονται. Εκεί που είχαµε οφειλές 9,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, σήµερα µειώθηκαν στα 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης ότι το ποσό αυτό αποτελεί
κρυµµένο έλλειµα που εµείς δεν εµφανίζουµε, ο κ. Σταϊκούρας
εχθές απάντησε από αυτό το βήµα και σας έδωσε τις εξηγήσεις.
Τώρα αν εσείς δεν θέλετε να το καταλαβαίνετε και θέλετε να λαϊκίζετε, αυτό είναι δικό σας θέµα.
Σταδιακά, λοιπόν, η ρευστότητα επανέρχεται. Μέρα µε τη
µέρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις παίρνουν ανάσα. Ταυτόχρονα,
το τραπεζικό σύστηµα κεφαλαιοποιείται. Σε λίγο διάστηµα οι
τράπεζες θα µπορούν να διαδραµατίσουν τον αναπτυξιακό τους
ρόλο, να χρηµατοδοτήσουν υγιή και βιώσιµα επιχειρηµατικά projects.
Η αβεβαιότητα για το αν η Ελλάδα θα παραµείνει στην Ευρωζώνη ανήκει πια στο παρελθόν. Καταπολεµήσαµε τη δραχµολαγνεία, παρά τις προσπάθειες της Αντιπολίτευσης να τη
διατηρήσει στο προσκήνιο µέχρι και σήµερα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι εγχώρια κεφάλαια που αναζητούσαν ασφαλή καταφύγια στο εξωτερικό επιστρέφουν, την ίδια στιγµή που ξένα
κεφάλαια αναζητούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Μόνο τους τελευταίους τέσσερις µήνες 15 δισεκατοµµύρια ευρώ µπήκαν στην
Ελλάδα. Η βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος της εξόδου από το ευρώ
έφυγε έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλοι επενδυτικοί κολοσσοί να εντάσσουν την Ελλάδα στα επενδυτικά τους σχέδια.
Οι αγορές επιβραβεύουν τις προσπάθειές µας. Δεν είναι µόνο
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οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης που αναβαθµίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, είναι και η θετική ανταπόκριση των
αγορών στις προσπάθειές µας για µερική έξοδο στις αγορές που
δείχνουν ότι το κλίµα διεθνώς αλλάζει υπέρ της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά συµβαίνουν τυχαία ή
µήπως υπάρχει πάλι κάποιο σχέδιο συνωµοσίας αυτή τη φορά
για την ανάπτυξη της Ελλάδας όπως ήταν η συνωµοσία για την
έξοδο στις αγορές;
Ας είµαστε σοβαροί, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα αυτά συµβαίνουν γιατί η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά εφαρµόζει µε συνέπεια µία πολιτική
που έπρεπε να είχαµε υλοποιήσει προτού ξεσπάσει η διεθνής οικονοµική κρίση και βρει τη χώρα µας απροετοίµαστη και αποδυναµωµένη. Όλα αυτά συµβαίνουν γιατί αλλάζουµε τον τρόπο που
σκεφτόµαστε και επιχειρούµε. Κατ’ αρχάς, αλλάζουµε τον τρόπο
που αντιλαµβανόµαστε τον ρόλο του κράτους. Βλέπουµε πως το
κράτος πρέπει να έχει έναν εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο που θα
επιτρέπει στην ιδιωτική πρωτοβουλία να δράσει, που στέκεται
αρωγός και όχι πολέµιος της δηµιουργικότητας των Ελλήνων,
που θα ενισχύει την επιχειρηµατικότητα.
Εµείς δεν ενοχοποιούµε την επιχειρηµατικότητα. Εµείς δεν
ντρεπόµαστε να επιβραβεύσουµε το κέρδος ούτε τους άξιους
Έλληνες. Αντιθέτως, είµαστε εδώ για να προστατεύσουµε το
ατοµικά και συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της οικονοµικής δραστηριότητας.
Κατά δεύτερον, αλλάζουµε την αναπτυξιακή µας στρατηγική,
µία στρατηγική που στη σχέση προσφοράς-ζήτησης περιλαµβάνει:
Από την πλευρά της προσφοράς, εµπορεύσιµους κλάδους
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ο τουρισµός, ο πρωτογενής τοµέας, η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η ενέργεια, τα logistics, η φαρµακευτική βιοµηχανία, η βιοµηχανία µετάλλων και
δοµικών υλικών, η ναυτιλία, οι µεταφορές, εκεί δηλαδή που
έχουµε συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Από την πλευρά της ζήτησης, ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, µεγαλύτερες επενδύσεις και καθαρές εξαγωγές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Με απλά λόγια θέλουµε να πείσουµε τους Έλληνες να αναλογιστούν ποια Ελλάδα θέλουν. Θέλουν την Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας ή την Ελλάδα της κατανάλωσης µε δανεικά; Θέλουν
την Ελλάδα της παραγωγής ή την Ελλάδα της σπατάλης; Θέλουν
την Ελλάδα της αξιοκρατίας ή την Ελλάδα των «ηµετέρων»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά δεν είναι θεωρητικά.
Είναι απολύτως πρακτικά. Είναι ο πρακτικός τρόπος να σκεφτόµαστε και να πολιτευόµαστε. Είναι τα αυτονόητα που δεν παραλείψαµε. Είναι η κοινή λογική που στερηθήκαµε τα προηγούµενα
χρόνια. Τώρα υλοποιούµε, σχεδιάζουµε, οραµατιζόµαστε. Προχωράµε µπροστά µε σταθερά βήµατα.
Στηρίζουµε την Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά και µεθαύριο
στις κάλπες ζητάµε από τον ελληνικό λαό να µας δώσει την ευκαιρία να βγάλουµε οριστικά τη χώρα από την κρίση. Ζητάµε να
βάλουµε τα θεµέλια της νέας Ελλάδας που οραµατιζόµαστε, θέλουµε και αξίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σενετάκη.
Τον λόγο έχει τώρα για επτά λεπτά η κ. Μαρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη συζήτηση
για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015-2018, οριοθετούµε τη δηµοσιονοµική στρατηγική της Κυβέρνησης τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Αποτυπώνονται οι βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Κυβέρνησης και,
βέβαια, ενσωµατώνονται οι θετικές µεταβολές σχεδόν όλων των
µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας την τελευταία διετία. Άρα
πάµε µε πρόγραµµα και µε σχέδιο, όπως πολλοί µας κατηγορούν.
Σήµερα, λοιπόν, µετά από µια σειρά πολύ δύσκολων χρόνων
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µε συνεχόµενα και πολλές φορές άδικα µέτρα που διαµόρφωσαν
µια σκληρή κοινωνική πραγµατικότητα, χάρη στις θυσίες και τις
προσπάθειες των Ελλήνων το καράβι της πατρίδας µας έστριψε.
Η χώρα διασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη, ξαναβγήκε στις
αγορές και ανέκτησε σηµαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας.
Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν τόσο το 2012 όσο
και το 2013 σε πείσµα όσων εντός και εκτός της Ελλάδας προέβλεπαν ή εύχονταν το αντίθετο.
Το µέρος του πρωτογενούς πλεονάσµατος που κάποιοι χλεύαζαν και κάποιοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει, ήδη µοιράζεται στους
ασθενέστερα οικονοµικά συµπολίτες µας. Όσο κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους, όσο κι αν µοιρολογούν επαγγελµατικά κάποιοι,
αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη όλων αυτών.
Οι πρώτες µικρές, αλλά σηµαντικές µειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων, είτε ήδη υλοποιούνται είτε δροµολογήθηκαν. Μια
σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές, έστω και µε υπαναχωρήσεις,
τόσο στο επίπεδο της οικονοµίας όσο και σ’ αυτό της δηµόσιας
διοίκησης υλοποιούνται.
Ασφαλώς, όµως, εξακολουθούν να παραµένουν πολύ σοβαρά
αγκάθια στην πλάτη της κοινωνίας µας, όπως είναι το εφιαλτικά
υψηλό ποσοστό της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, αλλά και η πιστωτική ασφυξία της πραγµατικής οικονοµίας των πολιτών και
των επιχειρήσεων. Όµως, είναι το επόµενο βήµα και πρέπει να
προχωρήσουµε µε γρήγορα βήµατα στο βελτιωµένο πλέον περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί.
Το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για το προσεχές διάστηµα.
Πρώτον, η περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και η προώθηση σύγχρονων προγραµµάτων και ενεργητικών πολιτικών της απασχόλησης
είναι ο µόνος τρόπος για να ανοίξουν δουλειές, που σιγά-σιγά
θα αποκλιµακώνουν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Και αυτό, βέβαια, θα είναι ενταγµένο στη σταδιακή υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου της χώρας.
Δεύτερον, προβλέπεται η προσπάθεια για τη σταδιακή µείωση
της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
όσο επιτυγχάνονται οι οικονοµικοί στόχοι, µε παράλληλη µείωση
της φοροδιαφυγής αποκαθιστώντας έτσι την άδικη υπερφορολόγηση, αλλά και δηµιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για τον ιδιωτικό τοµέα.
Τρίτον, προβλέπεται η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση των διαύλων χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας µε την ταχύτερη αξιοποίηση –την οποία ήδη
υλοποιούµε- των ευρωπαϊκών κονδυλίων, µε τη συνέχιση αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά κυρίως και µε το συµψηφισµό οφειλών, ΦΠΑ
µεταξύ δηµοσίου και επιχειρήσεων αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων.
Τέταρτον, προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική
τακτοποίηση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους, καθώς η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας
υποχρεώνει πλέον τους εταίρους και δανειστές µας, σύµφωνα
µε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, να αναλάβουν σύντοµα συγκεκριµένες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πέµπτον, η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού και σύγχρονου κράτους µε την επιτάχυνση της διοικητικής µεταρρύθµισης. Πλέον η χώρα περνά από την επίτευξη των ποσοτικών
στόχων στην εκπλήρωση κρίσιµων ποιοτικών µεταρρυθµίσεων
στη δηµόσια διοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα όσα ανέφερα συνδυάζονται
άµεσα µε το άνοιγµα της συζήτησης από τον Πρωθυπουργό, τον
Αντώνη Σαµαρά, για τη συνταγµατική Αναθεώρηση. Δηµιουργούν το περίγραµµα των απαραίτητων προϋποθέσεων για την
αυριανή νέα Ελλάδα, που τα επόµενα χρόνια θα είναι πραγµατικότητα, µια νέα Ελλάδα χωρίς την µνηµόνια και εξαρτήσεις, που
θα ακολουθεί την Ευρώπη, όσο και αν αντιδρούν τα άκρα και οι
ακραίοι, παρά την καπηλεία του πόνου των Ελλήνων από τον ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού, γιατί στο εξωτερικό αλλά λένε.
Δεν είναι άλλωστε παρά λίγος καιρός που παρέδιδαν διαπιστευτήρια στο Τέξας, τους σύγχρονους «Μαυρογιαλούρους»
που ανακάλυψαν ξανά το: «Λεφτά υπάρχουν». Υπόσχονται στους
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πάντες τα πάντα -ανέφερε και η κ. Ασηµακοπούλου µε νούµερα
τι υπόσχονται- και επιστρέφουν στον χειρότερο λαϊκισµό. Αυτοί
που χλεύαζαν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, που µας θεωρούσαν τελειωµένους, τώρα πνιγµένοι στα αδιέξοδά τους, νοσταλγούν το χθες της ντροπής. Γιατί αυτό άλλωστε είναι και ο
µόνος λόγος ύπαρξής τους.
Σε αυτούς, λοιπόν, σήµερα απαντάµε µε την ψήφο µας. Σήµερα εµείς και αύριο ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Αντωνίου.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαταγάνα για επτά λεπτά και να ετοιµάζεται
και ο κ. Πασχαλίδης.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, εδώ και µήνες η Κυβέρνηση
συστηµατικά θριαµβολογεί για τη µεγάλη επιτυχία της από την
εφαρµογή των µνηµονίων και των εξοντωτικών δεσµεύσεων που
αναλήφθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 µέχρι σήµερα.
Θριαµβολογεί η Κυβέρνηση για µια επιτυχία που µόνο αυτή
βλέπει και αναγνωρίζει και δηµιουργείται η εντύπωση ότι τα µέλη
της, αυτοί δηλαδή που µας κυβερνούν, ζουν κυριολεκτικά σε
άλλον τόπο, σίγουρα όχι στην Ελλάδα του 2014, όπως την έχουν
καταντήσει: την Ελλάδα των καθηµερινών αυτοκτονιών, την Ελλάδα της εξωπραγµατικής ανεργίας του 30%, την Ελλάδα των
εκατοντάδων χιλιάδων υπερχρεωµένων νοικοκυριών, την Ελλάδα
των εκατοντάδων χιλιάδων λουκέτων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την Ελλάδα των αστέγων, την Ελλάδα του ξεπουλήµατος, την Ελλάδα της κατάθλιψης, την Ελλάδα της αντισυνταγµατικότητας και της χρεοκοπηµένες δηµοκρατίας.
Αν όλα αυτά και πολλά άλλα τραγικά, που έχουν πια ριζώσει
στην πατρίδα µας τα θεωρείτε επιτυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που στηρίζετε την συγκυβέρνηση και µάλιστα, κοµπορρηµονείτε γι’ αυτό και µάλιστα κατηγορείτε την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, τότε θα πρέπει να παραδεχθείτε ότι θριαµβολογείτε πάνω σε πτώµατα. Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018 που συζητάµε σήµερα, είναι το
αποτέλεσµα και η απόδειξη της αποτυχίας αυτής της Κυβέρνησης. Πανηγυρίζουν κάποιοι συνάδελφοι και λένε ότι µε αυτό το
µεσοπρόθεσµο δικαιώνονται οι θυσίες του ελληνικού λαού που
στήριξαν την περιβόητη δηµοσιονοµική προσαρµογή που εφήρµοσαν οι κυβερνήσεις µε σκοπό να µας σώσουν και να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Να δούµε όµως τι πέτυχαν και πώς το
πέτυχαν.
Αυτή λοιπόν, η περιβόητη δηµοσιονοµική προσαρµογή που
εφαρµόστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έπληξε καίρια και
ανεπανόρθωτα το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πληθυσµού,
εξαιρουµένου βέβαια κάποιου µέρους του µεγάλου κεφαλαίου,
µε δύο κυρίως τρόπους:
Πρώτον, µε τις αλλεπάλληλες, εξοντωτικές µειώσεις µισθών
και συντάξεων, τις παράλληλες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή στις δαπάνες που αφορούν την υγεία, την παιδεία
και την πρόνοια.
Δεύτερον, µε την τεράστια αύξηση της φορολογίας σε όλα τα
επίπεδα και µε διάφορες αλλεπάλληλες ή ταυτόχρονες ρυθµίσεις, δηλαδή µε την επιβολή έκτακτων χαρατσιών που τελικά µονιµοποιήθηκαν, µε την επιβολή νέων φόρων ακόµη και σε µη
προσοδοφόρα ακίνητα, µε την αύξηση των συντελεστών, µε τη
κατάργηση των φοροαπαλλαγών, µε την αύξηση των τεκµηρίων.
Ακόµη και τα παιδιά µας τα µετατρέψατε σε τεκµήρια, κύριε
Υπουργέ. Προφανώς δεν σας απασχολεί η τραγική αύξηση της
υπογεννητικότητας που µαστίζει αυτήν τη χώρα.
Ξέρετε, δεν αρκεί να σώσετε την Ελλάδα. Πρέπει να µεριµνήσετε και για την ψυχή της. Και η ψυχή της Ελλάδας είναι οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και τα παιδιά τους. Κάποια στιγµή πρέπει να
θυµηθείτε ποιοι πραγµατικά πληρώνουν ακόµη και µε το αίµα
τους, για να υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Γιατί δεν τους υπολογίζετε.
Το µεσοπρόθεσµο που συζητάµε από την πρώτη µατιά δείχνει
ότι είναι ένα ευχολόγιο, µια ιστορία γεµάτη υποσχέσεις για ένα
ταξίδι χωρίς αιφνιδιασµούς και απρόοπτα, ένα παραµύθι. Το «Πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ραµύθι χωρίς όνοµα» της Πηνελόπης Δέλτα, της γιαγιάς του
Πρωθυπουργού, δίνει όραµα. Αυτό εδώ το µεσοπρόθεσµο δεν
δίνει όραµα, γιατί δεν έχει ελπίδα, γιατί δεν έχει όραµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο δρόµος που ακολουθεί η Κυβέρνηση
θα διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και η πατρίδα θα χαθεί. Ακούστε
και τη δική µου φωνή. Απαιτείται αλληλεγγύη και ενότητα λόγου
και ηγεσίας. Απαιτείται να πληρώσουν αυτοί που πλούτισαν παράνοµα -τονίζω το «παράνοµα»- σε βάρος του ελληνικού λαού
και ο πλούτος αυτός φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό. Μόνο έτσι θα
αποφύγουµε κοινωνικές εκρήξεις. Προσέξτε το! Πάνω απ’ όλα,
όµως, απαιτείται καρδιά, ψυχή και αγάπη για την πιο όµορφη
χώρα του κόσµου, την Ελλάδα µας.
Ο εθνικός µας ποιητής έλεγε: «Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς κάθε είδους µεγαλείο.»
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Πασχαλίδης. Να ετοιµάζεται ο κ. Κυριαζίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2015-2018 σηµατοδοτεί τη νέα εποχή για την Ελλάδα, καθώς στο πλαίσιο αυτό ενσωµατώνονται οι θετικές δηµοσιονοµικές επιδόσεις που βεβαιώθηκαν µε την υπέρβαση των
στόχων τα δύο τελευταία έτη και την επίτευξη σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2013.
Η Ελλάδα, µετά από µια πολυετή δύσκολη περίοδο για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, έχει εισέλθει σε φάσεις σταθεροποίησης της διεθνούς θέσης της και των δηµόσιων
οικονοµικών της, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα να δηµιουργήσει
τις προϋποθέσεις για τη λήξη της παρατεταµένης σύνθεση,
βάσει του παρόντος πλαισίου.
Εκτιµάται ότι η ικανοποιητική εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού, µε τη σηµαντική υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων, η εφαρµογή των διαρθρωτικών παρεµβάσεων και η
σταδιακή βελτίωση της ρευστότητας έπειτα από την επαναφορά
του ελληνικού δηµοσίου και των ελληνικών τραπεζών στις αγορές, σε συνδυασµό µε τις ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν στο αµέσως προσεχές διάστηµα, θα
µηδενίσουν την όποια δηµοσιονοµική απόκλιση για τα έτη 20152016.
Άλλωστε, σε αντίστοιχες προβλέψεις για την αβεβαιότητα των
εκτιµήσεων και τη δυνατότητα περιορισµού και κάλυψης τυχόν
µελλοντικής δηµοσιονοµικής απόκλισης καταλήγει και η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο, το πρωτογενές
πλεόνασµα προβλέπεται ότι θα διαµορφωθεί στο 2,3% του ΑΕΠ
του 2014 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 1,5% του
ΑΕΠ. Προβλέπεται µάλιστα ότι θα επιτύχει, χωρίς επιπλέον διαρθρωτικές παρεµβάσεις πρωτογενή πλεονάσµατα 2,5% του ΑΕΠ.
το 2015, 3,5% του ΑΕΠ. το 2016, 4,6% του ΑΕΠ. το 2017, 5,3%
του ΑΕΠ. το 2018. Προβλέπεται, δηλαδή, και πάλι υπέρβαση των
δηµοσιονοµικών στόχων.
Δεν πρέπει να λησµονούµε ότι έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί οι
πρώτες -µικρές µεν, σηµαντικές δε- µειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων, που σε συνδυασµό µε διαρθρωτικές αλλαγές έχουν
οδηγήσει στην ενίσχυση της οικονοµίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ανακόπηκε και η αυξητική δυναµική της ανεργίας.
Συγκεκριµένα, όσον αφορά το µείζον πρόβληµα της ανεργίας,
προβλέπεται ότι το 2014 το ποσοστό σε εθνικολογιστική βάση
αναµένεται να µειωθεί στο 24,5% από 25,8% που ήταν το 2013.
Το 2015-2018 η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να µειώνεται
και θα φτάσει στο 15,9% το 2018. Το χρέος, µετά την ανοδική
του πορεία µέχρι το έτος 2013, αρχίζει σταδιακά να αποκλιµακώνεται στα επόµενα έτη. Εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 139
% του ΑΕΠ το 2018, από 175% που ήταν το 2013.
Εποµένως είναι αδιαµφισβήτητο ότι το παρόν πλαίσιο σηµατοδοτεί την πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη και την ανάκαµψη, δεδοµένου άλλωστε ότι δεν περιλαµβάνει
νέες
περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, ενώ συγχρόνως θα γίνουν
προσπάθειες σταδιακής µείωσης των φορολογικών επιβαρύν-
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σεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η χώρα έχει ήδη διασφαλίσει τη θέση της στην Ευρωζώνη και ανέκτησε σηµαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας. Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι
υπερκαλύφθηκαν τόσο το 2012 όσο και το 2013, ενώ η Ελλάδα
κατάφερε να πείσει ακόµα και τους πιο δύσπιστους οικονοµικούς
παράγοντες, επιβεβαιώνοντας µε την έξοδο στις αγορές ότι ήδη
έχει µπει σε ένα µακροπρόθεσµο ανοδικό κανάλι. Έχει ήδη αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στο ελληνικό δηµόσιο και εποµένως
ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να δανείζεται µε καλύτερους όρους,
ξεφεύγοντας από τα απαγορευτικά µέχρι πρότινος επίπεδα. Συνακόλουθα θα αυξηθεί η ρευστότητα της οικονοµίας και θα έχει
θετικές επιπτώσεις και στο ζήτηµα επιστροφής των καταθέσεων,
αλλά και της εισροής νέων καταθέσεων, ενώ συγχρόνως συµβάλλει στην άντληση νέων οµολογιακών δανείων από τα εγχώρια
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Με το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015 -2018 τίθεται οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα για το ευρωπαϊκό µέλλον της Ελλάδας και θεµελιώνεται ένα νέο ανταγωνιστικό και εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο. Το 2013, µετά
από τέσσερα χρόνια εφαρµογής ενός από τα πιο δύσκολα προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής της σύγχρονης ιστορίας,
η Ελλάδα πέτυχε ένα σηµαντικό πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα και µάλιστα, έναν χρόνο νωρίτερα από τον καθορισµένο
χρονικό στόχο. Δεν σταµατάµε, όµως, εδώ. Στόχος µας είναι η
ανάπτυξη ενός προτύπου που θα εδράζεται στη µετατόπιση από
την υπερβολική κατανάλωση προς την αποταµίευση και την επένδυση, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της ρευστότητας και την
αποκατάσταση διαύλου χρηµατοδότησης της οικονοµίας.
Ειδικότερα, τους αµέσως προσεχείς µήνες η ακόµη ταχύτερη
αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από τους
πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, η συνέχιση της
αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου στον
ιδιωτικό τοµέα, η περαιτέρω µείωση του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας ως αποζηµίωση οφειλών του ΦΠΑ µεταξύ
δηµοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων, θα
συµβάλουν οπωσδήποτε καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων
µας.
Επιπλέον, µε το παρόν πλαίσιο προβλέπεται η βελτίωση της
ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών, η οποία θα επιτευχθεί µε
την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων πόρων,
καθώς και η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού και σύγχρονου κράτους µε την επιτάχυνση της διοικητικής µεταρρύθµισης. Η χώρα πλέον περνά από επίτευξη ποσοτικών στόχων στην
εκπλήρωση ποιοτικών µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση.
Με βασικό όπλο την καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς
και απάτης, τα οποία επικεντρώνονται στους τοµείς κυρίως όπου
η δηµόσια διοίκηση -µε την ευρύτερη έννοια- έρχεται σε άµεση
επαφή µε τον πολίτη, θα πετύχουµε βιώσιµα και διευρυµένα πλεονάσµατα µε δεδοµένη πάντα την προσήλωση στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, ώστε να καλύπτονται οι χρηµατοδοτικές
υποχρεώσεις της χώρας και να µη δηµιουργούνται νέες δανειακές ανάγκες, προκειµένου η Ελλάδα να συνεχίσει την επιτυχηµένη πορεία της προς την οριστική έξοδο από την κρίση.
Και είναι γενναίες οι αποφάσεις αυτής της Κυβέρνησης και φυσικά οι θυσίες και οι αγώνες του ελληνικού λαού, που πέτυχαν
το επίτευγµα αυτό. Όλοι µαζί οι Έλληνες καταφέραµε να αναστήσουµε την Ελλάδα µας και να διώξουµε µακριά τον εφιάλτη
της χρεοκοπίας και την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη.
Ωστόσο, στους µεγάλους αυτούς αγώνες, στις κρισιµότερες
ώρες για την πατρίδα µας ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να είναι συνοδοιπόρος
και αρωγός, επέλεξε να επενδύσει στον λαϊκισµό, το φόβο και
τον εκβιασµό. Ακόµη και τώρα που έχουµε ξεπεράσει τους πιο
δύσκολους σκοπέλους, την αµφισβήτηση και τον φόβο και των
λοιπών εταίρων µας, την ώρα που η Ελλάδα έχει µπει πλέον στην
ορθή πορεία της εξυγίανσης και της επανάκτησης της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών, επιλέγει την τακτική της εκλογολογίας, της αβεβαιότητας και της αστάθειας. Την πιο κρίσιµη ώρα
γι’ αυτόν τον τόπο, την ώρα που έχει σηµάνει η καµπάνα της προόδου και της ανάπτυξης, στο πιο κρίσιµο σηµείο της επανάκτησης της εν γένει ισορροπίας, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για µια ακόµα
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φορά να βυθίσει τη χώρα στην τρικυµία των σφοδρών αντιπαραθέσεων και της αβεβαιότητας.
Όµως η ώρα της Ελλάδας έχει πλέον φτάσει και µπορεί να
χρειάστηκαν αιµατηρές θυσίες και τολµηρές αποφάσεις, ωστόσο
έχουν µπει τα θεµέλια της νέας Ελλάδας, που θα ενδυναµωθούν
ακόµη περισσότερο µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση.
Ο Πρωθυπουργός µας έθεσε ένα καίριο ερώτηµα: Υπάρχει
λόγος ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ µετά την κρίση; Αλήθεια, έχετε βρει
την ταυτότητά σας ή ακόµα ταλανίζεστε από τα εσωκοµµατικά
σας προβλήµατα, σε τέτοιο σηµείο µάλιστα που στην προσπάθειά σας να αµβλύνετε τόσο διαφορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ πατάτε επί του πτώµατος της χώρας και δεν
διστάζετε να τη θέσετε σε αποσταθεροποίηση. Όµως και πριν
από λίγους µήνες µε την ατυχέστατη πρόταση δυσπιστίας έτσι
και σήµερα µε την εκλογολογία, λόγω της έλλειψης προγράµµατος και µη διαθέτοντας ούτε µια ολοκληρωµένη και ρεαλιστική
πρόταση, καταφεύγετε σε εκλογικές «πρέφες», αποδεικνύοντας
περίτρανα ότι το µόνο που σας νοιάζει είναι η εκλογική εµπορία
και η ψηφοθηρική κερδοσκοπία όχι η διάσωση της χώρας.
Η Ελλάδα προχωρά µπροστά κι εσείς, κύριε Τσίπρα, αντί να
πιάσετε το χέρι και να γίνουµε όλοι συνοδοιπόροι προς την ανάπτυξη, επιλέγετε να βάζετε τρικλοποδιά. Η ολιγοψυχία σας είναι
ολοφάνερη. Κατανοούµε, όµως, τον φόβο σας. Φοβάστε να δείτε
την Ελλάδα του αύριο, απαλλαγµένη από τα βάρη του δανεισµού, της κρίσης και της ανεργίας. Και είναι λογικό, γιατί σε
αυτήν την Ελλάδα, την Ελλάδα του αύριο, εσείς δεν θα έχετε
καµµία θέση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης και από το Σχολικό Κέντρο Καρδαµύλων
Χίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών ο κ. Μουτσινάς.
Κύριε Μουτσινά, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά, όπως έχουµε
αποφασίσει στη Διάσκεψη των Προέδρων…
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ. Έχει
αποφασιστεί χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι δικαιούστε
τον χρόνο…
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Είναι δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να τελειώσω κάποια
στιγµή, κύριε συνάδελφε; Γιατί αυτή η ένταση;
Σας λέω, κύριε Μουτσινά, ότι χθες η Διάσκεψη των Προέδρων
αποφάσισε ότι θα έχετε τον χρόνο της δευτερολογίας. Η δευτερολογία σας είναι έξι λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Όµως, εγώ δεν είχα πρωτολογία,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα έχετε την ανοχή
του Προεδρείου.
Ορίστε έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, έστω και
µε αυτήν τη διευκρίνιση.
Θα µου επιτρέψετε να αρχίσω µε µια παράγραφο από τη οµιλία ενός Αρχηγού κόµµατος. «Εξηγήσαµε» -λέει- «ποιες είναι οι
µεγάλες αναπτυξιακές τοµές. Είναι η δραστική µείωση της φορολογίας. Το µνηµόνιο κάνει ακριβώς το αντίθετο. Συντρίβει την
οικονοµία µε συνεχείς φοροεπιδροµές. Δεν πρόκειται να υποσχεθώ τίποτα που η χώρα δεν αντέχει. Θα πείσουµε τους δανειστές ότι δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Θα αποκαταστήσουµε τις
συντάξεις των 700 ευρώ και έχουµε προσδιορίσει από πού θα
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κόψουµε σπατάλες, για να ακυρώσουµε αυτήν την απαράδεκτη
αδικία». Δεν είναι ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε η κ. Παπαρήγα. Είναι ο
κ. Σαµαράς, κύριε Υπουργέ.
Και βέβαια εγώ ερωτώ, πάω λίγο παραπέρα και λέω: Πού είναι
το άλλο µείγµα πολιτικής, πού είναι τα δεκαοκτώ σηµεία-υπόσχεση των «Ζαππείων» και τα προεκλογικά µέτρα, που είναι τα
ισοδύναµα των 18,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε φόρους, σε απαλλαγές, σε στήριξη επιχειρήσεων κ.λπ.;
Θέλω ειλικρινά να βάλω εδώ το θέµα της αξιοπιστίας των
λόγων και έργων ανάµεσα στο ίδιο κόµµα όταν είναι στην Αντιπολίτευση και όταν έρχεται στην Κυβέρνηση. Αυτό µας κατατρέχει σαν χώρα και πρέπει ειλικρινά να σταµατήσει αυτή η
διάσταση λόγων και έργων. Πρέπει να είµαστε –ιδιαίτερα οι προοδευτικοί Βουλευτές- προσεκτικοί και να µιλάµε µε ρεαλισµό και
φαντασία βέβαια, αλλά χωρίς να υπερβάλλουµε και να λέµε
πράγµατα τα οποία δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν.
Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω µία τέτοια οµιλία σήµερα, γιατί
θέλω πραγµατικά και εγώ και οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές, τους οποίους εκπροσωπώ, να συνεισφέρουµε.
Θέλω, παρά ταύτα, να συγχαρώ την Κυβέρνηση για το ότι
πραγµατικά κάνει µία απίθανη επικοινωνιακή πολιτική.
Έχει καταφέρει µε τη στήριξη των αξιωµατούχων της Ευρώπης να παρουσιάζει τη γκρίζα πραγµατικότητα σαν διέξοδο. Με
την αµέριστη στήριξη των συστηµικών µέσων ενηµέρωσης –και
εδώ θέλω να επισηµάνω ότι εµάς, τους Δηµοκρατικούς Βουλευτές, µας έχουν αποκλείσει παντελώς από τα προγράµµατά τους
και κρίνετε εσείς αν αυτό είναι δηµοκρατία- και τη διαχείριση του
φόβου και της ανασφάλειας των πολιτών, σαν σφυριά χτυπούν
όλα µαζί το πυρωµένο αµόνι της κοινωνίας, αδιαφορώντας για
τις συνέπειες, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να το σκεφτείτε καλά αυτό.
Υπερβάλαµε τις αντοχές της κοινωνίας.
Δεν θέλω σε καµµία περίπτωση να µηδενίσω τις όποιες θετικές
εξελίξεις της οικονοµικής πολιτικής. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες
που περνάτε. Δεν υποτιµώ ούτε το πρωτογενές πλεόνασµα ούτε
και την έξοδο στις αγορές, έστω και αν δεν στηρίζονται σε δυνατά πόδια αλλά σε γυάλινα, έστω και αν αφορούν ελάχιστα την
ελληνική κοινωνία και τους εργαζόµενους προς το παρόν.
Θέλω να τονίσω πως όλα αυτά µπορούν να γίνουν πραγµατικά
ένα βήµα για να διεκδικήσετε, να το αξιοποιήσετε –αφού σας δίνεται η ευκαιρία- αλλά δεν το κάνετε. Για να είµαι σαφής, καθαρός και δίκαιος, το πρωτογενές πλεόνασµα δεν είναι απότοκο
της ανάπτυξης της οικονοµίας, της πάταξης της παραοικονοµίας
και της φοροδιαφυγής. Δεν είναι! Ούτε είναι αποτέλεσµα µίας
άλλης πολιτικής ανάπτυξης της χώρας, αλλά αποτέλεσµα ληστρικής φορολογίας των λαϊκών στρωµάτων και φτωχοποίησης
της µεσαίας τάξης, αυτό το ξέρετε πολύ καλά. «Πολιτική µυθολογία» το είπε ο κ. Κύρτσος. Τώρα το αναιρεί, ενώ δεν έχει σηµασία.
Θέλω να πω ότι, για να είµαστε µέσα στην πραγµατικότητα και
ρεαλιστές σήµερα το εθνικό εισόδηµα, το ΑΕΠ, έχει καταπέσει
κατά 25%. Η ύφεση παρατείνεται και στο 2014, σύµφωνα µε την
έκθεση του ΟΟΣΑ. Η ανεργία ξεπερνάει το 30%. Αναφέροµαι
στην πραγµατική ανεργία, γιατί εσείς φαίνεται ότι έχετε την αναφερόµενη από τον ΟΑΕΔ µέτρηση της ανεργίας, αλλά σήµερα
µετριούνται και οι επιχειρηµατίες που κλείνουν τα µαγαζιά τους,
οι νέοι άνω των δεκαοκτώ ετών, οι φοιτητές κ.λπ.. Είναι, λοιπόν,
πολύ µεγαλύτερη και σε µερικούς νοµούς ξεπερνάει και τα όρια
της αντοχής και θα αναφερθώ παρακάτω στο τι θέλω να πω.
Η ύφεση παρατείνεται, όπως είπα, οι έµµεσοι φόροι, οι τιµές,
τα καρτέλ καλά κρατούν, αλλά το χρέος, κύριε Υπουργέ, αυξάνεται και σε απόλυτους και σχετικούς αριθµούς. Το 2009, το έτος
της χρεοκοπίας το ΑΕΠ ήταν 130, χρέος µικρότερο κατά σαράντα πέντε ποσοστιαίες µονάδες έναντι του ΑΕΠ. Μια σύγκριση
µε την Πορτογαλία είναι οδυνηρή για τη χώρα µας, γιατί έχει
ρυθµούς, οι οποίοι πραγµατικά είναι πολύ κατώτεροι από αυτούς
που ανέφερα.
Προς τι, λοιπόν, τόση έπαρση; Θα ήταν προτιµότερο να έχετε
πιο συγκεκριµένο και ρεαλιστικό λόγο για να πείσετε ότι έγιναν
κάποια πράγµατα, τα οποία µπορούµε όλοι µαζί να τα αξιοποιήσουµε προς µία κατεύθυνση;
Θεωρώ, τελικά, ότι η δηµοσιονοµική σταθερότητα δεν µπορεί
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να συνεχιστεί, κύριε Υπουργέ, αλλά πρέπει να πάµε στην ανάπτυξη. Αν είχατε, όµως, έναν συγκαταβατικό λόγο, ένα αίσθηµα
αυτοκριτικής γι’ αυτά που λέτε και κάνετε, για την αµυντική
στάση ενοχής απέναντι στην Ευρώπη και στους δανειστές και αν
δεν θεωρούσατε εχθρό καθέναν ο οποίος είναι αντίθετος και σας
κριτικάρει, τότε θα µπορούσαµε και εµείς να συµβάλουµε όλοι
µαζί σε αυτήν την κρίσιµη φάση, όπως γίνεται και σε άλλες
χώρες, όπως στην Κύπρο κ.λπ.. Δεν το κάνετε, όµως, αυτό. Δεν
βοηθάτε µε την πολιτική σας και τα λόγια σας.
Το χειρότερο, όµως, από όλα αυτά είναι ότι παρά την πραγµατικά µεγάλη κατάρρευση της οικονοµίας –επτακόσιες χιλιάδες
θέσεις εργασίας σε τέσσερα χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατεδεν έχετε κάνει σχεδόν τίποτα για τις µεταρρυθµίσεις στον δηµόσιο τοµέα και τη λειτουργία του. Δεν έχετε κάνει –παρά ελάχιστα- στο πολιτικό σύστηµα και την εξυγίανσή του. Τίποτα. Δεν
έχετε ανοίξει το κεφάλαιο «πάταξη παραοικονοµίας και φοροδιαφυγής». Οι offshore εταιρείες και οι λίστες καταθετών εκτός
χώρας είναι τρεις περίπου προϋπολογισµοί.
Δεν έχετε κάνει καµµία ενέργεια για το παρεµπόριο και το λαθρεµπόριο. Δεν έχετε βάλει τον απαραίτητο εξοπλισµό για να
ελέγξετε το παραεµπόριο στα τελωνεία και το λαθρεµπόριο των
καυσίµων, όπως πολύ σωστά στην έκθεσή της αναφέρει η Γενική
Γραµµατεία Διαφάνειας.
Τα γερµανικά δάνεια και οι υποχρεώσεις της Γερµανίας δεν
µπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων και ξέρετε πολύ καλά ότι
είµαστε η µόνη χώρα που δεν πήραµε τις οφειλόµενες υποχρεώσεις της Γερµανίας. Θα ήταν πολύ απλό να συνάψετε συνθήκη
ειρήνης µε τη Γερµανία για να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και
δεν το κάνετε! Είναι απλά πράγµατα. Γιατί όλα αυτά, λοιπόν, όταν
θα µπορούσε µε αυτήν τη ρήτρα µόνο των γερµανικών δανείων
να έχει πέσει το χρέος σε όριο κάτω από 100%;
Και το χειρότερο είναι ότι δεν ανοίξατε καµµία ατζέντα ανάπτυξης στη βάση ενός στρατηγικού εθνικού σχεδιασµού.
Ως πότε η σταθεροποίηση, κύριε Υπουργέ; Δεν αντέχει άλλο
η οικονοµία. Θα έπρεπε να προχωρήσετε σε µια τέτοια ανάπτυξη, η οποία θα στηρίζεται σε µερικές αρχές.
Πρώτα από όλα, να στηρίξουµε την ενδογενή οικονοµία των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη βάση της οικονοµίας µε τη στήριξη και την ενίσχυση της ρευστότητας. Οι τράπεζες πήραν τα πάντα, πλούτισαν µε τα χρήµατα των χρεών που
ανέλαβε ο ελληνικός λαός αλλά δεν αποδίδουν τίποτα στην
πραγµατική οικονοµία. Τι θα κάνετε για αυτό; Τι θα κάνετε για
ένα φορολογικό νόµο σοβαρό, αξιόπιστο µε ορίζοντα δεκαετίας;
Ας µην αυταπατόµαστε εµείς αλλά και εσείς µη µας «πουλάτε
φύκια για µεταξωτές κορδέλες» –να το πω έτσι λαϊκά και µε συγχωρείτε για την έκφραση- περιµένοντας τα ξένα funds να επενδύσουν –πού;- στα οµόλογα. Με φθηνά επιτόκια που παίρνουν
από τις Ηνωµένες Πολιτείες, τα µεταφέρουν εδώ και κερδοσκοπούν.
Αλλά αυτό δεν είναι ανάπτυξη, δεν είναι υποδοµή, δεν είναι θέσεις εργασίας –αυτά έρχονται και παρέχονται- ή, για παράδειγµα, το ξεπούληµα της περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ χωρίς έλεος
και χωρίς προοπτική. Τι θα έχουµε αύριο σαν κυβέρνηση –όποια
κυβέρνηση και αν αναλάβει- να διαχειριστεί και να προωθήσει µια
εθνική πολιτική; Δεν θα έχουµε τίποτε.
Χρειάζεται, λοιπόν, µια αυτοσυγκράτηση και ένας άλλος σχεδιασµός για την ανάπτυξη. Θέλω να µιλήσω για τον πρωτογενή
τοµέα παραγωγής, όπου από τον Πρωθυπουργό ως τον τελευταίο Βουλευτή όλοι σας αναφέρεστε, πραγµατικά, µε θερµά
λόγια. Θέλετε έναν πυλώνα ανάπτυξης κ.λπ.. Αλλά δυο χρόνια ο
κ. Τσαυτάρης δεν έφερε ένα νοµοσχέδιο αναπτυξιακό σε αυτό
το Κοινοβούλιο. Ούτε ένα! Και τις αναγκαίες τροποποιήσεις και
εξυγίανση του νόµου περί των συνεταιρισµών τις φέρνει κάθε
φορά σε τροπολογίες πονηρά και ύπουλα στις δώδεκα τα µεσάνυκτα. Έτσι θα γίνει ανάπτυξη; Έτσι θα προχωρήσουµε σε θωράκιση-θεσµοθέτηση µιας άλλης πορείας της χώρας; Όχι.
Είναι ένας τοµέας που, πραγµατικά, µπορούµε να µιλήσουµε
για είσοδο νέων αγροτών, επιστηµόνων να παίξουν σηµαντικό
ρόλο για ποιότητα προϊόντων, για προβολή, ανάπτυξη συνεταιριστικών και οµάδων παραγωγών, για εξαγωγές, υποκατάσταση
εισαγωγών. Είναι µεγάλης σηµασίας όταν εισάγουµε αγροτικά
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προϊόντα 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, κύριε Υπουργέ, σήµερα. Και
το ξέρω καλά το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ένα λεπτό ακόµα και τελειώνω.
Εµείς έχουµε και πρόταση για τις υδατοκαλλιέργειες, έχουµε
κάνει επίκαιρη ερώτηση και θα συζητηθεί στη Βουλή. Θα το κάνουµε αυτό, γιατί θέλουµε πραγµατικά να δώσουµε συγκεκριµένες προτάσεις για την οικονοµία και όχι γενικά λόγια αφηρηµένα
µόνο και µόνο για να χαϊδεύουµε αυτιά.
Η ανάπτυξη δεν είναι νοµοτέλεια. Δεν σηµαίνει ότι από εδώ και
πέρα πάµε σε ανάπτυξη. Θέλει πραγµατικά σχέδιο. Θέλει πολιτική βούληση, θέλει τόλµη και θέλει πάρα πολλή δουλειά. Και
θέλει συνοχή της κοινωνίας και ένα δηµόσιο –όπως είπα προηγουµένως- µε ηλεκτρονική τεχνολογία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση που να δουλέψει, να ελέγχεται ο υπάλληλος. Δεν είναι
αυτονόητο ότι ο κάθε υπάλληλος δουλεύει.
Πρέπει, λοιπόν, η τεχνολογία να µπει από το πρώτο µέχρι το
τελευταίο γραφείο, έτσι που να ξέρουµε ποιοι αποδίδουν, ποιοι
τοµείς είναι αυτοί που µπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν.
Κάποιοι οργανισµοί να κλείσουν αλλά τεκµηριωµένα, όχι οριζόντια µε απολύσεις και έναν πανικό που έχουµε σπείρει στο δηµόσιο και κανείς πια δεν δουλεύει και δεν αναλαµβάνει ευθύνες.
Θα σας πω κάτι και έχει ιδιαίτερη σηµασία να το τονίσω σήµερα, χωρίς να θέλω να κάνω εύκολους παραλληλισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε Μουτσινά.
Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Από τα έξι λεπτά πήγαµε στα έντεκα.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Το 1921, ο Λένιν σε µια καθηµαγµένη
µετεπαναστατική Ρωσία από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ξεπέρασε τα σοσιαλιστικά διατάγµατα και προχώρησε στις ξένες αγορές. Πήρε δάνεια µε σχέδιο όµως και πρόταγµα για τον
εκσυγχρονισµό της χώρας, για την πολιτική υγείας σε υποδοµές,
για τη νέα οικονοµική πολιτική που σήµαινε επιχειρηµατικότητα
στην αγροτική παραγωγή στο εµπόριο και τις υπηρεσίες τότε.
Και δεν θέλω να κάνω εύκολους συσχετισµούς όπως είπα αλλά
έχει σηµασία οι ηγέτες –και χρειαζόµαστε πολιτικούς ηγέτες σήµερα- να µπουν µπροστά και να απαιτήσουν για τη χώρα αυτά
που θα οδηγήσουν σε µια Ευρώπη διαφορετική, όχι να φοβάστε
να πειραµατιστείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, σας ευχαριστούµε. Μη φέρνετε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε Μουτσινά,
µε συγχωρείτε πάρα πολύ! Σας είπα έξι λεπτά. Πήγατε στα εντεκάµισι.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγµα. Πήγαµε στα δώδεκα λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Τελειώνω, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν είναι δυνατόν
αυτό να συµβαίνει.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Θέλω να απαντήσετε σε αυτό, γιατί
υπάρχει µια ερώτηση κρίσιµη. Μας είπατε ότι τελείωσαν τα µνηµόνια, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αλλά εσείς χθες είπατε ότι άµα τελειώσει το µνηµόνιο, αυτά είναι νέα µέτρα. Εσείς
είπατε ότι είναι απότοκος του µνηµονίου άρα συνεχίζονται τα
µνηµόνια. Πείτε µας τι ακριβώς συµβαίνει, γιατί αυτά τα 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τα οποία παίρνονται µε αυτό το µεσοπρόθεσµο σχέδιο και αφορούν, 800 εκατοµµύρια στο Υπουργείο
Εργασίας, 440 εκατοµµύρια στο Υπουργείο Παιδείας, 116 εκατοµµύρια στο Υπουργείο Υγείας ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε
πολύ. Τελειώσατε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Και τελειώνω θέλοντας να δώσω ένα
µήνυµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, κύριε Μουτσινά,
κάνετε κατάχρηση.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Για πέντε δευτερόλεπτα.
Έχουν σήµερα οι καθαρίστριες έναν αγώνα. Ξέρετε πόσο µε-
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γάλη σηµασία είναι η καθαριότητα και στα Υπουργεία και στις
δηµόσιες υπηρεσίες και παντού. Θεωρώ τελικά ότι δεν πρέπει να
απολυθούν.
Δώστε ένα µήνυµα ότι πραγµατικά κάτι αλλάζει στη χώρα.
Δώστε ένα δείγµα γραφής και θα το εκτιµήσει ιδιαίτερα και ο ελληνικός λαός και αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται, όπως και
οι σχολικοί φύλακες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεωργαντάς για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι υποχρεωµένος να πω για µια ακόµα φορά απ’ αυτό το
Βήµα, κάτι που ανέφερα και στις προηγούµενες τοποθετήσεις
µου.
Σ’ αυτήν τη χώρα, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι οι µοναδικοί και αποκλειστικοί κάτοχοι της απόλυτης αλήθειας. Αυτήν
την απόλυτη αλήθεια –και δεν αναφέροµαι µόνο στον προλαλήσαντα συνάδελφο αλλά και σε πολλούς άλλους εξ ηµών- θέλουν
να την αναφέρουν στον ελληνικό λαό χωρίς τον αυτοπεριορισµό
που τους επιβάλλεται από τον Κανονισµό.
Ο χρονικός περιορισµός, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι απλά
υποχρέωση όλων των µελών του Κοινοβουλίου. Είναι και προτέρηµα. Νοµίζω ότι πρέπει να αξιολογεί ο καθένας τα ζητήµατα
που γνωρίζει καλύτερα όλων και σε αυτά να αναφέρεται στο
χρόνο που το Προεδρείο µας δίνει.
Κύριε Πρόεδρε, το κυρίαρχο σύνθηµα των εκλογών όπως το
αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «στις 25 ψηφίζουµε και στις 26 φεύγουµε». Είναι ένα σύνθηµα το οποίο κατά βάση δεν έχει να κάνει
µε ευρωεκλογές. Δεν έχουµε εθνικές εκλογές. Έχουµε αυτοδιοικητικές και εκλογές για την εκλογή των µελών του Ευρωκοινοβουλίου.
Όµως, αφού το έθεσε αυτό το θέµα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
να συµφωνήσω µαζί του ότι, πράγµατι, κάποιοι θα φύγουν στις
26. Στις 26 αυτό που θα φύγει θα είναι οι ψευδαισθήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κοινωνία τους ακολουθεί και τους εµπιστεύεται. Αυτό
που διαπιστώνουµε, νοµίζω, όλοι µας στην κοινωνία, το κλίµα
ανατροπής που περίµενε να δηµιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτές τις
εκλογές, το οποίο δεν δηµιουργείται και το οποίο δεν βλέπουµε,
θα επικυρωθεί στις εκλογές της 25ης Μαΐου µε τον πλέον επίσηµο
τρόπο.
Αφού, λοιπόν, έθεσαν αυτό το δίληµµα θα έχουν και αυτήν την
απάντηση. Όµως το καταθλιπτικό –και την εννοώ τη λέξη- το θλιβερό για µένα όχι ως Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας αλλά ως
πολίτη αυτής της χώρας, είναι ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
έχει χάσει την ιστορική ευκαιρία που της δόθηκε για να προτείνει
στον κόσµο µια εναλλακτική αξιόπιστη σοβαρή πρόταση για την
Ελλάδα. Κάθε χώρα χρειάζεται µια δεύτερη, σοβαρή, εναλλακτική αξιόπιστη πρόταση. Τη χρειάζεται η κοινωνία, τη χρειάζονται οι πολίτες, τη χρειάζεται η δηµοκρατία µας.
Δυστυχώς και µετά από δυο χρόνια παλινωδιών, µετά από δυο
χρόνια στα οποία υπήρχε µεγάλη ανοχή από τους πολίτες και
από όλους µας, διαπιστώνουµε ότι παραµονές των ευρωεκλογών
έρχονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να επιτείνουν ένα αίσθηµα ανασφάλειας στον ελληνικό λαό,
ένα αίσθηµα σύγχυσης σε σχέση µε την οδό, την οποία θα ακολουθήσουν για τη δική τους διέξοδο από την κρίση.
Ξέρετε τι επιβραβεύει και τι θα επιβραβεύσει ο ελληνικός λαός
στις εκλογές της 25ης Μαΐου; Δεν θα επιβραβεύσει τα δύσκολα
οικονοµικά µέτρα, τα οποία αναγκάστηκε αυτή η Κυβέρνηση να
πάρει. Δεν θα επιβραβεύσει τους περιορισµούς των µισθών και
των συντάξεων. Δεν θα επιβραβεύσει τις µεταρρυθµίσεις που
έγιναν στη δηµόσια διοίκηση και στην κοινωνία, οι οποίες ήταν
πολλές φορές οδυνηρές, γιατί έγιναν µε βίαιο τρόπο και άλλαξαν
κακοδαιµονίες δεκαετιών. Θα επιβραβεύσει το ρεαλισµό, την
αλήθεια και την εντιµότητα µε την οποία ο Αντώνης Σαµαράς και
η Κυβέρνηση αυτή απευθύνεται στον ελληνικό λαό.
Του απευθύνεται µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, µε συγκεκριµένα προγράµµατα µε συγκεκριµένες επιλογές και θέτει
συγκεκριµένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί ένας προς έναν έχουν
µέχρι σήµερα επιτευχθεί. Όλοι! Έχετε διαψευστεί σε όλες τις
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αξιολογήσεις σας, σε όλες τις κρίσεις σας, σε όλες τις προσδοκίες σας. Δεν τα κατάφερε ο Αντώνης Σαµαράς. Τα κατάφερε ο
ελληνικός λαός, ο οποίος βλέποντας ότι υπάρχει ένας οδικός
χάρτης αξιόπιστος, ρεαλιστικός, που οδηγεί, πράγµατι, στην διέξοδο απ’ αυτήν την κρίση εξακολουθεί και τον εµπιστεύεται, εξακολουθεί και τον ακολουθεί. Στις 25 Μαΐου το πρόβληµα
αναζήτησης ευθυνών του αποτελέσµατος δεν θα βρίσκεται απ’
αυτήν την πλευρά. Θα βρίσκεται από την άλλη πλευρά του Κοινοβουλίου.
Δεν θα µπω σε επιµέρους λεπτοµέρειες ούτε σε νούµερα σε
σχέση µε τους στόχους τους δηµοσιονοµικούς τους οποίους έχει
πετύχει η χώρα. Θα αναφερθώ σε δύο µόνο ζητήµατα.
Το πρώτο, είναι η απαξίωση από πλευράς του πολιτικού κόσµου του µεγάλου επιτεύγµατος του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Μη βλέπετε στενά αριθµητικά αυτό το αποτέλεσµα. Δεν έχει
να κάνει µε το γεγονός ότι δίνουµε εν είδει αντιδώρου, όπως λένε
κάποιοι εξ υµών, κάποια χρήµατα σε αναξιοπαθούντες Έλληνες.
Το σηµαντικότερο όλων είναι, ότι µε την εκπλήρωση του όρου
αυτού έχουµε πλέον την απαίτηση από τους εταίρους µας να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για τη συζήτηση για την αποµείωση του ελληνικού χρέους. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση.
Είναι η σηµαντικότερη συνέπεια η επίτευξη του πρωτογενούς
πλεονάσµατος. Δεσµεύει τους εταίρους µας.
Ήδη ξεκίνησε αυτή η πολύ σηµαντική συζήτηση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους και νοµίζω ότι και τα αποτελέσµατα αυτής της συζήτησης θα είναι αποτελέσµατα που θα
δικαιώσουν την προσπάθεια όλης της Κυβέρνησης και για ακόµη
µια φορά, θα διαψεύσουν τις προσδοκίες όλων των άλλων.
Δεν είναι το ότι δεν συνεισφέρετε µε γόνιµες και ρεαλιστικές
προτάσεις τις λύσεις των προβληµάτων, κάνετε και δύο πράγµατα ακόµα, τα οποία είναι επικίνδυνα και για το Κοινοβούλιο και
για τη δηµοκρατία.
Το ένα είναι ότι κινδυνολογείτε, κινδυνολογείτε αβάσιµα και
όχι µόνο εσείς –και δεν αναφέρεται σε όλη την Αντιπολίτευσηαλλά και µέρος του τύπου. Έχω τις εφηµερίδες που το Δεκέµβριο του ’13, όταν συζητιόταν το νοµοσχέδιο για τους πλειστηριασµούς, είχαν πρωτοσέλιδους τίτλους «Διακόσιες χιλιάδες
πλειστηριασµοί ακινήτων έρχονται, τριακόσιες χιλιάδες σπίτια θα
χαθούν».
Ψηφίσαµε ένα πολύ καλό νόµο για τους πλειστηριασµούς µε
προστασία της πρώτης κατοικίας, µε προστασία των Ελλήνων
που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη δόση τους. Βλέπει κανείς από σας, στην κοινωνία την οποία ζει, στο µικρόκοσµό
του, κανέναν πλειστηριασµό πρώτης κατοικίας από τράπεζες;
Κανείς! Έµειναν τα λόγια τα µεγάλα και η κινδυνολογία.
Κι έχει µείνει και κάτι άλλο µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και σήµερα επαναλήφθηκε για µια ακόµη φορά. Επαναλήφθηκε αυτό
που θα ονοµάσω «τροµοκρατία του Κοινοβουλίου». Για ακόµη
µια φορά, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε λιντσαρίσµατα,
αναφέρθηκε σε φυλακίσεις, αναφέρθηκε σε τρόπους αντιµετώπισης των αντιπάλων, οι οποίοι νοµίζω απαξιώνουν όλη τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Αυτός ο δρόµος, τον οποίο ακολουθούν κάποια στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος από την ηγεσία του δεν έχει στιγµατιστεί και
δεν έχουν αποµονωθεί τα στοιχεία αυτά, να ξέρετε ότι ενδυναµώνει την πεποίθηση των Βουλευτών της Κυβέρνησης ότι είµαστε στο σωστό δρόµο και ότι η κοινωνία είναι κοντά µας. Και να
ξέρετε ότι έτσι θα συνεχίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Κουβέλης Φώτης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται στο µέσο
µιας δύσκολης, µακράς και µε πολλά εµπόδια πορείας.
Η αισιοδοξία είναι, βέβαια, θετικό στοιχείο, όµως, είναι άλλο
αυτό και τελείως διαφορετικό η περιγραφή µιας πολιτικά σκόπιµης, εικονικής πραγµατικότητας για την κατάσταση της οικονο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µίας και της κοινωνίας. Success story, αφήγηµα, δηλαδή, επιτυχίας µε την ανεργία στο 30% και την ανεργία των νέων στο 60%
δεν υπάρχει.
Εξίσου, όµως, λανθασµένη είναι και µια περιγραφή που µε
δογµατικό τρόπο καταστροφολογεί, υποτιµώντας τις αλλαγές
που χρειάζεται ο τόπος, υποτιµώντας το ευρωπαϊκό περιβάλλον
αλλά και τις πραγµατικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Μόνον οι αλήθειες βοηθούν την οικονοµία και πρέπει να λέγονται
και οι αλήθειες δεν λέγονται.
Ας το πούµε, λοιπόν, καθαρά, όσο γίνεται πιο καθαρά: Δεν
µπορούν και δεν πρέπει να συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές που
επιφέρουν µόνο σχετική δηµοσιονοµική σταθερότητα µε φτωχοποίηση της κοινωνίας και εµποδίζουν τη µετάβαση στην πραγµατική ανάπτυξη.
Είναι γενική παραδοχή πλέον, ακόµη και από τους εµπνευστές
των µνηµονίων, η αποτυχία των πολιτικών αυτών αναφορικά µε
τη µείωση του χρέους και την ανόρθωση της οικονοµίας. Όσο η
ελληνική οικονοµία είναι εγκλωβισµένη σε πολιτικές λιτότητας
και ύφεσης ούτε το χρέος ούτε η ανεργία µπορούν να αντιµετωπιστούν.
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επειγόντως να
διεκδικήσει µια νέα συµφωνία µε τους εταίρους δανειστές, στη
βάση µιας ρεαλιστικής αποτύπωσης της πραγµατικότητας που
πρέπει να περιλαµβάνει:
Πρώτον, µια ουσιαστική αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν µας χρειάζεται η µείωση των επιτοκίων και η
χρονική επιµήκυνση της πληρωµής. Απαιτείται, επιπροσθέτως
και η αφαίρεση του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Απαιτείται η διεκδίκηση της αµοιβαιοποίησης του χρέους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το χρέος δεν αντιµετωπίζεται µε υπεραισιοδοξία και µε σενάρια εκτός πραγµατικότητας για πρωτογενή πλεονάσµατα, υπερβολικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και εξωπραγµατικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Κάθε καθυστέρηση στην αντιµετώπιση του
χρέους είναι σε βάρος την ελληνικής οικονοµίας.
Δεύτερον, η συµφωνία µε τους εταίρους δανειστές, πρέπει να
περιλαµβάνει την µετατόπιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής
από µέτρα λιτότητας, σε πολιτικές καταπολέµησης της κακοδιαχείρισης στο δηµόσιο, στην περιστολή της φοροδιαφυγής και
στη σταδιακή µείωση των φόρων.
Τρίτον, η συµφωνία µε τους εταίρους δανειστές πρέπει να περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης και απασχόλησης. Ένα σχέδιο που θα στηρίζεται, πέρα από τους κοινοτικούς
πόρους, και στην ταχύτερη και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε ενίσχυση και όχι σε µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, σε χρηµατοδότηση της οικονοµίας από τις ανακεφαλαιοποιηµένες τράπεζες
και σε προσέλκυση σοβαρών, µεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.
Παράλληλα, πρέπει να διεκδικούµε ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό
πρόγραµµα τύπου Μάρσαλ, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν οι αναγκαίοι πόροι για να επιτευχθούν µεσοπρόθεσµα ισχυροί και σταθεροί ρυθµοί ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα χρειάζεται µια επενδυτική σταυροφορία. Σε αυτό το αναπτυξιακό κλίµα, θα βοηθήσει
αποφασιστικά ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα, η καλύτερη
και ταχύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης, µια διοίκηση αποτελεσµατική που θα λειτουργεί µε διαφάνεια και χωρίς γραφειοκρατία και ένα σοβαρό εθνικό χωροταξικό σχέδιο.
Αυτές τις µεταρρυθµίσεις χρειάζεται η χώρα και η οικονοµία.
Αυτές τις µεταρρυθµίσεις, όµως, εσείς δεν τις υλοποιείτε. Και
αντί αυτών, επιλέγετε να πιέσετε ακόµη περισσότερο τον κόσµο
της εργασίας και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Η Ελλάδα, όµως, χρειάζεται και µια «σταυροφορία» για την
απασχόληση. Πρώτος βασικός στόχος για τη χώρα, πρώτος βασικός στόχος για τους Έλληνες, πρώτος βασικός στόχος για τις
οικογένειες και τους νέους, είναι η µείωση της ανεργίας. Για να
δηµιουργηθούν, λοιπόν, πεντακόσιες έως εξακόσιες χιλιάδες
σταθερές θέσεις εργασίας, θα χρειαστούν επενδύσεις περίπου
110 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δυστυχώς, όµως, αυτή η διαδικασία
είναι και αργή και επισφαλής.
Προφανώς, στην προσπάθεια δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας πρέπει να πρωτοστατήσει ο ιδιωτικός τοµέας. Όµως, κύριε
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Υπουργέ, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί η ανεργία χωρίς ουσιαστική ενίσχυση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Και µην κλείνετε τ’ αυτιά σας σε εναλλακτικές προτάσεις. Η
κοινωνική εργασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει το 8%, στην Ελλάδα βρίσκεται στο 1%.
Είναι µικρή αυτή η διαφορά; Είναι ανίκανοι οι Έλληνες να παράγουν και να προσφέρουν ταυτόχρονα θετικό κοινωνικό αποτέλεσµα; Όχι. Είναι πολιτική επιλογή και αυτή η επιλογή πρέπει να
αλλάξει.
Ο στόχος πρέπει να είναι απασχόληση, περίπου, τριακοσίων
χιλιάδων ανέργων σε µια τριετία, ώστε να καλυφθεί η στέρηση
πλήρους απόδοσης θέσεων εργασίας από τη σταδιακή µεγέθυνση της οικονοµίας.
Αυτή είναι η αλήθεια και αυτός είναι ο δρόµος που πρέπει να
ακολουθήσει η χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο µεσοπρόθεσµο της περιόδου 2014 – 2018 έχει δύο δοµικά προβλήµατα:
Πρώτον, στηρίζεται στις ιδέες, κατά βάση συντηρητικών πολιτικών, που µας έχουν οδηγήσει στο σηµερινό αδιέξοδο. Μείωση
κοινωνικών δαπανών και αύξηση φόρων, µείωση µισθών και συντάξεων, διάλυση εργασιακών σχέσεων και αποκρατικοποιήσεις
δηµοσίων δικτύων, για παράδειγµα ΔΕΗ, ύδρευση, µεγάλα λιµάνια.
Δεύτερον, ορίζει στόχους, χωρίς να προσδιορίζει και να εξειδικεύει τα συγκεκριµένα µέτρα και µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν. Θα µας το αποκαλύψουν προφανώς µετά τις εκλογές.
Αυτό πρέπει να το γνωρίζει η ελληνική κοινωνία. Το ζήτηµα δεν
είναι να µην αποκαλυφθούν τώρα τα µελλοντικά µέτρα υπηρετώντας προεκλογικές σκοπιµότητες, το ζήτηµα είναι µέσα από
άλλες πολιτικές να αποτραπεί η λήψη µέτρων.
Τρίτον, στηρίζεται, όπως και τα προηγούµενα σχέδια, σε υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις που δεν βασίζονται σε ρεαλιστικές προϋποθέσεις. Είναι ένα πενταετές απόλυτης προχειρότητας και
ανειλικρίνειας.
Η χώρα δεν πρέπει και δεν µπορεί να συνεχίσει έτσι. Να σχεδιάσουµε το µέλλον επί πραγµατικών δεδοµένων, επί ρεαλιστικών δυνατοτήτων και, το κυριότερο, µε νέες προτεραιότητες.
Πιο συγκεκριµένα. Προβλέπονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρυθµοί ανάπτυξης του Α.Ε.Π., χωρίς συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο χρηµατοδότησης, σε συνδυασµό µε µια τολµηρή
αναδιάρθρωση του χρέους.
Το 2014 προβλέπεται µεγέθυνση 0,6%. Το 2015 µεγέθυνση
2,5% και στη συνέχεια ρυθµοί µεγαλύτεροι από το 3%. Δηλαδή,
η Ελλάδα σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο θα αναπτύσσεται µε
µεγαλύτερους ρυθµούς από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν
µας εξηγείτε όµως µια µικρή λεπτοµέρεια, το πώς θα γίνει αυτό.
Για τα φορολογικά έσοδα εκτιµάται αύξηση της τάξης του
15%. Προβλέπεται ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση των εµµέσων
φόρων κατά 4 δισεκατοµµύρια, χωρίς να αποκαλύπτετε από πού
θα προέλθουν αυτά τα έσοδα. Από την αύξηση του ΦΠΑ; Από
την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης; Από πού, κύριε
Υπουργέ;
Αντίθετα, οι άµεσοι φόροι θα αυξηθούν, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, 2,9 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2018, παρ’ ότι προβλέπονται µεγάλοι, κατά τα άλλα, ρυθµοί ανάπτυξης.
Για τις δαπάνες, προβλέπεται µείωση των πρωτογενών δαπανών που µέχρι το 2018 θα φτάσει στο 7,4%. Αυτό πρακτικά σηµαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, πάγωµα µισθών στα σηµερινά
δεδοµένα, µείωση συντάξεων περίπου 500 εκατοµµυρίων ευρώ
και ακόµα µεγαλύτερη µείωση κοινωνικών παροχών, οι οποίες
από 17,1 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2012 φτάνουν στα 13,1 δισεκατοµµύρια το 2014 και στα 12,2 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2017.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Ο συνδυασµός του τρόπου αύξησης των εσόδων και του τρόπου µείωσης των δαπανών, σηµαίνει συνέχιση µιας δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε έντονα τα στοιχεία της λιτότητας και της
µείωσης ανελαστικών δαπανών του κράτους, παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης. Αυτό είναι καταστροφικό για τη χώρα. Ας µη γελιόµαστε. Είναι η συνέχιση της ίδιας
πολιτικής που οδηγεί µε ακρίβεια στα αδιέξοδα.
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Όσο για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, προφανώς πρέπει να
είναι ένας στόχος, όµως για να είναι βιώσιµα, δεν µπορούν να
στηρίζονται στην υπερφορολόγηση, στη µείωση των κοινωνικών
δαπανών και των δηµοσίων επενδύσεων.
Αυτό είναι µείγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοινωνικής
έκρηξης. Τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα είναι υγιή, οικονοµικά
και κοινωνικά βιώσιµα και διατηρήσιµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα µόνον αν στηρίζονται στην ανάπτυξη.
Για ποια ανάπτυξη, όµως, µπορούµε να µιλάµε, όταν το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο µειώνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
µεταξύ 2014 και 2015 κατά 400 εκατοµµύρια ευρώ, φτάνοντας
στα 6,4 δισεκατοµµύρια;
Άραγε, για ποια πλεονάσµατα µπορούµε να µιλάµε και µάλιστα
µε υπεραισιοδοξία, όπως κάνει η Κυβέρνηση, αν δεν έχουµε
µπροστά µας µια σαφή αναδιάρθρωση του χρέους, συγκεκριµένο σχέδιο και πόρους χρηµατοδότησης της ανάπτυξης ή όταν
µειώνουµε τις δηµόσιες επενδύσεις, βασικό µοχλό µιας αναπτυξιακής διαδικασίας;
Όσον αφορά στις αποκρατικοποιήσεις, παρ’ ότι το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο κάνει πιο ρεαλιστικό το επίπεδο των αναµενόµενων εσόδων –θυµηθείτε ότι στο πρώτο µνηµόνιο ο στόχος ήταν
50 δισεκατοµµύρια ευρώ, τώρα είναι 14 εκατοµµύρια ευρώ– ακολουθείται η ίδια κατά βάση στρατηγική.
Η Κυβέρνηση επιµένει σε ένα µοντέλο πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ –ΔΕΗ, ύδρευση, µεγάλα λιµάνια– χωρίς να έχει
εξετάσει εναλλακτικές επιλογές, λόγου χάριν την περίπτωση
ενός στρατηγικού επενδυτή ή την παραχώρηση χρήσεων, οι
οποίες µπορούν να επιφέρουν µεγαλύτερα οφέλη για το δηµόσιο.
Εµείς επιµένουµε ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν πρέπει να γίνονται µε µόνο κριτήριο εισπρακτικούς λόγους, χωρίς στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων και ανάπτυξης των συγκεκριµένων
τοµέων της οικονοµίας. Η ευρωπαϊκή εµπειρία παραδείγµατος
χάριν για την ύδρευση είναι εξαιρετικά διδακτική, αλλά το δίδαγµα δεν το ακούτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω να συνυπολογίσετε στο
χρόνο οµιλίας µου και τη δευτερολογία µου.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, είναι αντίθετη µε την εκποίηση δικτύων στρατηγικού χαρακτήρα για τη χώρα, ενώ παράλληλα πιστεύει ότι υπάρχει πεδίο για αποκρατικοποιήσεις, που θα
χρησιµοποιηθούν όµως ως µοχλός προσέλκυσης επενδύσεων
και ανάπτυξης.
Το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο κάνει, επίσης, λόγο για συνέχιση
των µεταρρυθµίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών. Η Δηµοκρατική Αριστερά είναι υπέρ των µεταρρυθµίσεων και των αλλαγών. Διαφωνούµε, όµως, ριζικά, όταν κάτω από τον
χαρακτηρισµό, κάτω από τον όρο των µεταρρυθµίσεων, κρύβονται εκτεταµένες νεοφιλελεύθερες απορρυθµίσεις.
Το είδαµε αυτό καθαρά στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό, στην υγεία, στην παιδεία. Δεν είναι διοικητική µεταρρύθµιση, λόγου χάριν, οι απολύσεις ούτε µοναδικό κριτήριο µπορεί
να είναι το δηµοσιονοµικό κόστος και όχι η συνολική λειτουργική
και παραγωγική ανασυγκρότηση του δηµοσίου χώρου.
Οι µεταρρυθµίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τιµωρία, δεν πρέπει να είναι τιµωρία ούτε µπορούν να υπακούουν
µονοσήµαντα σε νεοφιλελεύθερους δογµατισµούς.
Είναι, λόγου χάριν, µεταρρύθµιση το κλείσιµο της ΕΡΤ, ιδίως
µάλιστα µετά την εµπειρία του πώς εξελίχθηκε και εξελίσσεται
σήµερα η υπόθεση αυτή; Είναι µεταρρύθµιση άραγε η άδικη
υπερφορολόγηση και οι συνεχείς αλλαγές µε µπρος-πίσω της
φορολογικής νοµοθεσίας;
Κύριε Υπουργέ, γιατί ακόµα η χώρα δεν έχει αποκτήσει ένα
σταθερό ενιαίο και δίκαιο φορολογικό σύστηµα µε ταυτόχρονη
εξουδετέρωση της φοροδιαφυγής; Γιατί µεταθέσατε τη µεγάλη
φορολογική µεταρρύθµιση στο άδηλο µέλλον; Γιατί στην προγραµµατική συµφωνία που υπογράψατε Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ, ορίζεται ρητά πως αυτή θα γίνει το 2018, δηλαδή µετά
την κρίση, και πώς θα υλοποιηθεί; Λέτε, δηλαδή, στον ελληνικό
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λαό να συνεχίσει να πληρώνει άδικα, ώστε να διορθωθεί η αδικία
στο µέλλον;
Και κάτι ακόµα. Γιατί το θεσµικό πλαίσιο για την πάταξη του
λαθρεµπορίου - θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει- δεν έχει εφαρµοστεί πλήρως; Δυστυχώς, και στο θέµα των µεταρρυθµίσεων και
των διαρθρωτικών αλλαγών, το µεσοπρόθεσµο ακολουθεί την
πεπατηµένη των δηµοσιονοµικών και νεοφιλελεύθερων απορρυθµίσεων.
Εµείς τι σας προτείνουµε; Άµεση, λειτουργική και όχι απλώς
διοικητική εποπτεία των συστηµικών τραπεζών, ώστε να ελεγχθεί
η πολιτική που εφαρµόζουν έναντι των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους σε φθηνό
χρήµα. Κατεβάστε τα επιτόκια χορηγήσεων. Μειώστε την κερδοφορία των τραπεζών. Αυξήστε τη χρονική διάρκεια όλων των δανείων. Δώστε ρευστότητα στις επιχειρήσεις και βοηθήστε τες να
ανακάµψουν και να µη χρεοκοπούν ώστε να µειώσετε και τα επισφαλή δάνεια. Και µετά, µε µια ανακάµπτουσα πραγµατικά οικονοµία θα δείτε πόσο υγιώς θα ανακάµψουν και οι τράπεζες. Απλά
θα ανακάµψουν µετά την πραγµατική οικονοµία, κύριε Υπουργέ.
Προτείνουµε άρση των εµποδίων για την ίδρυση τοπικών και
περιφερειακών, µικρών και µεγάλων, ιδιωτικών και συνεταιριστικών τραπεζών. Αποκατάσταση της δυνατότητας του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων να λειτουργεί ως τράπεζα και
σχεδιασµός της µετεξέλιξής του σε δηµόσιο επενδυτικό, χρηµατοπιστωτικό φορέα. Άµεση, βέβαια, διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην
πραγµατική οικονοµία και να αποκατασταθεί η χρηµατοδοτική
λειτουργία των τραπεζών για όσο διάστηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρείται ισχυρή απόκλιση από το µέσο ευρωπαϊκό κόστος δανεισµού. Και βεβαίως, σταδιακή αύξηση των
µισθών και αποκατάσταση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου στα εργασιακά δικαιώµατα. Πλήρη αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα
και ανασχεδιασµό µε βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης του πολίτη
και της επιχείρησης και όχι τις ανάγκες αναπαραγωγής των υφιστάµενων πελατειακών δοµών και συµφερόντων. Ενίσχυση του
εισοδήµατος των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, µε δράσεις
αναβάθµισης της ποιότητας ζωής, της ασφάλειας και της υγείας.
Πραγµατική και ειλικρινή καταπολέµηση της φοροδιαφυγής µε
ενίσχυση των αρµόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών.
Κύριε Υπουργέ, να ανοίξουν επιτέλους και να ελεγχθούν όλες
οι λίστες. Σας έχω υποσχεθεί ότι κάθε δεκαπέντε µέρες θα
φέρνω το θέµα αυτό, διότι πρόκειται αν µη τι άλλο και για προσβολή του ελληνικού λαού.
Να γίνει άµεση προσαρµογή της φορολόγησης της ακίνητης
περιουσίας µε βάση το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης
των φορολογουµένων και βεβαίως, άµεσος ανασχεδιασµός της
φορολογικής πολιτικής µε απόλυτη προτεραιότητα την απλοποίηση του συστήµατος, τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας,
την προσέλκυση επενδύσεων και σαφώς την αποκατάσταση της
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Γιατί δεν ενισχύετε τις εξαγωγικές µονάδες µε διευθέτηση του
κόστους µεταφοράς και ενέργειας; Γιατί δεν αποκαθιστάτε και
γιατί δεν ενισχύετε το ρόλο των επιµελητηρίων µε τη διαµόρφωση ενός νέου, πιο δηµοκρατικού και διαφανούς πλαισίου λειτουργίας;
Να υπάρξει ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας, ειδικό πρόγραµµα επιδότησης της κοινωνικής εργασίας για την απορρόφηση πενήντα χιλιάδων ανέργων κάθε χρόνο, ειδικό πρόγραµµα
ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων µε επιδοτήσεις για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, προγράµµατα κατάρτισης και επανακατάρτισης, προγράµµατα κοινωνικής οικονοµίας, κίνητρα
πρόσληψης και απασχόλησης.
Βεβαίως, χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άµεσος
ανασχεδιασµός της παιδείας µε στόχο την αποκατάσταση ίσων
ευκαιριών για όλους τους νέους στη µόρφωση και την απασχόληση. Τα βλέπετε τα στοιχεία, βλέπετε τις αξιολογήσεις που
είδαν και το φως της δηµοσιότητας αυτές τις µέρες.
Χρειάζεται εθνικός διάλογος -και τον εννοούµε απόλυτα- για
τη συγκρότηση του εθνικού σχεδίου οικονοµικής και κοινωνικής
ανασυγκρότησης της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα στο σηµείο που βρίσκε-
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ται, έχει ανάγκη, για να αντέξει κοινωνικά και πολιτικά, να αλλάξουν οι εφαρµοζόµενες πολιτικές, να αποκτήσουν προοδευτικό
περιεχόµενο.
Δεν αντέχει άλλες µειώσεις κοινωνικών δαπανών, δεν αντέχει
άλλες αυξήσεις φόρων. Να το καταλάβετε! Κάθε µήνα πολίτες
και επιχειρήσεις χρωστούν ακόµη περισσότερα στην εφορία. Δεν
αντέχει άλλες µειώσεις µισθών και συντάξεων. Δεν αντέχει άλλη
απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Δεν αντέχει άλλη ανεργία. Δεν αντέχει, κύριε Υπουργέ, άλλη συρρίκνωση της µεσαίας
τάξης και περαιτέρω επιδείνωση της θέσης των οικονοµικά ασθενέστερων.
Χρειαζόµαστε ανάπτυξη, ρευστότητα, επενδύσεις και θέσεις
εργασίας.
Εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, για όλα αυτά έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις. Δεν κάνουµε τυφλή αντιπολίτευση.
Επιδιώκουµε λύσεις και ευρύτερες συνεργασίες, χωρίς παρωπίδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου από το Βήµα
αυτό, από το Βήµα της Βουλής, να απευθυνθώ στους συµπολίτες
µας και να τους πω ότι η πολιτική δεν ασκείται µε εκβιασµούς.
Η Δηµοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία χρειάζεται δύναµη για να συµβάλλει σε προοδευτικές λύσεις για τη
χώρα. Χρειάζεται δύναµη για να δώσει λύσεις, προφανώς προς
όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 8ο και 6ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης και από το «Βούρειο» Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου,
καθώς επίσης και δύο µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 2ο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε
µία αναφορά στη σηµερινή, πολύ σηµαντική ιστορική επέτειο για
τους λαούς της Ευρώπης. Συµπληρώνονται εξήντα εννέα χρόνια
από τη µεγάλη αντιφασιστική νίκη, τη µεγάλη νίκη των λαών της
Ευρώπης απέναντι στο φασισµό, µια νίκη των λαών της Ευρώπης
απέναντι στην πιο µαύρη ιδεολογία, που προκάλεσε τον όλεθρο,
τη φρίκη στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η χώρα µε τις µεγαλύτερες απώλειες, αναλογικά µε τον πληθυσµό της, ήταν η χώρα µας και οφείλει να τιµά τη σηµερινή
ηµέρα, να τιµά τους Έλληνες πατριώτες που αντιστάθηκαν και
πολέµησαν, µε όλες τους τις δυνάµεις, την ιδεολογία του µίσους
και τον κατακτητή.
Και µε την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται ότι θα δώσει όλες του τις δυνάµεις ώστε το φάντασµα
του φασισµού να µην ξαναγυρίσει στην πατρίδα µας, να µην ξαναγυρίσει στην Ευρώπη, να µην ξαναριζώσει πουθενά αλλού
στον κόσµο. Θα δώσει όλες του τις δυνάµεις ώστε η νίκη κατά
του φασισµού να είναι παντοτινή.
Θέλω, όµως, µε την ευκαιρία να επισηµάνω ότι παράλληλα,
σήµερα συµπληρώνονται και εξήντα εννέα χρόνια αδράνειας της
ελληνικής πολιτείας για την απόδοση δικαιοσύνης, εξήντα εννέα
χρόνια που οι ελληνικές κυβερνήσεις έβαλαν στο ράφι το ιστορικό αυτό θέµα, που παραµένει ανεκπλήρωτο, τις οφειλές της
Γερµανίας απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στην αξιοπρέπεια της χώρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται πως, αν έχει τη στήριξη
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και την εµπιστοσύνη του λαού µας, αυτά τα εξήντα εννέα χρόνια
αδράνειας και αδιαφορίας δεν θα γίνουν εβδοµήντα. Αυτό το
ιστορικό χρέος θα εκπληρωθεί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας,
καταλαβαίνω ότι η σηµερινή συζήτηση –πώς να το πω;- σας χαλάει λίγο την προεκλογική «σούπα» του success story και θολώνει το παραµύθι περί τέλους των µνηµονίων. Γι’ αυτό και
παρακολουθώντας χθες και σήµερα τη συνεδρίαση, διαπιστώνω
ότι είστε λίγο αµήχανοι. Η επιχειρηµατολογία σας γίνεται εξόχως
αντιφατική. Διότι µέχρι τώρα σε κάθε παρόµοια συζήτηση είχατε
µια διαφορετική µανιέρα επιχειρηµάτων. Προσπαθούσατε να πείσετε πως τα µνηµόνια και τα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα είναι
ευλογία, πως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και άλλος δρόµος. Άλλοι ενδεχοµένως να έλεγαν ξανά πως διαφωνούν κάθετα,
πως γνωρίζουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι λάθος αλλά τι να κάνουν, είναι εκβιαζόµενοι και γι’ αυτό ψηφίζουν.
Σήµερα, όµως, αυτά τα επιχειρήµατα, αυτές οι αφηγήσεις που
ακούγαµε εδώ και τέσσερα χρόνια, έχουν κάπως αλλάξει, διότι
στις 18 και στις 25 του µήνα έχουµε εκλογές. Έπρεπε, λοιπόν,
να επινοηθεί και να σχεδιαστεί στην τελευταία της λεπτοµέρεια
µια άλλη αφήγηση µπας και γλιτώσετε την εκλογική συντριβή,
που δεν το βλέπω.
Έτσι, επινοήσατε το κοινωνικό µέρισµα, το πλεόνασµα του
πλεονάσµατος, τα νέα greek statistics. Έτσι επινοήσατε την περιβόητη έξοδο στις αγορές, που ήταν έξοδος στον δανεισµό, και
κυρίως προσπαθήσατε να ξαναστήσετε το παραµύθι ότι τα µνηµόνια τελειώνουν, ότι η ανάπτυξη έρχεται.
Για κακή σας τύχη, όµως, αυτό που συζητάµε σήµερα, αυτό
που καλείται η κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίσει σήµερα, το
µεσοπρόθεσµο, όσο και αν θέλετε να το βαφτίσετε διαφορετικά,
όσο και αν προσπαθείτε να βαφτίσετε το κρέας ψάρι, λέγοντας
ότι είναι ο οδικός χάρτης για την έξοδο από το µνηµόνιο, στην
πραγµατικότητα είναι η πιο καλή, η πιο ουσιαστική απόδειξη ότι
τα µνηµόνια και οι επιλογές της λιτότητας όχι µόνο δεν θα τελειώσουν, εάν συνεχίσετε εσείς να κυβερνάτε αλλά θα εµβαθυνθούν τα επόµενα χρόνια, θα υπάρξει εµβάθυνση αυτού του
καθεστώτος που εδώ και τέσσερα χρόνια οικοδοµείται στην πατρίδα µας.
Και για κακή σας τύχη, επίσης, αποκαλύφθηκε και στα µέσα
ενηµέρωσης αυτό που εµείς ονοµάζουµε νέο µνηµόνιο, δηλαδή
οι νέες δεσµεύσεις που έχετε ήδη πάρει και έχετε έτοιµες στα
συρτάρια να τις φέρετε αµέσως µετά τις ευρωεκλογές. Ζητήσαµε να καταθέσει στη Βουλή ο Υπουργός των Οικονοµικών
αυτές τις νέες δεσµεύσεις, αυτό το νέο µνηµόνιο. Μας απάντησε
ότι θα το αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών αφού συµφωνηθεί.
Κατά την άποψή µας, αυτή η απάντηση αποτελεί προσβολή
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αλλά αποτελεί και προσβολή
της νοηµοσύνης του ελληνικού λαού. Για εµάς είναι σαφές ότι
θέλετε, επιδιώκετε, επιθυµείτε ο ελληνικός λαός να πάει στην
κάλπη µε κλειστά τα µάτια, χωρίς να ξέρει ότι έχετε ήδη συµφωνήσει για την κατάργηση των τριετιών, ότι συµφωνήσατε να απελευθερώσετε απολύσεις, ότι συµφωνήσατε να κλείσετε και άλλα
νοσοκοµεία. Νοµίζω, όµως, ότι οι περισσότεροι πια σας έχουν
πάρει χαµπάρι.
Γι’ αυτό άλλωστε και αυτός ο πανικός των τελευταίων ηµερών.
Γι’ αυτό και αυτοί οι άσφαιροι εκβιασµοί του κ. Βενιζέλου. Γι’
αυτό και οι διχαστικές αντιπολιτευτικές κορώνες του κ. Σαµαρά
στον ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό, αν θέλετε, και η εσωτερική γκρίνια. Γι’
αυτό και τα περί µικρού κόµµατος, περί Γουλιµήδων, τηλεµαϊντανών και «αλεξιπτωτιστών», που εκστοµίζουν τα στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας για τους συµµετέχοντες στο ευρωψηφοδέλτιο και για το κόµµα του κ. Σαµαρά.
Γι’ αυτό και πλέον το µόνο που συζητάτε ανοικτά είναι το µέγεθος και το είδος της ήττας που θα έχετε στις ευρωπαϊκές εκλογές. Γιατί αυτό το µέγεθος και το είδος της ήττας, της τιµωρίας,
δεν αφορά το τι θα παρουσιάσουν τα µέσα ενηµέρωσης ή οι δηµοσκοπήσεις ή τι θα ψηφίσει σήµερα η Βουλή. Αφορά το τι θα
επιλέξει ο ελληνικός λαός στις 18 και στις 25 του Μάη.
Όλα αυτά όµως, ξέρετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
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όχι µόνο δεν καταφέρνουν να συσπειρώσουν τα δυο κόµµατα
που κυβερνάνε αλλά φανερώνουν τρόµο και πανικό. Τρόµο και
πανικό και εντός Ελλάδας αλλά και εκτός, πανικό για µια Κυβέρνηση που καταρρέει.
Το µεσοπρόθεσµο που συζητάµε σήµερα, είναι µόνο ο πρόλογος όσων σχεδιάζει η Κυβέρνηση, αν περάσει τον κάβο των τοπικών και ευρωπαϊκών εκλογών. Διότι, κύριοι της Κυβέρνησης,
λέτε ψέµατα ότι τα µνηµόνια τελείωσαν, όπως λέγατε τερατώδη
ψέµατα και ανάµεσα στο Μάη και τον Ιούνη του 2012, όταν τάζατε επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου ενώ είχατε ήδη
έτοιµα στα συρτάρια νέα σκληρά και βάρβαρα µέτρα που εφαρµόσατε αµέσως µετά, όταν καταφέρατε να ξεγελάσετε τον ελληνικό λαό.
Οι πραγµατικές προθέσεις σας είναι να δέσετε τη χώρα στο
άρµα της λιτότητας για πολλά ακόµα χρόνια. Και η λιτότητα το
µόνο που γεννάει είναι προβλήµατα, σηµαίνει νέα επώδυνα
µέτρα. Το µεσοπρόθεσµο δε, που καλείται σήµερα το ελληνικό
Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει, αποτελεί τη µονιµοποίηση των µνηµονίων, αποτελεί την απόλυτη συνταγή της αποτυχίας και της
καταστροφής, δηλαδή περικοπές δαπανών, αυξήσεις φόρων,
µειώσεις µισθών παντού, νέες ιδιωτικοποιήσεις, περαιτέρω διάλυση της µεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελµατιών σε
µια ήδη διαλυµένη από τα µνηµόνια και τα βάρβαρα µέτρα ελληνική κοινωνία. Αυτήν τη συνταγή του θανάτου που ακολουθείτε
πιστά τα τέσσερα τελευταία χρόνια επιθυµείτε να συνεχίσουµε
για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτές είναι οι πραγµατικές σας προθέσεις. Να κάνετε το µνηµόνιο καθεστώς, να κάνετε το µνηµόνιο
και τη δηµοσιονοµική πειθαρχία το νέο σύνταγµα της χώρας µας.
Με το νέο µνηµόνιο που στήνετε, µε το κράτος εκτάκτου ανάγκης που οικοδοµείτε όχι µόνο δεν αφήνετε καµµία προοπτική για
ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάκαµψη από την
κρίση, ανόρθωση της οικονοµίας αλλά δίνετε τη χαριστική βολή,
γυρίζετε τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω. Περιγράφετε και σχεδιάζετε µια χώρα µε φθηνό εργατικό προσωπικό, φθηνές υπηρεσίες, µε µικρό έως ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος, µια χώρα χωρίς
προοπτική και µέλλον και απορείτε µετά γιατί ο κόσµος είναι οργισµένος, γιατί σάς γυρνά την πλάτη; Γιατί απλά µπροστά στα κοινωνικά συντρίµµια διαρκώς του αραδιάζετε ατελείωτα ψέµατα.
Όµως ακόµα και αυτοί που σας στηρίζουν, ξέρετε προσπαθούν να µην εκτεθούν και σας διαψεύδουν καθηµερινά. Σας διαψεύδει η έκθεση του ΟΟΣΑ, που µιλά για την Ελλάδα ως µία
χώρα σε µόνιµη οικονοµική βλάβη. Σας διαψεύδει το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής που λέει ότι τα πλεονάσµατα
που εσείς λέτε ότι θα πετύχετε, στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία
της Ευρώπης τα έχει καταφέρει µόνο µία χώρα -η οποία, όµως,
ήταν πετρελαιοπαραγωγός και πολύ καλά οργανωµένη- η Νορβηγία. Δεν ξέρω αν έχετε ανακαλύψει πετρελαιοπηγές που θα
µας βγάλουν από την κρίση άµεσα, την επόµενη εξαετία! Σας
διαψεύδει η ίδια η EUROSTAT που δεν αναφέρει καν τη λέξη πλεόνασµα.
Σας διαψεύδουν, όµως, κυρίως όσα έχετε κάνει και όσα έχετε
δεσµευτεί τα τελευταία χρόνια. Διότι το βασικό σας χαρακτηριστικό είναι η αναξιοπιστία. Και είναι βέβαιο πια, όλοι το ξέρουν
ότι έχετε δεσµευτεί για νέες, χιλιάδες απολύσεις στο δηµόσιο
τοµέα, ότι έχετε δεσµευτεί για νέες µειώσεις των συντάξεων, για
εξαφάνιση των επικουρικών, ότι έχετε δεσµευτεί για ιδιωτικοποίηση των πάντων σε αυτήν τη χώρα, να µην αφήσετε τίποτα απούλητο και µε αδιαφανείς µάλιστα διαδικασίες.
Θα ήθελα να σας ζητήσω να φέρετε στη Βουλή και τις τέσσερις διαδοχικές συµβάσεις που έχετε υπογράψει για το Ελληνικό,
να δούµε µε ποιους όρους διαπραγµατεύεστε, να δούµε ποια
συµφέροντα εξυπηρετείτε. Σας προκαλώ να τις φέρετε στη
Βουλή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό όµως που κάνετε πια είναι εµµονή, είναι δογµατισµός, σε
µια αποτυχηµένη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία και φανερώνει το
πραγµατικό σας πρόσωπο. Αποκαλύπτεται ο πραγµατικός, κυνικός και επικίνδυνος για τον τόπο ρόλος σας.
Οι αποφάσεις σας για τους αιγιαλούς, η απόφασή σας για το
νερό -παρ’ ότι γνωρίζετε την αντίθετη θέση του Συντάγµατος και
όσα πρόκειται να καθαρογραφούν µετά από τη συνεδρίαση της
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ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας- οι αποφάσεις σας
για τον αποχαρακτηρισµό εκατοµµυρίων στρεµµάτων δάσους,
ένα και µόνο πράγµα φανερώνουν. Δεν σας νοιάζει αυτός ο
τόπος! Δεν σας νοιάζουν οι επόµενες γενιές! Το µόνο που σας
απασχολεί, το µόνο που σας νοιάζει είναι να συνεχίσετε στις καρέκλες της εξουσίας και γι’ αυτό εκλιπαρείτε και πασχίζετε µόνο
για τη στήριξη των δανειστών, της διαπλοκής και της κ. Μέρκελ.
Μόνο που στις εκλογές, όσο και αν αυτοί σας στηρίζουν, δεν θα
ψηφίσουν αυτοί. Θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός που λεηλατείτε
τόσα χρόνια κι η επιλογή του θα είναι καθοριστική για το µέλλον
του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήλπιζα ότι έστω σε αυτήν τη συνεδρίαση, θα έκανε την τιµή στο Σώµα ο Πρωθυπουργός να
έρθει στο Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί, ο Πρωθυπουργός των
µονολόγων και της συκοφαντίας των πολιτικών αντιπάλων. Ήλπιζα ότι θα έκανε τον κόπο να εγκαταλείψει τους εµφυλιοπολεµικούς µονολόγους, τους διχαστικούς µονολόγους, και να
προσέλθει στη Βουλή να συζητήσει µε τα κόµµατα, µε τους εκπροσώπους του λαού µας και να αντιπαρατεθεί πολιτικά.
Αν βέβαια δεν θέλει να το κάνει στη Βουλή, εµείς τον καλούµε
να το κάνει οπουδήποτε θέλει, αρκεί να σταµατήσει επιτέλους
να κρύβεται σε αυτό το υπερπροστατευτικό περιβάλλον που του
έχουν χτίσει όσοι τον στηρίζουν. Διότι αν νοµίζει ότι θα δοξαστεί
κρυπτόµενος, εµείς του λέµε ότι µάλλον θα καταρρεύσει κρυπτόµενος. Κι αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να καταρρεύσει
δίνοντας τουλάχιστον τη µάχη, αντιπαρατιθέµενος.
Από τη µεριά µου, έχω κάθε καλή διάθεση να συζητήσω µαζί
του. Φαντάζοµαι το ίδιο κι όλα τα κόµµατα. Προσωπικά, µάλιστα,
δεν έχω κανένα απολύτως πρόβληµα να συζητήσω τη δική του
πολιτική ατζέντα, την ατζέντα που προσπαθεί να επιβάλει ο ίδιος
ο κ. Σαµαράς. Δέχοµαι, αν θέλετε, την πρόκληση να µη µιλήσουµε καθόλου για τα µνηµόνια, να µη µιλήσουµε για το τι έκανε
ο ίδιος αυτά τα χρόνια αλλά να µιλήσουµε για το αύριο, να µιλήσουµε για το ποια Ελλάδα θέλουµε, τη «νέα Ελλάδα», όπως λέει
τώρα τελευταία ο κ. Σαµαράς.
Όµως, αν υπάρχει «νέα Ελλάδα», τότε πρέπει να παραδεχθείτε
ότι υπάρχει και «παλιά Ελλάδα», στην οποία θέλω να σας υπενθυµίσω -όπως και στον Πρωθυπουργό- ότι η Αριστερά δεν κυβέρνησε ποτέ. Η Αριστερά ήταν πάντοτε παρούσα σε όλες τις
κρίσιµες µάχες του ελληνικού λαού, σε όλες τις κρίσιµες στιγµές,
στην πρώτη γραµµή του αγώνα, πρωταγωνίστρια! Όµως, ποτέ
άλλοτε δεν είχε την ευκαιρία και την ευθύνη της διακυβέρνησης
αυτού του τόπου.
Η «παλιά Ελλάδα», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή
που χρεοκόπησε. Και εσείς που κυβερνούσατε είστε αυτοί που
την χρεοκόπησαν. Η «παλιά», χρεοκοπηµένη Ελλάδα είναι αυτή
που εσείς φτιάξατε τόσα χρόνια, όπου δούλευαν οι πολλοί για
να πλουτίζουν οι ελάχιστοι. Αν κάνετε µία απογραφή της «παλιάς
Ελλάδας», θα βρείτε πρόσωπα και πολιτικές, κόµµατα και οικονοµικούς παράγοντες που ακόµα και σήµερα κυβερνούν αυτόν
τον τόπο, που µας κατέστρεψαν και τώρα παριστάνουν τους σωτήρες. Η «παλιά Ελλάδα», ξέρετε, είχε προστάτες, βασιλιάδες,
χούντες, φασισµό.
Είχε και έχει νέους προστάτες, δανειστές, τρόικες. Ποιος λέτε,
λοιπόν, αλήθεια να είναι η παλιά Ελλάδα; Εµείς ή εσείς; Εσείς
είστε η παλιά Ελλάδα. Είστε οι πιο χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι
του παλιού, του γερασµένου, του χρεοκοπηµένου πολιτικού συστήµατος που έριξε το λαό µας και τη χώρα µας στα βράχια.
Ο κ. Σαµαράς σήµερα µιλάει για το νέο και µάλιστα µιλάει για
τη σταθερότητα αλλά ήταν ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πολιτικός,
που όχι χθες ούτε προχθές αλλά είκοσι έξι χρόνια πριν που ήταν
στην κεντρική πολιτική σκηνή, οδήγησε από µία θέση ευθύνης
τη χώρα σε µία µεγαλειώδη ήττα µε τις εµµονές του στο Μακεδονικό και αργότερα έριξε την ίδια την Κυβέρνηση στην οποία
συµµετείχε. Και η παράταξή του τον κατηγόρησε τότε για φορέα
συµφερόντων. Το ίδιο και αυτός την παράταξή του. Ποιος είναι,
λοιπόν, το νέο και ποιος το παλιό σ’ αυτόν τον τόπο; Και ποιος
µπορεί σήµερα να εµφανίζεται ως εγγυητής της σταθερότητας
και της οµαλότητας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα έχετε κάνει όλα και ο ελλη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νικός λαός δεν ξεχνά. Δεν µπορείτε σήµερα εσείς να αυτοπαρουσιάζεστε ως το καινούργιο, διότι είστε το παλιό. Είστε το παλιό
που καταρρέει. Είστε οι εκφραστές της παλιάς Ελλάδας και η
παλιά Ελλάδα είναι το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα της διαπλοκής και της διαφθοράς που κυβέρνησε για δεκαετίες τον
τόπο και διαχειρίστηκε αυτήν την κρίση µε τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε.
Θα τολµούσα να πω ότι η παλιά Ελλάδα είναι τα κόµµατά σας,
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αλλά εκπρόσωποι της παλιάς
Ελλάδας είναι και οι ίδιοι οι Αρχηγοί σας, ο κ. Σαµαράς και ο κ.
Βενιζέλος. Η νέα Ελλάδα, η Ελλάδα για την οποία αξίζει κανείς
να αγωνιστεί, η Ελλάδα για την οποία αξίζει να αγωνιστούµε µαζί
µε το λαό, δεν µπορεί να έχει καµµία σχέση µε το παλιό που σήµερα διαλύει τη χώρα, καταστρέφει το λαό, διαλύει και καταστρέφει, πριν οριστικά καταρρεύσει και αυτό. Γιατί στη νέα
Ελλάδα, η δηµόσια περιουσία δεν θα ξεπουλιέται, θα φυλάσσεται για τις επόµενες γενιές, αυτός ο τόπος θα ανήκει στους πολίτες του. Η νέα Ελλάδα, δεν θα ξεχάσει τα δικά σας χρέη από
τα δάνεια του παρελθόντος αλλά θα αγωνιστεί για να µην κουβαλούν οι επόµενες γενιές τα χρέη τα δικά σας, τα χρέη του παρελθόντος. Θα είναι µία περήφανη και ανεξάρτητη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στη νέα Ελλάδα, το κράτος θα φτιαχτεί από την αρχή προς
όφελος των πολιτών, όχι προς όφελος των συµφερόντων που και
σήµερα υπηρετείτε. Το κράτος ούτε θα παρακολουθεί ούτε θα
εκβιάζει. Η νέα Ελλάδα θα είναι µία δίκαιη χώρα. Ο πλούτος θα
µοιράζεται δίκαια σε όλους. Τα κέρδη θα ανήκουν στους παραγωγούς και όχι στους µεσάζοντες. Η φορολογία, δεν θα είναι τιµωρία για τους νέους αγρότες, τους εργαζόµενους στις νέες
τεχνολογίες, τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες. Γιατί η νέα
Ελλάδα, θα έχει παραγωγική στρατηγική και σχέδιο στους κλάδους που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για τον τόπο και
µπορούν να φέρουν την ανάπτυξη. Στη νέα Ελλάδα, θα υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση στη δηµόσια δωρεάν παιδεία. Όλοι θα
έχουν δικαίωµα στη µόρφωση κι όχι µόνο τα παιδιά των οποίων
οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα είναι χώρα του πολιτισµού. Οι γυναίκες θα πάρουν τη θέση
που τους αξίζει. Θα είναι χώρα δηµοκρατική, η πιο δηµοκρατική
χώρα που θα τηρείται το Σύνταγµα, θα είναι σεβαστά και απαραβίαστα τα δικαιώµατα των πολιτών. Και κυρίως, σε αυτήν τη
νέα Ελλάδα, δεν θα µπορούν να κυβερνούν πρωθυπουργικοί
φίλοι, δεν θα µπορούν οι διάφοροι «Μπαλτάκοι» να καθορίζουν
την πολιτική ζωή µαζί µε τους νεοναζί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απ’ ό,τι καταλαβαίνετε και απ’
ό,τι νοµίζω καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο κόσµος που µας παρακολουθεί, δεν έχει νόηµα να παίζετε πια µε τις λέξεις. Αν υπάρχει µία πιθανότητα σε αυτόν τον τόπο να έρθουµε σε ρήξη µε το
παλιό και να οικοδοµήσουµε µία πραγµατικά νέα Ελλάδα, αυτό
δεν θα το κάνετε εσείς που εκπροσωπείτε το παλιό. Αυτό θα το
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει τη νέα Ελλάδα µαζί µε το λαό µας, που µε
την ψήφο και τους αγώνες του, πολύ σύντοµα θα ξεφορτωθεί
οριστικά το παλιό και θα θέσει τις βάσεις ώστε να ξαναχτίσουµε
µαζί µια πραγµατική νέα Ελλάδα δηµοκρατίας, δικαιοσύνης και
προκοπής. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτή η µέρα δεν θα αργήσει
πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Πάνος Καµµένος, έχει τον
λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο ένα µνηµόνιο, άλλο
ένα µεσοπρόθεσµο, άλλη µια συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων
µε τον Πρωθυπουργό απόντα, µε τον αόρατο Πρωθυπουργό ο
οποίος εµφανίζεται σε αυτή εδώ την Αίθουσα µόνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισµού, έναν Πρωθυπουργό,
ο οποίος εξαγγέλλει κάθε χρόνο µια Ελλάδα η οποία δεν υπάρχει.
Ακούσαµε το Μάιο του 2013 από αυτό εδώ το Βήµα τον Πρω-
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θυπουργό να λέει ότι απογειώνεται η Ελλάδα από το Σεπτέµβριο.
Η πτήση δεν έγινε ποτέ. Ακούσαµε το Νοέµβριο του 2013, «Βλέπουµε φως στο τούνελ». Σκοτάδι απόλυτο! Άκουσαν οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες, «Περάσαµε τον κάβο». Και η Ελλάδα βρίσκεται
σε µια τρικυµία!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Λίγες µέρες πριν από τις ευρωεκλογές, που είναι η πολιτική
αναµέτρηση, βλέπουµε τον Πρωθυπουργό σε ένα τηλεοπτικό
σποτ, διαφηµιστικό για τις ευρωεκλογές να παρουσιάζει στον ελληνικό λαό την Ελλάδα που εκείνος φαντάζεται. Μιλάει για ανάπτυξη, για απασχόληση. Μιλάει για µια νέα µέρα που ξεκινά και
για τις θυσίες του ελληνικού λαού που βρήκαν αποτέλεσµα.
Όµως, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Και την αλήθεια
αυτή δεν την λέµε µόνο εµείς, την ζούνε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Έξι χιλιάδες αυτοκτονίες!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δύο εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες άνεργες οικογένειες!
Τρία εκατοµµύρια Ελληνίδες και Έλληνες ανασφάλιστοι!
Και σε αυτούς τους Έλληνες, σε αυτές τις Ελληνίδες, στους
µικροµεσαίους επαγγελµατίες που έβαλαν λουκέτο, έρχεται ο
Πρωθυπουργός της χώρας, να τους µιλήσει για την Ελλάδα που
ο ίδιος φαντάζεται και την οποία οι πολίτες δεν βιώνουν.
Έβλεπα το σποτ της Ελληνικής Προεδρίας στο αεροπλάνο
που είχε τις λέξεις-κλειδιά απασχόληση και αναφερόταν στο 60%
των νέων, που αυτήν τη στιγµή βρίσκονται χωρίς δουλειά και
ετοιµάζονται να φύγουν για το εξωτερικό και ανάπτυξη, που αναφερόταν στο 80% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που κλείνουν.
Και είχε το θράσος να χρησιµοποιήσει η Κυβέρνηση και τη λέξη
δηµοκρατία. Δηµοκρατία, στη χώρα που τη γέννησε και που η
κοινοβουλευτική διαδικασία έχει αντικατασταθεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δηµοκρατία σε µια χώρα που άλλα
ισχύουν για τους ισχυρούς και άλλα για τους πολίτες, δηµοκρατία σε µια χώρα που αυτό που νοµοθετεί η Βουλή είναι συνεχείς
ασυλίες προς εκείνους οι οποίοι επιτελούν το έργο της υποταγής
της χώρας στους διεθνείς δανειστές.
Βλέπουµε ότι ακόµα και η Επιτροπή Προϋπολογισµού της
Βουλής, αρνείται τα στοιχεία τα οποία καταθέτει η Κυβέρνηση.
Έχουµε τη EUROSTAT επισήµως να µιλάει ουσιαστικά για 23,109
δισεκατοµµύρια έλλειµµα. Επίσηµα στοιχεία της EUROSTAT
είναι δηµοσιευµένα και αναρτηµένα στις 22 του µηνός και στις
8-4-2014, που δείχνουν ότι το πραγµατικό έλλειµµα είναι 23,109
δισεκατοµµύρια. Τα καταθέτω στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι αν κανείς συνυπολογίσει και 6,951 δισεκατοµµύρια τα οποία
προκύπτουν από τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων, φτάνουµε ουσιαστικά σε έλλειµµα ύψους 30 δισεκατοµµυρίων, δηλαδή 16,5% του ΑΕΠ, µεγαλύτερο από αυτό του 2009 το οποίο
οδήγησε η κυβέρνηση Παπανδρέου, µετά την αλλοίωση των στατιστικών στοιχείων, στην είσοδο στο µηχανισµό στήριξης.
Όµως, έχουµε πλέον οµολογίες και από διεθνείς παρατηρητές
και µέλη του συστήµατος.
Στέλεχος της Κοµισιόν, σύµβουλος του κ. Μπαρόζο, ο κ. Φίλιπ
Λεγκρέν, παραιτηθείς σύµβουλος του προέδρου, γράφει στο βιβλίο που βγήκε πριν από λίγες µέρες: «Λάθος διάγνωση και συνταγή για την κρίση στην Ελλάδα. Οι αµαρτίες των τραπεζών που
πληρώνονται σήµερα από τους λαούς των µνηµονίων, θα οδηγήσουν στη διάλυση του ευρώ».
Και συνεχίζει ο κ. Φίλιπ Λεγκρέν: «Η λύση που επιλέχθηκε από
την Ευρώπη για την Ελλάδα ήταν λάθος. Το ελληνικό χρέος
έπρεπε να αναδιαρθρωθεί το Μάιο του 2010. Αντίθετα, ορµήσαµε στην εφαρµογή αυτοκαταστροφικής λιτότητας και φέραµε
δηµοσιονοµική εποπτεία που είναι δυσκίνητη και υπονοµεύει τη
δηµοκρατία».
Συνεχίζει ο κ. Λεγκρέν: «Αντί να γίνει επαναδιαπραγµάτευση ή
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διαγραφή του χρέους, η τρόικα πέρασε δύο δύσπεπτα πακέτα
διάσωσης ύψους 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ που άφησαν την
ελληνική οικονοµία σε διάλυση και εξίσου χρεωµένη».
Όµως και σε άρθρα, τα οποία βλέπουµε στις εφηµερίδες
«NEW YORK TIMES» και «INDEPENDENT», ο ίδιος ο σύµβουλος
του κ. Μπαρόζο λέει: «Στην Ελλάδα, η οικονοµία συρρικνώθηκε
κατά το ένα τέταρτο και τα εισοδήµατα των φτωχών κατά το ένα
τρίτο. Έξι στους δέκα νέους είναι άνεργοι. Μετρήσεις δείχνουν
ότι πρόκειται για τη χειρότερη κατάρρευση από εκείνη της Γερµανίας του 1930. Η πρόχειρη απόφαση να διασωθούν οι γερµανικές και οι γαλλικές τράπεζες µέσω δανεισµού στην υπό
πτώχευση Ελλάδα του Μαΐου του 2010, αντί να διαγραφούν τα
χρέη της, σηµάδεψε την Ευρωζώνη».
Το ίδιο failure story -και όχι success story- περιγράφεται και
στις µεγάλες εφηµερίδες των χωρών που φέρεται οι ηγέτες τους
να στηρίζουν τον κ. Σαµαρά. Φτάσανε στο σηµείο να κάνουν µονταζιέρα στον Πρόεδρο Οµπάµα!
Σε άρθρο της «THE GUARDIAN» γράφει ο κ. Έλιοτ: «Η πραγµατικότητα είναι ότι η οικονοµία έχει συρρικνωθεί κατά 23%, η
εσωτερική ζήτηση έχει υποχωρήσει δραµατικά λόγω των περικοπών στους µισθούς και τη λιτότητα και το χρέος που φτάνει
στο 170% του ΑΕΠ, θα οδηγήσει σταδιακά σε τρίτο πακέτο ή διαγραφή. Ιδού η επιτυχία».
Ακόµα και γερµανική εφηµερίδα, η «FRANKFURTER ALLGEMEINE», γράφει: «Η Eλληνική Κυβέρνηση σαφώς δεν έχει πλεόνασµα στον προϋπολογισµό της, όπως µεταδόθηκε χθες». Ο κ.
Βέρνερ Σιν γράφει: «Αυτό που έβαλε η τρόικα να ανακοινώσει
ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες
ήταν ένας αριθµός, ο οποίος απλώς εξαιρούσε οποιαδήποτε
στοιχεία δαπανών, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως µη επαναλαµβανόµενα, κυρίως το κόστος διάσωσης των τραπεζών, αν και
δεν µπορεί κανείς να προβλέψει ότι στα επόµενα χρόνια δεν θα
απαιτηθούν περαιτέρω κεφάλαια για τη διάσωση των τραπεζών».
Υπάρχει πλήθος δηµοσιευµάτων, στην «FINANCIAL TIMES»,
στο «BLOOMBERG», στο «DER SPIEGEL». Τα καταθέτω στη
Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το έγγραφο µε τα
προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια στιγµή που έρχονται
σκληρά µέτρα, δηµοσιονοµικά -ψηφίζονται και υπογράφονται
από την Κυβέρνηση- εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, δίνεται συνεχώς αµνηστία προς οποιονδήποτε µπορεί να εξεταστεί για σκάνδαλα που διαπράττει η σηµερινή συγκυβέρνηση.
Μέσα σε έξι µήνες, έχουµε νοµοθετήσει για την αµνήστευση
των δηµάρχων και των ΟΤΑ για τα σκάνδαλα τα οποία έχουν
γίνει. Αµνηστεύτηκαν τα σκάνδαλα των Ολυµπιακών Αγώνων του
2004. Αµνηστεύτηκαν οι µίζες για τα εξοπλιστικά. Αµνηστεύτηκαν
οι διοικήσεις των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά για την υπόθεση των
υποβρυχίων, για να καλυφθεί ο κ. Βενιζέλος. Καταργήθηκε το
άρθρο 263 του Ποινικού Κώδικα και νοµιµοποιούνται αναδροµικά
οι χρηµατισµοί στο δηµόσιο. Αµνηστεύτηκε η «SIEMENS»! Τα 2,5
δισεκατοµµύρια που αποφάσισε η Επιτροπή της Βουλής ότι θα
πρέπει να αποδοθούν από τη «SIEMENS» στην Ελλάδα, διεγράφησαν και δόθηκαν νέα έργα στη «SIEMENS» χωρίς καµµία επιβολή από τη µεριά της ελληνικής πολιτείας έστω και µέτρων για
το χρηµατισµό συγκεκριµένων πολιτικών.
Ο κ. Χριστοφοράκος, παραµένει υπό ασυλία αυτήν τη στιγµή
στη Γερµανία και καµµία αίτηση δεν γίνεται από την ελληνική Κυβέρνηση, προκειµένου να καταθέσει σε ποιούς πληρώθηκαν χρήµατα.
Κυκλοφορούν ελεύθεροι ο Τσουκάτος και ο Μαντέλης και την
ίδια στιγµή συλλαµβάνονται άνθρωποι που χρωστάνε 2.000 και
3.000 ευρώ, γιατί δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα χαράτσια
και τη βαριά φορολόγηση.
Έχουµε πάλι αµνήστευση των υπευθύνων και για την υπόθεση
του ΟΑΕΕ. Φτάσαµε σε σηµείο να έρθει στη Βουλή και να ψηφιστεί η αµνήστευση των τραπεζιτών για τα δάνεια που έδωσαν
στα κόµµατα -τα 240 εκατοµµύρια ευρώ στο ΠΑΣΟΚ και τα 220
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εκατοµµύρια ευρώ στη Νέα Δηµοκρατία- σε τράπεζες που
συγχωνεύτηκαν.
Τώρα, έχουµε –δήθεν- αλλαγή των σχηµατισµών για να αλλάξει το ΑΦΜ και να διαγραφούν τα πεντακόσια εκατοµµύρια
χρέος, µε αµνήστευση εκείνων που τους έδιναν δάνεια χωρίς να
υπάρχει αντίκρισµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Μπαστιά λέει ότι όταν ο νοµοθέτης αµνηστεύει κρατικό έγκληµα, πρέπει να ανατραπεί από
το λαό. Και θα ανατραπεί από το λαό στις εκλογές της 25ης
Μαΐου. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, θα δείξουν ότι υπάρχει µια
νέα µέρα που µπορεί να χαράξει στην πατρίδα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Φίλες και φίλοι, την ίδια στιγµή το µεγάλο παιχνίδι, ο µεγάλος
τζόγος, γίνεται από τους τραπεζίτες που ελέγχουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Δεν υπάρχει εφηµερίδα, δεν υπάρχει κανάλι,
δεν υπάρχει ραδιοφωνικός σταθµός, που να µην έχει διαφήµιση
της Τράπεζα Πειραιώς. Γιατί; Για να αποκλείεται η Αντιπολίτευση,
για να συκοφαντείται η Αντιπολίτευση, για να εκβιάζονται οι πολίτες και για να µπορέσει να προωθηθεί η Κυβέρνηση.
Ουσιαστικά, ανακεφαλαιοποιήθηκε 140% η Τράπεζα Πειραιώς.
Δόθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς η Αγροτική και τα ελληνικά
brands των κυπριακών τραπεζών. Με τα άρθρα 141 και 168 στο
νόµο για την εποπτεία των τραπεζών χαρίστηκαν αυτά που νοµοθετηµένα είχαν υποσχεθεί ότι θα δοθούν από την Τράπεζα Πειραιώς προς αποζηµίωση στους Έλληνες και στους Κυπρίους.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην ξεχνάτε ότι νοµοθέτησε η Βουλή «όχι φόρους στις τράπεζες» λόγω της οικονοµικής κρίσης, ενώ για τον άνεργο που βρέθηκε χωρίς να έχει
ούτε ένα κεραµίδι, για τον άνεργο που βρέθηκε από τη µία µέρα
στην άλλη να µην µπορεί να ταΐσει την οικογένεια του είναι
σκληρό το κράτος για τις οφειλές του και την ίδια στιγµή στους
τραπεζίτες χαρίζονται φόροι.
Βεβαίως, την ίδια στιγµή που χαρίζονται οι φόροι στους τραπεζίτες, την ίδια στιγµή που τα οµόλογα κουρεύτηκαν κατά 55%
από το PSI, οι τραπεζίτες αποζηµιώθηκαν και δόθηκαν γύρω στα
τριάντα δισεκατοµµύρια αποζηµίωση.
Την ίδια στιγµή, για το 1,2 δισεκατοµµύριο που το PSI κούρεψε
τους µικροµολογιούχους, δηλαδή τους Έλληνες πολίτες που εµπιστεύτηκαν το ελληνικό δηµόσιο, για αυτούς δεν υπάρχει καµµία απαλλαγή, καµµία ενίσχυση ούτε έστω το 1,2 δισεκατοµµύριο
από τα οκτώµισι δισεκατοµµύρια που περισσεύουν. Αυτούς τους
οµολογιούχους, αντιµετώπισε ο Πρωθυπουργός προχθές µε τα
ΜΑΤ µπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, όταν έκανε τις εξαγγελίες του για τις αλλαγές του Συντάγµατος. Αυτούς τους µικροµολογιούχους, βλέπουµε µέρα µε την ηµέρα ότι δεν αντέχουν
και φεύγουν ή άλλοι καταστρέφονται.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή που όλοι οι µεγάλοι παίχτες-κερδοσκόποι έρχονται και αποζηµιώνονται -αυτοί που αγόρασαν οµόλογα στο
20% της αξίας τους- τα νοσοκοµεία, τα πανεπιστήµια, τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, τα ασφαλιστικά ταµεία δεν µπορούν πλέον
να επιβιώσουν.
Ερωτώ την Κυβέρνηση. Έρχεστε σήµερα να νοµοθετήσετε
τριακόσια ογδόντα εκατοµµύρια περικοπές στην υγεία. Έχετε
υπ’ όψιν σας τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα;
Γύρισα όλη την Ελλάδα και θα τη γυρίζω µέχρι και τις Ευρωεκλογές µαζί µε τα κλιµάκια των Ανεξάρτητων Ελλήνων για να
µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε το µήνυµά µας.
Έχω την άδεια από ένα γιατρό στη Σητεία να πω το όνοµά του
και να αναφερθώ στην περίπτωση του. Είναι γιατρός στο Νοσοκοµείο της Σητείας και ονοµάζεται Σακαδάκης. Ο γιατρός αυτός,
έχει ένα παιδί µε καρδιακά προβλήµατα, µε συγγενή καρδιοπάθεια. Έσωσε το παιδί του χειρουργώντας το έξω. Τώρα µένει στη
Σητεία όπου είναι γιατρός.
Ο γιατρός, ο καρδιολόγος της Σητείας, έφυγε µε αποτέλεσµα
όλη η περιοχή να είναι ακάλυπτη. Και δεν είναι µόνο η Σητεία.
Είναι ακάλυπτη και η Κάσος και η Κάρπαθος. Το αποτέλεσµα
είναι ότι πρέπει να µεταναστεύσει ο γιατρός αυτός και να φύγει
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κι εκείνος από το Νοσοκοµείο της Σητείας.
Το ίδιο συµβαίνει ακόµα και στο Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων και
στις πανεπιστηµιακές κλινικές. Κέντρα υγείας κλείνουν παντού.
Ειδικότητες παιδιάτρου, γυναικολόγου, δεν υπάρχουν στα νησιά.
Η ορεινή Ελλάδα έχει καταρρεύσει.
Την ίδια στιγµή που δίνονται και χαρίζονται χρήµατα µέσω του
Ελληνικού, µέσω του ΟΠΑΠ σε «ηµετέρους» επιχειρηµατίες, την
ίδια στιγµή που µιλάει στο Μέγαρο Μουσικής ο Πρωθυπουργός,
την ίδια στιγµή, 245 εκατοµµύρια χαρίζονται στο Μέγαρο Μουσικής και µάλιστα φέρνουν κι άλλη τροπολογία. Και ερωτώ. Θα
την ψηφίσετε; Είναι για τακτοποίηση σαράντα οκτώ δόσεων του
ΙΚΑ για το Μέγαρο Μουσικής, ενώ οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες
συλλαµβάνονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παιχνίδι πια είναι ξεκάθαρο
που πάει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία µου.
Είδαµε τον Τζορτζ Σόρος την προηγούµενη βδοµάδα, να συντρώγει µε Υπουργούς. Ήσασταν κι εσείς, κύριε Υφυπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν ήσασταν εσείς.
Είδαµε να συντρώγει ο κερδοσκόπος των αγορών, η «µαύρη
γάτα» των αγορών, µε επιχειρηµατίες, λέει, Έλληνες, µε Υπουργούς, µε πολιτικά στελέχη. Και ποιο είναι το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα είναι ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παραδίδεται
στον κ. Τζορτζ Σόρος.
Δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΘΝΟΣ» από 8-5-2014: «Εφοπλιστές, κράτη, αλλά και ο Σόρος στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής». Capital.gr: «Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε
η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου», «Πρώτος µέτοχος ο κ. Τζορτζ
Σόρος», «Εθνική: «GOLDMAN SACHS» και «MORGAN STANLEY»
οι ανάδοχοι στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
δηµοσιεύµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Όταν εµείς µιλούσαµε για τη «GOLDMAN SACHS», για τα παιχνίδια µε τα CDS, για το ποιοι πόνταραν ουσιαστικά στην πτώχευση της χώρας και αναφέραµε τον Σόρος που συναντιόταν µε
το Γιώργο Παπανδρέου σε αυτό εδώ το γραφείο µέσα στη
Βουλή, µιλάγαµε για σενάρια επιστηµονικής φαντασίας. Και
τώρα η Εθνική Τράπεζα παραδίδεται στον Σόρος επίσηµα, µε τη
βούλα.
Άλλος κερδοσκόπος είναι ο Τζον Πόλσον. Φέρεται να επενδύει
και να παίρνει το σύνολο της Eurobank Real Estate, τα κατασχεµένα σπίτια και µαγαζιά των Ελλήνων. Έρχεται και αγοράζει ο
ίδιος ο Τζον Πόλσον το 10% της ΕΥΔΑΠ. Μαζί µε θρύλους, λέει,
του είδους, όπως ο Τζορτζ Σόρος, είναι αυτός ο οποίος µε το
10% της ΕΥΔΑΠ έναντι 86 εκατοµµυρίων ελέγχει ουσιαστικά το
νερό στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
δηµοσιεύµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αυτό το σχέδιο ξεκίνησε να εκτελεί ο Γιώργος Παπανδρέου,
αυτό το σχέδιο συνέχισε να εκτελεί η κυβέρνηση Παπαδήµου και
αυτό το σχέδιο καταλήγει να σφραγίσει σήµερα η Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά. Πήρανε πλέον όνοµα και επώνυµο εκείνοι που πόνταραν στην πτώχευση των Ελλήνων και εκείνοι που θα έρθουν
µε τα χρήµατα που οι ίδιοι δήθεν ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες, να αγοράσουν τα κατασχεµένα σπίτια των Ελλήνων.
Σταµατήστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να νοµοθετείτε.
Σταµατήστε αυτή την κατρακύλα της πατρίδας µας. Ελάτε όλοι
µαζί να προχωρήσουµε σε στάση πληρωµών των τοκοχρεολυσίων απέναντι σε αυτό το δάνειο που ποτέ δεν πήραµε. Είναι ξεκάθαρο πια ότι η Ελλάδα µπήκε µέσα σε ένα µηχανισµό στήριξης
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προκειµένου να παραδώσει τον πλούτο της, να παραδώσει τον
πλούτο σε ακίνητη περιουσία, να παραδώσει όµως και τον ορυκτό πλούτο.
Γράφει σήµερα η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»: «Έσοδα 18 δισεκατοµµύρια στο δηµόσιο από τους υδρογονάνθρακες. Υπογράφονται
οι πρώτες συµβάσεις παραχώρησης την ερχόµενη εβδοµάδα».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για ποια περιοχή, κύριε Υπουργέ; Για τις περιοχές εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πού είναι ο Πρωθυπουργός που υποσχόταν τα δεκαοκτώ σηµεία το Μάιο και τον Ιούνιο, λέγοντας ότι το
πρώτο µέτρο είναι η µία και µόνη εξεταστική επιτροπή για το πώς
φτάσαµε στο µνηµόνιο. Φοβόσασταν ότι θα φτάσουµε στον
Σόρος;
Δεύτερο µέτρο, η ανακήρυξη της ΑΟΖ. Εάν 18 δισεκατοµµύρια, που εσείς ανακοινώνετε, είναι µόνο στην υφαλοκρηπίδα στην
περιοχή των Ιωαννίνων και του Ιονίου, πόσες δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατοµµύρια είναι εντός της ελληνικής ΑΟΖ; Γιατί αγνοείτε την έκθεση της Deutsche Bank ότι µόνο για το φυσικό αέριο
είναι 435 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν, να προχωρήσετε σε συνεχή δέσµευση της χώρας, παραχωρώντας εθνική κυριαρχία µέσα από
τα µεσοπρόθεσµα, αλλά και µέσα από την οµοσπονδιοποίηση
της Ευρώπης, για να παραδώσουµε το σύνολο του ορυκτού
πλούτου σε εκείνους που τον επιβουλεύονται;
Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και κάνοντας ουσιαστικά στάση πληρωµών, επιτροπή λογιστικού ελέγχου, να
προχωρήσουµε όλοι µαζί, πρώτα απ’ όλα, σε µέτρα για την επιβίωση του ελληνικού λαού;
Αντί να πηγαίνουν στα σκουπίδια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες,
ας πάµε σε µηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και ας προχωρήσουµε στην ανασύσταση της πρωτογενούς παραγωγής.
Πρωτογενής παραγωγή δεν υπάρχει όταν το τελικό προϊόν, το
αγροτικό, είναι φθηνότερο από το κόστος του αγρότη για να το
παράξει.
Δώστε, όπως σας είπαµε, αφορολόγητο πετρέλαιο για δύο
χρόνια στους αγρότες, ώστε να µπορέσουν σιγά-σιγά να ξαναβάλουν µπρος την πρωτογενή παραγωγή.
Ανοίξτε τις αγορές. Αντί να βγαίνει ο κ. Βενιζέλος και να υµνεί
τους νεοναζιστές της Ουκρανίας, πηγαίνετε στη Ρωσία, η οποία
έχει ανοίξει ουσιαστικά τις πόρτες της προς την Ελλάδα. Δασµό
45% έβαλε πέρσι στην Τουρκία στα αγροτικά προϊόντα. Στο Βελβεντό, σε περιοχές όπου οι συνεταιρισµοί µας ακόµη ζουν, ξεκίνησε από πρόπερσι µία µεγάλη προσπάθεια και είχαµε έσοδα. Ο
τουρισµός στηρίζεται πάνω στους Ρώσους. Μείωση 30% είχαν
φέτος στην Κρήτη µε τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου και µε τη
στάση της ελληνικής Κυβέρνησης να στηρίζει τους νεοναζί της
Ουκρανίας και όχι τους Έλληνες της Μαριούπολης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση που υπάρχει στην
παραµεθόριο είναι τραγική. Πήγα στα χωριά της Ηπείρου. Είναι
αφύλακτα. Δεν υπάρχει συνοριοφυλακή. Έχει µετατεθεί όλη
στον Έβρο. Άλλοι εξήντα πέντε συνοριοφύλακες χθές. Ο στρατός έχει εγκαταλείψει τα φυλάκια. Εισαγωγή ναρκωτικών, όπλων,
λαθραίων µεταναστών γίνεται από την περιοχή της Ηπείρου. Η
Ελλάδα είναι αφύλακτη.
Προχωρήστε άµεσα στην κατάργηση του «Δουβλίνο ΙΙ». Οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες Σύριοι περιµένουν µετά τον πόλεµο στα
παράλια της Μικράς Ασίας για να περάσουν. Πώς θα τους σταµατήσουµε; Με την παρουσία της FRONTEX;
Δεν µπορεί να προχωρήσει µε κανέναν τρόπο η ελληνική οικονοµία, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια, αν δεν αποφασίσουµε ότι θα χτυπήσουµε το χέρι στο τραπέζι, ότι θα
συναποφασίσουµε να προασπίσουµε την εθνική κυριαρχία και
αξιοπρέπεια της χώρας, εάν δεν προχωρήσουµε άµεσα.
Αντί να κάνουµε δώρα και ρυθµίσεις στους τραπεζίτες, ας κάνουµε ρυθµίσεις στον µικροµεσαίο έµπορο, ώστε να πάρει πάλι
φορολογική ενηµερότητα, να µπορέσει πάλι να βγάλει το «λουκέτο» και να προσλάβει ξανά εργαζόµενους.
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Με µία φορολογία του 26% στις επιχειρήσεις και 45% στα φυσικά πρόσωπα δεν πρόκειται ποτέ κανείς να επενδύσει. Είναι 8%
και 10% η φορολογία στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια,
στην Τουρκία. Κατεβάστε τη φορολογία σε τέτοιο ποσοστό, ώστε
αντί να φεύγει χρήµα από την Ελλάδα, να επιστρέψουν πίσω τα
χρήµατα στη χώρα.
Η χώρα είναι δυνατή. Η χώρα µπορεί µε τον πλούτο, τον οποίο
κατέχει, µε σκληρή δουλειά, µε αναδιάρθρωση του κράτους, µε
αλλαγές στα κακώς κείµενα και µε µία κυβέρνηση, που θα ενώνει,
αλλά θα δίνει λογαριασµό µόνο στον ελληνικό λαό και όχι στη
Μέρκελ και στους διάφορους επισκέπτες εξουσιαστές στα
υπουργεία, που δεν έχουν εκλεγεί, αλλά διοριστεί από την Κοµισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους δανειστές,
να ξαναπάρει µπρος. Η Ελλάδα µπορεί σύντοµα να γίνει ξανά
ισχυρή, µπορεί σύντοµα να ξαναφέρουµε το χαµόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.
Δεν µπορεί αυτό να γίνει όµως µε τους δύο που υπέγραψαν
προσωπικές επιστολές προς τους δανειστές και αυτό αφορά τον
κ. Βενιζέλο και τον κ. Σαµαρά. Αφήστε τους µόνους τους να προσκυνούν στα σαλόνια της Μέρκελ και ας δηµιουργήσουµε ένα
µεγάλο µέτωπο, που θα πάρουµε στα χέρια µας την εθνική κυριαρχία της χώρας, θα πάρουµε στα χέρια µας και θα φέρουµε
πάλι την πρωτογενή παραγωγή, θα φέρουµε πάλι την αξιοπρέπεια και το χαµόγελο.
Όταν αυτά αποκατασταθούν, τότε ξαναλύνουµε τις πολιτικές
µας διαφορές. Αν δεν το κάνουµε, σήµερα, τη µέρα κατά του ναζισµού, θα βλέπουµε φαινόµενα χρυσαυγιτών να εµφανίζονται
ως οι άνθρωποι που προσφέρουν φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική κοινωνία, την ώρα που µέσα φορούν τη σβάστικα, που
αποτελούν τους απογόνους εκείνων που κατέσφαξαν τους πατεράδες µας και τους παππούδες µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Όλοι µαζί, ενωµένοι, µπορούµε να αλλάξουµε αυτήν την πατρίδα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και οι
Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Μακεδονίας και Θράκης κατέθεσαν σχέδιο νόµου «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής,
Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσει η Βουλή ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, θα κλείσει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δηλαδή, θα ψηφιστεί το σηµερινό νοµοσχέδιο και µετά θα
κλείσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα κλείσει η Βουλή,
κύριε Πρόεδρε, όπως έχει αποφασιστεί.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Το νοµοσχέδιο αυτό που αναφέρατε και αναγνώσατε θα
µπει τώρα στις Επιτροπές, ή µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μετά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι πάγια τακτική, απλά το ανακοινώνουµε.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ότι, όπως αποφασίστηκε χθες, έχουν τον λόγο για έξι λεπτά
-µε µια ανοχή βεβαίως- εκτός από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, των οποίων µίλησαν οι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών τους Οµάδων. Αυτοί έχουν τον λόγο για τρία λεπτά.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
γνωρίζετε καλά ότι όταν προηγείται ο Αρχηγός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ο εκάστοτε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει
το µισό χρόνο.
Ήσασταν χθες, νοµίζω, στη Διάσκεψη, όπου αποφασίσαµε ότι
ο χρόνος θα είναι έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν το
είπατε εσείς, αλλά τονίστηκε από τη δική µας πλευρά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα
µιλήσουν κανονικά στη σηµερινή συνεδρίαση. Όχι έξι, αλλά δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό αποφασίστηκε,
κύριε Λαφαζάνη και µπορούν να σας το επιβεβαιώσουν και ο κ.
Βούτσης και ο κ. Δραγασάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Συµφωνήσαµε για δευτερολογίες,
δεν ήσασταν εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Μπούρα! Αυτό έχει αποφασιστεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν υπάρχει απόφαση, η Βουλή
αποφασίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βορίδη, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ο κ. Τσίπρας, ενεφάνησε τον εαυτό του και το
κόµµα του σήµερα ή µάλλον απεπειράθη να εµφανίσει τον εαυτό
του και το κόµµα του ως τον εκφραστή του νέου αυτής της Ελλάδας που έρχεται, σε αντίθεση µε την παλιά Ελλάδα, που έχει
τα προβλήµατά της και εκπροσωπείται από τα κόµµατα που σήµερα βρίσκονται στην Κυβέρνηση.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι το παλιό και το νέο δεν έχει χρονική σηµασία, δεν είναι ιστορικού χαρακτήρα. Το παλιό και το νέο κυρίως θα πρέπει να σηµατοδοτείται από το περιεχόµενό του. Τι είναι αυτό το παλιό και
κακό που πρέπει να φύγει και τι είναι αυτό το νέο και καλό που
πρέπει να έρθει;
Επίσης, θα πρέπει να συµφωνήσουµε ποιο είναι το παλιό που
πρέπει να φύγει. Να συµφωνήσουµε, άραγε, ότι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα ανήκουν στο παλιό και είναι µία κακή πρακτική;
Ότι συµβολίζουν ακριβώς τη δηµοσιονοµική µας κατάρρευση και
εποµένως αυτά θα πρέπει να αντιµετωπιστούν;
Ποιος τα αντιµετωπίζει; Αυτός που φέρνει το νέο και στέκεται
απέναντι στην πολιτική της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας; Αυτός
που ουσιαστικά µας λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσουµε την πολιτική των ελλειµµάτων;
Τι είναι το παλιό; Είναι, άραγε, η κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας, κάτι που σηµατοδότησε την πορεία µας µέχρι σήµερα;
Είναι αυτό το παλιό και κακό που πρέπει να τελειώσει;
Άρα, λοιπόν, να συµφωνήσουµε ότι το νέο είναι η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας; Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα κάνουµε όταν µαχόµεθα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, όταν στρεφόµαστε εναντίον της κερδοφορίας
των επιχειρήσεων, όταν χτυπάµε κάθε πρωτοβουλία που θα
δώσει ακριβώς τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξελιχθούν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εδώ ποιος εκπροσωπεί το παλιό και ποιος το νέο; Είναι το
παλιό ένα µεγάλο, αναποτελεσµατικό και διεφθαρµένο κράτος;
Ναι. Πρέπει να φτιάξουµε ως νέο ένα µικρό, ευέλικτο κράτος
δίπλα στην επιχειρηµατικότητα και δίπλα στον πολίτη;
Πόσες πρωτοβουλίες έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη βελτίωση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διοικήσεως, για τη διοικητική µεταρρύθµιση;
Χθες ψηφίσαµε την απλοποίηση της αδειοδοτήσεως των επιχειρήσεων και είπατε για µία ακόµα φορά –µετά από πάρα πολλές φορές- «όχι» και σε αυτό, να µείνουµε στο προηγούµενο.
Έχουµε κάνει παρεµβάσεις στη διοικητική µεταρρύθµιση µε
πάνω από δεκαπέντε νοµοσχέδια. Πόσα τέτοια ψηφίσατε για να
µεταρρυθµίσουµε το παλιό, κακό, αναποτελεσµατικό και διεφθαρµένο κράτος; Τίποτα δεν βρήκατε σωστό στη διοικητική µε-
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ταρρύθµιση αυτού του παλιού, διεφθαρµένου και αναποτελεσµατικού κράτους;
Να συµφωνήσουµε ότι στο παλιό ανήκει η ευµάρεια που στηρίζεται στο δανεισµό και όχι η ευµάρεια που στηρίζεται στις
πραγµατικές παραγωγικές δυνατότητες µιας χώρας; Εσείς τι έρχεστε και λέτε γι’ αυτό; Λέτε ότι δεν θα πληρώσετε τα παλιά δάνεια; Αυτή είναι η απάντησή σας στο πρόβληµα της
χρηµατοδότησης της χώρας και της ενίσχυσης της παραγωγικής
της βάσης;
Να συµφωνήσουµε ότι οι παθητικές ΔΕΚΟ ανήκουν στο παλιό
και σε εκείνο που πρέπει να υπερβούµε; Πόσο στέρξατε στο να
φθάσουµε σε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς στις ΔΕΚΟ;
Και πόσο στέρξατε στις αποκρατικοποιήσεις σε ορισµένες εξ
αυτών, οι οποίες χρειάζεται να αποκρατικοποιηθούν για να γίνουν επενδύσεις και να προχωρήσουµε σε µία άλλη πορεία;
Να συµφωνήσουµε ότι η επιτοµή του παλιού και διεφθαρµένου
είναι το πελατειακό κράτος, δηλαδή ένα κράτος το οποίο στην
πραγµατικότητα είναι έρµαιο των συντεχνιών, των πιέσεων συγκεκριµένων επενδεδυµένων συµφερόντων, εκείνων δηλαδή των
οικοδοµούµενων σχέσεων που δεν επιτρέπουν την ορθολογική
διάρθρωσή του;
Μα, ποιος είναι εκφραστής αυτής της λογικής σήµερα; Δεν
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που όποιο αίτηµα ακούσει από οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα, από οποιαδήποτε συντεχνία, από όποιον
πάει στην πόρτα του και χτυπήσει, αµέσως το κάνει αποδεκτό;
Ποιος είναι ο εκφραστής της πελατειακής νοοτροπίας και ποιος
κοµίζει εδώ το νέο και ποιος το παλιό;
Να συµφωνήσουµε ότι στο παλιό που πρέπει να αφήσουµε
πίσω µας είναι η πολιτική τροµοκρατία της άκρας Αριστεράς;
Ποιος έχει πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στο παλιό και στο νέο,
όταν ακόµα και σήµερα ακούσαµε δηλώσεις από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ για την τροµοκρατία και για το πόσο εύκολα αναλαµβάνουν αυτόν τον τίτλο για τον εαυτό τους;
Να συµφωνήσουµε ότι στο παλιό ανήκουν οι κουκουλοφόροι,
τα καψίµατα στην Αθήνα; Να συµφωνήσουµε ότι στο παλιό ανήκει η βία των οµάδων της άκρας Αριστεράς µέσα στα πανεπιστήµια; Να συµφωνήσουµε ότι αυτό είναι το παλιό και από αυτό
πρέπει να φύγουµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να πάµε στα τσεκούρια µάλλον.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιος θέλει, αλήθεια, να φύγει απ’
αυτό; Ποιος παίρνει ξεκάθαρη θέση σ’ αυτό; Ποιος έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί σ’ αυτό; Ποιος µας βγάζει απ’ αυτό;
Να συµφωνήσουµε ότι σε τελευταία ανάλυση στο παλιό ανήκει
η απαξίωση της δηµόσιας περιουσίας; Πόσο έχετε στέρξει στο
να αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία; Κάνατε τίποτα; Παραδείγµατος χάριν, ποια είναι η θέση σας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν έχετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχω; Να κατέβω τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δυστυχώς, έπεσε σε
σας η τύχη και η στιγµή να µην…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας διευκόλυνε γιατί θα σας
ήταν λίγο δύσκολο να συνεχίσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι πολύ εύκολο να συνεχίσω,
αλλά δεν µου δίνει την άδεια ο Πρόεδρος. Αν µπορείτε να µου
δώσετε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, καλώς, αν δεν
έχω ούτε τριάντα, πρέπει να κατέβω κατευθείαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε ένα λεπτό γιατί
σας διέκοψα κιόλας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε του
χρόνο να µιλήσει!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χωρίς χρόνο, κύριε Προέδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτές οι τρίπλες στον
Πειραιά, όχι στην Καβάλα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έλεγα, λοιπόν, στο Ελληνικό, παραδείγµατος χάριν, ποια ήταν η θέση σας για την αξιοποίηση της
περιουσίας στο Ελληνικό. Φαντάζοµαι ότι η λύση είναι η άλλη, η
εναλλακτική, να δώσουµε τη δυνατότητα στο δήµαρχο να δίνει
αυτές τις «ωραίες» άδειες που δίνει για τα λούνα παρκ, για να
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σκοτώνεται ο κόσµος. Αυτή είναι η εναλλακτική απέναντι σ’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπε ότι η Αριστερά δεν κυβέρνησε ποτέ. Είναι ανεύθυνη. Δεν έχει ευθύνη για
όλο αυτό το παλιό. Η ευθύνη γι’ αυτό το παλιό βρίσκεται στα κόµµατα που κυβέρνησαν µέχρι σήµερα. Μα το πρόβληµα ήταν ακριβώς αυτό. Ναι, µεν κυβερνούσαν τα κόµµατα αυτά, αλλά
ηγεµόνευε ιδεολογικά η Αριστερά. Μέχρι χθες υποκλινόµασταν
σ’ αυτές τις αξίες και αρχές ως δήθεν ανώτερες. Αυτό που άλλαξε µε την Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά είναι κυρίως και
ακριβώς αυτό: Δεν προσκυνάµε πια την ιδεολογική ηγεµονία της
Αριστεράς! Είµαστε περήφανοι για τις δικές µας αξίες, τις δικές
µας ιδέες και εφαρµόζουµε ένα πρόγραµµα που ακριβώς εκφράζει αυτές τις αξίες και αυτές τις ιδέες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Προτού δώσω τον
λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τον κ. Κουκουλόπουλο, να πω ότι όπως ξέρετε έχουµε συµφωνήσει στις
17.00’ να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία. Θα παρακαλέσω επειδή
υπάρχουν ακόµα εννέα συνάδελφοι εγγεγραµµένοι -και θεωρώ
ότι πρέπει να µιλήσουν- και εννοείται ότι θα πάρουν τον λόγο
όσοι τον δικαιούνται, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και όσοι
εκ των ειδικών αγορητών θέλουν, για να µην υπάρξει λόγος να
µε στενοχωρήσετε ή να σας στενοχωρήσω, να κρατάµε όλοι το
χρόνο µας, αρχής γενοµένης από τον κ. Βορίδη που του έτυχε
δυστυχώς να ξεκινήσει από αυτόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι διασφαλίζεται η λειτουργία
της Βουλής; Πάρα πολύ ωραία! Το µεσοπρόθεσµο συζητείται επί
µία εβδοµάδα. Εδώ ούτε µία συνεδρίαση δεν κάναµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να πάρω τον λόγο γιατί
έγιναν δύο αναφορές από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς και από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην καθαρή εξήγηση
που κάναµε η Ελιά, το ΠΑΣΟΚ, η δηµοκρατική παράταξη. Η καθαρή µας εξήγηση ονοµάστηκε «εκβιαστικό δίληµµα» από τη Δηµοκρατική Αριστερά και «άσφαιρο δίληµµα» από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΠΑΣΟΚ –και πολύ περισσότερο και ως Ελιά, γιατί είµαστε
δύο Βουλευτές παραπάνω και έχουµε δηλώσει έτοιµοι για πρωτοβουλίες µετά τις εκλογές για να γίνουµε ακόµα περισσότεροιείναι ο εγγυητής της κυβερνητικής σταθερότητας και ο προοδευτικός πόλος της κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτό το ρόλο
ασκούµε µε συνέπεια γιατί τον πιστεύουµε. Ζητάµε λαϊκή εντολή
για να συνεχίσουµε και να ενισχύσουµε αυτό ακριβώς που κάνουµε.
Αποδοκιµασία µας στις εκλογές σηµαίνει ότι δεν εγκρίνεται η
στάση µας από τους πολίτες. Αποδοκιµασία µας σηµαίνει ότι δεν
έχει νόηµα η ενίσχυση του προοδευτικού πόλου. Γι’ αυτό και κάναµε µία καθαρή εξήγηση ότι αποδοκιµασία µας σηµαίνει ότι
µπαίνει τέλος στην κυβέρνηση συνεργασίας. Τι είναι εκβιαστικό;
Τι είναι άσφαιρο; Κάποιοι έξω από τη Βουλή γελάνε κιόλας. Δεν
θα καθίσω να σχολιάσω αντιδράσεις.
Να βάλουµε τα πράγµατα σε µία σειρά;
Πρώτον, µε δεδοµένο το συσχετισµό δυνάµεων στην παρούσα
Βουλή και µε δεδοµένη επίσης τη στάση όλων των κοµµάτων και
πολιτικών οµάδων µέσα στη Βουλή, χωρίς το ΠΑΣΟΚ, χωρίς την
Ελιά, υπάρχει Κυβέρνηση; Όχι, δεν έχει τη δεδηλωµένη. Αυτό τι
είναι; Είναι άσφαιρο; Είναι εκβιαστικό; Είναι ψευδές; Είναι για
γέλια; Μια απλή αλήθεια.
Δεύτερον, θέλετε αποδείξεις για το ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ελιά
συγκροτούν τον προοδευτικό πόλο της Κυβέρνησης;
Να σταχυολογήσω πέντε-έξι πολύ ηχηρές: Η προστασία της
πρώτης κατοικίας, η µεγάλη νίκη του ελληνικού γάλατος, η διαφάνεια στις αποκρατικοποιήσεις που πρώτη φορά τα τελευταία
τριάντα χρόνια περνούν από τη Βουλή για να πει τη γνώµη της
για τα σχέδια των προκηρύξεων, η µείωση των εργοδοτικών εισφορών, τα προγράµµατα ανάσχεσης της ανεργίας και το µέτωπο του συνταγµατικού τόξου, είναι µερικές µόνο
πρωτοβουλίες που φέρουν τη δική µας σφραγίδα και δίνουν
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νόηµα σε αυτό που λέµε «προοδευτικός πόλος της κυβερνητικής
συνεργασίας».
Απευθυνόµαστε πρώτα απ’ όλα σε όλους τους πολίτες και κυρίως, στους συµπολίτες µας που µας τίµησαν µε την ψήφο τους
στις δύσκολες εκλογές του Ιουνίου του 2012, σε συνθήκες τροµακτικής πόλωσης και κράτησαν όρθια την παράταξη. Τους λέµε
ότι τη δική τους εντολή τιµήσαµε.
Μας ζήτησαν να υπάρχει κυβέρνηση, να παραµείνει η χώρα
στο ευρώ, να βάλουµε «πλάτη» για να µην περάσουν αντιλαϊκές
λύσεις και να βγάλουµε πέρα το πρόγραµµα που εµείς είχαµε
ξεκινήσει. Αυτό κάναµε κι αυτό κάνουµε µέχρι αυτήν τη στιγµή.
Απευθυνόµαστε σε εκείνους τους πολίτες, στον πικραµένο
κόσµο της δηµοκρατικής παράταξης που πίστεψε όχι µόνο τον
ΣΥΡΙΖΑ και τη ΔΗΜΑΡ, όχι µόνο τους Ανεξάρτητους Έλληνες και
άλλους αλλά ακόµη και τη Νέα Δηµοκρατία και τον κ. Σαµαρά
ότι υπάρχουν άλλες λύσεις και άλλες συνταγές. Δεν υπήρχαν
άλλοι δρόµοι για να διαλέξουµε, δυστυχώς. Δεν ήταν µονόδροµος. Δεν είχαµε εµείς άλλο δρόµο.
Τους λέµε λοιπόν δυνατά και καθαρά ότι τα δύσκολα τελείωσαν. Είµαστε εδώ για να µην υπάρξουν άλλα µέτρα λιτότητας
στην κοινωνία. Είµαστε στην έξοδο των µνηµονίων και πρέπει να
ξανασκεφτούν.
Και απευθυνόµαστε τέλος σε όλους τους Έλληνες που πιστεύουν στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο αγαθό της κυβερνητικής σταθερότητας, που πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσουµε
–και αν άκουσαν σήµερα τον κ. Τσίπρα θα έχουν πειστεί γι’ αυτό
και σε αυτό θα κάνω ολοκληρώνοντας µία µικρή αναφορά- και
τους λέµε να µας δώσουν τη δύναµη για να φτάσει ως το τέλος
αυτή η προσπάθεια να µας δώσουν πάνω απ’ όλα τη δύναµη,
όπως είπε σήµερα το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, µιλώντας
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, να πάρουµε την πρωτοβουλία που
αρµόζει στο DNA της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης, να ενώσουµε τους Έλληνες.
Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα για την πατρίδα κι ευχαριστώ
–και δεν ειρωνεύοµαι- πραγµατικά τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που είπε πρώτον –τονίζω ξανά ότι δεν ειρωνεύοµαι- ότι δέχεται διάλογο που δεν θα
αναφέρεται καθόλου στα µνηµόνια. Και συµπληρώνω: Προφανώς, αφού τα µνηµόνια τελείωσαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, είπε ότι δέχεται διάλογο µόνο για την Ελλάδα από
εδώ και πέρα. Και απαντάω: Φυσικά, αφού µετά την αποφυγή
άτακτης χρεοκοπίας, την παραµονή στη ζώνη του ευρώ, τα πλεονάσµατα και την έξοδο στις αγορές -όπως λέµε πρώτοι εδώ και
τρία µόνο εµείς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κι εδώ και δύο χρόνια µαζί και
µε άλλους- ήρθε η ώρα για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.
Αυτή ήταν η εθνική στρατηγική της χώρας.
Θέλω να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ για την
ανοχή σας, αν κι έχω κάνει πολύ µικρή παρέκβαση από τον χρόνο
που µου δώσατε, και θέλω να πω κάτι που πιστεύω βαθιά και το
είπα κι εχθές από το Βήµα της Βουλής και το επαναλαµβάνω.
Τη νέα Ελλάδα θα την χτίσουν οι δυνάµεις που ανήκουν στην
κοινωνική συµµαχία των παραγωγών γνώσης προϊόντων και υπηρεσιών, ανταγωνιστικών στο διεθνές περιβάλλον που ζούµε θα
τη χτίσουν οι νέοι είτε µέσα στην Ελλάδα είτε έχουν πάρει τον
οµµατιών τους, γιατί πιστεύουν στην πατρίδα.
Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς εκφραστές, οι νέοι και παλαιοί
θα είναι φυσικά µπροστά, αλλά από τις πολιτικές δυνάµεις που
υπάρχουν, πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξουν αυτοί που δεν λιποτάκτησαν, αυτοί που δεν λύγισαν, αυτοί που δεν εγκατέλειψαν
την προσπάθεια, αυτοί που στάθηκαν όρθιοι στα τέσσερα δύσκολα χρόνια, γιατί έβαλαν την πατρίδα πάνω από οτιδήποτε
άλλο, πάνω και από το δικό τους πολιτικό συµφέρον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, γιατί έχει ζητήσει
τον λόγο και ο κ. Τσούκαλης.
Κύριε Τσούκαλη, θα πάρετε τώρα τον λόγο; Δεν υπάρχει
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άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Είµαι και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εννοώ ότι δεν προηγείται, γιατί και εσάς µίλησε ο Αρχηγός σας.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πάρετε τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εάν θέλει να µιλήσει η κ. Κουντουρά, ευχαρίστως να
προηγηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Κουντουρά, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Στα τρία λεπτά που έχω είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω όλα
αυτά που θα ήθελα να πω τη δεύτερη ηµέρα συζήτησης, όπου
ψηφίζεται το µεσοπρόθεσµο. Επιγραµµατικά, λοιπόν, θα πω τα
εξής:
Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός έχει υποστεί
µια εγκληµατική πολιτική λιτότητας και φτωχοποίησης. Ο Κώστας Καραµανλής το 2009 είπε µεγάλες αλήθειες για την κακοδιαχείριση του ΠΑΣΟΚ και ότι το χρέος πλέον είχε φθάσει σε
σηµείο τέτοιο που έπρεπε να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Είπε ότι
θα παγώσει τους µισθούς και τις συντάξεις, αλλά ότι δυστυχώς
ο ελληνικός λαός πίστεψε στην ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου και είπε ότι λεφτά υπάρχουν.
Παραποίησε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ της κυβέρνησης Καραµανλή, τα οποία φυσικά η κ. Γεωργαντά, η σηµερινή Ευρωβουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κατήγγειλε.
Ο κ. Γεωργίου, ο οποίος είναι Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, είναι
υπόδικος. Η συγκυβέρνηση, όµως, τον καλύπτει και τον κρατάει
στη θέση του. Τα αποτελέσµατα αυτής της εξαπάτησης ήταν µια
τεράστια ύφεση, ληστρική φορολογία του ελληνικού λαού, κλείσιµο τετρακοσίων πενήντα επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας
στο 30%, έξι χιλιάδες αυτοκτονίες, ένας στους τρεις Έλληνες
στο όριο της φτώχειας, ακρίβεια και το χρέος από το 2009, που
ήταν 295 δισεκατοµµύρια, έφθασε στα 320 δισεκατοµµύρια σήµερα. Κούρεψαν, έκλεψαν τα αποθεµατικά των πανεπιστηµίων,
νοσοκοµείων, ασφαλιστικών ταµείων και, φυσικά, τους µικροοµολογιούχους, που τους αντιµετωπίζουν σήµερα σαν εγκληµατίες, στέλνοντας τα ΜΑΤ.
Η Γερµανία ξέρει ποιος είναι ο πραγµατικός τρόπος διάσωσης.
Το 1953 διασώθηκε η ίδια µε αυτόν τον τρόπο. Όµως, δεν θέλει
να το κάνει, ακριβώς γιατί είµαστε ένας θησαυρός. Είµαστε το
στολίδι της Ευρώπης. Είµαστε η περιουσία της Ευρώπης.
Έχουµε τόσο πλούτο, που προφανώς µαζί µε τους υπαλλήλους
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τους, που συγκυβερνούν εδώ στην Ελλάδα, εξυπηρετούν τα συµφέροντα της τρόικας και µας παρουσιάζουν ένα πλεόνασµα ανύπαρκτο. Γιατί ένα πλεόνασµα που έρχεται από ύφεση, όπως
καταλαβαίνετε, δεν είναι πραγµατικό. Βγαίνει η EUROSTAT και
λέει ότι όντως ψεύδεται η ελληνική Κυβέρνηση, ότι υπάρχει πρωτογενές έλλειµµα 15 δισεκατοµµυρίων, δίχως τους τόκους.
Ο κόσµος, όµως, δέχεται µία µόνιµη απειλή, προκειµένου να
σας ψηφίσει, διότι εσείς έχετε υποκύψει σε ξένα και σε ντόπια
συµφέροντα, έχετε καταστρέψει την ελληνική κοινωνία µε φόρους και απαλλάσσετε από ποινικές ευθύνες όλους αυτούς οι
οποίοι έχουν καταχραστεί δηµόσιο χρήµα. Ενώ ξέρετε ότι το
χρέος δεν είναι βιώσιµο, εσείς ακόµη και σήµερα προσπαθείτε
να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό, για να υφαρπάξετε την ψήφο
του.
Αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό το µεσοπρόθεσµο, δεν είναι τίποτα
άλλο παρά άλλη µία παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Το χρέος
δεν είναι βιώσιµο. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και αλλαγή ηγεσίας. Το καταψηφίζουµε και λέµε στον ελληνικό λαό ότι εµείς, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα επιτρέψουµε άλλο αυτήν την εξαθλίωση η οποία συµβαίνει. Θα αγωνιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις να προστατέψουµε τα συµφέροντά του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από
το Δηµοτικό Σχολείο Δεµενικών Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
Επίσης, θέλω να σας ανακοινώσω ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
και ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, Βουλευτής Ηµαθίας, µε
επιστολή τους µας ενηµερώνουν ότι προσχωρούν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, ο
Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, µε επιστολή
του µας ενηµερώνει ότι αποδέχεται την ένταξή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 9 ΜΑΪΟΥ 2014

«

11869

11870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 9 ΜΑΪΟΥ 2014

11871

11872

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ’ - 9 ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα δώσω τον λόγο
στους συναδέλφους που έχουν ζητήσει να µιλήσουν. Κανονικά,
αν διάβαζα τον κατάλογο, θα έπρεπε να τους διαγράψω.
Θα δώσω, λοιπόν, τον λόγο στον κύριο Υπουργό και αυτό να
το σεβαστούν όλοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει επιτροπή παράλληλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχει «υπάρχει επιτροπή», κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει. Είναι η Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό δεν συνάδει µε
τα κοινοβουλευτικά ήθη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν δύο επιτροπές που
συνεδριάζουν ταυτόχρονα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Τσούκαλη, θέλετε να µιλήσετε τώρα ή να προηγηθεί ο κύριος Υπουργός;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ας προηγηθεί ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή όλες -κυριολεκτικά όλες- τις τοποθετήσεις των
συναδέλφων σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και θα ήθελα να κωδικοποιήσω λίγο ορισµένες σκέψεις και παρατηρήσεις επί των τοποθετήσεων των Αρχηγών των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των
συναδέλφων Βουλευτών.
Μίλησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για αντιφάσεις της Κυβέρνησης. Συγγνώµη, αλλά οι αντιφάσεις είναι µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγµα -και µπορεί κανένας
να ανατρέξει στα Πρακτικά- Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, από τη µια πλευρά, κατηγορούσαν την Κυβέρνηση ότι
το µεσοπρόθεσµο τους το έδωσαν έτοιµο οι ξένοι και από την
άλλη, έλεγαν ότι αποφεύγει η Κυβέρνηση να δείξει το δηµοσιονοµικό κενό που οι δανειστές υπολόγισαν. Και τα δύο δεν γίνονται!
Άλλοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης υποστήριξαν την ανάγκη αύξησης των ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα είπαν ότι η χώρα ξεπουλάει τα πάντα και
δεσµεύονται να διώξουν όλους τους επενδυτές. Αφήστε που δεν
µας είπαν και πού θα βρουν τα λεφτά για την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων.
Άλλοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησαν
για εξαγορά ψήφων λόγω της διανοµής του κοινωνικού µερίσµατος. Συγγνώµη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστήριζε µέχρι πρόσφατα
ότι δεν θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα το 2013, ότι θα
απαιτηθούν νέα µέτρα το 2014, ότι η τρόικα δεν θα µας αφήσει
ως Κυβέρνηση να διανείµουµε κοινωνικό µέρισµα; Σήµερα µιλά
για εξαγορά ψήφων;
Λυπάµαι, αλλά τέτοια άλµατα λογικής δεν µπορώ να τα παρακολουθήσω!
Στη συζήτηση ακούστηκαν και ανακρίβειες. Ας ανατρέξει κανένας στα Πρακτικά για να τα διαπιστώσει. Για παράδειγµα, δύο
Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και µια Ανεξάρτητη
Βουλευτής σήµερα υποστήριξαν ότι στο µεσοπρόθεσµο περικλείονται 18,6 δισεκατοµµύρια νέοι φόροι. Δύο άλλοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπαν ότι αυτοί είναι 14
δισεκατοµµύρια. Άλλος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οι νέοι
φόροι είναι 5 δισεκατοµµύρια.
Εξήγησα χθες αναλυτικά, µε στοιχεία από πού προέρχεται η
προβλεπόµενη αύξηση των εσόδων. Νέοι φόροι δεν υπάρχουν.
Αντίθετα, στοχεύουµε στη σταδιακή µείωση των φορολογικών
συντελεστών.
Άλλη ανακρίβεια: Άκουσα σήµερα Βουλευτή της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να λέει ότι η Κυβέρνηση βαπτίζει το µνηµόνιο µεσοπρόθεσµο. Λησµονεί ή αγνοεί ή παραπληροφορεί το Σώµα,
όταν δεν λέει ότι βάσει του νόµου του 2010 η Κυβέρνηση, η κάθε
κυβέρνηση, είναι υποχρεωµένη να καταρτίζει κάθε χρόνο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, προσθέτοντας µια επιπλέον χρονιά και αν υπάρχουν σηµαντικές
αλλαγές, µάλιστα, να καταθέτει και επικαιροποίηση. Πού το είδε,
συνεπώς, το νέο µνηµόνιο;
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Ακούσαµε, επίσης, από ορισµένους και τη γνωστή ισοπεδωτική
κριτική και κάποιες αναφορές σε ειδικά δικαστήρια σήµερα, που
φυσικά συνοδεύονται και από την απουσία γενικώς εναλλακτικών
ρεαλιστικών προτάσεων. Αυτά δεν θα τα σχολιάσω. Δεν σχολιάζονται, άλλωστε. Θεωρώ ότι είναι λόγια του αέρα. Έλεος, όµως,
πια µε την παραπληροφόρηση, τη µεµψιµοιρία, το µηδενισµό. Η
χώρα έχει ανάγκη από σοβαρότητα, ορθολογισµό, αξιοπιστία.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησε για τη νέα
Ελλάδα. Ποιες ήταν, όµως, οι προβλέψεις του για τη σηµερινή
Ελλάδα; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν υποστήριζε ότι δεν θα
πετύχουµε στον προϋπολογισµό του 2013; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έλεγε ότι το πρώτο τετράµηνο φέτος θα αναθεωρήσουµε τον προϋπολογισµό και θα καταθέσουµε συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έλεγε ότι θα
χρειαστούν νέα µέτρα λιτότητας για πέρυσι και για φέτος; Η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έλεγε ότι δεν θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασµα το 2013; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έλεγε
ότι δεν θα βγούµε στις αγορές;
Στη σηµερινή Ελλάδα, οι εκτιµήσεις σας, οι προβλέψεις σας –
και οι προσδοκίες σας, θα έλεγα- διαψεύστηκαν.
Αφήνουµε τη σηµερινή Ελλάδα και πάµε στη νέα Ελλάδα, τη
νέα Ελλάδα που οραµατίζεστε. Η νέα Ελλάδα είναι αυτή που θα
διώχνει τις επενδύσεις και τους επενδυτές; Η νέα Ελλάδα είναι
αυτή που θα επανακρατικοποιήσει όλες τις επιχειρήσεις, ακόµα
και τις ζηµιογόνες; Η νέα Ελλάδα είναι αυτή που θα δηµιουργήσει ένα µεγάλο, ένα µεγαλύτερο κράτος; Η νέα Ελλάδα είναι
αυτή που θα διώξει την επιχειρηµατικότητα;
Συγγνώµη, αλλά αυτή είναι η Ελλάδα της στασιµότητας και
του τέλµατος.
Εµείς αποκαταστήσαµε τη θέση της χώρας στην Ευρώπη, αποµακρύναµε την αβεβαιότητα για το ευρώ, αντιµετωπίσαµε τα
υψηλά δίδυµα ελλείµµατα, αποκαταστήσαµε την αξιοπιστία της
χώρας στο εξωτερικό και τη σταθερότητα στο εσωτερικό. Βήµαβήµα, µ’ αυτήν τη σταθερότητα οδηγούµε την Ελλάδα στο αύριο.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση και τις τοποθετήσεις κάποιων άλλων συναδέλφων, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε
ορισµένα πράγµατα. Η κοινωνική ευαισθησία που κάποιοι επικαλούνται, δεν είναι προνόµιο ορισµένων σ’ αυτήν την Αίθουσα, ενώ
καρδιά και ψυχή –όπως είπαν δύο συνάδελφοι- διαθέτουν πολλοί
εδώ µέσα και, κυρίως, οι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι έδωσαν τον πιο σκληρό αγώνα τα τελευταία χρόνια και πήραν δύσκολες αποφάσεις. Εκεί φαίνεται η καρδιά και η
ψυχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δύο τελευταία χρόνια, η
χώρα ανέκτησε σηµαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας. Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι επιτεύχθηκαν. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύθηκε. Οι διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιήθηκαν.
Η ύφεση έγινε πιο ρηχή. Η αυξητική δυναµική της ανεργίας ανακόπηκε. Η χώρα απέκτησε και πάλι, µετά από τέσσερα χρόνια,
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Η κατάσταση σταθεροποιήθηκε.
Η Ελλάδα κερδίζει το στοίχηµα. Η χώρα γυρίζει σελίδα και αυτό
αναγνωρίζεται διεθνώς. Ενισχύουµε την αξιοπιστία µας, ανακτούµε την αξιοπρέπειά µας και κερδίζουµε τη χαµένη µας αυτοπεποίθηση.
Βέβαια, δεν θριαµβολογούµε. Γνωρίζουµε, όπως είπε και ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ότι η πορεία είναι
µακρά, δύσκολη και µε εµπόδια. Δεν έχουµε βγει από την κρίση.
Βγαίνουµε, όµως.
Αυτή ακριβώς η στιγµή επιβάλλει σε όλους µας, όπως είπα και
εχθές, συγκλίσεις, εθνικό σχέδιο και σκληρή δουλειά. Εµείς είµαστε αποφασισµένοι να οικοδοµήσουµε πάνω στη σταθερότητα
που µε τόσο κόπο και κόστος πέτυχε η χώρα. Ήδη το κάνουµε.
Με σοβαρότητα, µεθοδικότητα, διορατικότητα και µε σταθερά
βήµατα βγάζουµε την Ελλάδα από την κρίση.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς αναφέρθηκε στο
σκέλος των εσόδων –δίνοντας και συγκεκριµένα στοιχεία- και µίλησε για αύξηση άµεσων και έµµεσων φόρων. Κατ’ αρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι από το 2014 µέχρι το 2018 δεν υπάρχει
αύξηση άµεσων φόρων. Η όποια αύξηση άµεσων φόρων προβλέπεται φέτος, έχει αναλυθεί µέσα στο µεσοπρόθεσµο και είναι κυρίως από την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισµού την
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περυσινή χρονιά –άρα και τη µεταφορά αυτού του καλύτερου
αποτελέσµατος στο 2014- από τη φορολογική µεταρρύθµιση µε
συγκεκριµένα ποσά που αναλύονται, από την πλήρη εφαρµογή
του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, από το φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, από το φόρο των αποθεµατικών επιχειρήσεων.
Συνεπώς πουθενά δεν υπάρχουν νέοι φόροι –το είπα και εχθές
και το ανέλυσα- για την περίοδο 2014-2018. Είπα ότι τα καλύτερα
αποτελέσµατα στους έµµεσους φόρους -4 δισεκατοµµύρια ευρώ
παραπάνω- οφείλονται στους αυτόµατους σταθεροποιητές που
θα αρχίσουν να λειτουργούν και στο ποσοστό της φορολογικής
συµµόρφωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επειδή, µάλιστα, έγινε συγκεκριµένη αναφορά από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς στο πώς αυτό αναλύεται στο
ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, είπα εχθές ότι οι
έµµεσοι φόροι –όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη- συνδέονται µε την ιδιωτική κατανάλωση.
Συνεπώς οι εκτιµήσεις για την ιδιωτική κατανάλωση είναι ότι
θα υπάρξει µικρή αύξηση το 2015 και λίγο µεγαλύτερη το 2016
και το 2017 και θα σταθεροποιηθεί το 2018.
Είπα χθες πέντε συγκεκριµένους λόγους πάνω στους οποίους
εδράζονται αυτές οι εκτιµήσεις, οι οποίες είναι κοινές, δικές µας
και των ευρωπαϊκών οργάνων. Οι λόγοι είναι: Πρώτον, το διαθέσιµο εισόδηµα που λόγω της εσωτερικής υποτίµησης και των µέτρων δηµοσιονοµικής στήριξης προσαρµογής είχε µειωθεί
δραστικά τα προηγούµενα χρόνια. Δεύτερον, η αύξηση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας, µε αποτέλεσµα αυτό να
έχει µια θετική συνεισφορά στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Τρίτον, είναι το γενικό επίπεδο τιµών το οποίο αρχίζει να
µειώνεται από το 2013. Συνεπώς οι χαµηλές τιµές σε συνδυασµό
µε τις προσφορές που γίνονταν από τις επιχειρήσεις θα ενισχύσουν την καταναλωτική ζήτηση. Τέταρτον, είναι η καταναλωτική
πίστη που µειώθηκε σηµαντικά τα προηγούµενα χρόνια και εκτιµούµε ότι θα αρχίσει σταδιακά να ανακάµπτει. Πέµπτον, είναι οι
αβεβαιότητες που ήταν µεγάλες και πλέον δεν υφίστανται τόσο
για επενδυτικά έργα όσο και για καταναλωτικές πρωτοβουλίες.
Αναφέρθηκε, επίσης, ότι οι στόχοι, κυρίως για το κοµµάτι της
οικονοµικής µεγέθυνσης, είναι υπεραισιόδοξοι. Θα σας πω τρία
στοιχεία για αυτό.
Πρώτα από όλα, το παρελθόν, τα δύο τελευταία χρόνια, είναι
καλός σύµµαχος της Κυβέρνησης. Οι εκτιµήσεις µας και για την
οικονοµική µεγέθυνση –ύφεση, προφανώς, το 2013- ήταν πιο ρεαλιστικές απ’ αυτές που υπήρχαν στα προγράµµατα.
Δεύτερον, έδωσα έναν δείκτη, τον οποίο δεν είδα κανένας να
αξιολογεί σ’ αυτήν την Αίθουσα. Η Ελλάδα σύµφωνα µε τις δικές
µας εκτιµήσεις –και όχι µόνο τις δικές µας αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων- και το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έχει ακριβώς τα ίδια στοιχεία αναφέρει ότι κατά µέσο όρο η αύξηση του ΑΕΠ εκτιµάται ότι την επόµενη πενταετία να είναι 2,8%.
Επί πολλά χρόνια η Ελλάδα από το 1995 µέχρι το 2007 είχε
µέσο όρο αύξησης οικονοµικής µεγέθυνσης 3,7% και σε αυτό
δεν έχει συνυπολογιστεί το µέγεθος του παραγωγικού κενού και
οι φιλικές προς την οικονοµική ανάπτυξη διαρθρωτικές αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις που ήδη έχουν υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν, όπως είναι η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Συνεπώς και σε αυτήν την περίπτωση και γι’ αυτόν το δείκτη
εκτιµώ ότι δεν υπάρχει θέµα υπεραισιοδοξίας, µάλλον υπάρχει
θέµα αντικειµενικής αποτύπωσης της πραγµατικότητας, ρεαλιστικών προβλέψεων για την εξέλιξη των µακροοικονοµικών δεικτών. Βεβαίως, στην οικονοµία βεβαιότητες δεν υπάρχουν, αλλά
αυτή η Κυβέρνηση έχει δικαιωθεί για τις εκτιµήσεις της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πολύ.
Αναφέρθηκε ο Αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων στα απο-
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τελέσµατα της EUROSTAT. Η EUROSTAT ανακοίνωσε στις 23-42014 τα αποτελέσµατα για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2013,
στηριζόµενη στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία τα οποία έκανε
πλήρως αποδεκτά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς επιφυλάξεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Του κ. Γεωργίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτά τα στοιχεία είναι δηµόσια διαθέσιµα από 14-4-2014.
Έχει εκδοθεί σχετικό δελτίου Τύπου, στο οποίο υπάρχει σαφής
αναφορά στο πρωτογενές ισοζύγιο. Άρα, οι υπολογισµοί δεν
είναι δικοί µας, είναι επίσηµοι υπολογισµοί που επιβεβαιώνουν
απόλυτα τα όσα ανέφερα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
Καταθέτω στα πρακτικά τις σχετικές εκθέσεις και τις σχετικές
αναφορές.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τέλος, η Κυβέρνηση δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες που
έχουν κατατεθεί από συναδέλφους τις κυβερνητικής πλειοψηφίας και από συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ειδικά, την τροπολογία που αφορά εκµισθώσεις ακινήτων των ΟΤΑ
θα την αξιολογήσει, ώστε να ενταχθεί σε επόµενο νοµοσχέδιο
της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καθόλου πελατειακό κράτος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, διά γυµνού οφθαλµού φαίνεται ότι το µεσοπρόθεσµο, εκτός της γενικής, καθαρά αντεργατικής και αντιλαϊκής του κατεύθυνσης έχει και νέα µέτρα, κόντρα σε όλα αυτά
που λέγονται και τις διαφηµίσεις που έγιναν.
Παραδείγµατος χάριν, προβλέπει –χωρίς να τα έχει εξειδικεύσει ακόµη, αυτό θα το κάνει µετά τις εκλογές- αντεργατικά µέτρα
3 δισεκατοµµύρια. Οι έµµεσοι φόροι είναι 4 δισεκατοµµύρια. Είπε
ο κ. Σταϊκούρας προηγουµένως ότι δεν βάζουνε άµεσους φόρους. Γιατί δηλαδή τους έµµεσους δεν τους πληρώνουµε από
την τσέπη µας; Τι είναι αυτοί, καλοί φόροι;
Ίσα-ίσα στην Ελλάδα είχαµε, αν θέλετε, κυρίως βαρείς έµµεσους φόρους. Τώρα έχουµε και άµεσους και έµµεσους.
Τρίτον, συµπεριλαµβάνει 6 δισεκατοµµύρια µέτρα –εννοούµε
µέτρα που θα πληρώσει ο λαός- από προηγούµενες αποφάσεις.
Και στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Εµείς
είµαστε αντίθετοι και µε τα κάθετα, αλλά και µε τα οριζόντια
µέτρα. Αντεργατικά δεν είναι µόνο τα οριζόντια, αλλά και τα κάθετα µέτρα. Και µε την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µας έχει εξηγήσει ποια είναι τα ποσοστά, ποιο είναι το
κριτήριο της φορολόγησης, όταν λέει ότι θα βάλει κάθετη φορολογία και όχι οριζόντια ή ότι θα πάρει κάθετα µέτρα. Διότι και τα
κάθετα µέτρα µπορεί να είναι εξίσου αντιλαϊκά.
Επίσης, το να πούµε ότι θα φορολογήσουµε τις περιουσίες,
πλούτος είναι οι οικογενειακές περιουσίες ή οι ατοµικές; Δεν
είναι, γιατί αυτά είναι µόνο ένα µέρος του πλούτου. Μάλιστα, οι
επιχειρηµατίες τώρα δεν επενδύουν συνήθως στις περιουσίες,
αλλά σε εµπορεύµατα, σε πρώτες ύλες, σε έρευνα για νέες τεχνολογίες, προκειµένου να ανέβει η κερδοφορία τους κ.λπ.. Το
κεφάλαιο είναι σχέση και δεν αποτυπώνεται πάντα ούτε µε τα
ακίνητα, αλλά ούτε και µε το ρευστό των καταθέσεων. Εν πάση
περιπτώσει, αυτά που λέω τα ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι
δεν τα ξέρουν. Όµως, µε τα συνθήµατα γίνεται προσπάθεια να
συγκαλυφθούν πολλά πράγµατα.
Για µας τα χειρότερα µέτρα είναι αυτά που λέγονται «αναδιαρθρώσεις». Λιτότητα δεν είναι µόνο ο χαµηλός µισθός. Γιατί να
σας πω και κάτι άλλο; Σε µία απότοµη µεγάλη κερδοφορία των
κεφαλαιοκρατών, µπορεί να γίνει και αύξηση µισθών. Όµως, οι
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αναδιαρθρώσεις εξασφαλίζουν ότι η λιτότητα, η ταξική πολιτική
θα είναι µόνιµη. Από τη στιγµή, για παράδειγµα, που δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις ή ατοµικές συµβάσεις ακόµα και
έναντι της επιχειρησιακής και της κλαδικής σύµβασης, από τη
στιγµή που «απασχόληση» θεωρείται και το να δουλεύεις δύο
ώρες το µήνα, τότε οι κεφαλαιοκράτες δεν έχουν πρόβληµα να
σου δώσουν και µια µικρή αύξηση. Σιγά! Γιατί αυτό που καθορίζει
το ύψος του µισθού, δεν είναι απλώς το µεροκάµατο, αλλά και
το πόσες ώρες την ηµέρα δουλεύεις, πόσες µέρες το χρόνο και
αν έχεις σταθερή δουλειά.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε ριζικά αντίθετοι στις αναδιαρθρώσεις,
γιατί είναι οι χειρότερες. Βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε
υπέρ των µέτρων µείωσης των µισθών και µεροκάµατων. Όµως,
ακόµα χειρότερες είναι οι αναδιαρθρώσεις. Σας αναφέρω, για παράδειγµα, τις αναδιαρθρώσεις που συνδέονται µε την ίδια την
αγορά, που θεωρούµε ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Είναι χειρότερο το να πει κανείς ότι εγώ θα αυξήσω τον κατώτατο µισθό
και από 500 θα τον κάνω 700; Στο κάτω-κάτω, αυτό ισχύει για τους
ιδιώτες, για τον ιδιωτικό τοµέα. Τι τη νοιάζει την Κυβέρνηση; Τι θα
πάθει µια κυβέρνηση, ακόµα και η πιο ταξικά αντιλαϊκή αν στους
εκατό ιδιώτες, οι είκοσι δώσουν αυξήσεις; Και οι ιδιώτες όταν
έχουν περιθώρια, δίνουν αυξήσεις, γιατί και η κερδοφορία τους
είναι µεγαλύτερη, αλλά και η αύξηση που θα δώσουν δεν θίγει καθόλου τους ρυθµούς αύξησης της κερδοφορίας. Ακόµα και τώρα
στις συνθήκες της κρίσης, υπάρχουν κάποιοι επιχειρηµατίες που
δεν έχουν µειώσει τους µισθούς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι καλοί
αυτοί οι επιχειρηµατίες, αλλά ότι είναι αυτοί που δεν έχουν θιγεί
από την κρίση και ενδεχοµένως να κερδίζουν και από αυτή.
Αυτή είναι και η θέση µας για το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο. Επιπλέον, διαφωνούµε και µε την Κυβέρνηση που λέει ότι δεν είναι
µνηµονιακό, αλλά και µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που
λένε ότι είναι µνηµονιακό. Θέλετε να σας κάνουµε τη χάρη; Ας
πούµε, λοιπόν, ότι είναι µέτρα που πατάνε στην προοπτική µιας
ορισµένης ανάκαµψης. Θέλετε να πούµε ότι δεν έχουν καµµία
σχέση µε το µνηµόνιο; Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να πούµε
κάτι τέτοιο, διότι και η πολιτική που ακολουθούνταν προ µνηµονίου, στη διάρκεια των µνηµονίων και µετά τη λήξη της ηµεροµηνίας των µνηµονίων, είναι ακριβώς η ίδια στις βασικές
επιλογές. Απλώς στις συνθήκες της κρίσης και µέσω του µνηµονίου πέρασαν µέτρα µέσα σε ένα βράδυ -και το κίνηµα ήταν συνειδητά απροετοίµαστο από τις ηγεσίες του- για τα οποία στα
προηγούµενα χρόνια θα υπήρχε µια κινητοποίηση, µια απεργία
κοντά στις εκλογές. Τότε, λοιπόν, υπήρχε δισταγµός να περάσουν αυτά τα µέτρα ή δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική ικανότητα της Κυβέρνησης ή των Υπουργών να πάρουν αυτά
τα αντεργατικά µέτρα, παρά το γεγονός ότι θα ήθελαν, γιατί κάτι
τέτοιο θέλει και µια προετοιµασία εδάφους.
Για εµάς, λοιπόν, το θέµα «µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο» -και χωρίς
να υποτιµούµε τα συγκεκριµένα µνηµόνια που πέρασαν ως µνηµόνια- δεν αποτελεί ουσιαστική διαφορά. Δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική των µνηµονίων.
Μπορεί παραδείγµατος χάριν κάποιοι δείκτες να χαλαρώσουν.
Και αφού έχει εξασφαλιστεί ότι περνάνε, υλοποιούνται τα µνηµονιακά µέτρα και κυρίως οι αναδιαρθρώσεις, οι οποίες δεν είναι
µνηµονιακές, ισχύουν για όλη την Ευρώπη.
Δυστυχώς, η αντιπαράθεση –βέβαια δεν θα µπορούσε να γίνει
και διαφορετικά- ανάµεσα στον πόλο της Νέας Δηµοκρατίας και
στον πόλο του ΣΥΡΙΖΑ µπροστά στις εκλογές, έχει πάρει αποκρουστική µορφή. Και θα µου πείτε: Τόσο νοιάζεσαι για την
µορφή της αντιπαράθεσης; Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν είχαµε
εκλογές πολλά πράγµατα που λέγονται αυτές τις ηµέρες, δεν θα
λέγονταν. Θα λέγονταν µε άλλο τρόπο και από την πλευρά της
Νέας Δηµοκρατίας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως, είσαστε θανάσιµοι αντίπαλοι όσον αφορά τη διεκδίκηση της κυβέρνησης. Πόσο θανάσιµοι αντίπαλοι όµως είσαστε
όσον αφορά στο αν πρέπει Ελλάδα να είναι µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο αν πρέπει η Ελλάδα να είναι στο στρατιωτικό
βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο συµπληρωµατικός βραχίονας του ΝΑΤΟ;
Έχετε διαφορές; Έχετε. Τέτοιες διαφορές που υπάρχουν σήµερα και ανάµεσα σε κράτη-µέλη και ανάµεσα στα κόµµατα των
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κρατών-µελών, ανάµεσα ας πούµε στον κ. Σουλτς και στον κ. Γιούνγκερ. Υπάρχουν τέτοιες διαφορές ανάµεσα στον κ. Οµπάµα
και στην κ. Μέρκελ. Βεβαίως, τέτοιες διαφορές υπάρχουν.
Και µε αυτήν την έννοια, όταν λέµε αποκρουστική αντιπαράθεση, εννοούµε ότι εάν δεν ήταν εκλογές θα µπορούσε κάποιος
να γελάει κιόλας µε αυτά. Αλλά δυστυχώς δεν µπορείς να γελάσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία, παραδείγµατος χάριν, περίπου κατηγορεί
τον ΣΥΡΙΖΑ για τροµοκράτη, για επαναστάτη, ότι θα φέρει χάος
στην Ελλάδα, ότι θα µας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΝΑΤΟ, ότι θα σοβιετοποιήσει την ελληνική οικονοµία. Ε, έλεος.
Δεν είµαι υπερασπίστρια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από πού και ως πού;
Ο δε ΣΥΡΙΖΑ –και αυτό είναι το χειρότερο– ωραία, κάνει κριτική
στη Νέα Δηµοκρατία και καλά κάνει από την πλευρά του. Στο
κάτω-κάτω, ανταγωνιστές είσαστε και µάλιστα στις κάλπες που
έρχονται. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέµα: Δεν µπορεί να λες ότι
«είµαι ένα κόµµα της Αριστεράς».
Εµείς δεν µοιράζουµε εύσηµα σε κανέναν ούτε µπορούµε,
όπως θέλει λέγεται ο καθένας. Εδώ υπάρχουν κάποιοι που αυτοαποκαλούνται «κοµµουνιστές» και µόνο κοµµουνιστική πολιτική δεν έχουν. Δεν έχει σηµασία.
Αλλά αναφέρεται η µερκελική Ευρώπη: ή µε την Μέρκελ ή µε
την Ελλάδα. Δηλαδή παρουσιάζεται ζήτηµα τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα οικοδόµηµα από το ’52 µέχρι σήµερα. Και θυµίζω ότι η ΕΔΑ ήταν το µόνο κόµµα που αρνήθηκε την ένταξη της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµα και η ΕΔΑ εκείνην την
περίοδο.
Και τι είναι; Όλοι οι ηγέτες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι κάτω από τα φουστάνια της Μέρκελ. Και θα έρθει –µε συγχωρείτε- ο κ. Τσίπρας να της τα σηκώσει και να τους βγάλει
όλους έξω και να σώσει την Ελλάδα. Δεν είναι σοβαρά πράγµατα
αυτά, διότι έτσι δυστυχώς ο λαός µπερδεύεται.
Και µου κάνει εντύπωση που τον Ολάντ ένα µήνα µετά τις
εκλογές ο κ. Τσίπρας τον έλεγε «Ολανδρέου». Τότε, ας πούµε,
δεν είχε αποκαλυφθεί τι ήταν όλο αυτό. Τώρα, κουβέντα. Μήπως
γιατί οι σύµµαχοί του ψήφισαν στο δεύτερο γύρο στις τοπικές
εκλογές της Γαλλίας ψήφιζαν οι σοσιαλιστές, για να µην έρθει ο
Λεπέν;
Δεν υπάρχει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει ο Ραχόϊ,
δεν υπάρχει ο Κάµερον; Αυτά τι είναι, αγγελούδια δηλαδή; Ή
µήπως, µάλιστα της Κεντρικής ιδιαίτερα και Ανατολικής Ευρώπης οι πρωθυπουργοί κρατών-µελών τι είναι; Φιλαράκια του Οµπάµα βέβαια είναι. Και υπάρχουν µάλιστα και πρωθυπουργοί οι
οποίοι είναι και ακροδεξιοί στην Ευρώπη. Κουβέντα.
Έχει µείνει µία Μέρκελ και τώρα, επειδή είναι οι εκλογές για
τον Πρόεδρο της Κοµισιόν, είναι η Μέρκελ, είναι ο Σόϊµπλε από
δίπλα της, είναι ο Μπαρόζο και ο Γιούνκερ; Όλοι οι άλλοι τι; Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβληµα.
Παραδείγµατος χάριν, η Νέα Δηµοκρατία και ο πόλος της
Νέας Δηµοκρατίας λέει τα εξής πράγµατα – εδώ το λένε και καθαρά και, αν θέλετε, εδώ ισχύει αυτό που λέµε ότι το δεξιό κόµµα
τα λέει πιο καθαρά, είναι φυσικό: Τα πάντα θα είναι στους ιδιώτες. Το κράτος θα έχει επιτελικό και εποπτικό ρόλο. Καλά δεν
είναι εποπτικός και επιτελικός, εν πάση περιπτώσει είναι και διευρυµένος και µεγάλος κ.λπ., αλλά σας χαρίζω αυτόν τον όρο
προς τιµήν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι. Εκτός βεβαίως από τους ιδιώτες – γιατί
αυτοί θα κάνουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ποιοι θα τις κάνουν
τις επενδύσεις στην Ελλάδα; - εµείς προσθέτουµε ότι θέλουµε
λίγο περισσότερο κράτος, να κάνει και το κράτος επενδύσεις,
υποδοµές, όπως λέει ο κ. Τσακαλώτος. Εµ, πάντα το κράτος
έκανε τις υποδοµές που δεν ήθελε το κεφάλαιο να κάνει. Τι, θα
τις κάνει τις υποδοµές, σε ανταγωνισµό προς τους ιδιώτες;
Μα, τι λέµε τώρα; Μπορεί ένα κράτος να µην πάρει αποφάσεις
– και το πιο αντιδραστικό και η δικτατορία Όταν χρειάζονται κάποιες υποδοµές, για να βγει κέρδος, γιατί δεν θα τις φτιάξει το
κράτος; Το κράτος είναι και κάτι άλλοι πειραµατισµοί, οικονοµικές συλλογικότητες, κοινωνικές συλλογικές, κάτι σαν ΜΚΟ δηλαδή σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή είναι η διαφορά, όντως. Είναι
διαφορά αυτή. Αλλά δεν είναι διαφορά η οποία να δηµιουργεί
άλλη κατεύθυνση.
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Και µε την ευκαιρία, ακόµα, αν θέλετε, και µέσα στη Νέα Δηµοκρατία έχω παρακολουθήσει τοποθετήσεις ανθρώπων ή νεοδηµοκρατών, που λένε «όχι, το κράτος, δεν µπορεί». Αυτή η
διαφορά διασχίζει σήµερα όλα τα κόµµατα και µέσα στο ΠΑΣΟΚ.
Το κράτος πρέπει να έχει περισσότερο παρεµβατικό ρόλο και
στον τοµέα των επενδύσεων και στον τοµέα των επιχειρήσεων ή
σε ορισµένους τοµείς όπως είναι το νερό κ.λπ..
Τέτοιες διαφορές υπάρχουν. Δεν είναι όµως διαφορές που µιλάνε για το φως, το σκότος και δεν ξέρω τι, ο ένας σοβιετοποιεί
και ο άλλος φασιστικοποιεί.
Με την ευκαιρία, έχουµε δύο χοντρά παραδείγµατα σε µεγάλες χώρες, σε µεγάλες καπιταλιστικές οικονοµίες, τις ΗΠΑ και
την Ιαπωνία. Εγώ δεν θα πιάσω την Αργεντινή ούτε τη Βραζιλία
ούτε τη Βενεζουέλα. Το αµερικανικό κράτος και το γιαπωνέζικο
ακολουθούν αυτήν την πολιτική, την κρατική παρέµβαση.
Το αµερικανικό κράτος, δηλαδή, στήριξε άµεσα τις τράπεζες
και µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, µε δάνεια, µε επιχορηγήσεις µαµούθ, δεκάδων και εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων, και
προχώρησε σε ένα πρόγραµµα παροχής ρευστότητας. Ορισµένα
τα έδωσε µέσω τραπεζών.
Γιατί τα παίρνουν οι τράπεζες Για να δανείσουν τους επιχειρηµατίες και γι’ αυτό το τραπεζικό σύστηµα ενισχύεται. Δεν ενισχύεται, γιατί ο Υπουργός της τάδε κυβέρνησης είναι
παρακαθήµενος του προέδρου µιας τράπεζας. Μέσω των τραπεζών δίνονται. Δεν πάνε στο Υπουργείο Οικονοµικών οι βιοµήχανοι κι άλλοι επιχειρηµατίες, να κάθονται στη σειρά, για να τους
δώσουν τα λεφτά. Μέσω των τραπεζών γίνεται αυτό.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής Οµπάµα, που θεωρείται ένα «κλικ» αριστερό Ο ρυθµός ανάπτυξης του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος ήταν το 2010 2,5%, το 2011 ήταν 1,9%, το
2012 ήταν 2,8% και πάνω από 1,5% το 2013. Αυτοί οι αριθµοί για
µια τέτοια µεγάλη οικονοµία έχουν µια άλλη βαρύτητα από τους
αντίστοιχους αριθµούς στην Ελλάδα. Το 2013 το ΑΕΠ τελικά διαµορφώθηκε κατά 5% αυξηµένο σε σχέση µε το προ κρίσης επίπεδο, όχι σε σχέση µε το προηγούµενο.
Ωστόσο, για να δούµε: Η ανεργία στις Ηνωµένες Πολιτείες,
παίρνοντας υπ’ όψιν και την υποαπασχόληση και άνεργους που
δεν καταγράφονται, είναι στο 15%. Τα επίπεδα φτώχειας θερίζουν. Πενήντα εκατοµµύρια άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα
όρια της φτώχειας και έχουν τα κουπόνια φαγητού. Το 22% των
παιδιών καταγράφονται ως φτωχά. Οι κατασχέσεις κατοικιών –
αυτά είναι επίσηµα στοιχεία- ξεπερνούν τα πέντε εκατοµµύρια
σε σχέση µε το 2007. Ο ίδιος ο Οµπάµα είπε ότι η ταξική ανισότητα στη χώρα του είναι στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο της Τζαµάικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
Τη βλέπω την ώρα.
Πάµε στην Ιαπωνία. Τα ίδια έκανε και η κρατική διαχείριση
στην Ιαπωνία. Χρηµατοδότησε µεγάλα κατασκευαστικά έργα. Ε,
αυτά τα κατασκευαστικά έργα κάπου έχουν και ηµεροµηνία
λήξης. Δεν µπορεί µια οικονοµία να στηρίζεται στα κατασκευαστικά έργα. Κάπου θα τελειώσουν. Να γίνουν και εµείς είµαστε
υπέρ του να γίνουν και από το κράτος, όχι να τα πάρουν οι επιχειρήσεις. Αλλά δεν µπορούν να είναι αυτά ο µοχλός διαρκούς
ανάπτυξης, που τάχα θα γίνει και µια καλύτερη κατανοµή για
τους εργαζόµενους.
Όµως, ενώ ανέβηκε το Α.Ε.Π., το µερίδιο των µισθών στο ΑΕΠ
µειώθηκε από το 60,3% το 2011 σε 58,7% το 2013, ενώ το 2000
έφτανε το 65%. Έχουν δοκιµαστεί αυτές οι πολιτικές.
Και το χειρότερο –για να τελειώνω- τα δύο κόµµατα έχουν βρει
το µαγικό αριθµό των πεντακοσίων χιλιάδων οικογενειών ή το
πεντακόσιες χιλιάδες γενικώς. Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες θα πάρουν το µέρισµα, τα ψίχουλα
και εφάπαξ. Και κατά πεντακόσιες χιλιάδες θα µειωθεί η ανεργία,
κατά τη Νέα Δηµοκρατία.
Επενδύσεις µπορεί να γίνουν. Πεντακόσιες χιλιάδες δεν πρόκειται να βρουν δουλειά. Μπορεί, βέβαια, να βρουν δουλειά µε
δύο µήνες δουλειά ο καθένας το χρόνο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι σε πεντακόσιες χιλιάδες θα δώσει δωρεάν
ρεύµα. Είµαστε αντίθετοι Αλίµονο. Μόνο που βάζει δίπλα «Ναι,
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αλλά αυτό προϋποθέτει ΔΕΗ δηµόσια». Γιατί άλλο να δώσει δωρεάν ρεύµα η µικρή ΔΕΗ και άλλο η µεγάλη. Ποιος θα το πληρώσει
Εποµένως αν ο µαγικός αριθµός των πεντακοσίων χιλιάδων
είναι οι ψήφοι, δεν ξέρω, πείτε το στις πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες.
Στην Ελλάδα κατοικούν έντεκα εκατοµµύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες και εκατοµµύρια άνθρωποι µπορεί να µπορούν να πληρώνουν το ρεύµα, κόβοντας όµως από το φαγητό, από τα φάρµακα,
από την ψυχαγωγία, από τον πολιτισµό, από την αγορά βιβλίου.
Βέβαια, αν βάλουµε σαν δείκτη ότι η φτωχοποίηση ισοδυναµεί
µε το «δεν έχω ρεύµα, νερό, φως, σπίτι, είµαι άστεγος», τότε η
φιλολαϊκή πολιτική µπορεί να ασκηθεί πάρα πολύ εύκολα και να
υπάρχει διαγωνισµός βραβείου ανάµεσα στη µία ή στην άλλη κυβερνητική εκδοχή.
Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά αυτό που λέµε εµείς στο λαό
µπροστά στις εκλογές, ότι πρέπει να δει τον βασικό του και κύριο
αντίπαλο. Και αντίπαλός του δεν είναι ούτε η Νέα Δηµοκρατία
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βασικός του αντίπαλος είναι η αστική τάξη, τα
µονοπώλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Και από εκεί βγαίνει
η στάση απέναντι στα κόµµατα.
Διότι, το να είσαι αντίθετος µε τον Τσίπρα ή τον Σαµαρά, ή τον
Παπανδρέου ή τον Σηµίτη ή τον Καραµανλή κ.ο.κ. και να τους
θεωρείς υπεύθυνους για την πολιτική κατάσταση, η προσωποποίηση αυτή βολεύει. Αλλάζεις τα πρόσωπα, καλλιεργείς την εντύπωση ότι η αλλαγή µιας Κυβέρνησης είναι σωτηρία και έτσι ο
λαός είναι εγκλωβισµένος ανάµεσα στη Σκύλλα και Χάρυβδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης.
Κύριε Λαφαζάνη, κατόπιν της διαβούλευσης που έχει γίνει, δικαιούστε το λόγο για τρία λεπτά. Θα σας δώσω τον λόγο για
πέντε λεπτά και στο έκτο θα διακόψω το χρόνο, διότι και ο κ. Κουκουλόπουλος και ο κ. Βορίδης και η κ. Κουντουρά το τήρησαν.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Σταϊκούρα, είπα και στην
πρωτολογία µου, ότι αντί να µας λέτε για πρωτογενή πλεονάσµατα, καλό είναι να δείτε έξω από την πόρτα του Υπουργείου
Οικονοµικών τι γίνεται. Αν τα πρωτογενή πλεονάσµατα διασφαλίζονται µε χιλιάδες απολύσεις στο δηµόσιο και τις απολύσεις των
καθαριστριών στο Υπουργείο σας, λυπάµαι πάρα πολύ για τα πλεονάσµατα αυτά, διότι αντιπροσωπεύουν πόνο και δυστυχία.
Εικοσιτετράωρη καθιστική διαµαρτυρία κάνουν οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών των 400 ευρώ, που τις πετάξατε στο δρόµο. Γιατί δεν ανταποκρίνεστε στο αίτηµά τους για
µια στοιχειώδη απασχόληση, όταν όλες είναι µεγάλης ηλικίας και
το να τις πετάξετε στο δρόµο σηµαίνει ότι δεν έχουν καµµία προοπτική; Αυτό, όµως, είναι το πρωτογενές πλεόνασµα.
Πρωτογενές πλεόνασµα σηµαίνει ανεργία, δυστυχία, φτώχεια,
εξαθλίωση, ύφεση και ακόµα ίσως ύφεση που θα συνεχιστεί,
κατά τον ΟΟΣΑ, και το 2014, για έβδοµο χρόνο. Να τα χαίρεστε,
λοιπόν, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Να χαίρεστε επίσης και την κλοπή που κάνατε στους µικροοµολογιούχους. Ένα πανό έβγαλαν έξω από το Μέγαρο Μουσικής, το οποίο δεν έλεγε τίποτα άλλο παρά το αίτηµά τους,
δηλαδή να επιστρέψετε τα κλεµµένα. Και αντί γι’ αυτό, τους προπηλάκισε η αστυνοµία, έπεσαν τα ΜΑΤ σε πέντε ανθρώπους και
τους σέρνατε στην Ηρώδου Αττικού, στο αστυνοµικό τµήµα και
χρειαζόταν να παρέµβω κι εγώ για να αφήσουν ελεύθερους τους
ανθρώπους.
Αυτές είναι οι αθλιότητές σας, τη στιγµή που το κούρεµα
στους τραπεζίτες, όπως µας είπε ο κ. Στουρνάρας, το συµψηφίζετε –άκουσον, άκουσον!– µε νέα χαρίσµατα στους τραπεζίτες,
σαν αυτά που έγιναν µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στη
«EUROBANK», όπου σε µία νύκτα έχασε το ελληνικό δηµόσιο
πάνω από 11 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πάνω από 11 δισεκατοµµύρια ευρώ, µέσα σε µία νύχτα, µε υπολογισµούς µία προς µία,
αθροίσεις, προσθέσεις και αφαιρέσεις!
Μας κοροϊδεύετε, κύριε Σταϊκούρα, όταν λέτε ότι δεν παίρνετε
νέα µέτρα. Πού ζείτε; Σε άλλο πλανήτη ή εµείς ζούµε σε άλλη
χώρα; Δεν θυµάστε το νόµο «τέρας» που φέρατε κατεπειγόντως;
Το φέρατε προχθές στη Βουλή.
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Τι είχε αυτός ο νόµος «τέρας»; Τι προέβλεπε; Το θυµάστε;
Προέβλεπε µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, γιατί καταργήσατε τις τριετίες για τους µακροχρόνια άνεργους. Αυτό σηµαίνει µείωση συνολικά των µισθών των εργαζοµένων.
Αυτά γι’ αυτόν το νόµο τα λέω για τον κ. Στουρνάρα, που είπε
ότι δεν υπάρχουν νέα µέτρα. Επαναλαµβάνω και αυτό για τις καθαρίστριες: Περνάτε από το Υπουργείο Οικονοµικών. Από την
πόρτα του Υπουργείου Οικονοµικών βγαίνετε και µπαίνετε; Δεν
βλέπετε τις καθαρίστριες εκεί; Είναι µέτρο αυτό για να έχετε
πρωτογενές πλεόνασµα;
Τα νέα µέτρα ήταν οι τριετίες. Η κατάργηση των τριετιών που
κάνατε προχθές σηµαίνει µείωση µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Η
κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων, σηµαίνει 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ µείωση για τα ασφαλιστικά ταµεία, πέραν της µείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%, που την καταγράφετε κιόλας
ως 1 δισεκατοµµύριο ευρώ µέχρι το 2018 απώλειες για τα ασφαλιστικά ταµεία. Και τα µέτρα, βεβαίως, για τη διάλυση των επαγγελµάτων. Αυτά δεν είναι µέτρα; Δεν έχουν επιπτώσεις;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βλέπετε εδώ τι γίνεται µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο. Είναι 3 δισεκατοµµύρια ευρώ το πρώτο τρίµηνο από τους
φορολογούµενους. Δηλαδή 1 δισεκατοµµύριο κάθε µήνα αυξάνονται τα ληξιπρόθεσµα χρέη. Αυτά είναι η φορολογία και επιπτώσεις σας.
Επίσης, είναι και τα ληξιπρόθεσµα χρέη τα δικά σας, του δηµοσίου προς τρίτους. Τα καταγράφετε αυτά τα ληξιπρόθεσµα
κατ’ έτος στις δαπάνες ή µπαίνουν κατά καιρούς, προκειµένου
να γίνεται και η αντίστοιχη λογιστική αλχηµεία στον προϋπολογισµό; Αλλά απ’ ότι βλέπω αυξάνονται 100 εκατοµµύρια το µήνα
οι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αν συνεχίσετε έτσι, θα τιναχθούν σε
απίστευτα ύψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα πράγµα είναι το πρόγραµµά σας –και τελειώνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε – ένα πράγµα είναι το µεσοπρόθεσµο και για ένα
πράγµα έχετε δεσµευτικούς στόχους: µόνο για το πρωτογενές
πλεόνασµα. Για τίποτα άλλο δεν υπάρχουν δεσµευτικοί στόχοι.
Το µόνο που θα καταλήξετε να πιάσετε από το πρόγραµµα αυτό
µέχρι το 2018 είναι το πρωτογενές πλεόνασµα.
Και για να πιάσετε αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα, δεν θα
µπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία σας, που λέτε ότι δεν
θα έχουµε µε προσθαφαιρέσεις πρόσθετα µέτρα µέχρι το 2018.
Το 2013 έχουµε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ πρόσθετα µέτρα, το
2014 είναι 5 δισεκατοµµύρια ευρώ τα πρόσθετα µέτρα. Πάνω
από 5,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασµα, χωρίς επιπλέον
µέτρα, δεν µπορεί να υπάρξει και είναι προφανές.
Και επειδή η ανάπτυξη µπορεί να πέσει έξω, η ανεργία µπορεί
να πέσει έξω, όλοι οι δείκτες του µεσοπρόθεσµου µπορεί να πέσουν έξω και ο µόνος που πρέπει δεσµευτικά να πιαστεί είναι
αυτός του πρωτογενούς πλεονάσµατος, κατά πάσα πιθανότητα
οδηγούµαστε τα επόµενα χρόνια –πέραν της εξοντωτικής λιτότητας που στην καλυτέρα των περιπτώσεων- προβλέπεται µε το
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα- σε νέα µέτρα. Εκεί οδηγείτε τα
πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, µια κουβέντα, ότι τελειώνουν
τα µνηµόνια. Εσείς τελειώνετε στις επόµενες εκλογές, όχι τα µνηµόνια. Και τελειώνει και η Κυβέρνηση µε την ψήφο του ελληνικού
λαού.
Τα επίσηµα µνηµόνια είναι µέχρι το 2016. Αν τελειώσουν το
2016, θα πάµε στο «υπερµνηµόνιο». Έρχεται ο νόµος για να ψηφιστεί και ο οποίος θα είναι «υπερµνηµόνιο» µέχρι το 2052, µε
αυστηρή εποπτεία, υπό κηδεµονία µέχρι το 2052.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θέλω πάνω από ένα λεπτό.
Επειδή ερωτήθην από τον κ. Λαφαζάνη, θα ήθελα να πω ότι
κάθε µήνα η ελληνική Κυβέρνηση δηµοσιοποιεί τα στοιχεία του
κράτους και της γενικής κυβέρνησης. Και µάλιστα τα δηµοσιοποιεί κατά τρόπο που δεν τα δηµοσιοποιεί καµµία άλλη χώρα
στην Ευρώπη, σε εξήντα σελίδες.
Σε αυτές τις σελίδες, λοιπόν, στον πίνακα Δ1 «Δηµόσια Διαθέσιµα Στοιχεία» δείτε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές κάθε µήνα για
όλους τους φορείς του κράτους και της γενικής κυβέρνησης.
Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άλλο σας είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεύτερη παρατήρηση: Ναι, καταγράφονται πλήρως. Και
όχι µόνο καταγράφονται, αλλά είναι δηµοσιονοµικά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στις δαπάνες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μου επιτρέπετε λίγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στο έλλειµµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καταγράφονται πλήρως και έχω πει δύο φορές στην
Ολοµέλεια τον µηχανισµό, µε τον οποίο αποπληρώνεται και γιατί
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο.
Αν βάλουµε τα 8 δισεκατοµµύρια, που µας έδωσαν οι εταίροι
από το δάνειο, για να πληρώσουµε ληξιπρόθεσµα, τότε αυξάνονται οι δαπάνες του κράτους, είναι έσοδο στο φορέα της γενικής
κυβέρνησης, πληρώνει ο φορέας της γενικής κυβέρνησης τον
ιδιωτικό τοµέα που του χρωστάει και µειώνεται το απόθεµα. Άρα,
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Και δεν το λέω µόνο λεκτικά.
Μέσα στο µεσοπρόθεσµο, άµα δείτε, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ξεχωριστή γραµµή που λέει: «πληρωµές ληξιπροθέσµων». Το
2013 φτάνουν τα 5,5 δισεκατοµµύρια, άρα αυξήθηκαν οι δαπάνες του κράτους κατά 5,5 δισεκατοµµύρια και κατ’ αντιστοιχία
έχουµε τις αντίστοιχες προβλέψεις για τους ΟΚΑ, για τα ασφαλιστικά ταµεία, τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκοµεία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Για τις καθαρίστριες δεν απαντήσατε τι θα κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το
ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτήρια «O Απόστολος Παύλος» της Θεσσαλονίκης.
Καλωσορίσατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην εµπεριστατωµένη τοποθέτησή του, ο
Πρόεδρός µας, ο Φώτης Κουβέλης, αξιολόγησε –εκτιµώ- µε
πλήρη αιτιολόγηση, γιατί εµείς εκτιµούµε ότι οι στόχοι που έχετε
θέσει στο µεσοπρόθεσµο είναι υπεραισιόδοξοι. Αν αυτός ο χαρακτηρισµός δεν σας αρκεί, αυτό το οποίο λέµε µε πιο συγκεκριµένο τρόπο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι η επίτευξη των
συγκεκριµένων στόχων θα επιφέρει περαιτέρω επιδείνωση όλων
των στοιχείων, των δεδοµένων της ελληνικής κοινωνίας. Με λίγα
λόγια, οι στόχοι αυτοί είναι ανέφικτοι, κύριε Υπουργέ. Οι στόχοι
αυτοί υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητα της κοινωνίας.
Συνοδεύσατε την επιχειρηµατολογία σας στήριξης του µεσοπρόθεσµου µε µια σειρά αβεβαιοτήτων. Αυτές οι αβεβαιότητες
είναι που ουσιαστικά µας προκαλούν αυτή την αµφισβήτηση στις
συγκεκριµένες προβλέψεις.
Ο χρόνος µου είναι πολύ λίγος. Γι’ αυτό θα ξεκινήσω από την
ανεργία.
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Λέτε στο µεσοπρόθεσµο ότι σε βάθος πενταετίας θα µειωθεί
η ανεργία κατά δέκα µονάδες, θα φτάσει δηλαδή στο 15,9%. Πολιτική –σας το είπα και χτες- τι σηµαίνει; Όλα αυτά τα πέντε χρόνια τι προβλέπετε να κάνετε, προκειµένου να αντιµετωπίσετε
αυτό το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας; Τι λέτε
στους ανέργους; Οι άνεργοι είναι εδώ και τώρα.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά λέµε: Τριετές έκτακτο σχέδιο
αντιµετώπισης της ανεργίας για ποσοστό 10%. Η πρότασή µας
είναι συγκεκριµένη, είναι κοστολογηµένη, είναι κατατεθειµένη.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινήστε την. Πέντε χρόνια είναι πάρα πολλά
για να υποσχεθείτε στους ανέργους.
Σήµερα υπήρχε µια είδηση. Καταγράφηκε ποσοστό ανεργίας
5,8% στην Αυστραλία και κινητοποιήθηκε όλη η Κυβέρνηση, κινητοποιήθηκε όλο το κράτος της Αυστραλίας, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν αυτό το µεγάλο πρόβληµα.
Δεύτερον, όσον αφορά τις τράπεζες, τι λέτε στο µεσοπρόθεσµο; Λέτε ότι θα έχουµε τη ρευστότητα όταν θα ανακεφαλαιοποιηθούν. Αυτή τη στιγµή δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις
ασφυκτιούν για ρευστότητα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι µέχρι
το τέλος του 2014, δηλαδή µέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του τραπεζικού συστήµατος, δεν υπάρχει περίπτωση να
διοχετευθεί προς την πραγµατική οικονοµία ούτε ένα ευρώ. Τι
απαντάτε σ’ αυτές τις δεκάδες χιλιάδες επαγγελµατίες; Τίποτα.
Τρίτο ζήτηµα: Φοροδιαφυγή. Κύριε Στουρνάρα, εδώ θα είµαι
σκληρός. Είδα σε δηµοσιεύµατα και µάλιστα στα πρωτοσέλιδα,
ότι σήµερα υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση των συστηµάτων εισροών - εκροών στα διυλιστήρια και
στις εταιρείες πετρελαιοειδών, µια υπουργική απόφαση, η οποία
εκκρεµούσε από το 2012. Πάρα πολλές ερωτήσεις έχουν γίνει
γι’ αυτό το θέµα και από τον υποφαινόµενο και από την κ. Μίνα
Ξηροτύρη.
Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε τώρα και που
ουσιαστικά αναστέλλει οποιονδήποτε έλεγχο του λαθρεµπορίου
πετρελαίου µέχρι το 2016, θα µου επιτρέψετε να πω ότι έγινε
σκόπιµα. Γιατί κανένας, ακόµα και φιλικά έντυπα προς την Κυβέρνηση δεν µπορούν να δικαιολογήσουν αυτήν την καθυστέρηση. Είναι ο χώρος στον οποίο, δυστυχώς, διστάσατε –δεν
αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά, αναφέροµαι στην Κυβέρνησηνα βάλετε το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων. Δυστυχώς!
Κλείνοντας, θα αναφερθώ σε µια άλλη πρωτιά. Χθες είδαµε το
θλιβερό ρεκόρ να κατατάσσεται το εκπαιδευτικό σύστηµα της
χώρας στα τελευταία όλου του κόσµου, όλου του πλανήτη. Είπε
ο κ. Κουκουλόπουλος ότι το µέλλον σε αυτήν τη χώρα ανήκει
στους παραγωγούς γνώσης, καινοτοµίας, τεχνολογίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, έχουµε χάσει το µέγα όπλο της ανασυγκρότησης της χώρας, που είναι η παιδεία, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η έρευνα. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, καµµία, µα καµµία
προοπτική.
Όσον αφορά τα πλεονάσµατα, κύριε Σταϊκούρα, πρέπει να διευκρινίσετε στους Έλληνες πολίτες ότι, προκειµένου να χορηγήσετε του χρόνου µέρισµα, πρέπει το πλεόνασµα να φτάσει να
οριστεί στο 2,3% από το 1,5%, που είναι προσδιορισµένο. Γνωρίζετε κάλλιον εµού ότι πρέπει να υπερβείτε το 1,5% κατά 0,8%,
όσο ήταν δηλαδή το φετινό, που σηµαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα. Πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς: Διαπραγµατευτείτε από όλο το πλεόνασµα το 30% να διοχετεύεται.
Διαπραγµάτευση, όµως, όχι τίποτα άλλο.
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε: Επειδή βρισκόµαστε δεκαπέντε µέρες προ των ευρωπαϊκών εκλογών, επειδή η Δηµοκρατική Αριστερά έχει τοποθετηθεί συγκεκριµένα κι έχει ενταχθεί
στη µεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη των Ευρωπαίων σοσιαλιστών
και δηµοκρατών κι επειδή µε πολύ µεγάλη συνέπεια θέλουµε να
αναδείξουµε στην Ελλάδα το αντίπαλο ευρωπαϊκό σχέδιο, σε
σχέση µε αυτό που επικρατεί, δηλαδή το γερµανικό, λέµε ότι το
σχέδιο αυτό το οποίο υλοποιείται στη χώρα δεν είναι το σχέδιο
το δικό µας και δεν είναι το σχέδιο των Ευρωπαίων σοσιαλιστών,
αλλά είναι αυτό το σχέδιο, το οποίο εµείς θέλουµε να αλλάξουµε.
Αυτή η αναφορά έχει σχέση µε το ΠΑΣΟΚ και µε την τοποθέτηση του κ. Κουκουλόπουλου. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή τι λέει; Λέει:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό είναι το σχέδιό µου, αυτό υλοποιώ στη χώρα. Και η Νέα Δηµοκρατία προσχώρησε ασµένως σε αυτό το πρόγραµµα, ουσιαστικά έχει γίνει συµπλήρωµα του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό, λοιπόν, το οποίο λέµε και
απευθυνόµαστε στους πολίτες είναι ότι αν θέλουν πράγµατι αυτό
το σχέδιο να αλλάξει σε επίπεδο χώρας, πρέπει να βοηθήσουν
στο να αλλάξει και ο συσχετισµός στην Ευρώπη, ο συσχετισµός
εκείνος ο οποίος έχει καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση και συγκεκριµένα το αντίπαλο εναλλακτικό σχέδιο σε σχέση µε αυτό που
επικρατεί αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη, δηλαδή το σχέδιο της
Γερµανίας και της κ. Μέρκελ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για µερικά πολιτικά ζητήµατα θα αναφερθώ, ξεκινώντας από
την τροπολογία µας, κύριε Υπουργέ, που είναι απολύτως πολιτικό ζήτηµα και για το οποίο, δυστυχώς, επειδή λείπουν όλοι οι
συνάδελφοι των κοµµάτων που τους αφορά, σε εσάς θα µείνει
να πάρετε µία θέση.
Έχουµε καταθέσει τροπολογία σε σχέση µε τη µη δυνατότητα
κοµµάτων, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µετεξελίσσονται,
όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε που έγινε ενιαίο κόµµα τώρα, να αλλάζουν ΑΦΜ και να µένουν στα αζήτητα τα χρέη τους. Έχουµε
υποβάλει αυτήν την τροπολογία. Την γνωρίζετε. Έχει πάρει δηµοσιότητα.
Είναι απολύτως απαραίτητο, πρώτον, να γίνει δεκτή από εσάς
και δεύτερον, να υπάρξουν δεσµευτικές τοποθετήσεις από τους
κυρίους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ως προς το γιατί
τα χρέη αυτά, τα οποία είναι ως σύνολο περί τα 300 εκατοµµύρια, δεν εξυπηρετούνται. Μάλιστα, ένα εκ των δύο κοµµάτων
πήρε επιπλέον 15 έως 18 εκατοµµύρια -είχε ανάγκες βεβαίωςδάνεια τον προηγούµενο χρόνο.
Επίσης, να τοποθετηθούν γιατί, µε αυτήν την κατάσταση που
υπάρχει, αποτόλµησαν στη σύνοδο που έγινε εδώ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας να βάλουν µέσα στα προαπαιτούµενα της
δόσης του 1 δισεκατοµµυρίου τη ριζική περαιτέρω µείωση της
κρατικής επιχορήγησης, η οποία, εάν πράγµατι υλοποιηθεί στο
ποσό το οποίο έχουν δεσµευτεί οι κύριοι της συγκυβέρνησης, θα
είναι 85% σε σχέση µε την κρατική επιχορήγηση που υπήρχε προ
κρίσεως.
Πώς, λοιπόν, θα αποχρεωθούν; Θα χρειαζόταν µερικές εκατονταετίες να µην παίρνουν ούτε ευρώ αυτά τα δύο κόµµατα,
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, εάν τηρηθούν αυτά στα οποία
πήγαν και δεσµεύτηκαν ως προαπαιτούµενα –επαναλαµβάνωγια να αποπληρώσουν τα 250 µε 300 εκατοµµύρια. Άρα, ευλόγως
σας φέραµε αυτήν την τροπολογία. Είναι προφανές ότι υπάρχει
µεθόδευση µέσω αλλαγών ΑΦΜ ή ο,τιδήποτε άλλο.
Εν πάση περιπτώσει, σας λέω ότι δεν εξυπηρετούνται αυτά τα
δάνεια εδώ και ενάµιση χρόνο. Αντιλαµβάνεστε ότι το λεγόµενο
πολιτικό σύστηµα εν προκειµένω πλήγεται ήδη βαρύτητα από τη
συζήτηση που διεξάγεται γι’ αυτό το ζήτηµα, πόσω µάλλον αν
υλοποιηθούν τέτοιες καταστάσεις µεταµόρφωσης κοµµάτων,
κλπ.
Θα ήταν ευκαιρία επίσης για εσάς να τοποθετηθείτε, επειδή
το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε εδώ, αυτό το µεσοπρόθεσµο,
είναι µια γενική κατεύθυνση για την πενταετία, βεβαίως, όπως
ακούστηκε προηγουµένως και από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, µε
πολύ σκληρές δεσµεύσεις στον τοµέα της µείωσης των δαπανών, µε σιδηρούν κανόνα, ενώ όσον αφορά το άλλο σε σχέση µε
τα έσοδα, προφανώς πρόκειται περί µιας περίπου έκθεσης
ιδεών, που µπορεί, κατά ορισµένους, να φτάσει και στο φαντασιακό.
Θα περίµενε κανείς ότι για ορισµένα ζητήµατα, τα οποία έχουν
δει το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες εβδοµάδες, θα βρίσκατε την ευκαιρία, καθώς κλείνει µάλιστα η Βουλή, να τοποθετηθείτε. Δεν το κάνατε.
Όσον αφορά τους ελέγχους στις εξαγωγές καταθέσεων πολι-
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τών στην Ευρώπη και τις «λίστες» παρελαύνουν από την Επιτροπή Διαφάνειας διάφορες αρχές, οι οποίες στερεοτύπως µας
λένε ότι δεν έχουν το προσωπικό, δεν έχουν προχωρήσει σε
ελέγχους, δεν, δεν, δεν. Αρχής γενοµένης από τα 20 δισεκατοµµύρια που πήραν από τις τράπεζες οι υπερπατριώτες µέσα στις
τρεις εβδοµάδες, στο διάστηµα Μάιος – Ιούνιος του 2012, µέχρι
τις λίστες Λαγκάρντ, κ.λπ., ποια είναι η πρόοδος σε σχέση µε
αυτό το ζήτηµα; Καµµία τοποθέτηση δεν υπήρξε.
Δεύτερον, όσον αφορά το άρθρο 106 του Συντάγµατος -ανοίξατε µια συζήτηση συνολικά για το Σύνταγµα για δικούς σας λόγους, ενώ εµείς λέµε ότι είναι συνταγµατοποίηση του
νεοφιλελευθερισµού κι ότι αυτή είναι η γενική στρατηγική σαςσας προτείνει ο ίδιος ο ΣΕΒ -και τo αφήνετε ασχολίαστο- να αλλάξει το άρθρο, το οποίο έστω ως φύλλο συκής για την τρέχουσα τετραετία της κρίσης βάζει την πολιτική πάνω από την
οικονοµία -για να το πω έτσι χοντρικά- και να υπάρξει µια πλήρης
απόδοση προς τους αγοραίους νόµους, επίσης σιδηρούς νόµους, της προόδου της χώρας, κ.λπ.. Κανένας σχολιασµός από
την πλευρά σας!
Ο κ. Προβόπουλος χθες πρότεινε να κλείνουν οι επιχειρήσεις,
οι οποίες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν. Κάποτε τις είχατε πει
προβληµατικές. Τώρα σε συνθήκες κρίσης, έχουν φτάσει σε ένα
σηµείο µικρές, πολύ µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις να έχουν δυσκολίες. Προτείνει να κλείσουν, να γίνουν κουφάρια. Κανένας
σχολιασµός από Βήµατος.
Πήρε µία φορά τον λόγο ο κύριος Αναπληρωτής, πήρε δύο
φορές τον λόγο. Ήρθατε εσείς τώρα. Αυτά είναι ερωτήµατα, τα
οποία υπάρχουν, παραµένουν, και υπάρχουν και πολλά άλλα, σε
σχέση µε αυτά που µας συµβαίνουν τώρα.
Κοιτάξτε, είπε ο κ. Σαµαράς ότι είµαστε δηµιούργηµα της πεντάχρονης κρίσης. Δεν αντιλαµβάνεται προφανώς ότι όλο το πολιτικό σκηνικό είναι δηµιούργηµα των αναγκών και της νέας
κατάστασης που δηµιούργησε η κρίση. Αυτή η κρίση όµως, ακριβώς επειδή πρόκειται περί ενός κοινωνικοταξικού πολέµου που
θα αφήσει τα αποτυπώµατά της, χωρίς τις εκατόµβες, βέβαια,
των νεκρών των δύο προηγούµενων πολέµων, των άµεσα νεκρών, αλλά µε τρόπο δραµατικό τις επόµενες δεκαετίες, προφανώς δηµιουργεί το νέο σκηνικό. Δεν µπορεί να αντιληφθεί ότι
τώρα διακυβεύεται το ίδιο το µέλλον των ευρωπαϊκών λαών,
πόσω µάλλον το παρόν και το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έτσι όπως είναι και έτσι όπως έχει διαµορφωθεί, σαν ένας χώρος
που παράγει δραµατικές ανισότητες, άθλια εκµετάλλευση και
συµµετοχή σε πολεµικές περιπέτειες. Αυτή η σύγκρουση πράγµατι διεξάγεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς, µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, διαµορφώνετε ένα
συµβόλαιο δέσµευσης, διαχείρισης, αποδοχής, συναίνεσης στην
κεντρική στρατηγική της νεοφιλελεύθερης ελίτ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εµείς λέµε «όχι» σε µία Ελλάδα κοµπάρσο, σε µία Ελλάδα φτωχό και φτωχοποιηµένο συγγενή. Όµως, η Ελλάδα θα
βρεθεί σε πρωταγωνιστικό ρόλο για πρώτη φορά µε αριστερή
διακυβέρνηση.
Ακούγονται κάποια γελάκια από πλευρές που δεν αντιλήφθηκαν και τι έφερε η κρίση τα προηγούµενα χρόνια και πόσο γρήγορα άλλαξε το πολιτικό σκηνικό εδώ, και µας λένε «τώρα στην
Ευρώπη µετριέστε 6%-7%», αυτή η Αριστερά. Οι άλλοι, ο τότε
λεγόµενος «σοσιαλδηµοκρατικός κλάδος», για χρόνια έτσι κι αλλιώς έχει µεταλλαχτεί, έχει πάει µε τους νεοφιλελεύθερους και
τους ακροδεξιούς, θα µπορούσε να πει κανείς.
Σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα, όπως έγινε και στην Ελλάδα,
θα γίνουν αυτές οι ανατροπές και στην Ευρώπη. Να είστε σίγουροι ότι σε αυτό θα πρωταγωνιστήσει η χώρα µας και θα πρωταγωνιστήσει ξεκινώντας το ουσιαστικό ζήτηµα σε σχέση µε την
κρίση χρέους, κύριε Στουρνάρα. Κούρεµα γενναίο της πλειοψηφίας του χρέους. Αν δεν γίνει αυτό, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ότι δεν υπάρχει καµµία βιωσιµότητα, ότι αυτά τα προγράµµατα
είναι στον «αέρα πατέρα» κι έτσι δεν υπάρχουν.
Ενδεχοµένως να µην θέλετε να πάρετε την ευθύνη αυτής της
σύγκρουσης. Όµως θα προχωρήσουµε σε αυτήν την πράξη, που
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θα είναι σωτήρια και για τους λαούς της Ευρώπης και ανατρεπτική και θα οικοδοµεί, αν θέλετε και µία νέα αρχιτεκτονική στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το διακύβευµα, αυτή είναι η πραγµατική συζήτηση.
Θα θέλαµε να τοποθετηθείτε και σήµερα σε αυτό το κοµβικό,
σταυρικό σηµείο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είστε από τους δίκαιους, γι’ αυτό το δέχοµαι.
Ο συνάδελφος κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι η Κυβέρνηση καλό θα
είναι να βάλει ένα φρένο στον εξωραϊσµό της πραγµατικότητας
και είναι πολύ πιο αξιοπρεπές να παραδεχθεί το εξής απλό, ότι
µε τις πολιτικές που εφαρµόζει φαίνεται ότι παίρνει οριστικά διαζύγιο από τα πραγµατικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας
και τις πραγµατικές ανάγκες. Νοµίζω ότι το ίδιο το µεσοπρόθεσµο αποτυπώνει αυτόν τον ισχυρισµό. Δηλαδή, όχι µόνο δεν έρχεται το τέλος της λιτότητας, αλλά µε το µεσοπρόθεσµο φαίνεται
ότι το ίδιο το µνηµόνιο υπόκειται σε µία ακόµα µεταµόρφωση. Γίνεται µία καθεστωτική πράξη σε αυτήν τη χώρα, δηλαδή το µνηµόνιο γίνεται το µοντέλο ζωής της επόµενης ηµέρας.
Όπως πολύ σωστά προανέφερε και ο Πρόεδρος, ο Αλέξης
Τσίπρας, υπάρχει µία έκθεση από το Γραφείο Προϋπολογισµού
της Βουλής όπου µεταξύ άλλων αναφέρει και το εξής: Υπάρχουν
µόνο λίγα παραδείγµατα από ανεπτυγµένες χώρες, όπως για παράδειγµα η πετρελαιοπαραγωγός Νορβηγία, που ήταν σε θέση
να διατηρήσουν πρωτογενή πλεονάσµατα για µεγάλες χρονικές
περιόδους. Και ο µέσος όρος αυτών των πλεονασµάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 3,1%, δηλαδή πολύ χαµηλότερος, κύριε
Υπουργέ, από αυτούς που εκτιµώνται τόσο στο µεσοπρόθεσµο
πλαίσιο, όσο και στους ίδιους τους υπολογισµούς της τρόικα.
Άρα, η ίδια η έκθεση αυτή διαψεύδει τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις της Κυβέρνησης για πλεονάσµατα και ανάπτυξη.
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Διότι απλούστατα, αυτό το µεσοπρόθεσµο στηρίζεται σε µια παράλογη υπόθεση, ότι τεράστια πλεονάσµατα θα συνοδεύονται από υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και
ότι µεγάλες διαδοχικές αυξήσεις του ΑΕΠ θα οδηγούν σε τεράστια αύξηση των εσόδων. Γύρω, δηλαδή, από το µεσοπρόθεσµο
συγκροτείται µια ρητορική εξωπραγµατικής αισιοδοξίας, αφού
οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και οι µακροοικονοµικές προβλέψεις
είναι ανεφάρµοστες.
Θέλω να σας υποβάλω ένα ερώτηµα πολύ ουσιαστικό, κύριε
Υπουργέ: Τι θα γίνει, λοιπόν, αν αυτές οι προβλέψεις διαψευστούν, όπως διαψεύστηκε και η αρχική αισιόδοξη πρόβλεψη του
µνηµονίου; Μήπως τότε προκύψουν νέα δηµοσιονοµικά κενά,
που θα οδηγήσουν στη λήψη νέων µέτρων λιτότητας, σε νέες θυσίες του ελληνικού λαού και σε επιπλέον ανάγκη χρηµατοδότησης;
Υπάρχει και κάτι ακόµα: Υπάρχει µια τεράστια απόκλιση ανάµεσα στις προβλέψεις του οικονοµικού επιτελείου της Κυβέρνησης και σε αυτές της τρόικας, όσον αφορά τον προσδιορισµό
του δηµοσιονοµικού κενού τα επόµενα χρόνια, αφού η Κυβέρνηση στο µεσοπρόθεσµο προβλέπει δηµοσιονοµικό κενό ύψους
2,8 δισεκατοµµυρίων, ενώ η τρόικα προβλέπει 7,7 δισεκατοµµύρια.
Είµαστε Κασσάνδρες, κύριε Υπουργέ, εάν αυτό το πάρουµε
ως µια σοβαρή ένδειξη ότι η Κυβέρνηση αποκρύπτει την αλήθεια
από τους Έλληνες ψηφοφόρους, τη στιγµή, µάλιστα, που η γνωστοποίηση των πιο επώδυνων µέτρων που θα ληφθούν για να
κλείσει το δηµοσιονοµικό κενό, αφήνεται για µετά τις εκλογές;
Κύριε Υπουργέ, πόση ειρωνεία µπορεί να αντέξει αυτός ο
λαός; Και αυτή τη στιγµή αναφέροµαι στο κοινωνικό µέρισµα,
αφού επαναεισπράττεται µέσω των εσόδων που θα προκύψουν
από τις δραστικές περικοπές σε µισθούς και συντάξεις που αναµένονται να εφαρµοστούν µετεκλογικά.
Προς απόδειξη αυτών των ισχυρισµών, πρώτον, οι προϋπολογισµοί µιας σειράς κρίσιµων Υπουργείων παρουσιάζονται από το
ίδιο το µεσοπρόθεσµο, ακόµα πιο συρρικνωµένοι απ’ ό,τι είναι
σήµερα. Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, το µεσοπρόθεσµο αναφέρει ότι το 2018 το όριο δαπανών για το Υπουργείο Υγείας θα
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είναι κατά 338 εκατοµµύρια ευρώ µικρότερο σε σχέση µε το
2014, για το Υπουργείο Παιδείας κατά 722 εκατοµµύρια ευρώ µικρότερο, για το Υπουργείο Εργασίας κατά 871 εκατοµµύρια
ευρώ µικρότερο.
Δεύτερη απόδειξη: Τραγική είναι η συρρίκνωση του κοινωνικού προϋπολογισµού που εµφανίζεται στο µεσοπρόθεσµο στους
πιο κρίσιµους τοµείς. Για παράδειγµα, οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ
για φαρµακευτικές και λοιπές παροχές ασθενείας το 2018 αναµένεται να έχουν µειωθεί περαιτέρω κατά 389 εκατοµµύρια ευρώ
σε σχέση µε το 2014. Οι δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία
των νοσοκοµείων και την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης θα έχουν µειωθεί κατά 793 εκατοµµύρια ευρώ απ’ ό,τι
φέτος.
Νοµίζω ότι ακόµα πιο ενδεικτικά είναι τα προβλεπόµενα στοιχεία του µεσοπρόθεσµου για τους τέσσερις πιο σηµαντικούς τοµείς, που αφορούν την ίδια τη ζωή, ακόµα και του τελευταίου
Έλληνα πολίτη, κύριε Υπουργέ.
Οι άµεσοι φόροι το 2018 θα ανέλθουν στα 22,818 δισεκατοµµύρια ευρώ από 20,66 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2013. Οι έµµεσοι
φόροι θα βαρύνουν σχεδόν αποκλειστικά τα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα. Το 2018 θα έχουν εκτιναχθεί στα 28,311 δισεκατοµµύρια ευρώ από 24 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2013. Οι µισθοί
και οι συντάξεις που προβλέπονται να εισπράττουν οι µισθωτοί
και οι συνταξιούχοι το 2018 θα είναι µειωµένοι συγκριτικά µε το
2013 κατά 315 εκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, αν πάρουµε ως έτος βάσης το 2013, η σωρευτική απώλεια για µισθωτούς και συνταξιούχους την περίοδο
2014-2018 θα ανέλθει σε 1,376 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και όλες
αυτές οι προβλέψεις, κύριε Υπουργέ, θα συµβούν σύµφωνα µε
το καλό σενάριο της Κυβέρνησης. Δηλαδή, οι νέες µειώσεις µισθών και συντάξεων, οι νέες περικοπές δαπανών για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και για την κοινωνική ασφάλιση, θα
είναι τόσες, αν όλα πάνε καλά, αν όλα, δηλαδή, εξελιχθούν όπως
τα έχετε προβλέψει. Από το 2010 προβλέπετε ότι θα υπάρξει
ανάκαµψη για την επόµενη χρονιά. Μιλάτε για ανάκαµψη κάθε
επόµενη χρονιά, η οποία µετατίθεται φυσικά στη µεθεπόµενη.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι της συγκυβέρνησης, όπως είπα και
στην αρχή, νοµίζω ότι έχετε πάρει οριστικό διαζύγιο από την
πραγµατικότητα, που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες καθηµερινά.
Θέλετε να κρατήσετε τον τίτλο ότι είναι ένας χάρτης εξόδου
από το µνηµόνιο αυτό το µεσοπρόθεσµο; Κρατήστε τον. Συµπληρώστε, όµως δίπλα ότι είναι και ένας χάρτης εισόδου σε έναν
κοινωνικό Καιάδα! Είναι πολύ πιο ειλικρινές!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για το ακριβές του χρόνου σας.
Τον λόγο έχει ο αγαπητός συνάδελφος κ. Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µεσοπρόθεσµο αποτελεί υποχρέωση των χωρών της Ευρωζώνης µε βάση τους νέους κανόνες των κρατών-µελών της.
Πρέπει όλα τα κράτη της Ευρωζώνης να ψηφίσουν τα δικά τους
µεσοπρόθεσµα εντός του Μαΐου. Βεβαίως, το µεσοπρόθεσµο
που παρουσίασε η Ελληνική Κυβέρνηση είναι ένα µεσοπρόθεσµο
που καθορίζεται από την κρίση, αλλά και από τη συγκεκριµένη
ακολουθούµενη πολιτική της Κυβέρνησης.
Οι βασικές του εκτιµήσεις είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες θα έλεγα
ότι είναι ευφάνταστα υπεραισιόδοξες: Η εκτίµηση ότι θα αυξηθούν οι ρυθµοί ανάπτυξης, θα φτάσουν στο 3,3% το 2018 και ότι
η ανεργία θα µειωθεί στο µισό, η εκτίµηση ότι θα δηµιουργηθούν
υψηλά δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα και ότι το 2018 θα έχουµε
11,5 δισεκατοµµύρια πλεόνασµα, η εκτίµηση ότι θα αυξηθούν τα
έσοδα, η εκτίµηση ότι το δηµόσιο χρέος είναι βιώσιµο.
Πώς, όµως, θα συµβούν οι ευχάριστοι ρυθµοί ανάπτυξης και
πάταξης της ανεργίας, δίχως να ληφθούν νέα µέτρα ή χωρίς δανεισµό; Πώς θα συµβούν αυτά τα αισιόδοξα όταν οι δαπάνες για
δηµόσιες επενδύσεις ήδη µειώνονται από το 2015 κατά 450 εκατοµµύρια; Πώς θα υπάρξει πλεόνασµα σε µια χώρα σε ύφεση µε
χρέος 175%; Τα πρωτογενή πλεονάσµατα επιτυγχάνονται είτε µε
περαιτέρω µείωση των κρατικών δαπανών είτε µε αύξηση των
φορολογικών εσόδων. Όµως, οι κρατικές δαπάνες για την περί-
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θαλψη, την κοινωνική προστασία, τις δηµόσιες επενδύσεις είναι
σχεδόν αδύνατον να συµπιεστούν περαιτέρω, χωρίς ανεπιθύµητες παρενέργειες.
Πώς θα συµβεί αύξηση εσόδων όταν, ήδη το πρώτο κιόλας τρίµηνο του 2014, σηµειώνεται υστέρηση φορολογικών εσόδων
κατά 520 εκατοµµύρια; Άλλωστε, ό,τι επιτεύχθηκε ως τώρα από
πλευράς εσόδων, οφείλεται περισσότερο στις αυξήσεις φορολογικών συντελεστών και σε νέους φόρους, παρά στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Ή µήπως από τις αποκρατικοποιήσεις, που µετατρέπουν τα δηµόσια µονοπώλια σε ιδιωτικά,
ενώ τέτοιες µεταλλάξεις διαψεύδονται ήδη από την ευρωπαϊκή
εµπειρία;
Πού βασίζεται η κυβερνητική αισιοδοξία, όταν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρόβλεψε ότι το ελληνικό δηµόσιο χρέος αυτή τη
στιγµή είναι 177% του ΑΕΠ, θα πέσει στο 125% το 2020 και µόνο
το 2022 θα γίνει ενδεχοµένως 112%.
Θα αναρωτηθεί κάποιος: Πού βασίζει η Κυβέρνηση την εκτίµηση ότι όλα αυτά τα ωραία θα συµβούν κόντρα στα δεδοµένα
που υπαγορεύει η ίδια η πραγµατικότητα;
Κύριοι συνάδελφοι, προσέξτε. Η µαγική κυβερνητική απάντηση είναι ότι αν έχουµε πολιτική σταθερότητα, δηλαδή, αν η Κυβέρνηση αφεθεί απερίσπαστη να συνεχίσει την ίδια πολιτική, όλα
θα πάνε καλά. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση εξόδου από την
κρίση που µας προτείνετε.
Βέβαια, η υπεραισιοδοξία έχει µάλλον εκλογική στόχευση.
Είναι ληξιπρόθεσµη και θα αναθεωρηθεί αµέσως µετά, όταν
προσγειωθεί η συγκυβέρνηση στη µετεκλογική πραγµατικότητα.
Ωστόσο, το µεσοπρόθεσµο -και πρέπει να το ξέρουµε όλοι µαςείναι κείµενο που θα µας δεσµεύει και θα εµποδίζει τις διαπραγµατεύσεις του µέλλοντος. Θα το βρίσκουµε µπροστά µας. Και
τον δεσµευτικό του χαρακτήρα δεν πρέπει να τον ξεχνά κανείς,
όταν βρίσκεται µπροστά στην ψήφιση του άρθρου µόνου.
Η ΔΗΜΑΡ δεν εγκλωβίστηκε ποτέ στο παραπλανητικό δίληµµα
«µνηµόνιο ή αντιµνηµόνιο» της Αντιπολίτευσης, ούτε αποδέχθηκε
το πρόταγµα της κυβερνητικής πολιτικής ότι πρώτα θα έρθει η
σταθεροποίηση και µετά η ανάπτυξη. Γι’ αυτό και η ΔΗΜΑΡ δεν
ψήφισε ποτέ της κανένα µνηµόνιο και αντιτάχθηκε στο προηγούµενο µεσοπρόθεσµο.
Η δική µας πρόταση ήταν και είναι ότι η σταθεροποίηση και η
ανάπτυξη είναι δύο στόχοι που πρέπει να επισυµβαίνουν ταυτόχρονα, αν θέλουµε να διαφυλάξουµε τις θυσίες του ελληνικού
λαού. Η δική µας άποψη συνοψίζεται στο εξής: Σταθεροποίηση
µε ανάπτυξη. Και αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι χρειαζόµαστε ένα
στρατηγικό σχέδιο, µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Αυτό
είναι που θα εξασφαλίσει την ουσιαστική σταθερότητα, σταθερότητα πολιτική, σταθερότητα κοινωνική και σταθερότητα στην
ευρωπαϊκή µας πορεία.
Αυτό το µεσοπρόθεσµο, που παρουσίασε η Κυβέρνηση ως µαγικό φίλτρο εξόδου από την κρίση, κινείται εντελώς αντίθετα µε
την πρότασή µας. Η σταθεροποίηση µε ανάπτυξη δεν υπάρχει
πουθενά ως λογική στο συγκεκριµένο µεσοπρόθεσµο και γι’ αυτό
και το καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε και
για την ορθή χρήση του χρόνου.
Θα παρακαλέσω τον συνάδελφο κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή
να πάρει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα µιλήσω από τα ορεινά,
κύριε Πρόεδρε!
Κύριε Πρόεδρε, ακούµε αυτές τις µέρες ορισµένα διλήµµατα,
που προβάλλονται στο βωµό της περίφηµης και λεγόµενης «κυβερνητικής σταθερότητας». Και ακούγονται φωνές περί Ουκρανίας, από ανθρώπους που ειλικρινά, εγώ προσωπικά, δεν πίστευα
ότι θα µπορούσαν να το εκπέµψουν.
Ακούµε φωνές ότι «ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα αφήσουµε τους
αριστερούς να καταλάβουν την εξουσία». «Τι εννοούν οι ποιητές», κύριε Πρόεδρε; Δηλαδή, αν έληγε η κυβερνητική θητεία,
η τετραετία ας πούµε, και έπρεπε να πάµε σε εκλογές και ο ελληνικός επέλεγε να γίνει µία αλλαγή σε αυτά τα διλήµµατα και
σε αυτού του είδους τους αλαλαγµούς; Τι, άραγε, σχολιάζει η
Καραµανλική παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, που κουβαλάει
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µια άλλη κουλτούρα για τη δηµοκρατική αλλαγή στην εξουσία;
Πραγµατικά, είναι κάτι που µας απασχολεί πρωτίστως ως δηµοκρατικούς πολίτες αυτής της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει; Διαβάζουµε σήµερα σε πρωτοσέλιδο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» για το κατάντηµα της παιδείας. Και ακούµε τους υποκριτές
του κυβερνητικού σχήµατος να λένε ότι πρέπει να επενδύσουµε
στην παιδεία. Δεν πάτε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, να επισκεφθείτε ένα µεγάλο ινστιτούτο, τον «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ»
-που θα µπορούσε να είναι µία από τις ατµοµηχανές της ανάπτυξης της χώρας- να δείτε σε τι δραµατική κατάσταση βρίσκεται;
Πώς θα έρθει αυτή η περίφηµη ανάπτυξη, για την οποία κοµπορρηµονείτε και λέτε, «Θα φέρουµε ανάπτυξη»; Ποια ανάπτυξη
και ποιο κέρδος ανταγωνιστικό; Και, άκουσα τον καλό συνάδελφο, τον κ. Βορίδη, να λέει, «Κερδίσαµε την ανταγωνιστικότητα»; Ποια ανταγωνιστικότητα, κύριε συνάδελφε;
Κύριε Πρόεδρε, ποια ανταγωνιστικότητα; Με ρήτρα Βουλγαρίας; Να δουλεύουν οι νέοι της Ελλάδος µε 200 και 300 ευρώ;
Και ερχόµαστε µέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο της δηµοκρατίας
να τοποθετούµεθα ανέξοδα; Αυτή την τύχη επιφυλάσσουµε στα
παιδιά της Ελλάδος;
Λέτε ότι µειώθηκε η ανεργία. Ποια ανεργία µειώθηκε, κύριε
Πρόεδρε; Με απασχολισηµότητα; Χωρίς ασφάλιση; Αυτή την
ανεργία εννοούµε;
Συνυπολογίσαµε σε αυτό το 26% τις διακόσιες και τριακόσιες
χιλιάδες, τα πιο γερά µυαλά της Ελλάδος, που φεύγουν από τον
τόπο, τα οποία σπούδασε ο ελληνικός λαός; Έχουµε συνυπολογίσει το κόστος, τις µακροπρόθεσµες συνέπειες µπορεί να έχει
για τον τόπο; Είναι µια νέα µορφή γενοκτονίας αυτό που συµβαίνει στη πατρίδα. Και ερχόµαστε εδώ µε πολύ εύκολο και ανέξοδο
τρόπο να µιλούµε.
Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω για την υγεία; Ντρέποµαι! Ντρέποµαι! Και ξέρετε γιατί ντρέποµαι; Διότι µπορεί εύκολα, εκ του
ασφαλούς, εγώ ως Βουλευτής να λέω ότι κατανοώ τα προβλήµατα του ελληνικού λαού, γιατί εγώ δεν τα αντιµετωπίζω, κύριε
Πρόεδρε. Δεν αντιµετωπίζει κανένας µας εδώ µέσα αυτό που
βιώνουν τρία εκατοµµύρια Έλληνες, χωρίς φάρµακο!
Συζητήστε µε τους συλλόγους των καρκινοπαθών, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να δείτε τι τραγωδία συµβαίνει σε αυτό το
χώρο. Και έρχονται κάποιοι εδώ και λένε πολύ εύκολα: «Κάναµε
µεταρρυθµίσεις». Μεταρρυθµίσεις καταστροφής!
Τι θέλετε να πούµε, για τα ιδρύµατα της πρόνοιας; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται; Κύριε Στουρνάρα, να σας συγχαρώ. Ειλικρινά, να σας συγχαρώ! Φορολογείτε µε 28% τα ενοίκια των
ιδρυµάτων της πρόνοιας. Μπράβο σας! Αυτούς τους λωποδύτες,
όµως, που διαφεύγουν, φοροδιαφεύγουν, αυτούς τους δωσίλογους που έβγαλαν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό, όταν κινδύνευε η πατρίδα, πότε θα τους ελέγξετε; Πείτε µου πότε! Πέρασαν
δύο χρόνια! Πέρασαν τέσσερα χρόνια! Πότε θα τους ελέγξετε,
για να αισθανθεί αυτός ο λαός ότι υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν
τον τόπο; Επιτέλους, δηλαδή!
Έρχεται ο κ. Νικολούδης και µας λέει: «Μα, τι συζητάτε; Η
λίστα Λαγκάρντ είναι τίποτα µπροστά σε αυτά που έχω βρει εγώ
στα golden boys των τραπεζών. Δέκα χιλιάδες περιπτώσεις».
Βγαίνει χθες ο κ. Φλωράτος και λέει: «Πώς να τους ελέγξουµε;
Υπάρχουν εκατοντάδες εκατοµµύρια που έβγαλαν συγκεκριµένοι
άνθρωποι στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουµε προσωπικό».
Κύριε Στουρνάρα, φταίει η τρόικα γι’ αυτό ή δεν έχετε τη βούληση να συγκρουστείτε; Μιλούσα µε έναν πολύ αξιόλογο, σηµερινό συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ. Και όταν του είπα, «Μα, βρε παιδί
µου, δεν µπορείτε να πείτε στην τρόικα ότι πρέπει να φτιάξουµε
αυτόν τον φοροεισπρακτικό µηχανισµό, να προσληφθούν πενήντα, εκατό, διακόσιοι, τριακόσιοι άνθρωποι;», σε στιγµή ειλικρίνειας µου απήντησε: «Μα, δεν θέλουν. Δεν είναι ότι η τρόικα
τους εµποδίζει. Δεν θέλουν να ελέγξουν ούτε το λαθρεµπόριο
πετρελαιοειδών ούτε τη φοροδιαφυγή.».
Κύριε Στουρνάρα, όταν η υγεία µαστίζεται µε τέτοια κρίση, δεν
µπορείτε να κοιµάστε ήσυχος όταν φαρµακευτική εταιρεία -και
θα µε αναγκάσετε να πω το όνοµά της- η οποία έχει τζίρο
500.000.000 ευρώ, παρουσιάζει ζηµιές! Αυτός είναι εµπαιγµός!
Κόβετε τη σύνταξη των Νεοποντίων, των Βορειοηπειρωτών, να
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τους οδηγείτε στην απόγνωση, στην αυτοκτονία και λέτε ότι
υπάρχει οικονοµική δυσκολία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και φέρνετε εδώ το περίφηµο µεσοπρόθεσµο, όπου υποκρύπτονται ρήτρες Βουλγαρίας. Διότι, εάν δεν πετύχετε αυτούς
τους ρυθµούς που είναι, όχι υπεραισιόδοξοι, αλλά κάτι παραπάνω, τι θα γίνει µε τα 500 εκατοµµύρια που περικόπτετε από τις
επικουρικές και το 1 δισεκατοµµύριο για τη µείωση του 3% από
τις εισφορές; Θα περικοπούν και πάλι οι συντάξεις! Να το καταλάβει ο ελληνικός λαός!
Λέτε: «Θα δώσουµε 500 εκατοµµύρια µέρισµα». Το µέρισµα
της συµπόνιας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτός είναι εξευτελισµός της
αξιοπρέπειας του λαού. Και βάζετε όρους, γιατί από την άλλη
µεριά θα καταργήσετε ακριβώς άλλου είδους παροχές, για να
δώσετε αυτά τα χρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
«Τι εννοούν οι ποιητές» µε αυτήν την ιστορία των οφειλών των
κοµµάτων; Δηλαδή ξόδεψαν χωρίς έλεγχο 250 εκατοµµύρια,
όταν µε 250 εκατοµµύρια θα είχαν δώσει τις συντάξεις των Νεοποντίων και Βορειοηπειρωτών; Τι εννοούν δηλαδή; Ότι θα προσπαθήσουν µε διάφορα τερτίπια και θα έχουν πρόσωπο να βγουν
σε αυτόν το δοκιµαζόµενο και χειµαζόµενο ελληνικό λαό;
Κύριε Πρόεδρε, στην Ουκρανία υπάρχει ένας ελληνισµός και
δεν έχω ακούσει καµµία κουβέντα από την Κυβέρνηση για συγκεκριµένες πρωτοβουλίες αυτού του ελληνισµού, αυτός ο ποντιακός ελληνισµός που δεν λέει να τελειώσει ο Γολγοθάς του τα
τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια. Επιτέλους, ούτε γι’ αυτό θα
ακούσουµε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν σας άκουσα, κύριε Βορίδη, αφού απαντήσατε στον κ. Τσίπρα, να µας πείτε: Θα καταθέσετε τις συµβάσεις του Ελληνικού; Για να καταλάβει αυτός ο
λαός ποιους υπηρετείτε, αν υπηρετείτε τα συµφέροντά του ή τα
συµφέροντα των ισχυρών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, συζητούµε λίγες µέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα
Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής και µε θλίψη διαπιστώνουµε ότι
και αυτό έχει επιταχθεί στην προεκλογική και επικοινωνιακή καµπάνια του κυβερνώντος κόµµατος, κατ’ αρχάς, και της συγκυβέρνησης σε δεύτερο πλάνο.
Αφού πρώτα χρησιµοποιήσατε ακόµα και την αναθεώρηση του
Συντάγµατος για να επιτείνετε την προεκλογική σας ρητορεία,
τώρα επενδύετε µικροπολιτικά σε µια επερχόµενη αναδιοργάνωση του ελληνικού χρέους. Αναδιοργάνωση θεωρητική, αφού
η πραγµατική δεν έχει καν χρονικό προσδιορισµό. Έχετε, αλήθεια, διατυπώσει τις εθνικές θέσεις διεκδίκησης; Μαθαίνουµε ότι
αυτές διατυπώνονται στο Eurogroup, µαθαίνουµε ότι αυτές διατυπώνονται στην Ευρώπη, αλλά όχι στην Ελλάδα, όχι στη Βουλή,
όχι στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσουµε, ακόµα και σήµερα, να είµαστε εγκλωβισµένοι σε λάθος πολιτικές, µετατοπίζοντας απλά τη συζήτηση µικροπολιτικά, ακόµα και τώρα;
Τι εννοώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Αφού ευτελίσαµε τους
κοινοβουλευτικούς και νοµοθετικούς µας θεσµούς µε νοµοσχέδια που µπαίνουν εν κρυπτώ στη διαβούλευση για ελάχιστες
µέρες, αφού εισαγάγαµε πρακτικές κατάθεσης πολυάριθµων και
άσχετων τροπολογιών σε κάθε νοµοσχέδιο –µόνο εχθές ήρθαν
είκοσι τέσσερις, νοµίζω, βουλευτικές και υπουργικές τροπολο-
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γίες σε ένα νοµοσχέδιο που µπήκε εντελώς στην άκρη- τώρα επιστρατεύουµε κρίσιµα δηµοσιονοµικά νοµοσχέδια για να αποκοµίσουµε τυχόν προεκλογικά οφέλη. Νοµοσχέδια χωρίς,
υποτίθεται, µέτρα.
Οι πρακτικές επικοινωνιακής µετατόπισης κρίσιµων ζητηµάτων
σε εύπεπτες ρητορείες είναι γνωστές και η παρούσα Κυβέρνηση
τις έχει αναδείξει µε αξιοζήλευτο τρόπο. Θα ήταν πράγµατι σεµινάριο για φοιτητές επικοινωνιολογίας όλο αυτό που γίνεται, αν
δεν επρόκειτο, κύριε Υπουργέ, για τόσο σηµαντικά οικονοµικά
θέµατα που θα επηρεάσουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας,
δυστυχώς για αρκετά χρόνια ακόµη.
Εµείς είµαστε απ’ αυτούς που επενδύουµε στην ανατροπή
αυτής της κατάστασης. Θέλουµε να πετύχει αυτό το πρόγραµµα,
αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει το να µην ακούτε καθόλου
τις προτάσεις µας. Ακόµα και το Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής χαρακτηρίζει τουλάχιστον αισιόδοξους τους στόχους
που έχουν τεθεί, παρά τις διακηρύξεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Όταν το δηµόσιο χρέος µας παραµένει σε τόσο δυσθεώρητα ύψη, δεν µπορεί να µειωθεί αποκλειστικά και µόνο µε
εθνικές προσπάθειες -αυτό το αντιλαµβανόµαστε όλοι- εκτός και
αν ο στόχος µας είναι µια µακροχρόνια λιτότητα, που νοµοτελειακά θα επιδεινώνεται και συνεχώς θα οδηγεί σε περαιτέρω
ύφεση.
Διαβάζοντας τα Πρακτικά της αρµόδιας Επιτροπής Οικονοµικών για το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, παρατήρησα ότι
η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πάγιο και πολωτικό προεκλογικό
δίληµµα: «µνηµόνιο ή αντιµνηµόνιο», ακόµα και τώρα, είκοσι
µέρες πριν από τις ευρωεκλογές.
Εδώ απευθύνοµαι και στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης: Η επεξεργασία ενός τόσο σηµαντικού νοµοθετήµατος δεν
µπορεί να προσφέρεται για τέτοιου είδους ρητορεία. Η συζήτηση, λοιπόν, θα έπρεπε να επικεντρώνεται στα πραγµατικά ζητήµατα, που είναι η κοινωνική προστασία και η ανάπτυξη. Αυτά
τα δύο ζητούµενα θα έπρεπε να έχουµε στην Ελλάδα των πλεονασµάτων πια.
Τι απ’ αυτά βλέπουµε αυτές τις µέρες; Κούρεµα δαπανών και
δη σε ευαίσθητους τοµείς όπως η περίθαλψη ή άλλες κοινωνικές
παροχές, κύριε Υπουργέ. Δεν µειώνεται, για παράδειγµα, η φορολογία σε νευραλγικούς τοµείς της επενδυτικής δραστηριότητας. Ακόµα και αυτούς τους τοµείς, που έχετε κάνει παντιέρα
σας, δυστυχώς δεν τους βοηθάτε µε δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα και πρόσηµο.
Διαβάζοντας το σχέδιο νόµου πάντως, διαπίστωσα ότι ο στόχος µας είναι τα συνεχή πρωτογενή πλεονάσµατα µε οποιοδήποτε κόστος, µια εικονική δηλαδή πραγµατικότητα, που δεν θα
περιγράφει επ’ ουδενί την πραγµατική κατάσταση, που δυστυχώς βιώνει η ελληνική κοινωνία. Το Υπουργείο Οικονοµικών δε,
προβλέπει ανάπτυξη µε ρυθµό µεγαλύτερο και από αυτόν που
προβλέπεται για την Ευρωζώνη.
Ακόµα και χωρίς την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού
της Βουλής, που είπαµε ότι είναι αντίθετο µε αυτά που λέει το
Υπουργείο Οικονοµικών, θα σχολιάζαµε ότι είστε υπέρ του δέοντος αισιόδοξοι. Δεν είµαστε εδώ, κύριοι Υπουργοί, για να χρυσώνουµε το χάπι. Είµαστε εδώ, για να νοµοθετούµε µε ρεαλισµό
και µε προτάσεις.
Προβλέπετε επίσης σηµαντική µείωση της ανεργίας. Αλήθεια,
µε ποια µέτρα από την πλευρά σας; Διότι µε αυτούς τους όρους
που θέτετε θα επρόκειτο για κάτι πρωτοφανές στα παγκόσµια
χρονικά.
Ακόµη, λοιπόν, και σήµερα -και αυτό είναι το πιο σηµαντικό απ’
όλα- δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονοµίας και πραγµατικότητας. Ο κ. Στουρνάρας το είχε πει σε
µια παραδροµή, ίσως, του λόγου του, ότι το µόνο σχέδιο που
υπάρχει στην Ελλάδα είναι το µνηµόνιο. Κάνουµε κάτι µετά την
επίτευξη των πλεονασµάτων γι’ αυτό; Υπάρχει σχέδιο, κύριε
Υπουργέ; Και αν υπάρχει -και θέλουµε να υπάρχει- θα µας το παρουσιάσετε, θα το µάθουµε;
Αντί να επενδύετε, λοιπόν, σε µικροπολιτικές εν µέσω προεκλογικής περιόδου, θα έπρεπε να επενδύετε σε ευρύτατες πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις, σε εποικοδοµητικό διάλογο
και όχι σε υπεραισιόδοξους σχεδιασµούς, που κρέµονται από µια
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κλωστή και µερικές φορές έχουν τραγικά αποτελέσµατα για την
κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αντιπαλότητα, που βρίσκεται
πραγµατικά επί ξυρού ακµής, ουσιαστικά στο µεταίχµιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι πρέπει να σταµατήσουµε να αντιλαµβανόµαστε την οικονοµική πορεία της χώρας
µε αυταπάτες. Είναι διαφορετικό να είµαστε αισιόδοξοι -και θέλουµε να είµαστε αισιόδοξοι- µε βάση ένα συγκεκριµένο σχέδιο.
Σήµερα βλέπουµε µια αδικαιολόγητη αισιοδοξία, που δεν συνοδεύεται φυσικά από συγκεκριµένο πλάνο δράσης και που βασίζεται σε κάποιους µη πραγµατικούς οικονοµικούς δείκτες.
Αλήθεια, τι θα κερδίσουµε αν δηµιουργήσουµε µια επίπλαστη εικόνα ευµάρειας και προοπτικής που θα καταρρεύσει εκκωφαντικά; Ακόµα και µακροοικονοµικά για τη χώρα κάτι τέτοιο θα είναι
καλό; Οφείλουµε να ασκούµε πολιτική µακροπρόθεσµη και όχι
µόνο για την αυριανή µέρα. Οφείλουµε να θέτουµε βάσεις για το
µέλλον και όχι µόνο για τους επόµενους µήνες.
Κύριε Στουρνάρα, περιµένουµε ακόµα την πάταξη της φοροδιαφυγής, περιµένουµε ακόµα ένα δίκαιο κοινωνικό µέρισµα πρόταση της ΔΗΜΑΡπεριµένουµε ακόµα το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα που έχει ψηφιστεί να εφαρµοστεί, έστω και
πιλοτικά από 1-1-2014, περιµένουµε ακόµα σωστές προτεραιότητες στην Ελλάδα της ανεργίας του 30%, περιµένουµε ακόµα το
ζητούµενο: την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20152018, το πολλοστό που φέρνετε οι µνηµονιακές Κυβερνήσεις.
Έχουν προηγηθεί ο ν. 3985/2011, ο ν. 4038/2012, ο ν. 4093/2012,
ο ν. 4111/2013. Όλα αυτά είναι µεσοπρόθεσµα σχέδια και οι
διορθώσεις τους.
Ένα προηγούµενο, κύριε Στουρνάρα –και χαίροµαι που είστε
εδώ, χαίροµαι όµως ακόµη περισσότερο που είναι εδώ ο κ. Σταϊκούρας- Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
έχει συνταχθεί στο ίδιο κοµπιούτερ στο οποίο γινόταν η επεξεργασία της λίστας Λαγκάρντ. Το ξέρετε, φαντάζοµαι, και εσείς,
κύριε Στουρνάρα. Το έχει επεξεργαστεί η και νυν συνεργάτης
σας, η κ. Γεωργία Μπέη. Αυτό το γεγονός αποκαλύφθηκε στο
πλαίσιο της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη λίστα
Λαγκάρντ και τα κόµµατα της συγκυβέρνησης αποφασίσατε να
το «θάψετε», γιατί το χρόνο κατά τον οποίο γινόταν η επεξεργασία της λίστας Λαγκάρντ από κοµπιούτερ στα κεντρικά του
Υπουργείου Οικονοµικών, Υπουργός Οικονοµικών ήταν ένας σήµερα Πρόεδρος κόµµατος –δεν ξέρω για πόσο ακόµα και ποιου
κόµµατος- ο σηµερινός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο κ. Βενιζέλος.
Μιας και σας έχουµε, λοιπόν, τώρα και τους δύο εδώ και µιας
και έχουµε εκλογές, θα σας πω ότι είναι σε κοµπιούτερ όπου
έγινε επεξεργασία προηγούµενου Μεσοπροθέσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας –του 2012 για να σας βοηθήσω- σε
κοµπιούτερ όπου έγινε επεξεργασία κειµένου όπου υπογράφετε
εσείς, κύριε Σταϊκούρα, σε κοµπιούτερ που φέρει τα στοιχεία της
κ. Γεωργίας Μπέη, συνεργάτη στο Υπουργείο σας. Και θα σας
ρωτήσω ευθέως: Θα πάρετε µέτρα, κύριοι Υπουργοί, που είστε
παρόντες και χαµογελάτε, να ελεγχθεί ποιος επεξεργαζόταν το
2011, τον κρίσιµο χρόνο, στο Υπουργείο Οικονοµικών από αυτό
το ίδιο κοµπιούτερ τη λίστα Λαγκάρντ; Θα πάρετε µέτρα ή θα
κρύψετε πάλι τον κ. Βενιζέλο; Απλά τα ερωτήµατα και ας αφήσουµε τους επικοινωνιακούς χειρισµούς. Είναι ξεκάθαρο ότι
ενεργείτε επικοινωνιακά, είναι ξεκάθαρο ότι ενεργείτε προπαγανδιστικά και µε µηχανισµούς παραπληροφόρησης και συγκάλυψης.
Τα όργανά σας δε, δεν µπορούν πια ούτε να κρυφτούν. Ο κ.
Πρετεντέρης οµολόγησε σε βιβλίο του ότι επί εποχής της αλήστου µνήµης Υπουργίας κ. Παπακωνσταντίνου, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του έκρυβαν ότι δεν βγαίνει το πρόγραµµα. Το
έκρυβαν, λέει, γιατί είχαν κατανόηση για τον κ. Παπακωνσταντίνου ως συνάνθρωπό τους.
Η κ. Σπυράκη επίσης του MEGA εργαζόµενη δηµοσιογράφος
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-εντός πολλών εισαγωγικών- οµολόγησε ότι απέκρυψε από τον
λαό µία πάρα πολύ σοβαρή πληροφορία, την οποία η ίδια γνώριζε. Εµείς δεν γνωρίζαµε, κάποιοι τη γνωρίζατε όµως αυτήν την
πληροφορία. Τη διακινούσατε σε «ηµέτερα» µέσα ενηµέρωσης
και συµφωνούσατε να µην κοινολογείται στους πολίτες, κατά παραβίαση όλων των αρχών της δηµοσιογραφίας και της αχειραγώγητης ενηµέρωσης.
Βέβαια, ο κ. Πρετεντέρης και η κ. Σπυράκη δεν ξέρουν τι θα
πει ανεργία. Ο κ. Πρετεντέρης, δόξα τω Θεώ, «ΝΕΑ», «ΒΗΜΑ»,
«MEGA». Η κ. Σπυράκη επίσης. Τώρα θυµήθηκα και τον κ. Καψή,
αλλά είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ή της Ελίας,
αλλά και εκεί µπορούσαµε να πούµε «ΝΕΑ», «ΒΗΜΑ», «MEGA»,
«ΕΘΝΟΣ». Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, ότι κλείσατε την
ΕΡΤ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επιχειρήσατε να κοροϊδέψετε
το λαό ότι δήθεν ωφελείται από το κλείσιµο της ΕΡΤ. Μάλιστα, ο
κ. Κεδίκογλου είπε «300 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο θα σας γλιτώσουµε», γιατί νοµίζει ότι η δηµοκρατία εξαγοράζεται µε 300
εκατοµµύρια ευρώ, όπως εσείς νοµίζετε ότι η ψήφος, η συνείδηση και η αταλάντευτη µαχητικότητα και αγωνιστικότητα των
πολιτών θα εξαγοραστεί µε τα ψίχουλα που τους πετάτε από το
δήθεν πλεόνασµα, που είναι η αποµύζηση του κόπου τους, η
αποµύζηση της ζωής τους.
Την κλείσατε, λοιπόν, την ΕΡΤ. Στη σελίδα 61 µας λέτε ότι θα
προκύψει το 2014 δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα 91 εκατοµµυρίων
ευρώ περίπου από την αναδιάρθρωση της ΕΡΤ και από τη δηµιουργία της ΝΕΡΙΤ.
Η κοροϊδία σε όλο της το µεγαλείο. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν να
είστε λίγο πιο εγκρατής σε αυτά που περιγράφετε ότι θα κάνετε.
Στο ίδιο µεσοπρόθεσµο περιγράφετε έσοδα από το Ελληνικό
και µάλιστα τα τοποθετείτε στη σελίδα 40 στο έτος 2015. Μα, η
συµφωνία για το Ελληνικό που έχετε υπογράψει δεν προβλέπει
ότι οι πρώτες πληρωµές θα γίνουν µετά από δύο χρόνια; Γιατί
δεν τη φέρνετε στη Βουλή; Γιατί η δοτή διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ την
αποκρύπτει από τη Βουλή, ενώ την έχουν δει πάνω από εκατόν
τριάντα υποτιθέµενοι υποψήφιοι επενδυτές, στην πραγµατικότητα ανταγωνιστές του ελληνικού δηµοσίου;
Όσο για την πρόβλεψή σας, δεν ήρθε ο κ. Αθανασίου. Το ξέρω
πια ότι δεν έρχεται, γιατί κάθε φορά που έρχεται τον ρωτάω εάν
θα ζητήσει ο ίδιος να γίνει η συζήτηση για όσα ο κ. Μπαλτάκος,
πρώην Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης, είπε για παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη από τον ίδιο και από τον κ. Δένδια.
Ο πρώτος θιγόµενος είναι ο κ. Αθανασίου. Έπρεπε ο ίδιος να
επισπεύδει την προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση που έχουµε
ζητήσει. Αλλά όχι! Κρύβεται και εντελώς αµήχανα αναφέρεται
στη φιλία του µε τον κ. Μπαλτάκο. Αλλά, εάν ήταν εδώ, θα τον
ρωτούσα: Είναι δυνατόν για τη δικαιοσύνη να προβλέπει πάλι µειώσεις προϋπολογισµού και να έρχεται προχθές να µας λέει ότι
θα λειτουργεί στο εξής η δικαιοσύνη, µε τους δικαστές να παίρνουν πολίτες από το ακροατήριο για να κάνουν τους δικαστικούς
γραµµατείς, γιατί έχετε εκεί οδηγήσει το δικαστικό σύστηµα στη
χώρα µας;
Εγώ ένα πράγµα θα σας πω. Οι πολίτες πράγµατι πρέπει να
ανακτήσουν τη συµµετοχή τους στην απονοµή της δικαιοσύνης,
όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα µέσω των µεικτών ορκωτών
δικαστηρίων, τα οποία έχετε στραγγαλίσει µε τους διάφορους
εκτρωµατικούς νόµους σας, που φθάνουν µέχρι και τη δηµιουργία µονοµελών εφετείων κακουργηµάτων. Και ξέρετε πώς λειτουργούν τα µονοµελή. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, πράγµατι πρέπει
να ανακτήσει την επαφή της µε το λαϊκό στοιχείο, τη θεσµοθετηµένη, όχι όµως αυτά που περιγράφει ο κ. Αθανασίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σε ενάµισι λεπτό
–το πολύ- θα αναφέρω τρεις πολύ σύντοµες παρατηρήσεις. Σε
ένα λεπτό θα έχω τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν γίνεται, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα
έχω τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, ιδιαίτερα εσείς,
κυρία Κωνσταντοπούλου, που και ικανή και γνώστης είστε…
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έλαβα υπ’ όψιν την παρατήρησή
σας και σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ήδη, έχετε υπερβεί
το χρόνο σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με τρεις φράσεις έχω τελειώσει.
Θα είχα ήδη τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σε µισό λεπτό ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, µας λέτε ότι θα φτιάξετε τώρα νέο συντονιστή κατά
της απάτης; Για να συντονίζει µάλλον εσάς, διότι είστε οι προεξάρχοντες των απατηλών συµπεριφορών.
Δεύτερον, γιατί, κύριε Σταϊκούρα, δεν κάνετε δεκτή την τροπολογία µας, ούτως ώστε να µην επωµιστούν οι επόµενες γενιές
τα χρέη που έχουν δηµιουργήσει τα κόµµατά σας;
Τρίτον –και µε αυτό κλείνω- 2015-2018, κύριε Στουρνάρα και
κύριε Σταϊκούρα, είναι το µέλλον. Το µέλλον δεν σας ανήκει. Το
µέλλον ανήκει στις νέες γενιές που θέλετε να στραγγαλίσετε. Το
µέλλον ανήκει και στις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, που τις περιφρονείτε και τις τσαλαπατάτε. Το µέλλον ανήκει
στον ελληνικό λαό, ανήκει σε όλους εµάς. Το µέλλον µας είναι
παρόν. Σε µία βδοµάδα το διεκδικούµε και το αποκτούµε.
Χαίρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε ένα λεπτό, κύριε
Υπουργέ, θα έχετε τον λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Πύργου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι προφανές ότι θα προσπεράσω τους χαιρετισµούς
της κυρίας συναδέλφου και τους τρόπους µε τους οποίους χαιρετάει.
Παρά ταύτα, επειδή έκανε µία συγκεκριµένη αναφορά κατά
την οµιλία της και αδυνατώ να καταλάβω τη συσχέτιση της κατάρτισης του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος µε υπολογιστές,
να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα.
Επί αυτής της Κυβέρνησης καταρτίστηκε µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα τον Νοέµβριου του 2012…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό ακριβώς!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): …στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστηµίου
37, τον Φεβρουάριο του 2013 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστηµίου 37 και τον Μάιο του 2014 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστηµίου 37.
Αυτά, προς αποκατάσταση της αλήθειας, µε την οποία µάλλον
δεν έχετε καθόλου καλή σχέση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει. Δώστε µου ένα λεπτό
να το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κανένα λεπτό.
Έχω δώσει τον λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι από κοµπιούτερ που
κατασχέθηκε από το Υπουργείο σας, κύριε Σταϊκούρα. Αν µας
λέτε ότι άλλοι τα γράφουν και στο Υπουργείο σας, αυτό να
διερευνηθεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ!
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Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά σας φτάνουν, κύριε
Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν µου
επιτρέπετε, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλώς, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τα πιο παράδοξα πράγµατα που ακούστηκαν σήµερα από
τον κ. Τσίπρα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η νέα Ελλάδα. Ποια νέα Ελλάδα; Με ειδικά δικαστήρια, όπως είπε ο κ. Τσίπρας; Με κρεµάλες, όπως ανέφερε ο κ. Παναγούλης το πρωί, που είχε από κάτω
να τον χειροκροτούν φερέλπιδες νέοι, όπως ο συνδικαλιστής κ.
Φωτόπουλος µε το θεάρεστο έργο του;
Νέα Ελλάδα µε παλιά δραχµή, όπως έχουν πει στελέχη σας,
µε µονοµερή χρεοκοπία και µε καινούρια οραµατικά συνθήµατα,
όπως «Έξω από την ιµπεριαλιστική Ευρώπη»;
Νέα Ελλάδα, όπου η οικονοµία είναι το κράτος και ο κρατισµός
είναι η οικονοµία; Νέα Ελλάδα στην οποία απειλούνται επενδυτές, διώχνονται οι επενδύσεις, και απειλούνται µε φυλάκιση δηµόσιοι λειτουργοί; Αυτή είναι η νέα Ελλάδα;
Νέα Ελλάδα είναι η καταγγελία της κ. Κωνσταντοπούλου και
οι εµµονές της κατά της κ. Μπέη; Θα σας θυµίσω ότι την προηγούµενη φορά που κάνατε το ίδιο, ήρθαν στελέχη σας και της
ζήτησαν συγγνώµη -στελέχη δικά σας, µε αξιοπρέπεια. Πραγµατικά, λυπάµαι.
Κατά βάθος, νοµίζω ότι µας αγαπάτε και µας θαυµάζετε, αλλά
από το Βήµα της Βουλής κάτι πρέπει να πείτε κι εσείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η πλάνη είναι για τους ανθρώπους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επίσης,
ο κ. Τσίπρας είπε ότι το κοινωνικό µέρισµα µαζί µε το πρωτογενές πλεόνασµα και η έξοδος στις αγορές είναι επινόηση της Κυβέρνησης. Μίλησε, επίσης, για στηµένη έξοδο. Δηλαδή,
πραγµατικά πιστεύεστε ότι «στήσαµε» εκατοντάδες επενδυτές,
οι οποίοι τους τελευταίους µήνες έχουν βάλει 15 δισεκατοµµύρια
ευρώ από την τσέπη τους στην Ελλάδα; Πραγµατικά, λυπάµαι.
Δεν ορρωδείτε προ ουδενός. Ξέρετε ότι κάνετε κακό στη
χώρα. Η δικαιολογία σας είναι βέβαια η ήττα που έρχεται, αλλά
δεν ορρωδείτε προ ουδενός και µπροστά στη γοητεία του λαϊκισµού δεν σέβεστε τις θυσίες του ελληνικού λαού, χάρη στις
οποίες πετύχαµε πρωτογενές πλεόνασµα και χάρη στις οποίες
ξαναβγαίνουµε στις αγορές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Ας πάµε, όµως, τώρα και στα σοβαρά θέµατα, γιατί αυτά που
είπατε προηγουµένως µάλλον ως ανέκδοτα µπορεί να εκληφθούν και πραγµατικά λυπάµαι που είµαι αναγκασµένος να το
πω αυτό.
Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πλέον στο δρόµο προς την
έξοδο από την κρίση, ακολουθώντας την πορεία της Ιρλανδίας
και της Πορτογαλίας. Περνάµε, λοιπόν, από τη διαχείριση των
ελλειµµάτων, στην επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας και
στην αντιµετώπιση της ανεργίας.
Οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί, η ισορροπία στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, η µεγαλύτερη έµφαση στις µεταρρυθµίσεις, στην ενδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατος, στις επενδύσεις, στις εξαγωγές είναι οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι της
πολιτικής µας, προκειµένου να επιστρέψει η οικονοµία σε βιώσιµους αναπτυξιακούς ρυθµούς τα επόµενα χρόνια.
Η πιστωτική οµαλοποίηση έχει ξεκινήσει µε ξεκάθαρες θετικές
συνέπειες για την ανάπτυξη και τη ρευστότητα. Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος µε τα χθεσινά πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
της Εθνικής Τράπεζας έκλεισε µε µεγάλη επιτυχία το δεύτερο
κύκλο της.
Σε αυτόν τον κύκλο υλοποιήθηκε η ολική επαναφορά του τραπεζικού συστήµατος στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι
ελληνικές τράπεζες, αντλώντας 8,3 δισεκατοµµύρια ευρώ τις τελευταίες εβδοµάδες υπερκάλυψαν τις κεφαλαιακές ανάγκες
τους, όπως αυτές είχαν εκτιµηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος,
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διασφαλίζοντας την σταθερότητα του συστήµατος, προστατεύοντας τα εναποµείναντα κεφάλαια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας -καθώς µένουν πάνω από 10
δισεκατοµµύρια ευρώ εκεί- και διευρύνοντας την επενδυτική
τους βάση, προετοιµάζοντας την επιταχυνόµενη αποδέσµευσή
τους από το Ταµείο.
Επιπλέον, η Εθνική, η Alpha Bank και η Πειραιώς συγκέντρωσαν, επιπροσθέτως των κεφαλαιακών αναγκών που ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα απαιτούµενα κεφάλαια
για την αποπληρωµή των προνοµιούχων µετοχών του ελληνικού
δηµοσίου.
Ο πρώτος κύκλος θυµίζω ότι ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του
2013, µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να συµµετέχει µε 26,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, συγκεντρώνοντας επιπρόσθετα 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον ιδιωτικό τοµέα.
Στο επίπεδο της παραγωγικής αναδιάρθρωσης έχουν γίνει –
και συνεχίζουν να γίνονται- διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα
βοηθήσουν στο να µετατοπιστούν πόροι από µη εµπορεύσιµους
και λιγότερο παραγωγικούς σε εµπορεύσιµους κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών, κλάδους πιο ανταγωνιστικούς και µε µεγαλύτερη συµβολή στην προστιθέµενη αξία, πρωτίστως, στον
τουρισµό, την πρωτογενή παραγωγή και την µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την ενέργεια και το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά, στα logistics και τις
συνδυασµένες µεταφορές στην τεχνολογία, στην εφαρµοσµένη
έρευνα και καινοτοµία, στη φαρµακευτική βιοµηχανία και στη βιοµηχανία µετάλλων και δοµικών υλικών.
Βασικό ζητούµενο πλέον είναι πώς θα επιτρέψουµε στο µεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας, που είναι το ανθρώπινο δυναµικό
της -επιχειρηµατικό, επιστηµονικό, επαγγελµατικό-, να οδηγηθεί
ξανά στον δρόµο της δηµιουργίας.
Από εδώ και πέρα, όµως, θα πορευθούµε µε ακόµη µεγαλύτερη µεθοδικότητα, ακόµα καλύτερο σχεδιασµό, ακόµα καλύτερη οργάνωση. Θα εργαζόµαστε βάσει ολοκληρωµένου
σχεδίου για το σήµερα και το αύριο της πατρίδας µας.
Στο πλαίσιο αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει σηµασία
να αναδείξουµε τη σηµασία της κατάρτισης των µεσοπρόθεσµων
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής στρατηγικής όπως αυτό που συζητάµε σήµερα.
Η υιοθέτηση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ως θεσµού σηµατοδοτεί µια άλλη αντίληψη
για τη δηµοσιονοµική διαχείριση. Μας επιτρέπει παράλληλα µε
τον βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό των δηµόσιων οικονοµικών να στοχεύσουµε και σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, να προγραµµατίσουµε, όχι µόνο το επόµενο βήµα µας, αλλά να
επεξεργαστούµε τα δεδοµένα για τα δηµόσια οικονοµικά αλλά
και το σύνολο της οικονοµίας σε ορίζοντα µιας τετραετίας. Αυτό
θα συνεχίσει να γίνεται κάθε χρόνο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα επικαιροποιηµένα στοιχεία από την εκτέλεση του προϋπολογισµού
και της οικονοµικής δραστηριότητας του προηγούµενου χρόνου.
Η Κυβέρνηση, όµως, δεν θα προγραµµατίζει µόνο τον δηµοσιονοµικό της βηµατισµό για τα επόµενα έτη. Δεν αρκεί να ξέρεις
απλά πόσα και ποια βήµατα µπορεί να κάνει το κράτος τα επόµενα χρόνια. Το µεγάλο ζητούµενο είναι να ξέρεις και πού θέλεις
να φτάσεις.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να τονίσω εµφατικά ότι αυτή η Κυβέρνηση, παρ’ όλο που κλήθηκε να αναλάβει την αντιµετώπιση της
οικονοµικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών στην πλέον κρίσιµη φάση της δεν χάθηκε στη διαχείριση.
Η Κυβέρνηση έθεσε ως βασικό της µέληµα, µαζί µε τις υγιείς
πολιτικές δυνάµεις οι οποίες τη στηρίζουν, την επεξεργασία ενός
νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα, το οποίο αποτελεί πυξίδα µας για το µέλλον και θα µας επιτρέψει να αποφασίσουµε
το πόσο, το πού και γιατί θα δαπανήσει το κράτος, που θα βοηθήσει να επιλέξουµε τα πεδία στα οποία θα δοθεί έµφαση σε επίπεδο έρευνας, καινοτοµίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα
καταδείξει σε ποιους κλάδους πρέπει να επισπεύσουµε στοχευµένες διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, ενός σχεδίου
που δεν ανήκει στη λογική του κρατικού πατερναλισµού. Αντίθετα, επανακαθορίζει τη συνέργεια µεταξύ ελεύθερης οικονοµίας και κρατικής λειτουργίας, ώστε το µείγµα δηµόσιων
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πολιτικών να αποτελεί τον καταλύτη για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Θέλω στο σηµείο αυτό να επισηµάνω κάτι: Τίποτα από αυτά
που κάνουµε δεν είναι γραµµένο σε πέτρα. Ο προγραµµατισµός
της εκτέλεσης των δηµόσιων πολιτικών και κατανοµής των δηµόσιων πόρων γίνεται µε βάση τις εξελίξεις στην οικονοµία, εγχώρια και διεθνή, αλλά και στην κοινωνία. Κανείς πλέον δεν
µπορεί να υποστηρίξει ότι δεν έχουµε τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία και τις πρόσφορες προϋποθέσεις για να ωθήσουµε τη χώρα µας προς µια πορεία ανάπτυξης και ευηµερίας.
Ένα τελευταίο κρίσιµο ζήτηµα µένει: Το τελευταίο στοίχηµα,
εκεί όπου θα διαψευσθούν οριστικά και αµετάκλητα οι γραφικές
πλέον ιερεµιάδες της Αντιπολίτευσης, όπως διαψεύστηκαν σε
όλα ανεξαιρέτως τα καταστροφολογικά σενάρια που διακινούσαν µέχρι σήµερα. Σας θυµίζω: «Δεν βγαίνει το πρόγραµµα», «καταστρεφόµαστε», «να πάµε στη δραχµή», «να χρεοκοπήσουµε
µονοµερώς» κ.τ.λ..
Αυτό το µεγάλο στοίχηµα είναι η οριστική διευθέτηση του προβλήµατος του δηµοσίου χρέους, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα
να αποκαταστήσει µια κι έξω και πλήρως τη δηµοσιονοµική αυτάρκειά της και να εξοικονοµήσει σηµαντικούς πόρους που θα
διατεθούν στην ανάπτυξη.
Στο Eurogroup προχθές έθεσα το ζήτηµα της αναληφθείσας
δέσµευσης του οργάνου αυτού του Νοεµβρίου του 2012. Η συγκεκριµένη δέσµευση θυµίζω ότι προβλέπει ότι, εφόσον επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα κι εφόσον οι λοιπές υποχρεώσεις του
προγράµµατος εκπληρώνονται, τότε οι εταίροι θα λάβουν τα
απαραίτητα µέτρα για να ελαφρύνουν περισσότερο το δηµόσιο
χρέος.
Από ό,τι είδατε στην επίσηµη ανακοίνωση του Eurogroup της
προηγούµενης Δευτέρας, στις 5 Μαΐου, οι εταίροι µας επανέλαβαν µε τη δυνατότερη φωνή τη δέσµευση αυτή και είπαν ότι η
σχετική ανακοίνωση θα γίνει αµέσως µετά τη διενέργεια των τεστ
κόπωσης των τραπεζών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Οκτώβριο. Κοντός ψαλµός αλληλούια, κύριοι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να σταθώ σε κάποια
συγκεκριµένα στοιχεία γύρω από τις προβλέψεις του µεσοπρόθεσµου, µόνο ορισµένα, διότι τα περισσότερα τα έχει αναπτύξει
µε επιστηµονικότητα και πλήρως ο συνάδελφος κ. Σταϊκούρας.
Πρώτον, ως προς τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. Για το
πρωτογενές πλεόνασµα η εκτίµηση είναι ότι θα κυµανθεί το 2014
στο 2,3% του ΑΕΠ, δηλαδή υψηλότερα από το 1,5% που είναι ο
στόχος του προγράµµατος, ενώ το κυκλικά διορθωµένο πλεόνασµα εκτιµάται ότι θα είναι 7,2% το 2014 και 6,1% το 2015.
Αν παρατηρήσατε, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που δηµοσιεύθηκαν πολύ πρόσφατα, κινούνται εξαιρετικά κοντά
στις δικές µας προβλέψεις. Για πρώτη φορά συµπίπτουµε περίπου. Αυτή είναι η πιο αποστοµωτική απάντηση σε όποια κακοπροαίρετη κριτική γίνεται µε απτά αποτελέσµατα.
Ποια είναι αυτή η απάντηση; Ότι ακριβώς σήµερα διακόσιες
πέντε χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα νοικοκυριά βλέπουν στους λογαριασµούς τους το ποσό που δικαιούνται από το κοινωνικό µέρισµα. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της επίτευξης του
πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Άραγε µε ποιον τρόπο θα καταφέρνανε οι τιµητές και οι καταστροφολόγοι να εξασφαλίσουν αυτήν τη µικρή έστω ανακούφιση
στους συµπολίτες µας, που το έχουν τόσο ανάγκη; Με άδεια ταµεία και µε ελλείµµατα; Με την ανέξοδη παροχολογία;
Οι προβλέψεις για πλεονάσµατα στους µελλοντικούς προϋπολογισµούς είναι αυτές που θα µας επιτρέψουν στο µέλλον να
απλώσουµε ένα συνεκτικότερο κοινωνικό δίκτυ, αλλά και να προχωρήσουµε σε λελογισµένη φορολογική ελάφρυνση των συµπολιτών µας και των επιχειρήσεων. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι στο υπό συζήτηση µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, όχι µόνο δεν
περιλαµβάνονται νέα, επώδυνα, µέτρα, αλλά αποτυπώνονται οι
φορολογικές ελαφρύνσεις και οι κοινωνικές παροχές, όπως η
µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, ο µειωµένος ενιαίος
φόρος ιδιοκτησίας για την πλειονότητα των φορολογουµένων, ο
µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση. Παράλληλα προβλέπεται η διανοµή κοινωνικού µερίσµατος, η κατάργηση µη αντα-
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ποδοτικών χρεώσεων, η µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 3,9%.
Πώς νοµίζετε ότι επιτεύχθηκαν αυτά; Αυτές οι ελαφρύνσεις
δεν θα ήταν εφικτές χωρίς τη δηµοσιονοµική υπερπροσπάθεια
και τις θυσίες του ελληνικού λαού, οι οποίες οδήγησαν στο πλεόνασµα της τάξης του 0,8% του ΑΕΠ για το 2013, που θα οδηγήσει και στην υπέρβαση του δηµοσιονοµικού στόχου του
Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής για το 2014.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να απαντήσω και στα διάφορα που λέγονται, αλλά και στις διάφορες αναφορές στον Τύπο
για δήθεν κωλυσιεργία στη διενέργεια ελέγχων των φορολογουµένων µεγάλου πλούτου, αλλά επίσης και στον φίλο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΔΗΜΑΡ κ. Τσούκαλη, σχετικά µε τα
συστήµατα εισροών-εκροών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µείζονες αλλαγές που επέφερε ο
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, µε σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση των ελεγκτικών υποθέσεων, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών έµµεσων ελέγχων και την
ηλεκτρονική διασύνδεση µε τις τράπεζες, έχει επιταχύνει εξαιρετικά το ελεγκτικό έργο. Να σας θυµίσω ότι το 2013 ήταν η
πρώτη χρονιά, µετά από δεκαπέντε περίπου χρόνια, που ξεπεράσαµε τους στόχους της φορολογικής διοίκησης. Άρα από τη
φοροδιαφυγή έρχονται αυτά.
Είναι ενδεικτικό ότι στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούµενων Μεγάλου Πλούτου, για να καταλάβετε την ταχύτητα µε την οποία
λειτουργούµε τώρα, ενώ στις 31-12-2013 οι έλεγχοι που ήταν σε
εξέλιξη ήταν εκατόν οκτώ, στις 30-4-2014 έχουν φτάσει τους χίλιους τριακόσιους επτά. Επιπλέον, από 1-1-2014 έως και το
πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου του 2014 ολοκληρώθηκαν εκατόν
ογδόντα ένας έλεγχοι µε τελική έκθεση και οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, τριακόσιοι δύο µε προσωρινό σηµείωµα ελέγχου και προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό
φόρου. Άρα δεν µπορεί κανείς να µιλά πλέον για κωλυσιεργία.
Κύριε Τσούκαλη, σχετικά µε τα συστήµατα εισροών- εκροών
δεν διαβάσατε προσεκτικά την απόφασή µας, που λέει ότι το
40% πρέπει να έχει µπει τον πρώτο χρόνο και να στέλνουν αµέσως στοιχεία κάθε δύο µήνες και τα υπόλοιπα µέχρι το τέλος του
δεύτερου χρόνου. Άρα δεν είναι αλήθεια ότι θα περιµένουµε δύο
χρόνια για να πάρουµε στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι µιλάµε για χίλιες περίπου µεγάλες δεξαµενές σε όλη τη χώρα. Σε καµµία περίπτωση δεν ισχυρίζοµαι ότι έχουµε φθάσει εκεί όπου θέλουµε,
ωστόσο έχουν γίνει σηµαντικά και πολύ ενθαρρυντικά πρώτα βήµατα.
Δεύτερον, ειδικά ως προς την αναπτυξιακή προοπτική µας θα
ήθελα µε έµφαση να επισηµάνω ότι η εικόνα για το 2014 είναι θετική. Όλοι οι πρόδροµοι δείκτες καταδεικνύουν ότι η ελληνική οικονοµία επανέρχεται φέτος µετά από έξι χρόνια σε αναπτυξιακή
τροχιά.
Η δε πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος για το
ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ για το 2014 είναι της τάξης του 0,6% συµφωνούν όλοι σ’ αυτό, οι διεθνείς οργανισµοί, σχεδόν όλοιενώ η οικονοµία προβλέπει ότι θα αναπτύσσεται ετησίως κατά
µέσο όρο µε 2,8% από το 2014 έως το 2018, δηλαδή σε πέντε
χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα µου δώσετε τρία λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
το ρολόι αυτόµατα λειτουργεί. Την επόµενη φορά που θα χτυπήσει, µπορώ να το σταµατήσω. Τώρα δεν µπορώ. Αυτό ισχύει
προς όλους τους συναδέλφους, επειδή καµµιά φορά βλέπω ότι
υπάρχει κάποια διαµαρτυρία. Δεν µπορώ να κάνω τίποτα. Προειδοποιητικό είναι αυτό το κουδούνι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Λαµβάνω
υπ’ όψιν µου την προειδοποίηση.
Δεν καταλαβαίνω πού βλέπετε το υπεραισιόδοξο. Σας θυµίζω
ότι από το 1995 µέχρι το 2007, δηλαδή στα δώδεκα αυτά χρόνια,
ο ρυθµός ήταν 3,7%. Γιατί, λοιπόν, δεν θεωρείτε ρεαλιστικό
αυτόν τον στόχο;
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε ονοµαστικούς όρους
τους δύο πρώτους µήνες του 2014 αυξήθηκαν κατά 1,5% και
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επειδή οι αποπληθωριστές είναι αρνητικοί, η πραγµατική αξία
έχει αυξηθεί πάνω από 1,5% σε όρους ανάπτυξης.
Προχθές ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων του φετινού Απριλίου, που είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου µήνα πέρυσι: εξήντα χιλιάδες εξακόσιες νέες
θέσεις εργασίας φέτος έναντι είκοσι εννιά χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα οχτώ πέρσι.
Εξίσου θετικές είναι και οι µεταβολές της µισθωτής απασχόλησης για το πρώτο τετράµηνο του έτους. Το πρώτο τετράµηνο
καταγράφεται θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων κατά
εκατόν µία χιλιάδες τετρακόσιες εβδοµήντα έξι θέσεις εργασίας
έναντι µόλις είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέρυσι. Οι δύο
αυτές επιδόσεις είναι υψηλότερες από το 2001.
Οι θετικές εξελίξεις στην απασχόληση επιβεβαιώνονται και
από την έρευνα εργατικού δυναµικού της ΕΛΣΤΑΤ, όπου φαίνεται
ότι για πρώτη φορά από το ξεκίνηµα της κρίσης, το 2009, το ποσοστό ανεργίας µειώνεται συνεχώς για πέντε συνεχόµενους
µήνες και, µάλιστα, στην καρδιά του χειµώνα. Από το 27,7% τον
Σεπτέµβριο του 2013, κατέβηκε στο 26,5% τον Φεβρουάριο του
2014.
Στα πέντε χρόνια που µας έρχονται, 2014-2017, προβλέπουµε
µείωση του ποσοστού ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες.
Θυµίζω ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ανεργία αυξήθηκε
κατά 17 ποσοστιαίες µονάδες. Γιατί, λοιπόν, λέτε ότι δεν είναι
ρεαλιστικό το πρόγραµµα αυτό;
Τι σηµαίνουν, όµως, αυτά τα µεγέθη; Σηµαίνουν ότι µπορούµε
να επαναπαυθούµε; Σηµαίνουν ότι µπορούµε να µοιράσουµε
λεφτά έτσι; Όχι, φυσικά.
Η Κυβέρνηση οφείλει να συνδράµει σ’ αυτήν την προσπάθεια
µε την ίδια µεταρρυθµιστική θέρµη, απαλείφοντας όλα τα εµπόδια υπέρ ενός υγιούς ανταγωνισµού και της επιχειρηµατικότητας.
Παράλληλα, οφείλουµε να συνδράµουµε µε τον πλέον δυναµικό τρόπο στην επιτάχυνση της διοχέτευσης ρευστότητας, κυρίως προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, από το τραπεζικό
σύστηµα σε όλους τους νευραλγικούς κλάδους στην οικονοµία.
Σ’ αυτό το πεδίο η πρόσβαση στις αγορές, που αποκατέστησε
η χώρα είτε µέσω του δηµοσίου είτε µέσω των τραπεζών για την
κεφαλαιακή ή δανειακή τους ενίσχυση, σηµατοδοτεί την επιτάχυνση της παρεχόµενης ρευστότητας, ειδικά το δεύτερο εξάµηνο του 2014.
Κρίσιµες για τη ρευστότητα θεωρούνται και οι συµφωνίες µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη γερµανική επενδυτική τράπεζα KFW για τη συµµετοχή τους στη χρηµατοδότηση
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε στόχο να ξεκινήσει άµεσα
τη λειτουργία του το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο.
Όµως, βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και της αναπτυξιακής δυναµικής
στην οικονοµία παραµένει η πολιτική σταθερότητα.
Ακούω καµµιά φορά εσάς, κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, να φωνάζετε µέσα στην Αίθουσα ότι οι ηµέρες
της Κυβέρνησης είναι µετρηµένες, ότι έρχεστε στην εξουσία. Ξέρετε πώς ακούγονται αυτές οι ιαχές; Έρχεστε να αλλάξετε τι; Οι
φορείς των πιο παλιών και οπισθοδροµικών αντιλήψεων ευαγγελίζεσθε την αλλαγή, τη νέα Ελλάδα που περιέγραψα πριν, των
φυλακίσεων, µε τις κρεµάλες, µε τα ειδικά δικαστήρια; Σας ενηµερώνω ότι η µεσσιανική πολιτική ρητορεία είναι πλέον ξεπερασµένη και οι θιασώτες της δεν έχουν πολιτικό µέλλον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγκρίνοντας το Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018 η Ελλάδα θα
δώσει για ακόµη µια φορά το µήνυµα ότι οδεύει πλέον οριστικά
σ’ έναν νέο δρόµο, τον δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης, της ενάρετης δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της εξωστρέφειας, της καινοτοµίας, της απασχόλησης και της δηµιουργίας. Είναι ένας
δρόµος, για τον οποίο οι Έλληνες θυσίασαν πολλά και πρέπει να
το σέβεστε αυτό και να µη λέτε ότι είναι «µαϊµού» το πρωτογενές
πλεόνασµα ή ότι βγαίνουµε έξω.
Αλλά το µήνυµα αυτό δεν απευθύνεται στους εταίρους µας,
στις διεθνείς αγορές ή στα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το
µήνυµα αυτό απευθύνεται πρωτίστως στους πολίτες αυτής της
χώρας και ειδικά στους νέους. Είναι ένα µήνυµα ότι η χώρα θέτει
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ένα τέρµα στη δυσβάσταχτη και άδικη µεταφορά βαρών στις
επόµενες γενιές και θεµελιώνει ένα καλύτερο αύριο γι’ αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταυρογιάννης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα, λίγες µέρες
πριν από τις ευρωεκλογές, µέσα σε ένα κλίµα καλλιεργούµενης
ευφορίας, µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα, την έξοδο στις αγορές και πολλά άλλα επικοινωνιακά τεχνάσµατα που χρησιµοποιούν οι δανειστές µας και βέβαια αναπαράγει η συγκυβέρνηση και
τα φίλα προκείµενα προς αυτήν µέσα ενηµέρωσης –και αυτό
συµβαίνει κυρίως λόγω της προεκλογικής περιόδου, για να αποφευχθεί η εκλογική κατάρρευση στις ευρωεκλογές και όχι µόνοτο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα της περιόδου 2015-2018.
Δεν έχει καµµία σηµασία που οι προβλέψεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και τα αριθµητικά στοιχεία που δίνονται διαψεύδουν µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο τους ισχυρισµούς
περί ιστοριών επιτυχίας και τα περί εξόδου της χώρας από την
κρίση και τα µνηµόνια. Είναι οι ακριβοπληρωµένες από τα χρήµατα αγρίως φορολογουµένων Ελλήνων εταιρείες επικοινωνίας
και οι γνωστοί αναµεταδότες που υπάρχουν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, που ανέλαβαν για µια ακόµη φορά να παρουσιάσουν την εικονική πραγµατικότητα και να κάνουν κυριολεκτικά
τη νύχτα µέρα.
Όµως, όποιος δεν αρκεστεί στη διαβεβαίωση για πολλοστή
φορά από την Κυβέρνηση και όχι µόνο και δεν πιστέψει στις
θριαµβολογίες και δει τι πραγµατικά προβλέπει το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, θα αντιληφθεί αµέσως τη νέα µεγάλη πολιτική
απάτη και το νέο θανάσιµο πλήγµα που ετοιµάζεται σε βάρος και
της οικονοµίας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας: νέα φοροεπιδροµή, περιορισµό κάθε δηµόσιας δαπάνης που θα µπορούσε
στοιχειωδώς να στηρίξει την οικονοµία της χώρας.
Μόνο η επίσηµη πρόβλεψη του µεσοπρόθεσµου για 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου επιπλέον άµεσους και έµµεσους φόρους και 5 δισεκατοµµύρια περίπου περικοπή δηµοσίων
δαπανών για τα επόµενα χρόνια, που προβλέπει το µεσοπρόθεσµο, µπορεί στην κυριολεξία να προκαλέσει απόγνωση και ανατριχίλα σε όλους όσοι συνεχίζουν να σκέπτονται λογικά και να
αρνούνται στους επικυρίαρχους να παρουσιάζουν και να επιβάλλουν µια εικονική πραγµατικότητα µιας δήθεν επιτυχηµένης προσπάθειας οικονοµικής σταθεροποίησης.
Αυτό, µάλιστα, συµβαίνει χωρίς να υπολογιστούν οι περικοπές
στις συντάξεις, επικουρικές και κύριες, η αντίστοιχη υποβάθµιση
των αµοιβών της εργασίας, άρα και οι µειώσεις µισθών που προβλέπονται, καθώς και η ολοσχερής διάλυση των εργασιακών σχέσεων ή, για να είµαστε πιο ακριβείς, ό,τι έχει αποµείνει από
αυτές, χωρίς βέβαια να συνυπολογίζονται και τα υπόλοιπα, δηλαδή το γενικευµένο ξεπούληµα, και µάλιστα µε επιταχυνόµενους ρυθµούς, της δηµόσιας περιουσίας και η µε κάθε τρόπο
–και εκ του αποτελέσµατος παραγόµενη- υφαρπαγή και της ιδιωτικής περιουσίας, µέσω των χρεών προς την εφορία και τις τράπεζες.
Βέβαια, µε τη συνέχιση αυτής της εφαρµοζόµενης πολιτικής,
είναι αδιανόητο να στερούµε πόρους από την εθνική άµυνα, ενώ
γύρω µας και πάνω από εµάς υπάρχουν επικίνδυνες εξελίξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο πως η κατάσταση
που έχει διαµορφωθεί είναι πολύ δύσκολη. Αυτό θα γίνει εµφανές αµέσως µετά τις ευρωεκλογές µε την οριστικοποίηση και του
δηµοσιονοµικού κενού, την εξειδίκευση αργότερα των µέτρων
και, βέβαια, τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους από το προσεχές φθινόπωρο.
Γι’ αυτό και αυτές οι ευρωεκλογές και οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αναµένεται οι πολίτες
και η ελληνική κοινωνία -η αγρίως χειµαζόµενη ελληνική κοινωνία- να στείλει ένα ευδιάκριτο και ηχηρό µήνυµα, προχωρώντας
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στη συνέχεια και στα επόµενα βήµατα, που θα κλείνουν οριστικά
τον δρόµο της καταστροφής και για την πραγµατική οικονοµία
και για την κοινωνία.
Όµως και αν ακόµη αφήσουµε όλα αυτά τα δυσοίωνα που σας
ανέφερα προηγουµένως στην άκρη και δεν λάβουµε υπ’ όψιν τις
επιπτώσεις για την κοινωνία και την οικονοµία, το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα εµπεριέχει δηµοσιονοµικούς στόχους και µακροοικονοµικές προβλέψεις, που µακροχρόνια και σε συνδυασµό,
όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα, δεν έχουν επιτευχθεί ποτέ
στην ιστορία της οικονοµίας και µάλιστα ακολουθώντας αυτήν
την αδιέξοδη πολιτική σκληρής λιτότητας.
Είναι εξωπραγµατικό να πιστεύουµε ότι µπορούµε να έχουµε,
ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, µεγάλα, τεράστια, πλεονάσµατα και αυτά να συνοδεύονται από συνεχείς υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλα αυτά θα διαψευστούν και το συγκεκριµένο πρόγραµµα, µε το οποίο διαφωνούµε, θα τιναχθεί στον
αέρα. Θα δηµιουργηθούν νέα δηµοσιονοµικά κενά και τελικά καινούργιες χρηµατοδοτικές ανάγκες, άρα και επιπλέον µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε πλέον -και καλύτερα ίσως από εµάς η ελληνική κοινωνία και η επιχειρηµατική
τάξη- τι έχουν κάνει τα µνηµόνια και οι πολιτικές σκληρής λιτότητας. Ισοσκέλισαν, βέβαια, µε βίαιο τρόπο τα δηµόσια οικονοµικά µε περικοπές δαπανών και µε µεγάλη αύξηση φόρων, χωρίς
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Διαβάστε σήµερα τι αναφέρει
µεγάλη φιλοκυβερνητική εφηµερίδα για το λαθρεµπόριο των
καυσίµων και για το ότι θα χρειαστούν άλλα δύο ή και περισσότερα χρόνια -και βλέπουµε- για να παταχθεί.
Όµως, αυτές οι πολιτικές που ισοσκέλισαν µε βίαιο τρόπο τα
δηµόσια οικονοµικά κατάφεραν να µειώσουν το ΑΕΠ κατά 25%.
Μείωσαν τους µισθούς παντού και κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα,
διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις, αλλά η ανεργία εκτοξεύθηκε
στα ύψη. Εκποίησαν τη δηµόσια περιουσία και συνεχίζουν να την
εκποιούν. Μέσω των δήθεν µεταρρυθµίσεων -που δεν είναι παρά
απορρυθµίσεις- σβήνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες, για να έρθουν στη συνέχεια και την
επόµενη µέρα –οψέποτε αυτή έρθει- οι πολυεθνικές και τα µεγάλα συµφέροντα για να εκµεταλλευτούν τον εθνικό πλούτο
αλλά και τους εργαζόµενους, που θα ζουν και θα εργάζονται κυριολεκτικά σε συνθήκες τριτοκοσµικές.
Την ίδια στιγµή –και αυτό είναι το ακόµη χειρότερο- το δηµόσιο
χρέος έχει πλήρως εκτροχιαστεί, παρά τα κουρέµατα, τις επιµηκύνσεις και τις µειώσεις των επιτοκίων.
Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που σήµερα συζητούµε για την
περίοδο 2015-2018 συνεχίζει να κάνει ακριβώς αυτά, τα ίδια δηλαδή που έγιναν και γίνονται µέχρι σήµερα.
Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, ισχυρίζεστε ότι µπορεί, ακολουθώντας την ίδια πολιτική, τα ίδια πράγµατα, να έχουµε άλλα
αποτελέσµατα και µάλιστα τα επιθυµητά, προβάλλοντας ισχυρισµούς που κυριολεκτικά από πουθενά δεν προκύπτει ότι µπορεί
να είναι και έτσι. Αναφέρθηκα παραπάνω σε αυτό.
Πουθενά στην ιστορία της παγκόσµιας οικονοµίας µε τέτοιες
πολιτικές δεν προέκυψαν θετικά αποτελέσµατα και για την οικονοµία και για την κοινωνία. Αντίθετα, οι επιπτώσεις ήταν τραγικές
για τη συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνιών και καταστροφικές
για την οικονοµία, εκτός και αν η επόµενη ηµέρα -ή όπως θέλουν
κάποιοι την επόµενη µέρα- δεν θα αφορά τους πολλούς, αλλά
τους πολύ λίγους και τα µεγάλα συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω ότι σας λέω κάτι νέο
ούτε κάτι πρωτοποριακό. Εξ άλλου είναι χιλιοειπωµένο από αξιόλογους –αν θέλετε- ανθρώπους της οικονοµικής επιστήµης και
πολύ πιο έγκυρους και καλύτερους γνώστες από εµένα του αντικειµένου της οικονοµίας ότι αυτός ο δρόµος είναι αδιέξοδος
και καταστροφικός.
Κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε. Ισχυρίζεστε ότι, ακολουθώντας τον και συνεχίζοντάς τον, από την καταστροφή που µας
έχει φέρει µέχρι σήµερα θα µας οδηγήσει στη σωτηρία. Ειλικρινά
δεν µπορώ να πιστέψω ότι έχοντας την ευθύνη άρα και τη γνώση
ακριβώς των πραγµάτων, όπως είναι σήµερα, αισιοδοξείτε ότι
βαδίζουµε σωστά και όπου να ’ναι θα δούµε φως στην άκρη του
τούνελ. Εξ άλλου τι περισσότερο από αυτό που έχει ειπωθεί και
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στο παρελθόν;
Βεβαίως, οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, στους οποίους σχεδόν επιβάλλετε –θέλουν, δεν θέλουν- να στηρίζουν αυτήν την πολιτική ούτε όλα τα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους ούτε και την
εξειδίκευση, αν θέλετε, πάνω στα ζητήµατα της οικονοµίας και
εσείς συνεχίζετε το επικοινωνιακό σας παιχνίδι, δηµιουργείτε εντυπώσεις, αγοράζετε πολιτικό χρόνο και ελπίζετε.
Οι δανειστές µας, που έχουν καθαρή την εικόνα της τραγικής
κατάστασης και της πραγµατικότητας, είχαν και έχουν κάθε λόγο
να σας στηρίζουν εξαιτίας πρωτίστως των ευρωεκλογών, αλλά
και για να πείσουν και τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, µην
τυχόν και οι ευρωσκεπτικιστές επιτύχουν υψηλά ποσοστά στις
ευρωεκλογές, ότι αυτή η πολιτική παράγει θετικά αποτελέσµατα
για τις κοινωνίες και τις οικονοµίες. Όλα αυτά µέσα σε ένα κλίµα
συσκότισης, παραπλάνησης και δηµιουργίας ψεύτικων ελπίδων.
Όµως, η κουρασµένη και απογοητευµένη και φτωχοποιηµένη
ελληνική κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο, αλλαγή πολιτικής και σίγουρα µία άλλη κυβέρνηση -ίσως κυβέρνηση εθνικής σωτηρίαςγια να τα υλοποιήσει.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ σε
ένα κυρίαρχο ζήτηµα που τίθεται και έχει τεθεί στο παρελθόν
από πολλές πλευρές και είναι και κατά την άποψή µου σοβαρό,
κυρίαρχο: Αυτήν τη στιγµή θα µπορούσαν να πάρουν µπροστά
οι κινητήρες της ελληνικής οικονοµίας και να παραχθεί οικονοµική µεγέθυνση και να πάρουµε τον δρόµο της ανάπτυξης, αν είχαµε λύσει ή µπορούσαµε να λύσουµε το πρόβληµα της
ρευστότητας ή καλύτερα την αύξηση της ρευστότητας. Ειλικρινά
νοµίζω ότι σε µία σοβαρή συζήτηση θα µπορούσαµε σε αυτό το
ζήτηµα να συµπέσουµε –οι περισσότεροι τουλάχιστον- ακόµα και
αυτοί που έχουµε καίριες διαφωνίες στα θέµατα που ανέφερα
παραπάνω.
Χωρίς ρευστότητα –άρα χωρίς επενδύσεις αλλά και κατανάλωση- η ανάπτυξη θα παραµείνει για τη χώρα µας όνειρο θερινής
νυκτός. Είναι γνωστές οι απόψεις του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου. Κάνοντας µάλιστα επίκληση παραδειγµάτων όχι µόνο
εκτός Ευρώπης, αλλά και εντός Ευρώπης –παραδείγµατος χάριν,
Λετονία και Ιρλανδία- εισηγείται το γνωστό µοντέλο της µεγέθυνσης χωρίς πιστωτική επέκταση, της εκκαθάρισης της αγοράς
από τις µη βιώσιµες επιχειρήσεις, ώστε η περιορισµένη ρευστότητα να οδεύει σταδιακά σε όσες επιβιώσουν.
Σας θυµίζει, κύριοι συνάδελφοι, τίποτα αυτό; Μήπως είναι µία
συνέντευξη, οι δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος πριν από λίγες ηµέρες σε κάποιο ξένο έντυπο;
Μερικές παρατηρήσεις σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζεται ούτε κάποια ευφυής σύλληψη ούτε κάποια σύνθετη επεξεργασία για να αφεθεί µία οικονοµία πρωτίστως, αλλά και µία
κοινωνία στους νόµους του άγριου καπιταλισµού, όπως το προτείνει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αρκεί προς τούτο η πολιτική αδράνεια ή η απουσία συγκεκριµένης, συγκροτηµένης
πολιτικής.
Σχετικά µε το αυτονόητο που το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
παραδέχεται, ότι δηλαδή η ανάκαµψη χωρίς µεγάλη ρευστότητα
είναι σηµαντικά ασθενέστερη από µία ανάκαµψη µε ρευστότητα,
η οικονοµία µας και η πατρίδα µας έχει ανάγκη σε αυτήν τη φάση
από µία πολύ δυναµική ανάκαµψη, αν θέλουµε να αρχίσει κάποια
στιγµή η απορρόφηση της ανεργίας και να µετατραπεί το πρωτογενές πλεόνασµα σε βιώσιµο –πέραν του προεκλογικού- και
να µην κληρονοµήσουµε από µία ύφεση µία µακρόσυρτη, πολυετή, ασθενική ανάκαµψη µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Υπάρχουν, όµως, οι δυνατότητες να διεκδικήσουµε ρευστότητα; Βεβαίως. Τα ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από όλους εµάς.
Η Ελλάδα είναι µέρος της Ευρωζώνης. Δεν είναι καµµία αποµονωµένη χώρα.
Μετέχει στο σύστηµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
από όπου αντλεί µε χαµηλότερο επιτόκιο από τον ELA, µε λίγο
υψηλότερη ρευστότητα. Είναι όµως αδιανόητο γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ιδιαίτερα στις ηµέρες µας που δεν
υπάρχει ούτε ως σενάριο το Grexit, κουρεύει τα οµόλογα που δίνουµε ως ενέχυρο στα 52%.
Μία µείωση στο κούρεµα κατά δέκα ή περισσότερες µονάδες,
αφού βεβαίως δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, θα έδινε ρευστό-
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τητα στην οικονοµία µας κατά τουλάχιστον 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό θα είχε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις για την ανάγκη
της ανάπτυξης και της ανάκαµψης της οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς πιστεύουµε ότι η διεκδίκηση της ρευστότητας ποτέ δεν
τέθηκε στο τραπέζι και ποτέ δεν τη διαπραγµατευτήκαµε όσο
έπρεπε. Θα πρέπει επίσης µαζί µε αυτό να υπάρχει και ουσιαστική διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
για να προσγειωθεί κι αυτή στον επίγειο κόσµο και να φροντίζει
να δίνει ρευστότητα στις οικονοµίες σαν την ελληνική και τις
χώρες που το έχουν ανάγκη.
Τέλος, η αύξηση της ρευστότητας µπορεί να γίνει και µε προσέλκυση ξένων επενδύσεων και µε τη δηµιουργία ισχυρής επενδυτικής τράπεζας, προκειµένου να βοηθηθεί η ανάπτυξη, γιατί
το ταµείο ανάπτυξης, µε την πολύ ισχνή ρευστότητα που έχει,
δεν αρκεί για να χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη.
Σας τα εξέθεσα όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, πέρα από την κάθετη και απόλυτη διαφωνία µας µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και την καταψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου, για να
σας πούµε ότι πέραν από τις διαφορές µπορεί να υπάρχουν και
σηµεία σύγκλισης, αρκεί να υπάρχει σχέδιο και αποφασιστικότητα να το διαπραγµατευτούµε αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, υπενθυµίζω ότι έχει αποφασιστεί οµοφώνως από την Ολοµέλεια η ψηφοφορία να ξεκινήσει στις 17.00’. Είναι ακόµη τρεις
συνάδελφοι να µιλήσουν.
Κυρίως απευθύνοµαι προς τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει καταθέσει
πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας, ώστε να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι και να έρθουν κατά τις 17.00’, γιατί θα γίνει η εκφώνηση των ονοµάτων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλοσύνη σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καλοσύνη µου
είναι, ναι. Δεν είναι κακοσύνη µου, κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν
µπορείτε αν δεν το πείτε.
Ο κ. Καραγκούνης έχει τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Οι εισηγητές θα έχουν δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν έχουµε
χρόνο, αλλά δεν το βλέπω. Είναι τρεις συνάδελφοι ακόµα.
Έχουµε αποφασίσει στις 17.00’ να λήξει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μα, είναι δύο συνεδριάσεις. Τουλάχιστον µια δευτερολογία έπρεπε να την έχουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
ακούστε. Έχουµε πει ότι στις 17.00’ θα ξεκινήσει η ψηφοφορία
κι αυτό ήταν αίτηµα πολλών συναδέλφων από όλα τα κόµµατα
για τους γνωστούς λόγους.
Ορίστε, κύριε Καραγκούνη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δεν µπορείτε να µη
µας δώσετε δευτερολογία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η δευτερολογία είναι υποχρεωτική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προηγουµένως µε
πολλή προσοχή την οµιλία του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλη για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή –µία δική
του προσέγγιση, θετική κατά την προσωπική µου άποψη- και βεβαίως άκουσα και την οµιλία του κ. Τσίπρα για τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και θα ήθελα βεβαίως να κάνω τις εξής παρατηρήσεις.
Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης έχουµε
απόλυτη επίγνωση ότι κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή
και φέρει στον τίτλο τις λέξεις «δηµοσιονοµική προσαρµογή» εισάγει, µόνο από τον τίτλο, θα έλεγα, µια κάποια ανησυχία στον
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µέσο πολίτη, γιατί είναι αλήθεια ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή έχει κόστος και το κόστος αυτό το πληρώνει ο κάθε πολίτης.
Στην περίπτωσή µας βέβαια πρόκειται για ένα κόστος όχι οικονοµικό, αλλά συντριπτικά µεταρρυθµιστικό που είναι αναγκαίο,
προκειµένου η χώρα να γυρίσει ουσιαστικά σελίδα και να ακολουθήσει έναν δρόµο σταθερής ανάπτυξης. Όσο πιο γρήγορα
τελειώσουµε µε αυτό το σκέλος του κόστους, τόσο πιο γρήγορα
θα εισαχθούµε ως χώρα στο σκέλος του οφέλους.
Είναι πολλά τα πρόσφατα ιστορικά παραδείγµατα που επιβεβαιώνουν αυτό που λέω: Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία, αν
θέλετε. Ίσως όµως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της
πραγµατικότητας είναι η περίπτωση της Γερµανίας.
Συνηθίζουµε, φυσικά, στην Ελλάδα να λέµε εύκολες κουβέντες, αλλά αυτό που βλέπουµε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή µια
Γερµανία οικονοµικά υπερδύναµη δεν έγινε αυτόµατα. Θυµίζω
ότι η γερµανική οικονοµία υπέστη µε την επανένωση της χώρας
ένα πολύ µεγάλο οικονοµικό σοκ. Δεν αντιµετώπιζε µόνο τις συνήθεις προκλήσεις µιας ανεπτυγµένης οικονοµίας, που προέρχονται από την πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης και της
γήρανσης των ευρωπαϊκών πληθυσµών, αλλά ξαφνικά είχε να ξαναστήσει στα πόδια της µια οικονοµική περιοχή σχεδόν είκοσι
εκατοµµυρίων ανθρώπων και ό,τι είχε αποµείνει από τη φρικτή
εµπειρία του κοµµουνισµού.
Φαντάζοµαι ότι, αν είχαν τότε για καγκελάριο τον κ. Τσίπρα,
θα το έκαναν ως εξής: Θα υποτιµούσαν συνεχώς το µάρκο, θα
αύξαναν τη φορολογία, ώστε να λύσουν το θέµα της ενοποίησης
στο όνοµα της λαϊκής δικαιοσύνης και µετά από λίγα εξάµηνα θα
είχαµε στο κέντρο της Ευρώπης µια Αργεντινή χωρίς Μπουένος
Άιρες. Ευτυχώς καγκελάριο τότε δεν είχαν τον κ. Τσίπρα, αλλά
τον µεγάλο πολιτικό ηγέτη Κολ. Βεβαίως, αργότερα ανέλαβε να
βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ένας σοσιαλιστής, ο κ. Σρέντερ.
Βεβαίως, ο κ. Σρέντερ θα µπορούσε να πει «λεφτά υπάρχουν»,
θα µπορούσε να επιτεθεί στην Ευρώπη, µε µικρότερη την οικονοµική συµµετοχή της Γερµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να
κάνει δηλαδή και αυτός το δικό του µερίδιο λαϊκής πολιτικής και
να γραφτεί στο πάνθεον των αθάνατων του σοσιαλισµού. Όµως
ήταν σοβαρός σοσιαλιστής, όπως ο προκάτοχός του, ο κ. Σµιθ,
και θα έλεγα και ο καγκελάριος Μπραντ και ήξεραν ένα πολύ
απλό πράγµα, ότι µε διεθνή καταµερισµό της εργασίας και µε
δεδοµένη την παγκοσµιοποίηση, αν ακολουθούσαν τον δρόµο
που φαντάζοµαι ότι θα ακολουθούσε ο κ. Τσίπρας, η Γερµανία
θα είχε γίνει όπως είναι η Ιταλία, αλλά χωρίς µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή, να το πω απλά, θα µπορούσαν να κρεµάσουν
έξω από την πόρτα της γερµανικής οικονοµίας την επιγραφή
«ΚΛΕΙΣΤΟ».
Επειδή, όµως, ήταν σοβαροί σοσιαλιστές και δεν διάβαζαν
όταν ξυπνούσαν Ρόζα Λούξεµπουργκ, έκαναν κάτι άλλο. Είπαν:
Για να γίνουµε ανταγωνιστικοί και πραγµατικά για να αυξήσουµε
το εθνικό εισόδηµα και κάθε πολίτης να το αισθανθεί στην τσέπη
του, θα κάνουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Θα τα κάνουµε, δηλαδή, όπως κάναµε και στο σχολείο. Πρώτα θα κάνουµε δηµοσιονοµική προσαρµογή και µετά θα δρέψουµε µε τις δυνάµεις
µας τα οφέλη.
Σας διαβεβαιώ ότι δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Το ξέρετε,
γνωρίζετε την ιστορία. Πόνος και δάκρυα, όπως έλεγε και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ: µειώσεις ή πάγωµα µισθών, ανασυγκροτήσεις
επιχειρήσεων µε συµµετοχή των εργαζοµένων, λιτότητα.
Ο σοσιαλιστής κ. Σρέντερ τα κατάφερε. Και όταν ήρθε η κ.
Μέρκελ, µπορούσε πια σιγά-σιγά να δει τη γερµανική οικονοµία
να εισέρχεται σε άνθηση, όπως είναι σήµερα, που σε άλλους βεβαίως αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει.
Εµείς στην Ελλάδα κάνουµε πολύ παραπάνω από αυτά που
έκανε ο καγκελάριος Σρέντερ, γιατί, αντίθετα από τη Γερµανία,
εµείς τυγχάνει να έχουµε και ένα χρέος –κληροδότηµα του λαϊκισµού των τελευταίων τριάντα ετών- και πρέπει να κάνουµε κάτι
παραπάνω.
Και το κάνουµε. Η Ελλάδα γυρνά σελίδα, γιατί αυτός είναι ο
µόνος τρόπος να πάµε εκεί όπου πρέπει και θέλουµε όλοι να
πάµε, στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος, στη µείωση των
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φόρων, στην πτώση της ανεργίας και τελικά, σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης, όπου ο κάθε πολίτης θα αισθανθεί άµεσα στη ζωή του.
Το µήνυµα που έχω προς όσους µάς ακούν και αισθάνονται µε
τον όρο «δηµοσιονοµική προσαρµογή» ότι κάτι κακό θα γίνει,
είναι, λοιπόν, το εξής: Όχι, κάτι καλό θα γίνει και, όπως όλα τα
πράγµατα στη ζωή, αυτές οι θυσίες και προσπάθειες θα αποδώσουν και ήδη αποδίδουν καρπούς. Διαφορετικά, αν ακολουθήσει
κανείς τον εύκολο δρόµο, όπως ατυχώς ακολουθήσαµε για
πολλά χρόνια στην Ελλάδα, απλώς θα δηµιουργούσαµε έναν γίγαντα µε πήλινα πόδια, έτοιµο να καταρρεύσει από το βάρος του.
Με την έννοια αυτή, ως ένα απαραίτητο στάδιο στις καλές
µέρες που θα έρθουν, στηρίζω κάθε βήµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ακριβώς γιατί πιστεύω στην ανάπτυξη. Όχι ότι δεν
αποδέχοµαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µια πολύ συγκροτηµένη εναλλακτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει µια πολύ συγκροτηµένη
εναλλακτική. Απλώς δεν τη λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει σε µια ταχύρρυθµη ανάπτυξη, χωρίς δηµοσιονοµική προσαρµογή. Μη βιαστείτε να πείτε ότι αυτό δεν γίνεται. Γίνεται, αλλά το θέµα είναι
το πώς γίνεται.
Να σας πω τον µόνο τρόπο που εγώ µπορώ να φανταστώ: Γίνεται µε ανεξάρτητη νοµισµατική πολιτική, γιατί µόνο έτσι, µε τη
γνωστή µέθοδο της υποτιµήσεως του νοµίσµατος, θα µπορέσει
ο κ. Τσίπρας να µας επαναφέρει το παλαιό αφήγηµα της δεκαετίας του 1980.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μάλιστα, το νέο που θέλει να φέρει –έκανε αναφορά και στην
οµιλία του νωρίτερα- είναι διορισµοί και άρτος και θεάµατα. Για
το µέλλον, έχει ο Θεός! Τώρα, βέβαια, είπαµε ότι κάτι τέτοιο θα
σήµαινε υπερπληθωρισµό, απώλεια της αγοραστικής δύναµης
και πλήρη διάλυση του παραγωγικού ιστού της οικονοµίας.
Όµως, µέχρι να γίνουν αυτά, θα περνούσαµε µερικούς µήνες
γιορτής και ελπίδας, µέχρις ότου να µας καθηλώσει η πραγµατικότητα εκεί όπου καθήλωσε χώρες, όπως την Αργεντινή, τη Ζιµπάµπουε και τη γειτονική µας Βουλγαρία του κοµµουνισµού.
Τώρα, βεβαίως, ο κ. Τσίπρας το αρνείται. Υποστηρίζει ότι ως
ταχυδακτυλουργός θα οδηγήσει τη χώρα σε βιώσιµη ανάπτυξη
µέσα στο ευρώ, χωρίς δηµοσιονοµική προσαρµογή. Όλοι ξέρουµε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Εγώ του εύχοµαι να τα βρει
και µε τον εαυτό του και µε τις συνιστώσες του, πιστεύοντας ότι
πρέπει να αισθάνεσαι άνετα µ’ αυτό που πραγµατικά είσαι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Όλοι εµείς οι υπόλοιποι έχουµε πάρει την απόφαση να µην κάνουµε την Ελλάδα ούτε Αργεντινή ούτε Ζιµπάµπουε ούτε προκοµµουνιστική Βουλγαρία. Είναι ένας δρόµος δύσκολος, αλλά
στο τέλος αυτού του δρόµου υπάρχει πολύ φως. Δεν υπάρχει,
βέβαια, το φως των πυροτεχνηµάτων της ανεύθυνης πολιτικής,
αλλά το φως µιας παρατεταµένης οικονοµικής καλοκαιρίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ολοκληρώνω σε ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε, αλλά να µιλήσει και κανείς άλλος µέχρι τις 17.00’.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δύο οµιλητές είναι ακόµα,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, η κόρη µου να ζήσει σ’ αυτήν την καλοκαιρία
και προβλέπω ότι θα ζήσει, γιατί εµείς σήµερα κάνουµε αυτά που
πρέπει. Είµαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δεχθεί να χρηµατοδοτήσει τη µιζέρια του µε το υπερπληθωριστικό ελληνικό
νόµισµα, στο οποίο αναπόφευκτα οµνύετε και το οποίο θα παραµείνει επί χάρτου στα συνέδριά σας, στο βάθος του µυαλού σας
και στα καταστήµατα συλλεκτικών ειδών της οδού Αρσάκη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Κουίκ έχει
τον λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κύριε
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Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, στο Αρσάκειο κάποτε υπήρχε και ο κ. Κοκκώνης µέσα στη Στοά, που πουλούσε ελληνικές σηµαίες. Μπορείτε να βάλετε µια ελληνική σηµαία και σε κάθε τάξη ελληνικού
σχολείου, για να αρχίσει να αποκτάται µια συνείδηση λίγο διαφορετική; Αυτό είναι το ένα κρατούµενο.
Δεύτερον, άκουγα προηγουµένως τον κύριο Υπουργό να µιλά
για το success story. Βέβαια, θα ήθελα να σας πω ότι σε όποιο
καφενείο και αν γυρίσω στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη,
µου λένε «για το success story θα µας µιλήσεις, που λένε µέσα
στη Βουλή;». Το κοροϊδεύουν, κύριε Υπουργέ.
Επειδή µιλήσατε, επίσης, για πρωτογενές πλεόνασµα, να σας
πω αυτό εδώ το ποτήρι να το εκλάβετε ως λεµονάδα. Φτιάξατε
µια λεµονάδα και αφήσατε πίσω σας στυµµένες λεµονόκουπες,
διότι αυτό το success story σηµαίνει ότι έχετε αφήσει χρέη σε
ανθρώπους. Για παράδειγµα, ένας κλινικάρχης στη Δράµα –
έκανε, µάλιστα και µια πάρα πολύ µεγάλη επένδυση τώρα- έχει
να πάρει λεφτά από τα ταµεία ούτε εγώ ξέρω πόσο καιρό. Το
ΠΕΔΥ στην Καβάλα δεν έχει 240 ευρώ, για να πάρει αποσταγµένο νερό, προκειµένου να λειτουργήσουν τα µικροβιολογικά εργαστήρια. Σας το λέω σαν παράδειγµα κι αυτό.
Επειδή, µάλιστα, ένας συνάδελφος είπε ότι η φωνή της Αντιπολίτευσης είναι σαν ένα ανέκδοτο, θα του πω ότι στην οµάδα
των ανεκδότων υπάρχουν και τα µαύρα ανέκδοτα και ο Υπουργός κατατάσσεται σ’ αυτήν την κατηγορία, δηλαδή των µαύρων
ανεκδότων.
Κύριε Υπουργέ, θα σας πω τέσσερις µαρτυρίες. Η µία είναι
από έναν εικοσιοχτάχρονο στον Αµυγδαλεώνα της Καβάλας,
στον Άγιο Αθανάσιο της Καβάλας, µε το όνοµα Δηµήτρης, ο
οποίος µού είπε: «Βρείτε το θάρρος εσείς οι πολιτικοί να πείτε
ότι τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι κατάντια, γιατί είναι κατάντια.
Εµείς δεν θέλουµε κοινωνικά παντοπωλεία. Θέλουµε δουλειές
και κυρίως για µας τους νέους.».
Θα σας πω την ιστορία ενός εικοσιεννιάχρονου, ο οποίος είναι
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου στη Μουσθένη στο Παγγαίο
και ονοµάζεται Δηµήτρης Καραµανλής, αλλά δεν έχει καµµία
σχέση µε την οικογένεια. Όταν τον ρώτησα: «Ως Περιφερειάρχης, τι θα ήθελες να κάνω;», το πρώτο πράγµα που µου απάντησε ήταν: «Εδώ είµαστε ένας νέος και εννέα µεγάλοι.».
Επίσης, όταν ρώτησα ένα γέροντα, ογδόντα δύο ετών, στην
περιοχή του Δήµου Νέστου το ίδιο πράγµα µού απάντησε:
«Κύριε Κουίκ, έχω δύο εγγόνια, το ένα σπούδασε και µου έφυγε.
Φροντίστε µη µου φύγει και το δεύτερο.».
Στο Νευροκόπι, που ήµουν προχθές και πήγα σε µια λαϊκή
αγορά, όπου έφτασα την ώρα που µάζευαν τους πάγκους, γύρω
στη µιάµιση µε δύο η ώρα, ρώτησα έναν έµπορο για το πώς πήγε
η µέρα. Μου απάντησε: «Δεν άρχισε η µέρα. Μηδέν το ταµείο.».
Αυτό λοιπόν είναι το success story. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα. Και δυστυχώς αυτά, όπως αντιλαµβάνεστε, µε το µεσοπρόθεσµο θα χειροτερεύσουν κι άλλο, ας µη γελιόµαστε. Το ότι
δεν τα λέτε, διότι περιµένετε πότε θα τελειώσουν οι εκλογές και
να πάει 26 Μαΐου και να αρχίσει ο καινούργιος ορυµαγδός των
µέτρων σε βάρος των πολιτών, είναι επίσης γεγονός.
Καλά, δεν το συζητάµε βεβαίως ότι εκείνα τα σχέδιά σας –διότι
είχατε πάρει και µέρος στα περί ΕΟΖ- ούτε να τα κουβεντιάζετε
στην περιοχή αυτή. Σας εγγυώµαι τουλάχιστον ότι, εάν µε ψηφίσουν στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
δεν υπάρχει περίπτωση να τίθεται θέµα ΕΟΖ. Διότι ο σηµερινός
περιφερειάρχης έχει υπογράψει και µια µελέτη περί ΕΟΖ. Βεβαίως, και ο Σόρος να ξεχάσει να περάσει τον Στρυµόνα – το λέω
επειδή είχαν και µια συνάντηση οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης µε τον Σόρος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Όµως, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγµή πρέπει να ελέγξετε
και την πρόθεση της Ziraat Bank, κύριε Υπουργέ. Έχουν πάρει
230-240 δισεκατοµµύρια µε κεφαλαιοποίηση και εγγυήσεις οι
τράπεζες και δεν πέφτει ευρώ στην αγορά της ανατολικής Μακεδονίας. Στη Θράκη κυρίως υπάρχει η τουρκική Ziraat Bank, που
όποιος µπαίνει µέσα παίρνει το δάνειο µε την πρώτη, αλλά βεβαίως υποθηκεύει γη, υποθηκεύει σπίτια. Και όταν αύριο ο Έλλην
πολίτης δεν θα µπορέσει να αποπληρώσει, η τουρκική τράπεζα
θα κατασχέσει γη και σπίτια. Αντιλαµβάνεστε πώς παίζεται το
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παιχνίδι σε εκείνη την περιοχή. Το λέω, κάνω ερωτήσεις και
οφείλω να το υπενθυµίζω κάθε φορά αυτό.
Σχετικά µε το φορολογικό περιβάλλον, κύριε Υπουργέ: Όλες
οι όµορες γειτονικές χώρες, ξεκινώντας από τη Βουλγαρία, πηγαίνοντας στα Σκόπια, στην Αλβανία, στην Τουρκία δουλεύουν
µε φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων από 10% έως 16%,
ενώ εµείς δουλεύουµε µε 26%, µε 15% προκαταβολή, µε 42%
«οροφή» στο φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Ποιος τρελός, ανισόρροπος, θα έρθει να επενδύσει στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου είναι κουφάρια όλες οι βιοµηχανικές
περιοχές;
Βεβαίως, εκεί υπήρξαν στο παρελθόν και τα λαµόγια, τα οποία
πήραν τις επιδοτήσεις, χτίσανε πέντε κολόνες και σηκώθηκαν και
έφυγαν µετά. Όµως, δεν είναι το αιτούµενο αυτό. Το αιτούµενο
είναι να δηµιουργηθεί το φορολογικό περιβάλλον, για να ανέβουν οι επενδύσεις.
Κύριε Υπουργέ, η περιοχή αυτή δεν θα γίνει Ναγκόρνο-Καραµπάχ ούτε µπορεί να γίνει Κόσοβο. Είστε ένας νέος άνθρωπος και
πρέπει να το φροντίσετε.
Θα σας διαβάσω µόνο γι’ αυτό κάτι το οποίο µού είπε ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Δράµας κ. Στέφανος Γεωργιάδης:
αδιέξοδο, άδικες διώξεις, διάλυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, παρεµπόριο, δυσβάσταχτο φορολογικό περιβάλλον.
Επίσης, φοβάται ότι µε τις πολύ µικρές ρυθµίσεις πια που γίνονται στον ΟΑΕ, όπου όλοι αυτοί οι υπερχρεωµένοι µικροµεσαίοι δεν θα µπορέσουν µετά τις 25 Μαΐου να κάνουν τις
ρυθµίσεις, για να µπορούν αποπληρώσουν.
Και φοβούνται το χειρότερο σενάριο, κύριε Υπουργέ, των κατασχέσεων των περιουσιακών τους στοιχείων. Γιατί κυκλοφορεί
πολύ έντονα η φήµη επάνω ότι θα προχωρήσει η Κυβέρνηση, ο
κ. Βρούτσης, δηλαδή, στη δηµιουργία εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων των ταµείων, όπου βεβαίως θα συµπεριληφθούν µέσα και τα κτήρια που θα κατασχεθούν, δηλαδή οι
ιδιωτικές περιουσίες.
Μου είπε και κάτι άλλο σ’ ό,τι αφορά τις οφειλές στις τράπεζες, που είναι στα ύψη λόγω της κρίσης: Για ποιον λόγο, αφού η
Κυβέρνηση διά του κ. Σαµαρά ζητάει σε Μέρκελ και Σόιµπλε το
κούρεµα του ελληνικού κρατικού χρέους, µετά από όλα αυτά τα
χρήµατα που έχουν πάρει οι τράπεζες, δεν τους ζητάτε να κουρέψουν και τα χρέη των επιχειρήσεων σε ένα ποσοστό που εσείς
θα το κρίνετε -40%, 50% 60%- και πολύ περισσότερο για τις επιχειρήσεις εκείνες που κατέστησαν από το 2009 και πέρα κακοί
πελάτες λόγω της κρίσης µε τις τράπεζες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, σε αυτήν εδώ την τελευταία πριν από τις εκλογές οµιλία µου δεν θα αναφερθώ στο µέγα µειονοτικό ζήτηµα.
Το µόνο που θέλω να σας πω είναι ότι ακόµα και η ανέχεια και η
ύφεση ανοίγει νέες πόρτες στο προξενείο να κάνει τη δουλειά
του επάνω, επωφελούµενο από την ανέχεια την οποία έχουν οι
Έλληνες συµπατριώτες µας, οι Ποµάκοι.
Δεν µε χωρίζει τίποτα µε κανέναν. Μπορεί να είµαι χριστιανός
ορθόδοξος, αλλά σέβοµαι απόλυτα τη θρησκεία τους, τον θεό
τους, τους προφήτες τους. Μην τους αφήνετε στα χέρια των
Τούρκων. Διότι οι πληροφορίες που έχω, ότι µαύρα τζιπ µάρκας
µε τουρκικές πινακίδες κυκλοφορούν τώρα την προεκλογική περίοδο και αφήνουν µπόλικο µαύρο χρήµα δεν νοµίζω ότι είναι ό,τι
πιο τιµητικό για την πατρίδα µου.
Θα το παλέψουµε όσο µπορούµε. Όµως ζητώ επιτέλους και η
Κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι όλη η ανατολική Μακεδονία και η
Θράκη χρειάζονται στήριξη. Για παράδειγµα, δεν χρειάζεται ξεπούληµα το αεροδρόµιο της Καβάλας- όπου φεύγει ο επιχειρηµατίας, ο οποίος δραστηριοποιείται εκεί µε µια εταιρεία, σχολή
πιλότων- και βεβαίως µε δύο λιµάνια, εκ των οποίων το ένα, της
Αλεξανδρούπολης, εξακολουθεί να είναι αναξιοποίητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να χτυπήσω τις ευαίσθητες χορδές του κάθε Βουλευτή
αυτής της παράταξης, η οποία δηµιουργήθηκε και από έναν Αρχηγό, τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, ο οποίος έκλαψε µια µέρα
στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι η Μακεδονία
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έχει ένα όνοµα που ποτέ δεν θα εκχωρηθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, κύριε Κουίκ…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Και, δυστυχώς, το
έχετε δώσει και το έχετε πουλήσει διά του κ. Βενιζέλου στην Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών, κύριε Κυριαζίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Δεν είναι ανάγκη τώρα γι’ αυτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Έχει δοθεί στον Νίµιτς για διαπραγµάτευση η σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό
προσδιορισµό. Είστε Μακεδών και οφείλατε να το ξέρετε!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκατρείς µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Στερνών Χανίων.
Σας καλωσορίζουµε και εύχοµαι στους πατριώτες µου καλή
προκοπή!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η τελευταία οµιλήτρια για σήµερα κ. Μπόλαρη
και µετά θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Ορίστε, κυρία Μπόλαρη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Παρακολουθώντας τη συζήτηση δύο
µέρες τώρα για το µεσοπρόθεσµο, αξίζει κανείς να σταθεί σε ορισµένες πολιτικές παρεµβάσεις Βουλευτών της συγκυβέρνησης.
Πρέπει να πω ότι µου έκανε τεράστια εντύπωση ότι η ίδια εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Πατριανάκου στην εισηγητική
της οµιλία είπε τη φράση «ακόµα και η Χρυσή Αυγή σάς χλευάζει». Ο δε κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης µάς είπε σήµερα ότι είµαστε
ανίκανοι για την εξουσία, ότι η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να µας
βοηθήσει και ότι εµείς δεν τα καταφέρνουµε.
Κυρίες και κύριοι, ποιος σάς είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη τη
Χρυσή Αυγή και τις δήθεν πάσες που κάνει; Ή µήπως ξεχάσατε
τι είπε προχθές ο ναζιστής Γερµενής; Είπε ότι τους προσφέρατε
το βάζο µε το γλυκό και δεν το πήραν. Ξεχάσατε τι άλλο είπε,
επίσης; Είπε ότι επισκεπτόταν τους Υπουργούς, για να συνεννοηθεί µαζί τους, για να µην πηγαίνουν τα µεταναστόπουλα στους
βρεφονηπιακούς σταθµούς. Ξεχάσατε το βίντεο Μπαλτάκου και
τι οµολογεί αυτό;
Σας παρακαλούµε, λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγµατα είναι
πάρα πολύ σοβαρά σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζεται και ξεριζώνεται ο φασισµός, να είστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις σας.
Μια δεύτερη παρατήρηση: Αυτό που διέκρινε τις τοποθετήσεις
πολλών Βουλευτών της συγκυβέρνησης ήταν το «ή εµείς ή το
χάος», σε σηµείο που µε γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω, στην
περίοδο του ’74 µε το περιβόητο «ή Καραµανλής ή τανκς». Όταν
µια κυβέρνηση επιµένει τόσο πολύ στο «ή εµείς ή στο χάος», δύο
πράγµατα σηµαίνει: Ότι είναι µια κυβέρνηση που καταλαβαίνει
την αδυναµία της και ότι είναι µια κυβέρνηση εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί θα γίνει επιθετική στον αντίπαλό της, στις εργαζόµενες τάξεις.
Και αυτό είναι που εννοείτε ως σταθερότητα. Είναι η σταθερότητα του συστήµατός σας, η σταθερότητα της τρόικας, η σταθερότητα των Ελλήνων και ξένων τοκογλύφων, η σταθερότητα του
συστήµατος που διαµορφώνεται όλο αυτό το διάστηµα.
Και επειδή, τέλος σας αρέσει να λέτε πώς είπε ο Λαφαζάνης,
ο Σταθάκης, ο Τσακαλώτος, ο τάδε ή ο δείνα και νοµίζετε ότι καταλαβαίνετε κιόλας πώς γίνεται ο εσωκοµµατικός διάλογος µέσα
στον ΣΥΡΙΖΑ, µήπως µπορείτε να µου εξηγήσετε τις παρατηρήσεις δικών σας επιφανών στελεχών για τη «µικρή Νέα Δηµοκρατία»; Μήπως µπορείτε να εξηγήσετε τον πανικό του κ. Βενιζέλου
που ταυτίζει το µέλλον της χώρας µε τη δύναµη του ΠΑΣΟΚ και
της Ελιάς;
Σηµείο τρίτο: Ένα άλλο κοµµάτι Βουλευτών χρησιµοποιεί πολύ
τις θυσίες του ελληνικού λαού. Τις θυσίες όλου του ελληνικού
λαού; Γιατί µήπως µπορείτε να µας εξηγήσετε πόσο πολύ σ’ αυτό
το κοινωνικό πλεόνασµα και τα φορολογικά έσοδα συνεισέφεραν
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οι «αναξιοπαθούντες» εφοπλιστές, που µέχρι προχθές σε ερώτηση που σας υπέβαλαν σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ παραδεχθήκατε
ότι υπάρχει τεχνική δυσκολία για να µαζέψετε αυτήν την έκτακτη
εισφορά; Δεν είναι τεχνική η δυσκολία σας, είναι θέληση να µη
µαζέψετε αυτά τα λεφτά. Ακριβώς γι’ αυτό προχθές, µε τροπολογία που «περάσατε» για τους ναυτεργάτες της ακτοπλοΐας, καταργήσατε την κλαδική σύµβαση και δίνεται η δυνατότητα στην
κάθε εταιρεία µεµονωµένα να εκβιάζει.
Το ζήτηµα του πλεονάσµατος και του πώς δηµιουργήθηκε εξηγήθηκε καλά από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο κ. Λαφαζάνη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε επιπλέον χρόνο, διότι δεν γίνεται να µιλήσω έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να κάνετε ησυχία.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, συνεχίστε.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Παρ’ όλα αυτά θέλω να αναφερθώ σε δύο
σηµεία. Πάλι µου κάνει τεράστια εντύπωση το πώς αναφέρεστε
στο «µη µισθολογικό κόστος». Τι είναι αυτό το «µη µισθολογικό
κόστος»; Μήπως είναι η πρόσβαση των εργαζόµενων και των λαϊκών στρωµάτων στη δηµόσια υγεία και περίθαλψη, στη δηµόσια
παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση; Μήπως θέλετε να κάνετε
τόσο φθηνή την εργασία, ώστε να γίνουµε όντως Ζιµπάµπουε,
Ροδεσία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο; Μην κρύβεστε πίσω από
λέξεις. Η πραγµατικότητα είναι ότι το «µη µισθολογικό κόστος»
είναι φθηνή εργατική δύναµη, έτσι όπως ανέφερε ο εισηγητής
µας Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Βέβαια, έχετε διαµορφώσει ένα ολόκληρο πλέγµα, όχι για να
µειωθεί η ανεργία, αλλά για να αυξηθεί, µε πραγµατικούς όρους.
Με ποιους όρους; Στη σελίδα 3 της αιτιολογικής έκθεσης µιλάτε
για πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, µιλάτε για 1,5 δισεκατοµµύριο που θα δοθεί για τετρακόσιους σαράντα απασχολήσιµους. Αυτό είναι το µέλλον των εργαζόµενων της νεότερης
γενιάς είτε και της παλαιότερης γενιάς και το αποδεικνύουν τα
δικά σας τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Η «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας δείχνει ότι κυριαρχεί η µερική και η ελαστική
απασχόληση.
Έρχοµαι στο τελευταίο σηµείο, γιατί µε πιέζει ο χρόνος.
Εµείς έχουµε δεσµευθεί µε τις τοποθετήσεις µας, µε όλες τις
αποφάσεις µας, για την επανακατάκτηση του κατώτερου µισθού
και των συλλογικών δικαιωµάτων, για την επαναφορά όλων εκείνων των νόµων που προστάτευαν και διατηρούσαν στοιχειωδώς
τον συσχετισµό δύναµης, για την επανακατάκτηση των δηµοσίων
επιχειρήσεων, για την ανατροπή της άγριας λιτότητας, για τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους. Ξέρουµε καλά ότι
αυτά είναι αιτία πολέµου για τον αντίπαλο, την κυρίαρχη τάξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και όντως, θα πάρουµε τη δική µας ευθύνη. Η δική µας ευθύνη
είναι να ενισχύσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις τους αγώνες
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αυτού του κόσµου που προσπαθεί να ζήσει και να κερδίσει τα δικαιώµατά του και θα δώσουµε όλοι τη µάχη για την κυβέρνηση
της Αριστεράς, όχι για να τελειώσουµε το παλιό και το διεφθαρµένο, αλλά για να προχωρήσουµε µπροστά, σε ένα άλλο σύστηµα.
Γιατί η Ρόζα Λούξεµπουργκ είχε δίκιο. Το δίληµµα είναι ένα:
σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα. Δεν θα σας αφήσουµε να µας πάτε
στη βαρβαρότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής και του άρθρου µόνου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε και τις
δευτερολογίες των εισηγητών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βούτση,
παρακαλώ, ακούστε µε. Θα ήθελα λίγη ησυχία.
Υπάρχει οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων η
ψηφοφορία να αρχίσει στις 17.00’. Επίσης, υπάρχει οµόφωνη
απόφαση -όπως µε ενηµέρωσαν- της Ολοµέλειας η ψηφοφορία
να αρχίσει στις 17.00’. Εγώ αυτές τις δύο αποφάσεις δεν µπορώ
να τις παραβιάσω, ει µη µόνον εάν η Ολοµέλεια του Σώµατος το
αποδεχθεί.
Το δέχεται το Σώµα
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι, όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, δεν το αποδέχεται το Σώµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βούτση,
σας παρακαλώ. Δεν γίνεται να πάρετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν αλλάζουν οι αποφάσεις, κύριε
Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε να παραβιάζετε τον
Κανονισµό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κηρύσσεται,
λοιπόν, περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και του άρθρου
µόνου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί του άρθρου µόνου του
νοµοσχεδίου, της οποίας το κείµενο έχεις ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Τσακαλώτος Ευκλείδης. Παρών.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Απών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κουρουµπλής Παναγιώτης. Απών.
Η κ. Μπόλαρη Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Απών.
Ο κ. Μητρόπουλος Αλέξιος. Απών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Απούσα.
Η κ. Ιγγλέζη Αικατερίνη. Παρούσα.
Η κ. Κανελλοπούλου Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Αυλωνίτη Ελένη. Παρούσα.
Η κ. Τριανταφύλλου Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Κατριβάνου Βασιλική. Παρούσα.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Η κ. Χατζησοφιά Άννα. Παρούσα.
Η κ. Παπαδηµητρίου Μάνια. Παρούσα.
Η κ. Κούβελα Φωτεινή. Παρούσα.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Αµανατίδης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Φωτίου Θεανώ. Απούσα.
Η κ. Καφαντάρη Χαρά. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
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(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου µόνου
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018».
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο µόνο του νοµοσχεδίου λέγουν
«ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο µόνο του νοµοσχεδίου λέγουν
«ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί του άρθρου µόνου του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα
ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο
επιστολές των συναδέλφων κυρίων Κωνσταντίνου Κόλλια, Οδυσσέα Βουδούρη, Νικόλαου Νικολόπουλου, Αλέξανδρου Κοντού,
Δηµήτριου Σαµπαζιώτη, Νικόλαου Μωραΐτη, Θεοδόση Κωνσταν-
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τινίδη, Γεωργίου Λαµπρούλη και της κ. Αγγελικής Γκερέκου, οι
οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν συνυπολογίζονται
στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεννέα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδος «ΕΥΓΕΝΙ-
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ΔΕΙΟ».
Σας καλωσορίζουµε. Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο. Σας ενηµερώνω ότι σε αυτό το σηµείο τελειώνει η ψηφοφορία, θα ανακοινώσουµε το αποτέλεσµα και θα λυθεί η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 269 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου µόνου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 150 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου µόνου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο µόνο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018»
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί του άρθρου κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
του άρθρου και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015-2018
Άρθρο Μόνο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015 - 2018
Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015 - 2018, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτηµα στον
παρόντα νόµο, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του νόµου αυτού
και στο οποίο περιλαµβάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόµενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

- Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους
επιµέρους φορείς της.
- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για το προηγούµενο
έτος, το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα
τρία έτη.
- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες
τόκων).
- Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
- Ο στόχος για το αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης.
Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση,
καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋπολογισµού, των
ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.
- Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη.
- Οι προβλεπόµενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά
Υπουργείο για τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, καθώς
και οι συνολικές δαπάνες τους για την υπό εξέταση περίοδο.
Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα,
καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, οι εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των
Ενοποιηµένων Προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
I. Η λογιστική απεικόνιση των δηµοσιονοµικών δεικτών, στόχων
και προβλέψεων µαζί µε την εναρµόνιση των κύριων δηµοσιονοµικών συνόλων της Γενικής Κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
βασίζονται σε έννοιες και ταξινοµήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών του 1995 (ESA 95).
II. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής είναι σύµφωνοι µε τις αρχές και τις
διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3871/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,........................................2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης όσον αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση και να διακόψουµε τις εργασίες του Σώµατος λόγω
των εκλογών για τις 28 Μαΐου 2014;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17:54’ λύεται η συνεδρίαση για την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

