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Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 487, 526
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα και Φ. Πατριανάκου, σελ. 413
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Βριλησσίων, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Εκπαιδευτήρια
Γείτονα", µέλη του Προγράµµατος "ΙΑΣΩΝ" του Ελληνικού
Κέντρου Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Γονέων Σικιαριδείου
Ιδρύµατος, και του Κέντρου Ηµέρας Ενηλίκων, της καθολικής
εφηµερίδας "LA CROIX", µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, σπουδαστές από το Schoten Gymnasium Βιέννης, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης Φθιώτιδας,
µέλη φινλανδικής αντιπροσωπείας και µαθητές από το Γυµνάσιο Αράχωβας Βοιωτίας, σελ. 414, 416, 418, 423, 425,
432, 437, 494, 501, 502, 506, 511
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 412, 413, 414, 420, 421,
425, 426, 432, 435, 463, 487, 489, 494, 495, 496, 499, 500,
501, 502, 503, 504, 506, 507, 509, 511, 512, 514, 515, 516
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 420, 501
6. Αναφορά στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε
αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του, σελ. 416 - 424
7. Συλλυπητήρια αναφορά στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου, σελ. 497, 498, 507, 508, 509, 517
8. Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Κοζάνης κ.
Ραχήλ Μακρή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, σελ. 427, 428
9. Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γίνεται δεκτή η προσχώρηση της Βουλευτού κ. Ραχήλ Μακρή στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, σελ.
427, 429
10. Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Τσαµπίκας
(Μίκας) Ιατρίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, σελ. 427, 430
11. Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γίνεται δεκτή η προσχώρηση της Βουλευτού κ. Τσαµπίκας (Μίκας) Ιατρίδη στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, σελ. 427, 431
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 1801 έως 1914,
σελ. 391 - 397
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
397- 408
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου 2014, σελ. 411
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:

α) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις παρεµβάσεις
της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις βάρος των κέντρων πρόληψης
και των εργαζοµένων τους, σελ. 409
β) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των σχολικών τροχονόµων, σελ. 411
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας:
i. σχετικά µε την παρακράτηση από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των συντάξεων που λαµβάνουν σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης, οι µητέρες µε ανήλικο
παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3863/15-7-2010, σελ. 413
ii. σχετικά µε την εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την άρση
περικοπών των οικογενειακών επιδοµάτων, σελ. 414
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης
της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις», σελ. 425 –
432, 461 – 517
2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 5 και 7
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: " Έλεγχος
των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
άλλες διατάξεις", σελ. 432 – 434
3. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής
και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», σελ. 432
– 435, 478
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, σελ. 437 – 461, 463
- 477
5. Επιστολικές ψήφοι επί των άρθρων 5 και 7 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, σελ. 437 – 451, 452 - 460
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Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 413
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 494
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ Μ. ,
σελ. 511, 512
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 420, 421
ΓΕΛΑΛΗΣ Δ. ,
σελ. 426, 500, 507
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 420
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 501, 502, 504, 506, 511, 512,
514, 515, 516

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 496, 500, 501, 502
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 506
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 412, 413
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 514, 515
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 420, 421, 425, 426, 432, 435
ΚΟΥΒΕΛΑ Φ. ,
σελ. 502
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 487, 500, 501, 504, 505, 506,
509
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 426, 494, 495, 501, 504
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 412, 413, 414, 425
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 421
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 506, 516
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 501, 502
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 463
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 412, 435
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 420, 421
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 498
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 463, 492, 499
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 420
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 514, 515
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 501, 503
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ Γ. ,
σελ. 489, 501
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 426, 512
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 420
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 501
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 501
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 420
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’
Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 16 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.37’ συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Βασίλειο Κυριακάκη, Βουλευτή Φθιώτιδος, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Οικονοµικών
1801) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας-Θράκης αιτείται τροποποιήσεις στο ν. 4264/14 (ΦΕΚ
118, τεύχος Α’) και καταθέτει τις προτάσεις του για την κατάρτιση προεδρικού διατάγµατος.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εθνικής Άµυνας
1802) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ενώσεων Στρατιωτικών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την
υπ’αριθµ. 1869/227/29-09-2014 τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα επιφέρει την απόλυτη απαγόρευση της πρόσβασης των Ελλήνων στρατιωτικών στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1803) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λήµνου «Αργύριος Μοσχίδης» εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τους µηδενικούς διορισµούς µονίµων εκπαιδευτικών, αλλά και τη µείωση των διορισµών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχέση µε τις ανάγκες των σχολείων.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1804) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας-Θράκης αιτείται τροποποιήσεις στο ν. 4264/14 (ΦΕΚ
118, τεύχος Α’) και καταθέτει τις προτάσεις του για το προεδρικό
διάταγµα.

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών
1805) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευάγγελος Κοττάς αιτείται
τον διορισµό του στο Δήµο Λαµιέων, ως αδελφός αποβιώσαντα
κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1806) Οι Βουλευτές Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Δήµαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αιτείται την ενίσχυση
του Αστυνοµικού Τµήµατος Ξυλοκάστρου σε ανθρώπινο δυναµικό και µέσα για την αστυνόµευση των ορεινών τοπικών κοινοτήτων του δήµου.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1807) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ευβοίας παραθέτει την πρόταση του για νέες ρυθµίσεις στις ληξιπρόθεσµες
οφειλές των επιχειρήσεων προς την ΔΕΗ.
Υγείας, Παιδείας και Θρησκευµάτων
1808) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής παραθέτει τις προτάσεις
του για την αντιµετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και της
παχυσαρκίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1809) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται τη ρύθµιση των θεµάτων για τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής πολυτέκνων στις σχολές της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1810) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών
Αθήνας επισηµαίνει την ποικίλη δράση του και αιτείται την καταβολή της κρατικής επιχορήγησης για τη συνέχιση του έργου
του.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1811) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Διάσωσης και Αξιοποίησης
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του Διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου αιτείται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωση και
την αξιοποίηση του εν λόγω χώρου.
Εσωτερικών
1812) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Δηµοτικών Υπαλλήλων Δήµου Ρόδου αιτείται την κατάθεση τροπολογίας για επανασύσταση έντεκα (11) θέσεων του κλάδου ΔΕ µε
διοικητικά καθήκοντα στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
(ΟΕΥ) του Δήµου Ρόδου.
Υγείας
1813) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αναπληρωτής
Διοικητής του Διασυνδεόµενου Νοσοκοµείου/Κέντρου Υγείας
της Κω επισηµαίνει τα προβλήµατα της νοσηλευτικής µονάδας
και αιτείται την επίλυσή τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία της.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1814) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συνδικαλιστική Κίνηση
Αστυνοµικών Θεσσαλονίκης επισηµαίνει τα προβλήµατα που δηµιουργεί η έλλειψη προσωπικού στην οµαλή λειτουργία του
αστυνοµικού τµήµατος Πανοράµατος και αιτείται την επίλυσή
τους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1815) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δηµοτικού και Νηπιαγωγείου Μηλέων - Καλών Νερών του Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την άµεση στελέχωση εκπαιδευτικών για την
εν λόγω σχολική µονάδα για το έτος 2014-15.
Οικονοµικών
1816) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων στις ΔΟΥ
Νοµού Μαγνησίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από το πρόσφατο προεδρικό διάταγµα
περί «Οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµικών» και επιζητά την
ορθολογική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.
Υγείας
1817) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο των Εργαζοµένων
στα Κέντρα Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αιτείται την απόδοση των οφειλών του ΟΚΑΝΑ στα κέντρα πρόληψης, ώστε οι δοµές αυτές να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο
τους.
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων
1818) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία και ο Ενιαίος
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Περιφέρειας Αττικής και ΑΜΕΑ
Αττικής και Νήσων καλούν τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν
προκειµένου να ικανοποιηθεί το αίτηµα τους για ένα ασφαλές
και δωρεάν σύστηµα µεταφοράς των µαθητών.
Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1819) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργαζοµένων Επισιτισµού Νοµού Εύβοιας εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τον τρόπο λειτουργίας δύο τουριστικών επιχειρήσεων στην Εύβοια, οι οποίες αποφεύγουν την καταβολή
των επιδικασµένων δεδουλευµένων και των µισθών υπερηµερίας
στους εργαζοµένους τους.
Οικονοµικών
1820) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εφοριακών της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
την υποβάθµιση πολλών οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και αιτείται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Οικονοµικών την άµεση ενίσχυσή τους για την
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και
Θρησκευµάτων
1821) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
αιτείται την άµεση ανάκληση όλων των αποφάσεων που αφορούν
στην αναπροσαρµογή των προϋπολογισµών των ενταγµένων
ερευνητικών έργων «ΘΑΛΗΣ» «Αριστεία Ι και ΙΙ» και «ERC».
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1822) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Πετρακάκης αιτείται την έκδοση της απαραίτητης διοικητικής πράξης κατάργησης του Βιβλίου Δροµολογίων φορτηγών, λεωφορείων ΚΤΕΛ,
τουριστικών λεωφορείων και ταξί σε συµµόρφωση προς το ιχύον
κοινοτικό νοµικό πλαίσιο.
Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου
1823) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία o Δήµος Λέσβου καλεί τις αρµόδιες
αρχές να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης προεδρικού διατάγµατος για τη σύσταση Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
Υγείας
1824) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών εκφράζει
την διαµαρτυρία του για τις παρατυπίες της διοίκησης του
ΟΚΑΝΑ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1825) Οι Βουλευτές Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι γονείς και οι κάτοικοι των χωριών Κάσπακα και Θάνους Λήµνου εκφράζουν τη
διαµαρτυρία τους για την υποβάθµιση των δηµοτικών σχολείων
της περιοχής τους.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1826) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο των Εργαζοµένων
στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών διαµαρτύρεται για δικαστική απόφαση, η οποία, κατά τη γνώµη του,
ακυρώνει τις προσπάθειες των εξαρτηµένων για κοινωνική ένταξη.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1827) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ναυτικός Όµιλος Χανίων αιτείται
την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης από τη ΓΓΑ για την αγορά
πετρελαίου, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του κολυµβητηρίου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1828) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Επαγγελµατικού Λυκείου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας αιτείται την άµεση
χορήγηση βιβλίων τεχνικών δεξιοτήτων στους µαθητές των
ΕΠΑΛ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1829) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Στύρων αιτεί-
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ται την τοποθέτηση εκπαιδευτικού στο διθέσιο δηµοτικό σχολείο
της περιοχής.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1830) Οι Βουλευτές Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωµατεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων
και τα Σωµατεία Εργαζοµένων στον Επισιτισµό-Τουρισµό Κρήτης
εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την περικοπή του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικούς απασχολούµενους των συγκεκριµένων κλάδων.
Υγείας
1831) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σπετσών αιτείται την άρση
της απόφασης µετακίνησης των ελάχιστων υπηρετούντων ιατρών του πολυδύναµου ιατρείου του νησιού στο Κέντρο Υγείας
Κρανιδίου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1832) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων Σχολείων
της Ικαρίας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της
παροχής παιδείας στους µαθητές της Ικαρίας και αιτούνται την
άµεση στελέχωση των κενών θέσεων.
Οικονοµικών
1833) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Επιµελητήρια Μεσσηνίας,
Αχαΐας, Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας και Λακωνίας αιτούνται την
αλλαγή της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που δόθηκε
στις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νοµών, προκειµένου να ενταχθούν στην περίοδο αναστολής καταβολής των δόσεων.
Εσωτερικών
1834) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ρήγα Φεραίου αιτείται την
έγκριση χρηµατοδότησης για την αποκατάσταση των ζηµιών στο
αγροτικό δίκτυο της περιοχής.
Οικονοµικών
1835) Οι Βουλευτές, Φλωρίνης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
και Κοζάνης κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία o Σύλλογος Εφοριακών Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο της
χρηστής διοίκησης, αιτείται την ενίσχυσή τους.
Υγείας - Εσωτερικών
1836) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Πρόληψης Χίου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις παρατυπίες της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ και
για τη µη καταβολή των χρηµάτων που τους αναλογούν.
Υγείας
1837) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµος
Βιάννου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την υποστελέχωση του
Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου και την υποβάθµιση των υπηρεσιών
υγείας του.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1838) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κ. Ζαφειρία Σολακούδη διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης χορήγησης
αναπηρικής σύνταξης από τους αρµόδιους του ΟΓΑ στην Κοµοτηνή.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1839) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Επι-
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κρατείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την απόσυρση της
κατατεθειµένης τροπολογίας που άρει την ισχύουσα διάταξη
Φ1/79383/Β3/21-05-2014 για τη µεταφορά θέσεων φοίτησης δηµοσίων υπαλλήλων, µονίµων υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάµεις, στα Σώµατα Ασφαλείας.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1840) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκφράζουν τη διαµαρτυρία
τους για τις διώξεις του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1841) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα,
που κατέχουν δεύτερο πτυχίο, εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους
για την άνιση µεταχείρισή τους και τον περιορισµό του δικαιώµατός τους για µετάταξη.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1842) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευθύµιος Κουφογιάννης αιτείται
τη δυνατότητα νοµοθετικής ρύθµισης για την αναδροµική ισχύ
του νόµου (ΦΕΚ 1239/11-04-2012) περί χορήγησης διατροφικού
επιδόµατος σε νεφροπαθείς.
Υγείας
1843) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας αιτείται την ορθή ονοµασία της
ειδικότητας της και την πρόβλεψη συνταγογραφούµενων εργαστηριακών εξετάσεων.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1844) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και
Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία το Συνδικάτο Εργαζοµένων ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ)
καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν, προκειµένου να αποφευχθεί η κατάργηση του ΙΓΜΕ ως δηµόσιου φορέα ουσιαστικής
έρευνας για την αξιοποίηση των ορυκτών φυσικών πόρων και την
ορθολογική διαχείριση του γεωπεριβάλλοντος της χώρας.
Υγείας
1845) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Δήµου Βιάννου Νοµού Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία του
για την υποβάθµιση των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Άνω
Βιάννου και αιτείται ην άµεση στελέχωσή του.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων
1846) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Εργαζοµένων στα
Υπεραστικά - Αστικά ΚΤΕΛ Κρήτης και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου αιτούνται την απόσυρση του π.δ. 94/2014, το οποίο απελευθερώνει τις απολύσεις των οδηγών των µισθωµένων ή
ενταγµένων στα ΚΤΕΛ λεωφορείων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1847) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωµατεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων και τα Σωµατεία Εργαζοµένων στον
Επισιτισµό-Τουρισµό Κρήτης διαµαρτύρονται για τον περιορισµό
του επιδόµατος ανεργίας και αιτούνται την επαναφορά του,
χωρίς καµµία περικοπή.
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Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη
1848) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την επαναφορά της διάταξης που
αφορά το ζήτηµα της µεταφοράς θέσεων φοίτησης δηµοσίων
υπαλλήλων, µονίµων υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάµεις και
στα Σώµατα Ασφαλείας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1849) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών αιτείται τη συνδροµή των εµπλεκόµενων πολιτικών φορέων, προκειµένου το σχεδιαζόµενο νοµικό
πλαίσιο να διασφαλίζει σε απόλυτο βαθµό τη διαφάνεια και την
αποδεδειγµένη ικανότητα διδασκαλίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1850) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βρυσών Αποκορώνου Νοµού
Χανίων επισηµαίνει την αναγκαιότητα λειτουργίας παραρτήµατος
σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στον εν λόγω δήµο.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1851) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος παραθέτει προτάσεις σχετικές µε τη µεταφορά θέσης επιτυχόντων
ειδικών κατηγοριών στις σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1852) Η Βουλευτής Φωκίδος κ. ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Α’ Τύπου Άµφισσας
εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε µια νέα περικοπή των αποδοχών των µελών της, που ενδέχεται να επιφέρει την ψήφιση και
εφαρµογή του νέου µισθολογίου και προτείνει την ένταξη των
υπαλλήλων αυτού του κλάδου σε έναειδικό µισθολόγιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αχαΐας παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε τη ρύθµιση των
κόκκινων δανείων, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλών προς
το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους πιστωτές.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1858) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας του
µηχανολογικού τοµέα αιτούνται τον προσδιορισµό του τρόπου
που πραγµατοποιούνται οι αναθέσεις και οι κατανοµές των ωρών
στους µηχανικούς της εκπαίδευσης.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1859) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αναστολή της
λειτουργίας του υποκαταστήµατος ΙΚΑ Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Τουρισµού
1860) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων
του Νοµού Ευβοίας διαµαρτύρεται για την παράτυπη λειτουργία
ξενοδοχείων, χωρίς το σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ, αλλά και για τη
µη πληρωµή δεδουλευµένων αποδοχών των εργαζοµένων σε
αυτά, ακόµα και µετά τη δικαστική επιδίκαση των αποδοχών
αυτών.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1861) Η Βουλευτής Άρτης κ. ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι αγελαδοτρόφοι και βουβαλοτρόφοι Στρογγυλής και Βίγλας Άρτας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τη
µείωση των επιλέξιµων βοσκότοπων στις περιοχές αυτές και ζητούν την αποκατάστασή τους.
Υγείας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1862) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος της ΔΕ Αντιχασίων
Δήµου Ελασσόνας αιτείται τη λειτουργία ιατρείου και την επανίδρυση και επαναλειτουργία του Αστυνοµικού Σταθµού Κρανέας,
προκειµένου να αποτελέσει για τους κατοίκους ένα πρωτοβάθµιο
επίπεδο υπηρεσιών υγείας και αστυνόµευσης.

Υγείας
1853) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος της Δηµοτικής Κοινότητας Καστού του Δήµου Λευκάδας αιτείται την τοποθέτηση
µόνιµου αγροτικού Ιατρού στο νησί της Λευκάδας.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
1863) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
(ΕΠΕ) αιτείται την εισαγωγή του µαθήµατος της πληροφορικής
ως πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
1854) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας αιτείται την παράταση του
προγράµµατος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών: ΔΙΑΠΟΛΙΣ» και για τη νέα σχολική χρονιά.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
1864) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι γονείς και οι κάτοικοι των χωριών Κάσπακα και Θάνους της Λήµνου αιτούνται τον άµεσο διορισµό τρίτου δασκάλου και εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την
υποβάθµιση των δηµοτικών σχολείων των περιοχών αυτών.

Υγείας
1855) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Δηµοσίων Νοσοκοµείων εκφράζει τη διαµαρτυρία της
στη συρρίκνωση των ανεπτυγµένων κλινικών και την αλλαγή του
ρόλου του Νοσοκοµείου Γουµένισσας.

Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων - Οικονοµικών
1865) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Γενική Συνέλευση των Προέδρων της ΕΛΜΕ
στηρίζει το πλαίσιο αιτηµάτων για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα για τους σεισµόπληκτους µαθητές της Κεφαλονιάς.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1856) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Χερσονήσου αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του τοπικού καταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την αναστολή της απόφασης για τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων του σε κατάστηµα άλλης περιοχής.

Οικονοµικών
1866) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κ. Γεώργιος Π. Χατζηαντωνίου επισηµαίνει τις µαζικές δωρεές ακινήτων λόγω ΕΝΦΙΑ και παραθέτει
εξώδικη επιστολή που εστάλη στη Α’ΔΟΥ Αθηνών.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
1857) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών
1867) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σουλίου αιτείται την άµεση
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αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται στις τηλεφωνικές γραµµές και τον εκσυγχρονισµό του δικτύου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1868) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κ. Νικολέττα Χρυσανθακοπούλου
αιτείται την αλλαγή των κριτηρίων για τις µετεγγραφές των φοιτητών σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1869) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Νοµού Έβρου εκφράζει την διαµαρτυρία του για το
κλείσιµο της λειτουργίας του ζαχαρουργείου Ορεστιάδας και
επισηµαίνει την ανάγκη να ληφθούν µέτρα για να επιταχυνθεί η
συγκοµιδή των τεύτλων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1870) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε πιθανή
µεθοδευµένη ρύθµιση, ώστε να ευνοούνται «µαϊµού» πολύτεκνοι
σε µετεγγραφές.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1871) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ, Β’
Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Αιτωλοακαρνανίας κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο
Δήµος Σκοπέλου αιτείται τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
της δυσχερούς θέσης, στην οποία περιήλθαν οι κτηνοτρόφοι,
µετά τον καταρροϊκό πυρετό που έπληξε το ζωικό κεφάλαιο της
περιοχής.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1872) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αποκατάσταση της λειτουργίας του κολυµβητηρίου Αιγίου.
Οικονοµικών
1873) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του έτους
2014.
Εθνικής Άµυνας, Επικρατείας
1874) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά σε ενδεχόµενο
σκάνδαλο στα εξοπλιστικά προγράµµατα.
Οικονοµικών
1875) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Σµυρναίων
- Μικρασιατών Βορείου Ελλάδος αιτείται τη δίκαιη φορολόγησή
τους ως µη κερδοσκοπικός φορέας, καθώς και την εξ’ολοκλήρου
απαλλαγή των προσαυξήσεών της.
Εξωτερικών
1876) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το πολιτικό κόµµα
«Ανατολή της Ρωµιοσύνης» και φορείς, πολίτες και αγρότες Αττικής αιτούνται τη διεύρυνση των οικονοµικών, πολιτικών, πολιτιστικών και τουριστικών σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1877) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τοµέα Αθηνών ενηµερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά µε τη µεταφορά των µαθητών και τις ενέργειες της νέας
διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την επίλυση του προβλήµατος.
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Εξωτερικών, Οικονοµικών
1878) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το κίνηµα των πολιτών στο διαδίκτυο αιτείται την επιστροφή του αναγκαστικού
κατοχικού δανείου της Γερµανίας στην Ελλάδα.
Εθνικής Άµυνας
1879) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών αιτείται την ελαστικοποίηση του ωραρίου
εργασίας των γονέων στρατιωτικών.
Οικονοµικών
1880) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ειρήνη Κουσιοπούλου αιτείται
την αποσαφήνιση λανθασµένης κοινοποίησης καταλογιστικής
πράξης, για αχρεωστήτως ληφθείσα σύνταξη, η οποία έχει αποδοθεί στην ίδια.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1881) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ
- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) καλεί τις αρµόδιες αρχές
να συνεργαστούν, προκειµένου να υλοποιηθεί η βελτίωση των
χρόνων εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων - µέσω ενός αποδοτικού δικαστικού συστήµατος- προωθώντας την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
Οικονοµικών, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
1882) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Κέντρο Πρόληψης Χίου διαµαρτύρεται για την αθέτηση των όρων της
προγραµµατικής σύµβασης από την ηγεσία του ΟΚΑΝΑ και αιτείται την καταβολή των οφειλών του για την κάλυψη της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στις δοµές αυτές.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1883) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ιωάννα Γαλανούλη εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για το νέο προτεινόµενο νοµοσχέδιο του
ΥΠΑΙΘ
σχετικά µε τα θέµατα ειδικής εκπαίδευσης των
παιδιών/µαθητών µε αναπηρίες αυτιστικού φάσµατος και επισυνάπτει επιστολή και υπόµνηµα για τα δικαιώµατά τους.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1884) Οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Ευόσµου
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αποστολή εκβιαστικών ειδοποιητηρίων από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
προς τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1885) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων
του Νοµού Μαγνησίας εκφράζει τη διαµαρτυρία τους για την καθυστέρηση της διαδικασίας των µεταγραφών των τρίτεκνων
πρωτοετών φοιτητών και αιτούνται την άµεση ολοκλήρωσή της.
Υγείας, Οικονοµικών
1886) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις σοβαρών ιατρικών περιστατικών συµπολιτών µας, οι
οποίοι κατήγγειλαν παράνοµες χρεώσεις της νοσηλείας τους σε
δηµόσια νοσοκοµεία.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1887) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέ-
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θεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ανησυχία των αγροτών για την καθυστέρηση στις πληρωµές των
αποζηµιώσεών τους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1888) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Νικηφόρος αιτείται την ενηµέρωσή του σχετικά µε τα θέµατα των
εκπαιδευτικών και τις σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν για τις
άδειες και τη διαθεσιµότητά τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παιδείας και Θρησκευµάτων
1897) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ανάθεση της
διδασκαλίας των γεωλογικών µαθηµάτων σε καθηγητές άλλων
ειδικοτήτων και αιτείται την αποκατάσταση των αδικιών κατά των
γεωλόγων αναπληρωτών καθηγητών.

Ναυτιλίας και Αιγαίου, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1889) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διάβρωση των ακτών της Αιγιαλείας.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών
1898) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πατριωτική Ένωση «ΕΛΛΑΣ» Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση εκφράζει την αντίθεσή της σχετικά µε
τη χρήση κειµένων όρκου και δηλώσεων κατά την ορκωµοσία των
αιρετών των περιφερειακών και δηµοτικών αρχών του Πρώτου
και Δευτέρου Βαθµού Αυτοδιοίκησης.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών
1890) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία η Παµπελοποννησιακή Σύσκεψη Σταφιδοκαλλιεργητών και Αµπελοκαλλιεργητών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την αγροτική πολιτική που ακολουθείται από την
Κυβέρνηση και αιτείται την ικανοποίηση των αιτηµάτων της.

Οικονοµικών
1899) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Εύβοιας αιτείται τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσµων δανείων της Ευβοϊκής
Τράπεζας και καλεί τις αρµόδιες αρχές να συµπεριλάβουν και τα
δάνεια των συνεταιριστικών τραπεζών που βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1891) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί προκαταρκτική
έρευνα από την ΕΔΕ, σχετικά µε υπεξαιρέσεις που παρουσιάστηκαν στο Παράρτηµα Χρόνιων Παθήσεων Δράµας.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1900) Ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το σωµατείο εργαζοµένων της εταιρείας
«ΛΑΡΚΟ Α.Ε» (Μεταλλεία Εύβοιας) εκφράζει τη διαµαρτυρία του
για το δυσµενές εργασιακό περιβάλλον και καλεί τις αρµόδιες
αρχές να συνεργαστούν, προκειµένου να αποφευχθεί η απαξίωση και ο κατακερµατισµός της εταιρείας.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1892) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Εργαζοµένων Φυσικού Αερίου Αττικής παραθέτει τις θέσεις και τις προτάσεις της
σχετικά µε την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, επισηµαίνοντας στοχευµένες δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1893) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
αιτείται την επίσπευση της εκτύπωσης του διπλώµατος άδειας
οδήγησης κατηγορίας C + ΠΕΙ µεταφοράς εµπορευµάτων από
τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Αταλάντης.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1894) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων Τριών
Τέκνων του Νοµού Μαγνησίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
την καθυστέρηση της διαδικασίας των µετεγγραφών των πρωτοετών φοιτητών της συγκεκριµένης κατηγορίας.
Υγείας, Ναυτιλίας και Αιγαίου
1895) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος εκφράζει την ανησυχία της για τη ραγδαία επιδείνωση της µετάδοσης του ιού Έµπολα, λόγω της
καθηµερινής υποχρεωτικής επαφής των στελεχών της µε παράνοµους µετανάστες και από τις υπόψη µε την ασθένεια περιοχές.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1896) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων του
Δηµοτικού Σχολείου Θάνους και των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λήµνου εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δηµοτικό σχολείο Λήµνου
σχετικά µε την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και αιτούνται
την άµεση διευθέτησή τους.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών
1901) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων των
Ναυπηγείων Ελευσίνας διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση της
εξόφλησης των δεδουλευµένων αποδοχών τους για µεγάλο
χρονικό διάστηµα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1902) Η Βουλευτής Άρτης κ. ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων
Επαγγελµατιών Άρτας - Φιλιππιάδας αιτείται από την διοίκηση
του ΟΑΕΔ να επανεξετάσει τις αιτήσεις που στάλθηκαν µέσω
διαδικτύου για το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την πρόσληψη µεγάλου αριθµού ανέργων, καθώς το διαδικτυακό
λειτουργικό του σύστηµα παρουσίασε προβλήµατα τις ώρες
υποβολής των αιτήσεων.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1903) Οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Α’ Ένωση Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για
την αύξηση των τιµών των εισιτηρίων και αιτείται την εξασφάλιση δωρεάν µετακινήσεων για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες,
τους άνεργους, τους µαθητές και φοιτητές.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1904) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου του
Νοµού Αχαΐας διαµαρτύρεται για τους βοσκότοπους του νοµού
και την εξισωτική αποζηµίωση του έτους 2013.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1905) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο ο Τύµβος
Καστά στην Αµφίπολη δεν είναι τάφος, αλλά ναϊκό µνηµείο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

397

Εσωτερικών
1906) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο αναζητούνται λύσεις για τη θωράκιση της Αιγιαλείας, ώστε να µην
διατρέχει κινδύνους και καταστροφές από τα καιρικά φαινόµενα
του χειµώνα.

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1911) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κ. Χρήστος Διαµαντόπουλος διαµαρτύρεται για τα προβλήµατα που αντιµετώπισε ως
συνδροµητής σε ιδιωτικές εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1907) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κ. Νικόλαος Παππούς παραθέτει
τις προτάσεις του, οι οποίες αφορούν ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγικού διαγωνισµού στην ΕΣΔΔΑ και ειδικότερα το άρθρο 17
παρ.10

Οικονοµικών
1912) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας
αιτείται να ακυρωθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα του ΕΝΦΙΑ
προς το κοινωφελές ίδρυµα «Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο
Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας» και να αναπροσαρµοστεί η φορολογική του υποχρέωση, ανάλογα µε τις πραγµατικές οικονοµικές
του δυνατότητες.

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
1908) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται σε παρατυπίες
που συµβαίνουν στο οικοδοµικό συνεταιρισµό «Πολιτεία» στο
Δήµο Κηφισιάς.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1909) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την
πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας στην κατάργηση και µεταστέγαση του υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου εκτός του
πολεοδοµικού ιστού της πόλης.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
1910) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις επικίνδυνες κόντρες µηχανών και αυτοκινήτων και προτείνει να
τοποθετηθούν σαµαράκια στην οδό Κορίνθου και Αιγίου.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
1913) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας
διαµαρτύρεται για τον τρόπο εισαγωγής των πολυτέκνων στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ, ενώ παράλληλα προτείνει λύσεις και ζητά διευκρινήσεις.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
1914) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Περιφέρειας Αττικής διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση
της µεταφοράς των µαθητών στα σχολικά ιδρύµατα και παραθέτει προτάσεις για την επίλυση του προβλήµατος.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 51/18-06-2014 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1120778
ΕΞ 2014 79/29-08-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
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»
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2. Στην µε αριθµό 844/07-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ12Α 1121175

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞ 2014/29-08-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

3. Στην µε αριθµό 1097/15-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1120756
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ΕΞ 2014/387/29-08-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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4. Στην µε αριθµό 1273/21-07-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1120768

ΕΞ 2014: 442/29-08-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

5. Στην µε αριθµό 1388/24-07-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Ξηροτύρη - Αικατερινάρη Ασηµίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

«
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ΓΚΕ 1121103 ΕΞ 2014 / 504/29-08-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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»
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6. Στην µε αριθµό 1511/29-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 68084/29-08-

«
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2014 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

7. Στην µε αριθµό 1549/30-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ψύρρα Θωµά δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 69100/29-08-2014 έγ-

«
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γραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµεθα
στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η µε δεύτερη µε αριθµό 128/13-10-2014
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Κυριακάκη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις παρεµβάσεις της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις βάρος των κέντρων πρόληψης και των εργαζοµένων τους.
Στην επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου θα απαντήσει η Υφυπουργός Υγείας κ. Αικατερίνη Παπακώστα.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, γνωρίζετε ότι τα κέντρα πρόληψης λειτουργούν ως εβδοµήντα τέσσερις ξεχωριστές αστικές εταιρείες, που
κάθε µια συµβάλλεται διµερώς µε τον ΟΚΑΝΑ, επιχορηγείται από
δύο Υπουργεία µέσα από δαιδαλώδεις διαδροµές.
Αυτό το απαράδεκτο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων πρόληψης µε το οποίο είµαστε κάθετα, κατηγορηµατικά αντίθετοι και έχουµε κάνει σχετικές προτάσεις νόµων για την
αναδιοργάνωσή του, δυστυχώς, χρόνια τώρα, οι διοικήσεις του
ΟΚΑΝΑ το εκµεταλλεύονται για να παρακρατούν ποσά. Αυτό έχει
αποδειχθεί περίτρανα µε την ιστορία των εκατοµµυρίων ευρώ
του Υπουργείου Υγείας που ο ΟΚΑΝΑ όχι µόνο παράτυπα δεν
απέδωσε στα κέντρα πρόληψης για την περίοδο 2009-2013, αλλά
και δεν µας ενηµερώνει τι ακριβώς έκανε τα χρήµατα αυτά, που
δεν του ανήκουν. Η υπόθεση, όπως ξέρετε, βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Όµως, δεν έχουµε πλήρη ενηµέρωση πόσα ακριβώς εκατοµµύρια δεν έχουν αποδοθεί στα κέντρα πρόληψης.
Το τελευταίο διάστηµα οι εργαζόµενοι, αλλά και Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καθώς και οι διοικήσεις κέντρων πρόληψης, όπως
αυτού της Χίου, καταγγέλλουν τη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ για εκβιασµούς και εκφοβισµούς µε στόχο την αναδροµική περικοπή
µισθών των εργαζοµένων, την τροποποίηση των διµερών συµβάσεων µεταξύ κέντρων πρόληψης και ΟΚΑΝΑ, ώστε να δηµιουργούνται ακόµη κι ερωτηµατικά νοµιµότητας.
Οι ευθύνες του Υπουργείου είναι τεράστιες καθώς τριάµισι
χρόνια τώρα δεν εφαρµόζει και τους «ηµίαιµους» νόµους ν.
3966/2011 και ν. 4139/2013, αλληθωρίζει µπρος στην παράτυπη
µη απόδοση δικών του χρηµάτων από τον ΟΚΑΝΑ στα Κέντρα
Πρόληψης, δεν εφαρµόζει την Κεντρική Προγραµµατική Σύµβαση 2014-2020 και η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ συνεχίζει να επιβάλλει αυθαίρετα στα κέντρα πρόληψης µια κατάσταση όπου
παράτυπα παρακρατούνται χρήµατα.
Ευθύνη έχει και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, που τουλάχιστον
δύο φορές εξήγγειλε στη Βουλή ρύθµιση του µισθολογικού προβλήµατος κι όχι µόνο δεν το έπραξε, αλλά δεν φροντίζει ώστε η
διοίκηση του ΟΚΑΝΑ να σταµατήσει αυτές τις πρακτικές της.
Η κατάσταση στα κέντρα πρόληψης είναι εκρηκτική. Πρόσφατα σας έστειλαν σχετική επιστολή και οι Πρόεδροι δεκατεσσάρων κέντρων πρόληψης, την οποία θα καταθέσω στα
Πρακτικά. Οι ηρωικοί, πράγµατι, εργαζόµενοι κρατάνε τα κέντρα
πρόληψης ανοιχτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στην τελευταία έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ προκύπτει ότι µιλάµε για
περισσότερους από εκατό χιλιάδες ανθρώπους, που δέχονται τις
υπηρεσίες τους πανελλαδικά. Γι’ αυτό ασχολούµαστε και πάλι
µε αυτό το ζήτηµα, γιατί πιστεύουµε ότι το έργο τους αξίζει, και
πρέπει να κατοχυρωθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας του.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µας απαντήσετε σε δύο ερωτήµατα,
κυρία Υφυπουργέ.
Πρώτον: Θα επιλύσετε άµεσα το µισθολογικό πρόβληµα των
εργαζοµένων µε νοµοθετική ρύθµιση, δια της οποίας µε τρόπο
δίκαιο και ισότιµο δεν θα αναζητούνται αναδροµικές περικοπές
µισθών ως κρίσιµο πρώτο βήµα οµαλοποίησης, όπως άλλωστε
έχετε δεσµευτεί;
Δεύτερον, θα σταµατήσει η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ να εκβιάζει
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καθηµερινά τα διοικητικά συµβούλια και τους εργαζοµένους των
κέντρων πρόληψης και θα κατανείµει τις επιχορηγήσεις για το
έτος 2014, αλλά και για την προγραµµατική περίοδο 2009-2013,
που ο ΟΚΑΝΑ έχει λάβει και δεν έχει αποδώσει στα κέντρα πρόληψης;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο -ξεκινώντας
από το τελευταίο- ότι έχει συσταθεί, µε δική µου πρωτοβουλία
στο Υπουργείο Υγείας, οµάδα εργασίας, στην οποία µετέχουν
πρωτίστως ο εργαζόµενοι δια της νοµίµου εκπροσώπησής τους
και οι νοµικοί σύµβουλοι του Υπουργείου Υγείας, του ΟΚΑΝΑ και
των εργαζοµένων.
Πρέπει να σας ενηµερώσω, κύριε συνάδελφε -και πολύ καλά
κάνατε να θέσετε την ερώτησή σας, γιατί µου δίνεται η ευκαιρία
να το πω- ότι αυτήν τη στιγµή, µετά το προϊόν της διαβούλευσης
των εργαζοµένων µε το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ, όπως
σας είπα, ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασία νοµοθετικής ρύθµισης, ακριβώς για να οµαλοποιηθεί το µισθολογικό ζήτηµα των εργαζοµένων στα κέντρα πρόληψης.
Άρα, υπό την έννοια αυτή, πρέπει να ξέρετε ότι κι εµείς έχουµε
την ίδια ευαισθησία και παραπάνω όσον αφορά τους εργαζοµένους στα κέντρα πρόληψης και πως ήδη επίκειται η ρύθµιση, η
οποία θα δώσει τέλος σ’ ένα ζήτηµα, που πραγµατικά, επί καιρό,
ήταν υπαρκτό.
Όσον αφορά στην προγραµµατική σύµβαση για τη λειτουργία
των κέντρων πρόληψης σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, πρέπει
να σας πω ότι από τις 16-5-2014 έχει υπογραφεί προγραµµατική
σύµβαση για τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας µεταξύ του
Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών –έχω δίπλα µου
τον Υπουργό Εσωτερικών- του ΟΚΑΝΑ, της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ,
σύµφωνα την οποία τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών αναλαµβάνουµε τον τακτικό και τον έκτακτο απολογιστικό και κατασταλτικό έλεγχο της διαχείρισης των πιστώσεων για τη
χρηµατοδότηση κατά ποσοστό 50% το κάθε Υπουργείο µέσω του
ΟΚΑΝΑ και 50% µέσω της ΕΕΤΑΑ αντίστοιχα.
Ο ΟΚΑΝΑ αναλαµβάνει µεταξύ άλλων, κύριε συνάδελφε, την
κατανοµή και την απόδοση, κατά το ποσοστό που του αναλογεί,
της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στα κέντρα πρόληψης προϋπολογιστικά και των υπολοίπων δαπανών τους απολογιστικά µε
παράλληλη, τεκµηριωµένη εισήγηση προς το αρµόδιο συµβαλλόµενο µέρος και, βεβαίως, την περιγραφή των θέσεων και των
αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο στελέχωσής των κέντρων, καθώς και
την εισήγηση και την έγκριση για το µισθολόγιο, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις των νόµων.
Πρέπει να σας πω ότι σ’ αυτήν την προγραµµατική σύµβαση
και ειδικότερα στο άρθρο 3 αυτής, περιγράφεται η διαδικασία
χρηµατοδότησης µε ευκρίνεια και µε σαφήνεια, και λειτουργίας
των κέντρων πρόληψης. Σύµφωνα µε αυτήν τη ρύθµιση, η καταβολή της χρηµατοδότησης του Υπουργείου Υγείας µέσω του
ΟΚΑΝΑ, που είναι επιφορτισµένος µε αυτό, αφορά στο 50% του
εγκεκριµένου συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού του κάθε κέντρου πρόληψης ανά έτος λειτουργίας του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό θα πάρω ακόµη.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να σας πω, καθώς είπατε ότι δεν αποδίδει
τα χρήµατα, το εξής: Κατ’ αρχάς, πρέπει να υπογράψουν προγραµµατική σύµβαση, διότι έτσι ορίζεται. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση την οποία έχω από τις υπηρεσίες µας, µέχρι σήµερα
τριάντα οχτώ κέντρα πρόληψης έχουν υπογράψει προγραµµατικές συµβάσεις, είκοσι τρία κέντρα έχουν παραλάβει τις προγραµµατικές συµβάσεις και εκκρεµεί η υπογραφή τους, ενώ δεκατρία
Κέντρα δεν έχουν καταθέσει πρόγραµµα δράσεων και, εποµένως, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία παραλαβής, ούτε και η
υπογραφή των προγραµµατικών τους συµβάσεων. Για να υπάρξει οµαλή ροή των πόρων από τον ΟΚΑΝΑ προς τα κέντρα πρό-
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ληψης, προϋπόθεση είναι να υπογραφούν οι προγραµµατικές
συµβάσεις.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά στο µισθολόγιο, είπα στον
κύριο συνάδελφο ότι µετά την 1-1-2013, όπου εκεί οι εργαζόµενοι υπάγονται πλέον στις διατάξεις περί ενιαίου µισθολογίου, συστήθηκε η Οµάδα Εργασίας που σας είπα και επίκειται η
ρύθµιση, προκειµένου να λυθεί οριστικώς το ζήτηµα αυτό, διότι
πραγµατικά εµείς το αντιµετωπίζουµε µε ευαισθησία. Θα το
δείτε, λοιπόν, τις επόµενες ηµέρες σε νοµοθετική πρωτοβουλία,
η οποία είναι σε εξέλιξη, από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ, έχετε δεσµευθεί
και άλλες φορές στη Βουλή για τη ρύθµιση του θέµατος των αναδροµικών περικοπών τους τελευταίους µήνες.
Ενδεικτικά, θα καταθέσω στα Πρακτικά τις συνεδριάσεις της
Βουλής στις 5 Αυγούστου, όπου ο Υπουργός µας είχε πει ότι έχει
υπάρξει µία τροπολογία που έρχεται για πολλοστή φορά για τα
κέντρα πρόληψης.
Μάλιστα, να επισηµάνω ότι αυτή η τροπολογία έχει κατατεθεί,
τόσο από το δικό µας κόµµα, όσο και από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Είναι ένα ζήτηµα το οποίο το Υπουργείο εξετάζει, όπως έλεγε
ο Υπουργός τότε. Στην πραγµατικότητα, θέλει να ρυθµίσει το ζήτηµα της τυχόν καταβολής αναδροµικών.
Στις 28 Αυγούστου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο συνάδελφός µου κ. Κώστας Ζαχαριάς ρωτά
τον Υπουργό και παίρνει την εξής απάντηση: «Έχω προχωρήσει
το ερώτηµα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά δεν έχω
απάντηση από τον Υπουργό».
Στις 3 Σεπτεµβρίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων, επίσης, υπήρχε δέσµευση ότι έρχεται το νοµοσχέδιο.
Κυρία Υπουργέ, εδώ φαίνεται να υπάρχει –δεν θα έλεγα εµπαιγµός- µία αόριστη τοποθέτηση γύρω από αυτό το ζήτηµα. Ο
µόνος τρόπος για να αλλάξει αυτή η εντύπωση που µας δηµιουργείται, είναι να δούµε άµεσα αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση και να
είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, από τους εργαζόµενους στα κέντρα
πρόληψης δεν µπορεί να δεχθούµε να ζητηθούν αναδροµικά
λόγω του ότι έχουν ενταχθεί στο ενιαίο µισθολόγιο.
Από εκεί και πέρα, είπατε για τις διοικήσεις του ΟΚΑΝΑ, που
λένε ότι δεν υπογράφουν τα κέντρα πρόληψης τις διµερείς συµβάσεις. Ξέρετε ότι χρόνια τώρα βρίσκουν διάφορες προφάσεις,
για να µην αποδίδουν τα χρήµατα.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι η προηγούµενη Υφυπουργός
Υγείας έχει διαβιβάσει το φάκελο στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου. Αρκετά εκατοµµύρια έχουν χαθεί. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιµήσεις από την πλευρά µας και από την πλευρά του
Υπουργείου. Κανένας ακριβώς δεν ξέρει πόσα είναι αυτά τα χρήµατα που έχουν χαθεί. Μιλάµε για 7 µε 10 εκατοµµύρια που ο
ΟΚΑΝΑ δεν έχει αποδώσει στα κέντρα πρόληψης. Δεν καταλαβαίνω, εφόσον υπάρχει αυτή η εξέλιξη και αυτός ο φάκελος βρίσκεται σήµερα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πώς ακόµα
δεν ρυθµίζουµε τα οικονοµικά και λέµε ότι δήθεν τα κέντρα πρόληψης ευθύνονται γιατί δεν υπογράφουν διµερείς συµβάσεις.
Το Υπουργείο Υγείας δεσµεύει ποσά στο συγκεκριµένο κωδικό
2555, αποκλειστικά για τα κέντρα πρόληψης και αναθέτει την κατανοµή τους στον ΟΚΑΝΑ. Αυτά τα χρήµατα δεν ανήκουν στον
ΟΚΑΝΑ. Πρέπει να αποδοθούν τελικά στα κέντρα πρόληψης. Ο
ΟΚΑΝΑ δεν τα αποδίδει, δεν λέει τι τα κάνει αυτά τα χρήµατα.
Όµως, τελικά τη βασική ευθύνη την έχει το ίδιο το Υπουργείο,
διότι αυτό έχει τον έλεγχο –υποτίθεται- όλων αυτών των ζητηµάτων.
Ο ίδιος ο ΟΚΑΝΑ εκβιάζει σήµερα τις διοικήσεις των κέντρων
πρόληψης να υπογράψουν συµβάσεις µε τροποποιηµένους
όρους, εφαρµόζοντας το ενιαίο µισθολόγιο από 1-1-2013.
Την ίδια στιγµή, κυρία Υπουργέ, που εσείς λέτε ότι θα φέρετε
τη ρύθµιση, υπάρχουν διοικήσεις των κέντρων πρόληψης, που
εκβιάζονται να υπογράψουν συµβάσεις από 1-1-2013, σύµφωνα
µε το ενιαίο µισθολόγιο. Έχετε κάνει κάποια παρέµβαση; Σκο-
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πεύετε να κάνετε κάποια παρέµβαση, για να σταµατήσει αυτή η
πρακτική; Διότι αυτή είναι σε εξέλιξη.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε. Πρέπει να τηρούµε τον χρόνο λίγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
Επίσης, θέλουµε να δεσµευθείτε για πολύ συγκεκριµένα πράγµατα:
Πρώτον, ότι θα φέρετε στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία αυτήν
τη νοµοθετική ρύθµιση που είπατε.
Δεύτερον, ότι θα καταβάλλετε όλα τα µη αποδοθέντα χρήµατα
των κέντρων πρόληψης από το 2009 έως το 2013.
Τρίτον, ότι θα λειτουργήσει άµεσα η Επιτροπή Παρακολούθησης και το δίκτυο των κέντρων πρόληψης που προβλέπει η προγραµµατική σύµβαση 2014-2020.
Και τέταρτον –τέλος- ότι θα τηρηθούν οι δεσµεύσεις της κεντρικής προγραµµατικής σύµβασης, µε επείγουσας σηµασίας
αυτή που προβλέπει υποχρέωση προϋπολογιστικής καταβολής
της µισθοδοσίας των εργαζοµένων και αυτή που προβλέπει ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας στα 6,5 εκατοµµύρια
ευρώ, ενώ εσείς έχετε δεσµεύσει στον προϋπολογισµό 6 εκατοµµύρια για φέτος.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι, κύριε συνάδελφε, αν εγώ δεν έγινα σαφής ή αν
εσείς δεν αντιληφθήκατε σωστά. Δεν είναι δυνατόν και δεν ξέρω
αν εσείς είχατε την αντίστοιχη ευθύνη στο ίδιο Υπουργείο αν θα
µπορούσατε ποτέ να εκταµιεύσετε πόρους και να τους δώσετε,
χωρίς να υπάρχει προγραµµατική σύµβαση µε κάποιον φορέα,
όπως ορίζει ο νόµος και χωρίς να έχουν δοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά. Μιλάµε για δηµόσιο χρήµα των φορολογουµένων πολιτών. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει –έτσι ορίζεται από τον νόµο
σαφώς- να υπογραφούν οι προγραµµατικές συµβάσεις, προκειµένου να δοθούν τα χρήµατα.
Όσον αφορά τα χρήµατα αυτά, πρέπει να σας πω ότι το
Υπουργείο Υγείας –γιατί εµάς ρωτάτε- µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών του έχει καταβάλει το αντίστοιχο ποσό –και το υπογραµµίζω- για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα καταβολών επιχορηγήσεων προς τα κέντρα πρόληψης,
όπως αυτό παρουσιάζεται άλλωστε –το ξέρετε πάρα πολύ καλά,
όµως σας το υπενθυµίζω- στο άρθρο 3 «Διαδικασία χρηµατοδότησης της λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της από 16-42014 σχετικής προγραµµατικής σύµβασης».
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι σύµφωνα µε την προγραµµατική
σύµβαση, που µόλις ανέφερα εµείς, το Υπουργείο Υγείας, ως ένα
από τα συµβαλλόµενα µέρη που µετέχουµε οικονοµικά στην υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας των κέντρων πρόληψης υποχρεούµεθα να προβούµε σε εκ νέου επιχορήγηση του ΟΚΑΝΑ
για την κάλυψη των δαπανών των δοµών του µε το ποσό που αντιστοιχεί στο Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους. Η Διεύθυνση
Εξαρτήσεων του Υπουργείου µας, υπέβαλε σχετικό αίτηµα στην
αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας στις 6-102014, καθώς ο ΟΚΑΝΑ, ο φορέας, δηλαδή, δεν είχε καταθέσει
εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία ήταν απαιτητά για επιχορήγηση.
Ιδιαίτερα, δε, πρέπει να σας αναφέρω ότι από το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους είχαν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψης
της δέσµευσης πίστωσης του αντίστοιχου ποσού για την κάλυψη
δαπανών λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για το οικονοµικό
έτος 2014 από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Υπουρ-
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γείου Υγείας, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα της Διεύθυνσης
Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας. Αυτό που θα ήθελα να σας
πω είναι ότι έχουµε δώσει εντολή στις διευθύνσεις µας, εάν στο
πλαίσιο σχετικών ερευνών εντοπίσουν στοιχεία από τα οποία
προκύψουν ενδεχοµένως αξιόποινες πράξεις, να ενεργήσουν αρµοδίως. Αυτή είναι η εντολή η οποία έχει δοθεί.
Όσον αφορά δε στις παρελθούσες περιπτώσεις, ήδη έχουν
πάρει από καιρό το δρόµο της δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αναµένουµε την έρευνα της δικαιοσύνης. Υπό την έννοια αυτή
θα περιµένετε και εσείς, όπως και εµείς, σεβόµενοι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την έρευνα η οποία διενεργείται στο
πλαίσιο της διαλεύκανσης της υποθέσεως να µας δοθούν και οι
απαντήσεις που πρέπει να µας δοθούν.
Τέλος, σας είπα, κύριε συνάδελφε, ότι µε το που αναλάβαµε
στις 9 Ιουνίου, ασχοληθήκαµε µε το ζήτηµα. Συνεστήθη οµάδα
εργασίας για πρώτη φορά στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτηµα.
Ήδη η σχετική ρύθµιση έρχεται στη Βουλή και λύνει οριστικώς
και αµετακλήτως, µε τρόπο δίκαιο και αποτελεσµατικό, το ζήτηµα
το οποίο θέσατε. Όπως εσείς έχετε ευαισθησία έτσι και εµείς
έχουµε ευαισθησία, γιατί συνεργαζόµαστε µε τους ανθρώπους
και κυρίως µας ενδιαφέρει η ψυχοκοινωνική υγεία µέσω των κέντρων πρόληψης να γίνεται επ’ ωφελεία των πολιτών µε τους εργαζοµένους να λαµβάνουν αυτά που τους αναλογούν, αλλά µε
τα κέντρα πρόληψης να κάνουν τις προγραµµατικές συµβάσεις,
διότι δεν εκταµιεύονται χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών,
δηµόσιο χρήµα, χωρίς να υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά και
χωρίς να τηρείται το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το Δελτίο Επίκαιρων Ερωτήσεων της Παρασκευής 17
Οκτωβρίου 2014:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 135/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς
τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή του
ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόµων µε Αναπηρίες.
2. Η µε αριθµό 139/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευγενίας (Τζένης) Βαµβακά προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διαχείριση των εσόδων του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών.
3. Η µε αριθµό 137/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την
κατοχύρωση «µακεδονικής γλώσσας» από τους Σκοπιανούς,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Η µε αριθµό 143/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγωστάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις καταγγελίες της Κοµισιόν
περί περιβαλλοντικών καταστροφών από την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη.
5. Η µε αριθµό 148/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
τευτλοπαραγωγών της χώρας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 134/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε τις µετεγγραφές των φοιτητών µε σοβαρές παθήσεις.
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2. Η µε αριθµό 140/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαρούλας Καφαντάρη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύµατος.
3. 1. Η µε αριθµό 144/14-10-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια για
την καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας.
Στο σηµείο αυτό να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρώτη µε αριθµό 123/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κλιµάκωση υφιστάµενων
προβληµάτων ύδρευσης και άρδευσης στο Νοµό Καρδίτσας, δεν
θα συζητηθεί λόγων κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 125/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
πρόταση νοµοθέτησης τεκµηρίου (µαχητού) περί µη καταβολής
των νοµίµων φόρων για σηµαντικά ποσά που έχουν διαρρεύσει
από 1-1-2009 µέχρι 17-6-2012 στο εξωτερικό και επιβολής φόρου
30%-40% ανά ύψος ποσού και µείωσής του στο ήµισυ για ποσά
που «επαναπατρίζονται» για µία πενταετία, τουλάχιστον, στην Ελλάδα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 131/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Έβρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Μαρίνου Ουζουνίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τη µεταβίβαση του δηµοτικού κάµπινγκ Αλεξανδρούπολης στο
ΤΑΙΠΕΔ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 126/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις ελλείψεις ιατρών και τα προβλήµατα λειτουργίας στο νέο
Νοσοκοµείο Αγρινίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της έκτης µε αριθµό
132/13-10-2014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των σχολικών τροχονόµων.
Στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ντινόπουλος.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ πρόσφατα, µετά από ένα τραγικό περιστατικό, επανήλθε
στην επικαιρότητα το ζήτηµα –ας το πούµε έτσι- της µαύρης εργασίας, την οποία παρέχει ένας ολόκληρος κλάδος εργαζοµένων, που έχουν µάλιστα ως εργοδότη το δηµόσιο. Πρόκειται για
τους σχολικούς τροχονόµους.
Στην Πάτρα συνέβη ένα περιστατικό. Μια σχολική τροχονόµος,
στην προσπάθειά της να προστατέψει κάποιους µαθητές που
περνούσαν από την διάβαση, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και
πήγε στο νοσοκοµείο.
Τι βγαίνει µέσα από αυτήν τη διαδικασία; Ότι στο όνοµα του
εθελοντισµού νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα γυναίκες, που καλύπτουν
εδώ και χρόνια πάγιες ανάγκες των σχολείων -και µη µου πείτε
ότι δεν είναι µια πολύ σοβαρή και ευαίσθητη ανάγκη η ασφαλής
πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία, για να µην κινδυνεύουν από
τα αυτοκίνητα- εργάζονται χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήµατος, µε ένα
βοήθηµα, όπως το ονοµάζετε «έξοδα κίνησης», της τάξης των 174
ευρώ το µήνα. Δηλαδή, δεν καλύπτονται από καµµία συλλογική
σύµβαση εργασίας και δεν αµείβονται µε συγκεκριµένο επιµίσθιο.
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Από αυτή την άποψη, θέλουµε να αναδείξουµε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, της παροχής δηλαδή ανασφάλιστης εργασίας,
µε αµοιβές πέρα και έξω από κάθε συλλογική σύµβαση που συνεχίζεται εδώ και χρόνια από όλες τις µέχρι τώρα κυβερνήσεις.
Τα ερωτήµατα είναι δύο και πολύ απλά: Τι µέτρα σκέφτεστε
να πάρετε ούτως ώστε να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη οι
σχολικοί τροχονόµοι; Και ποια µέτρα θα πάρετε ταυτόχρονα
ώστε να καλυφθεί το σύνολο των σχολικών τροχονόµων µε συλλογική σύµβαση εργασίας και να αµείβονται µε ένα συγκεκριµένο
µισθό, όπως όλοι οι εργαζόµενοι τουλάχιστον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να απαντήσετε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Οφείλω
να πω, κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφε, ότι είναι µια εύλογη
ερώτηση αυτή που υποβάλατε. Θέλω να επισηµάνω ότι ο θεσµός
των σχολικών τροχονόµων ξεκίνησε το πολύ µακρινό -όπως φαίνεται σήµερα πλέον- 1997, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του
‘90, όπου η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της χώρας ήταν
τελείως διαφορετική.
Ξεκίνησε ως προσφορά εθελοντικής εργασίας, όπως πολύ
σωστά επισηµάνατε και δικαιολογείτο µε το πέρασµα του χρόνου
µια αποζηµίωση της τάξης των 176 ευρώ. Κατά καιρούς, οι διάφορες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών είχαν επιληφθεί του θέµατος, διότι πράγµατι -όπως πολύ σωστά
επισηµάνατε- επιτελούν ένα πολύ σηµαντικό έργο. Θα έλεγα ότι
είναι και ένα λειτούργηµα που απευθύνεται και προστατεύει τα
παιδιά όλων µας. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη ευαισθησία.
Δυστυχώς, η οικονοµική κρίση και τα οικονοµικά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι δήµοι και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν
επέτρεψαν µέχρι στιγµής να υπάρξει ένα θεσµικό πλαίσιο ή
τέλος πάντων να δούµε πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε ένα
τέτοιο ζήτηµα, γιατί πράγµατι είναι µια εργασία η οποία ξεκίνησε,
βεβαίως, σε εθελοντική βάση, αλλά έχει πλέον καθιερωθεί στην
κοινωνία και στη συνείδηση όλων των πολιτών που πηγαίνουν τα
παιδιά τους στο σχολείο και βλέπουν την ανάγκη υπάρξεως των
σχολικών τροχονόµων.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί από
το Υπουργείο Εσωτερικών. Καλώς υποβάλατε αυτή την ερώτηση.
Πιστεύω ότι θα µπορέσουµε να ξεκινήσουµε µία διαδικασία για
την ανεύρεση ενός θεσµικού πλαισίου, ώστε να αντιµετωπιστεί
το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Καραθανασόπουλος, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, αλλά εδώ υπάρχει µία συνέχεια και µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Στις διαπιστώσεις τις οποίες
κάνατε ήσασταν πάρα πολύ γλαφυρός. Δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς µαζί σας µε τις διαπιστώσεις, αλλά λείπει το αποτέλεσµα.
Είσαστε η Κυβέρνηση και άρα, πρέπει να δροµολογήσετε λύση
στο ζήτηµα αυτό. Αν χρειάζονται τώρα είκοσι χρόνια περίπου για
να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά
ότι και οι ίδιες οι διαπιστώσεις τις οποίες κάνετε φαντάζουν λόγια
του αέρα, χωρίς κανένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Διότι, βεβαίως, µπορεί σήµερα να υπάρχει κρίση και να υπάρχουν δύσκολα οικονοµικά, όπως λέτε, αλλά για άλλες κατηγορίες, άλλες κοινωνικές οµάδες και άλλα κοινωνικά στρώµατα δεν
υπάρχει αυτό το πρόβληµα –µιλάω για τους βιοµήχανους, τους
εφοπλιστές και τους τραπεζίτες- ενώ για τους εργαζόµενους
υπάρχουν βεβαίως αυτές οι δυσκολίες και πρέπει να πληρώσουν
τα «σπασµένα» της κρίσης. Στην περίοδο όµως της ανάπτυξης,
που ήταν πριν την κρίση, γιατί δεν φρόντισαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις να διασφαλιστούν οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι;
Γιατί τώρα, που όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνησή σας, µπαίνουµε
σε µία περίοδο ανάκαµψης, δεν λέτε συγκεκριµένα ότι προτίθεστε, σχεδιάζετε και είσαστε έτοιµοι το επόµενο διάστηµα να υλοποιήσετε µία νοµοθετική πρωτοβουλία για τη συγκεκριµένη
οµάδα εργαζοµένων, των σχολικών τροχονόµων, που θα διασφαλίζουν δύο πολύ απλά πράγµατα: συλλογική σύµβαση και ασφαλιστική κάλυψη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λέτε ότι θα εξετάσετε το ζήτηµα γενικά και αόριστα, λες και
δεν γνωρίζουµε ποιο είναι. Υπάρχει πολιτική δέσµευση ότι θα
λυθεί αυτό το θέµα και µε τη συλλογική σύµβαση και µε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη; Αυτό θέλουµε πολύ συγκεκριµένα,
κύριε Υπουργέ.
Να µας δώσετε κι ένα χρονοδιάγραµµα πότε το επόµενο διάστηµα θα πάρετε νοµοθετική πρωτοβουλία. Δεν είναι δα τόσο
πολύπλοκο το ζήτηµα. Είναι πολύ απλό, κατά τη γνώµη µας, το
θέµα αυτό. Από τη στιγµή µάλιστα, που φαίνεται ότι το γνωρίζετε
πολύ καλά, άρα και η λύση πρέπει να είναι πολύ συγκεκριµένη,
όταν θέλετε να δώσετε λύση σε αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά, αν προσπαθείτε να βρείτε λύσεις, όπως για παράδειγµα
ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα ζητήµατα τα οποία έχουν
ακουστεί κατά καιρούς, τότε είναι φανερό ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκο το ζήτηµα.
Γιατί, όπως λένε και στην περιοχή µου, «όποιος δεν θέλει να
ζυµώσει εκατό χρόνια κοσκινίζει». Και το έχετε παρακοσκινίσει
το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς προσωπικά, αλλά συνολικά
οι κυβερνήσεις, µε τους σχολικούς τροχονόµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τώρα,
τα περί γλαφυρότητας στο λόγο µου, κύριε Καραθανασόπουλε,
είναι ένας χαρακτηρισµός. Εγώ απλώς ήθελα να επισηµάνω -κι
όχι να µιλήσω, όπως είπατε, µε γλαφυρότητα- ότι είναι ένα θέµα
το οποίο, τέλος πάντων, είναι γνωστό και δεν είναι γνωστό µόνο
στην Κυβέρνηση, αλλά σε όλο τον κόσµο.
Από εκεί και πέρα, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι το προνόµιο της κοινωνικής ευαισθησίας δεν είναι δικό σας, κύριε Καραθανασόπουλε, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Εν πάση
περιπτώσει, θα ήθελα να επισηµάνω ότι βεβαίως η Κυβέρνηση
έχει την ευθύνη. Εσείς µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά όταν
ήταν η δική σας σειρά να δείξετε µία ευαισθησία απέναντι σε δικούς σας εργαζόµενους, τους απολύσατε από τον «902 FM» και
µάλιστα µε όρους µνηµονιακούς.
Άρα, τα περί ευαισθησιών…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να ολισθήσετε στον αντικοµµουνισµό, όταν προσπαθείτε να
καλύψετε τη µαύρη εργασία, γιατί έχετε «µαύρους» εργαζόµενους!
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε, σας άκουσα µε προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Καραθανασόπουλε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Καραθανασόπουλε, κατ’ αρχάς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν και ορισµένα
όρια, κύριε Υπουργέ! Θα χαρακτηριστείτε ως ο Υπουργός του
αντικοµµουνισµού!
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καραθανασόπουλε, µην παρεµβαίνετε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Καραθανασόπουλε, ακούστε. Επειδή είστε ένα κόµµα επαναστατικό, πρέπει όταν είστε µέσα στο Κοινοβούλιο να σέβεστε τους
κανόνες του Κοινοβουλίου, όπως σας σέβονται ειδικά..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς να σέβεστε τον
συνοµιλητή σας!
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας σέβοµαι απόλυτα, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Φαίνεται από τη στάση
και τα λόγια σας!
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Σας
επαναλαµβάνω, λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή είναι
σαν να βλέπω και το αυριανό δηµοσίευµα του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» µε
αυτά που λέτε -το έχουν ετοιµάσει, το γράφουν ήδη- και σας
απαντάω πολύ συγκεκριµένα το εξής:
Όσον αφορά στους σχολικούς τροχονόµους η απάντηση
εδόθη.
Κλείνοντας, λέω και ξαναλέω ότι το προνόµιο της κοινωνικής
ευαισθησίας δεν είναι µόνο προνόµιο του Κοµµουνιστικού Κόµ-
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µατος, το οποίο, όταν έπρεπε να δείξει την ανάλογη εργασιακή
και κοινωνική ευαισθησία στους δικούς του εργαζόµενους, δεν
την έδειξε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε ψεύτης και συκοφάντης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καραθανασόπουλε, όχι τέτοια πράγµατα εδώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα
πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
Έχω δύο επιστολές συναδέλφων που ζητούν άδεια απουσίας
στο εξωτερικό.
Ο Βουλευτής κ. Πύρρος Δήµας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, προκειµένου να παραστεί στο Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών που θα πραγµατοποιηθεί στο Αλµάτι
του Καζακστάν από τις 3 έως τις 11 Νοεµβρίου 2014, ως µέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας
Άρσης Βαρών και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Άρσης Βαρών. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η Βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα
από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Πέµπτη 23 Οκτωβρίου
2014. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η έβδοµη µε αριθµό 130/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
ανάγκη του βέλτιστου συµβιβασµού µε την επέκταση του πεδίου
παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά
αναπτυξιακών οµολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 124/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ενίσχυση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών µε αστυνοµικό προσωπικό για τις ανάγκες φρούρησης της ανασκαφής στην Αµφίπολη, δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό
129/13-10-2014 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παρακράτηση από
το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των συντάξεων που
λαµβάνουν σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης, οι µητέρες
µε ανήλικο παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν
στις διατάξεις του ν. 3863/15-7-2010.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά ο κύριος Υπουργός δεν είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεδοµένου ότι
και η επόµενη επίκαιρη ερώτηση απευθύνεται στον Υφυπουργό
κ. Κεγκέρογλου, διακόπτουµε για πέντε λεπτά, προκειµένου να
προσέλθει ο κύριος Υφυπουργός και να προχωρήσουµε στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων που τον αφορούν.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 129/1310-2014 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή
Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέ-
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ξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παρακράτηση από το
Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των συντάξεων που λαµβάνουν σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης, οι µητέρες µε
ανήλικο παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν στις
διατάξεις του ν. 3863/15-7-2010.
Στην ερώτηση του συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός
κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
Παρακαλώ να τηρούµε το χρόνο, γιατί έχουµε ήδη ξεφύγει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε βάση το ν. 3863/15-7-2010, δόθηκε η δυνατότητα στις γυναίκες που ήταν ασφαλισµένες πριν το 1993, εφόσον µέχρι 31-12-2010 είχαν συµπληρώσει πεντέµισι χιλιάδες
ένσηµα και είχαν ανήλικο παιδί, όταν κλείσουν το πεντηκοστό
πέµπτο έτος της ηλικίας τους να µπορούν να συνταξιοδοτούνται
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε πλήρη σύνταξη.
Στην Εµπορική Τράπεζα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όσοι και όσες
συνταξιοδοτήθηκαν µέχρι τις 18-4-2006 ανήκουν στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, πρώην ΕΤΕΑΜ, στο οποίο εντάχθηκε υποχρεωτικά το ΤΕΑΠΕΤΕ που ήταν επί χρόνια το Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζα –ν.3455/2006- ενώ όσοι και όσες συνταξιοδοτήθηκαν µετά
τις 18-4-2006 ανήκουν στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.
Και τα δύο ταµεία, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δραστηριοποιούνται
στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων, µέχρι την
απονοµή της σύνταξής τους από τον κύριο φορέα ασφάλισης το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
Το µείζον θέµα που προκύπτει, κύριε Πρόεδρε, αφορά το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης για την κατηγορία των συνταξιούχων γυναικών που ήταν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς
και ενέπιπταν στις διατάξεις του ν. 3863/15-7-2010, καθώς δεν
τους γνωστοποιήθηκε εγγράφως και εγκαίρως πότε θεµελίωναν
το δικαίωµα απονοµής της σύνταξής τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε
αποτέλεσµα πολλές µητέρες να µην υποβάλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
την σχετική αίτηση απονοµής της σύνταξης ή να την έχουν υποβάλει καθυστερηµένα.
Επιπλέον, το ΕΤΕΑ, εκ των υστέρων, απαιτεί µε επιστολή του
να επιστραφούν τα ποσά των συντάξεων που ελάµβαναν από
αυτό, από την 15-7-2010, ηµεροµηνία ισχύος του νόµου, και όχι
από την ηµεροµηνία που υπέβαλαν αυτές οι γυναίκες την αίτησή
τους για απονοµή της σύνταξής τους από τον κύριο φορέα. Ήδη
δε, έχει αρχίσει να τους παρακρατεί τα ποσά.
Επειδή, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το ΕΤΕΑ θα έπρεπε να ειδοποιήσει εγκαίρως µε συστηµένη επιστολή, σύµφωνα µε την τακτική που ακολούθησε και το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Τραπεζοϋπαλλήλων, όπως και όλα τα άλλα ταµεία, κι επειδή οι
ενέργειες διαµαρτυρίας του Συλλόγου Συνταξιούχων Εµπορικής
Τράπεζας προς το ΕΤΕΑ έχουν αποβεί µέχρι σήµερα άκαρπες,
σας ρωτάω τι θα πράξετε για να αρθεί η αδικία της επιστροφής
των καταβληθέντων συντάξεων του ΕΤΕΑ από τις µητέρες και
της παρακράτησης των ποσών των συντάξεων για το διάστηµα
από την έναρξη ισχύος του ν. 3863/201 µέχρι την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
Παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος, εις αντιστάθµισµα της καθυστέρησής σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αναφέρατε ένα σηµαντικό θέµα, επί µέρους
βέβαια, αλλά πολύ σηµαντικό για αυτούς που τους αφορά.
Θα πρέπει να σας πω ότι η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής
Ασφάλισης για το συγκεκριµένο θέµα, αυτό που γραπτά µας έχει
δώσει ως πληροφόρηση -και αφορά ουσιαστικά το διάστηµα χορήγησης της προσυνταξιοδοτικής παροχής, αλλά και τη διαδικασία στην οποία αναφερθήκατε, της ανάκτησης «αχρεωστήτως
καταβληθέντων», όπως τα χαρακτηρίζει, σύµφωνα µε τα οριζό-
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µενα, το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ –που είναι ότι η προσυνταξιοδοτική παροχή που ελάµβαναν οι ως άνω συνταξιούχοι της
Εµπορικής Τράπεζας, στην οποία αναφερθήκατε- δεν είχε το χαρακτήρα ισόβιας παροχής, αλλά χορηγείτο υπό όρους για σαφές
και περιορισµένο χρονικό διάστηµα, ήτοι έως τη συµπλήρωση
των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα
ασφάλισης -κι εσείς αυτό είπατε.
Το ΕΤΕΑ όταν αντελήφθη ότι οι συγκεκριµένοι συνταξιούχοι
δεν είχαν εκπληρώσει την υποχρέωση που ανέλαβαν, προκειµένου να τους χορηγηθεί η προσυνταξιοδοτική παροχή, και ότι
είχαν λάβει χρήµατα αχρεωστήτως καταβληθέντα, έπραξε τα νόµιµα, προκειµένου να αρθεί η παρανοµία που έλαβε χώρα εν
αγνοία του Ταµείου και σε βάρος λοιπών ασφαλισµένων κ.λπ..
Είναι, ουσιαστικά, αυτά που έχουν να κάνουν µε τις νοµικές διαδικασίες, δεν είναι έκφραση γνώµης.
Σηµειώνεται ότι οι υπάλληλοι της πρώην Εµπορικής Τράπεζας
που ήταν ασφαλισµένοι µέχρι 31-12-1992 συνταξιοδοτούνται υπό
ιδιαίτερο καθεστώς, λαµβάνοντας προ-συνταξιοδοτικές παροχές
κ.λπ..
Αυτό το οποίο βλέπω είναι πως το κρίσιµο σηµείο είναι κατ’
αρχάς η υποχρέωση ή µη της γραπτής ενηµέρωσης µε e-mail,
µε δικαστικό επιµελητή ή δεν ξέρω µε ποιο άλλο τρόπο µπορεί
να το ερµηνεύσει ο καθένας. Δηλαδή, εδώ µπαίνει και ένα θέµα
ερµηνείας.
Εγώ το λέω από την πρωτοµιλία µου ότι θα ζητήσω από τον
κύριο Υπουργό -ο οποίος λόγω της απουσίας του δεν µπορούσε
να είναι σήµερα εδώ- να το παραπέµψει για γνωµάτευση στο Νοµικό Συµβούλιο, προκειµένου να έχουµε µία σαφή απάντηση για
ένα θέµα, του οποίου η λύση µπορεί να είναι θέµα ορθής ερµηνείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι ιδιαίτερα που αντιλαµβάνεστε την
κρισιµότητα του ζητήµατος, αν και επιµέρους, όπως πολύ σωστά
είπατε, αφορά µία κατηγορία, η οποία αυτή τη στιγµή είναι σε
κατάσταση πλήρους ανησυχίας και απόγνωσης, αν θέλετε.
Όµως, επιτρέψτε µου να σας πω δύο-τρεις κουβέντες, που νοµίζω ότι θα διαλευκάνουν το ζήτηµα στο οποίο καταλήξατε.
Κύριε Υπουργέ, το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, στο
οποίο εντάχθηκε υποχρεωτικά το ΤΕΑΠΕΤΕ, εφόσον αποτελεί
συνέχεια του ΤΕΑΠΕΤΕ, εµπίπτει και στο καταστατικό του, κύριε
Υπουργέ.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ παράγραφος 6 άρθρο 10, το κλιµάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑ έπρεπε, πρώτον, να γνωστοποιήσει εγγράφως και εγκαίρως στις µητέρες που
είχαν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις του ν. 3863/2010 για την
ηµεροµηνία θεµελίωσης και την υποχρέωση άσκησης του δικαιώµατος συνταξιοδότησης τη διαδικασία απονοµής της σύνταξης
από τον κύριο φορέα και, δεύτερον, να ορίσει το χρόνο και τον
τρόπο έναρξης της µείωσης της µηνιαίας συνολικής σύνταξης,
όπως κάνει ήδη στους συνταξιούχους που θεµελιώνουν δικαίωµα
πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ. Σε αντίθεση µε
αυτό που σας περιέγραψα και είναι καταστατική οδηγία, δεν το
έχει κάνει για τις µητέρες που εµπίπτουν στο ν. 3863/15.7.2010.
Σύµφωνα όµως, κύριε Υπουργέ –και αυτό πρέπει να το ξέρετεµε πληροφορίες µας, το ΕΤΕΑ άρχισε πρόσφατα να στέλνει ενηµερωτικές επιστολές. Αυτό τώρα, κύριε Υπουργέ, έρχεται σε αντίθεση µε την αρχική συµπεριφορά του. Όµως, το πρόβληµα
παραµένει για µια µερίδα γυναικών που δεν ειδοποιήθηκαν και
βρίσκονται στη δεινή θέση να τους ζητούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά των συντάξεων που λάµβαναν από το ΕΤΕΑ
από τη 15η Ιουλίου του 2010-ηµεροµηνία ισχύος του νόµου- και
όχι από την ηµεροµηνία που υπέβαλαν αυτές οι γυναίκες την αίτησή τους για την απονοµή της σύνταξής τους από τον κύριο
φορέα.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητάω να επέµβετε άµεσα επί του θέµατος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε µια εποχή κατά την οποία
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οι συνταξιούχοι έχουν δεχθεί σηµαντικές περικοπές, λόγω των
µνηµονιακών πολιτικών που ασκούνται τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, είναι άδικο να επωµίζονται την παράλειψη ή τη δυσλειτουργία του ταµείου.
Και κλείνω, κύριε Υπουργέ, µε το εξής, το οποίο φαντάζοµαι
ότι θα κατανοήσετε και εσείς ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να µετατίθεται το πρόβληµα συνεννόησης δύο ταµείων στους πολίτες.
Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα και ξέρω ότι θα επιληφθείτε επ’
αυτού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να δευτερολογήσω, γιατί νοµίζω ότι είναι σαφέστατο το πρόβληµα και το θέµα, όπως πάρα πολύ καλά το ανέπτυξε ο κύριος συνάδελφος και θα το δούµε για να υπάρξει
λύση.
Πέρα από αυτό, όµως, δεν γνωρίζω αν έχει υπάρξει από την
πλευρά τους προσφυγή µε κάποιο τρόπο στη δικαιοσύνη, κάτι
που θα ήταν µια οδός για να βρει λύση το συγκεκριµένο θέµα,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αναιρείται αυτό το οποίο θα πρέπει
να κάνουµε εµείς.
Σας ευχαριστώ.
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, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Α’ Τµήµα του 1ου Γυµνασίου Βριλησσίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σας εύχεται καλή πρόοδο.
Επίσης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι σε δέκα λεπτά από
τώρα θα ξεκινήσει µία συζήτηση στη Βουλή, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα εκατόν πενήντα χρόνια από τη γέννηση του
Ελευθερίου Βενιζέλου. Αν έχετε, λοιπόν, χρόνο να παραµείνετε,
θα ήταν κάτι πολύ χρήσιµο και για εσάς.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η Τρίτη µε αριθµό 127/13-10-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την άρση περικοπών των οικογενειακών επιδοµάτων.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να
αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι ένα θέµα το οποίο γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά και είναι ένα θέµα που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
Όπως είναι γνωστό, στο ν.4254/2014 µε τον οποίο κυρώθηκε
το πολυνοµοσχέδιο, υπάρχει το άρθρο 1, µε το οποίο µειώθηκαν
οι εργοδοτικές εισφορές και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας. Σε αυτό, λοιπόν, το κεφάλαιο ουσιαστικά προβλέπεται η διακοπή από 1-1-2015 των οικογενειακών
επιδοµάτων και επιδοµάτων µητρότητας του ΟΑΕΔ.
Ήδη από τον Απρίλιο είχατε δηλώσει ότι θα γίνει προσπάθεια
εκ µέρους της Κυβέρνησης να βρεθούν και ισοδύναµα, ούτως
ώστε να καλυφθούν τα συγκεκριµένα επιδόµατα. Αντίστοιχη ερώτηση υπέβαλα στις 19-6-2014, η οποία έµεινε αναπάντητη φαντάζοµαι, λόγω των διακοπών. Και σας παρακαλώ πολύ να
απαντήσετε συγκεκριµένα για το τι πρόκειται να γίνει µε τα συγκεκριµένα επιδόµατα από 1-1-2015.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Θα πρέπει να θυµίσω ότι από το 2013, από πέρυσι, ξεκίνησε
ένας καινούριος θεσµός για τη στήριξη της οικογένειας και των
παιδιών. Είναι ο θεσµός των επιδοµάτων τέκνων και των ειδικών
επιδοµάτων τριτέκνων και πολυτέκνων, όπως εξελίχθηκαν τα παλαιότερα πολυτεκνικά λεγόµενα επιδόµατα.
Πλέον, από 1-1-2013 στηρίζεται η οικογένεια και για το πρώτο
και για το δεύτερο παιδί και φυσικά επιπλέον, για το τρίτο, τέταρτο και όλα τα επόµενα. Αυτό είναι µια µεγάλη θεσµική αλλαγή, γιατί πραγµατικά δεν διαχωρίζουµε τον αριθµό των
παιδιών, κλιµακωτά στηρίζουµε την οικογένεια και τις ανάγκες
της και ιδιαίτερα την κρίσιµη περίοδο που περνάµε, που τα προβλήµατα είναι πάρα πολλά, υπάρχει αυτή η στήριξη.
Θέλω, στο σηµείο αυτό, να σας πω ότι ο αριθµός των οικογενειών που στηρίζονται από την πολιτεία είναι περίπου εξακόσιες
πενήντα χιλιάδες και τα µέλη που αριθµούν αυτές οι οικογένειες
είναι δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες. Είναι οι οικογένειες
που ζουν στο λεγόµενο φάσµα της σχετικής φτώχειας.
Αναφέρεσθε στην ερώτησή σας σε έναν άλλο θεσµό που λειτουργούσε στον ΟΑΕΔ και λειτουργεί µέχρι και φέτος και αφορά
τις οικογένειες των εργαζοµένων, που από εισφορές του συνόλου των εργαζοµένων και του συνόλου των επιχειρήσεων καταβάλλονταν ως επιδόµατα τέκνων. Αυτός ο θεσµός, µε την
τροποποίηση στην οποία αναφερθήκατε, θα εφαρµοστεί µέχρι
το 2014 και στη συνέχεια θα σταµατήσει λόγω του ότι δεν συνεχίζουν να καταβάλλουν πλέον εισφορές οι εργαζόµενοι από 1-72014, δεν συνεχίζουν να καταβάλλουν εισφορές οι επιχειρήσεις,
δηλαδή το 1% από τους εργαζόµενους και το 1% από τις επιχειρήσεις.
Εδώ λοιπόν, υπάρχει ανάγκη, προφανώς να υπάρξει και µια
αναβάθµιση, αλλά όχι µόνο γι’ αυτόν τον λόγο. Υπάρχει ανάγκη
αναβάθµισης του συστήµατος των επιδοµάτων τέκνων, τριτέκνων και πολυτέκνων και για άλλους λόγους, προκειµένου να
αποτελέσει αυτή η θεσµική παρέµβαση που ξεκινήσαµε το 2013
το βασικό πυλώνα στήριξης των οικογενειών, που βιώνουν το
φάσµα της σχετικής φτώχειας. Ενώ, δηλαδή µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που παρουσιάσαµε προχθές, θα έχουµε ως
στόχευση την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας που αφορά
ένα µικρό ποσοστό, αλλά σηµαντικά επιβαρυµένο αυτή την περίοδο ιδιαίτερα που είναι το 5%, το 6%, το 7% ή το 8% -ανάλογα
µε την κοινωνικοοικονοµική σύνθεση της περιοχής- ο θεσµός της
στήριξης της οικογένειας θα είναι ο δεύτερος πυλώνας και θα
αφορά ουσιαστικά µέχρι και το 1/3 του πληθυσµού που βιώνει
µικρότερα µεν προβλήµατα, αλλά κλιµακωτά εάν τα εξετάσουµε,
πάρα πολύ σηµαντικά.
Στη δευτεροµιλία µου θα συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Τσούκαλη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, είναι γνωστό το
πλαίσιο αναδιάρθρωσης των επιδοµάτων τέκνων. Να θυµίσω ότι
και εµείς τη συγκεκριµένη αναδιάρθρωση την είχαµε στηρίξει,
πλην όµως πρέπει να οµολογήσετε ότι η κατάργηση των συγκεκριµένων τεσσάρων επιδοµάτων που καταβάλλονταν από τον
ΟΑΕΔ -επειδή πρόκειται για µείωση των εισοδηµάτων των συγκεκριµένων οικογενειών- θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να αναπληρωθεί. Αυτή ακριβώς τη διάθεση είχατε διατυπώσει τον Απρίλιο,
λέγοντας ότι πρέπει να βρεθούν τα ισοδύναµα, ούτως ώστε από
1-1-2015 να µη διακοπούν.
Να θυµίσω και να επισηµάνω ότι εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, δεν είµαστε γενικώς, θεωρητικώς υπέρ των επιδοµάτων,
πλην όµως αυτή τη στιγµή έχουµε να αντιµετωπίσουµε την πραγµατική δυστυχία σε κάποιες οικογένειες, οι οποίες αναπλήρωναν
ένα µικρό ποσό των βιοτικών τους αναγκών µε τα συγκεκριµένα
επιδόµατα.
Είπατε ότι θα έχουµε γενικότερη αναδιάρθρωση των επιδοµάτων από 1-1-2015. Το ερώτηµα είναι σαφές: Προβλέπεται αναπλήρωση της συγκεκριµένης απώλειας;
Και επειδή αναφερθήκατε στο κρίσιµο θέµα της γενικότερης
προστασίας της οικογένειας, θέλω να επισηµάνω και να σας θυµίσω –είµαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε- ότι, πέραν της συνταγµατικής υποχρέωσης του κράτους να προστατεύει ειδικά την
οικογένεια, υπάρχει και η τελευταία έκθεση και του ΟΟΣΑ και της
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EUROSTAT, όπου γίνεται ειδική αναφορά σε στοχευµένα µέτρα
προστασίας της οικογένειας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί και
το ασφαλιστικό, αλλά και το θέµα της υπογεννητικότητας.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα στοιχεία για τον πληθυσµό στη
χώρα είναι τραγικά: Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο δείκτης γεννήσεων από 1,52 υποχώρησε στο 1,44 –αν δεν κάνω λάθος- και
ουσιαστικά µετατρεπόµαστε σε λαό γερόντων. Κάποια στιγµή θα
πρέπει να γίνει µια ολοκληρωµένη συζήτηση σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα γι’ αυτό το τεράστιο ζήτηµα, αλλά ας περιοριστούµε
τώρα σε αυτά τα απλά, δηλαδή στο κατά πόσο πράγµατι από 11-2015 υπάρχει περίπτωση να αναπληρωθούν –έστω- αυτά τα
µικρά ποσά γι’ αυτές τις οικογένειες µέσω των επιδοµάτων του
ΟΑΕΔ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δεν είπα εγώ από 1-1-2015.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τότε τερµατίζεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τότε τερµατίζεται το επίδοµα
από τον ΟΑΕΔ και µε τη γενικότερη ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα, στον οποίο αναφέρθηκα, για την ενίσχυση της οικογένειας
και των παιδιών θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση αυτών που παρέχονται µέσω του Α21.
Θέλω, όµως, να αναλύσουµε λίγο το θέµα, για να δούµε αν
πραγµατικά είχαµε κοινωνική προστασία ή µια στρέβλωση, η
οποία δεν ήταν και προς το συµφέρον του συνόλου των εργαζοµένων, αλλά ουσιαστικά δεν παρείχε και συγκεκριµένη προστασία για τους ανθρώπους που εντάσσονταν στο πρόγραµµα.
Ποιοι πλήρωναν την εισφορά; Οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού
τοµέα µε 1%. Πόσοι; Ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες. Ποιοι
πλήρωναν επιπλέον; Τριακόσιες χιλιάδες περίπου επιχειρήσεις.
Ποιοι απολάµβαναν το επίδοµα; Όχι όλοι όσοι είχαν παιδιά,
αλλά σε όσους πατεράδες ή µανάδες ο εργοδότης έδινε µία βεβαίωση που έλεγε ότι έκοβε το επίδοµα παιδιών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εντάξει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τι «εντάξει»; Αυτή είναι µια τεράστια στρέβλωση και από εκατόν πενήντα χιλιάδες που ήταν οι
οικογένειες που απολάµβαναν αυτό το επίδοµα, εκτινάχτηκαν
στις τριακόσιες χιλιάδες!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κακώς. Να το αλλάξουµε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τι σηµαίνει αυτό; Ότι πρέπει
να αλλάξει αυτό το σύστηµα …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Προφανώς!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): …για να µη διευκολύνει
τους εργοδότες να λένε πολύ εύκολα «Πάρε τη βεβαίωση ότι δεν
σου δίνω το επίδοµα και ότι το κόβω.»
Το δεύτερο είναι ότι τα χρήµατα αυτά σε µικρότερο ποσοστό
πάνε επιπλέον σήµερα στο µισθό του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων εβδοµήντα εργαζοµένων, αν θυµάµαι καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μακάρι να πήγαιναν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Να το διασφαλίσουµε. Αυτή
πρέπει να είναι η ερώτηση στο συγκεκριµένο θέµα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Τσούκαλη, δεν µας έχετε συνηθίσει σε τέτοια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και επιπλέον, πραγµατικά να
δούµε –αποδέχοµαι αυτό το οποίο είπατε- πώς θα το ενισχύσουµε περαιτέρω. Είναι και στις δικές µας σκέψεις, όπως και η
αντιµετώπιση των θεµάτων, που έχουν να κάνουν µε την υπογεννητικότητα, αλλά και την κρίσιµη περίοδο που περνάει η χώρα.
Αλλά 8 ευρώ έδιναν στο πρώτο παιδί από τον ΟΑΕΔ.
Δεν είναι το θέµα όµως εκεί. Το θέµα είναι εάν θα µπορέσουµε
µε τη γενικότερη ενίσχυση αυτού του πυλώνα, να δώσουµε τη
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δυνατότητα στο γονιό για τα παιδιά να έχει παραπάνω διαθέσιµο,
προκειµένου να λύσει συγκεκριµένα προβλήµατα. Τα 80 ευρώ
σήµερα για τα δυο παιδιά ή αν θέλετε τα 500 ευρώ για κάθε παιδί
τριτέκνου ή πολυτέκνου επιπλέον το χρόνο, είναι πάρα πολύ σηµαντικά. Είναι εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες, όπως σας
είπα, είναι δυόµισι εκατοµµύρια τα µέλη των οικογενειών που
στηρίζονται, είναι περίπου 650 τα εκατοµµύρια που διατίθενται,
αλλά δεν αρκούν. Θα συµφωνήσω απόλυτα. Και γι’ αυτό ζητάµε
τη συνδροµή όλων στην προσπάθεια για την ενίσχυση του συγκεκριµένου αυτού θεσµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Και βεβαίως, µην επικαλείστε τον ΟΟΣΑ. Υπάρχουν στοιχεία
από την ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχουν τα στοιχεία –θα σας τα δώσω- από
τον ΟΓΑ που γίνονται οι αιτήσεις Α21 και που φαίνεται η οικονοµική κατάσταση των οικογενειών µε παιδιά. Γιατί άµα επικαλείστε
στον ΟΟΣΑ, πρέπει ύστερα να δεσµεύεστε -όσοι τον επικαλείστε,
γιατί εγώ δεν τον επικαλούµαι ποτέ- και γι’ αυτά που προτείνει.
Και αυτά που προτείνει δεν συνάδουν καθόλου µε την εισαγωγή
του κειµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Η εισαγωγή είναι γλυκιά, αλλά
η κατάληξη είναι πικρή. Γι’ αυτό µην τον επικαλείστε άλλη φορά
παρακαλώ.
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 συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην αναφορά στη µνήµη του
Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του.
Θα κάνω µια µικρή εισήγηση εγώ. Στη συνέχεια θα µιλήσουν
οι εκπρόσωποι των κοµµάτων και η συζήτηση θα κλείσει µε τοποθέτηση του παρισταµένου Υφυπουργού κ. Κεγκέρογλου.
Τιµούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα τα εκατόν πενήντα χρόνια από τη γέννησή του, τη µνήµη ενός µεγάλου
Έλληνα, του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος διαθέτοντας αναµφίβολη πολιτική ευφυία, διπλωµατική επιδεξιότητα, αλλά και επικοινωνιακό χάρισµα, όπως και διαπροσωπική γοητεία την οποία
ασκούσε ακόµα και στους αντιπάλους του, κατάφερε σε µια συγκρουσιακή εποχή αναδιάταξης του διεθνούς στερεώµατος να
συνδέσει το όνοµά του µε τις τύχες του νεοελληνικού κράτους
και να ανασύρει την παραπαίουσα Ελλάδα από την αφάνεια, µετασχηµατίζοντάς την σε υπολογίσιµη ευρωπαϊκή δύναµη.
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Κλεµανσώ, σε απόσπασµα των εντυπώσεών του από το ταξίδι του στην Κρήτη την άνοιξη του
1899, όπου γνώρισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο γράφει: «Δεν θα σας
µιλήσω για το µεγαλείο της Ακροπόλεως ούτε θα σας ζαλίσω µε
καµµία αρχαιολογική οµιλία. Δεν µπορείτε να µαντέψετε ποια
ήταν η πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψή µου στο νησί: Κάτι πολύ
πιο ενδιαφέρον από τις λαµπρότητες των ανασκαφών. Θα σας
το πω. Ήταν ένας νεαρός δικηγόρος της Κρήτης, κάποιος κ. Βενεζουέλος, Βενιζέλος. Ειλικρινώς, δεν κατόρθωσα να συγκρατήσω το όνοµά του, αλλά είµαι βέβαιος πως σε λίγα χρόνια όλη
η Ευρώπη θα µιλάει γι’ αυτόν.»
Η διορατικότητα του Κλεµανσώ επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά.
Το έντονο ενδιαφέρον του Ελευθερίου Βενιζέλου για τα κοινά,
γρήγορα τον ώθησε να αναµειχθεί στην τοπική πολιτική σκηνή
και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κρητικό λαό. Τον Απρίλιο του 1889 διενεργήθηκαν εκλογές και ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
σε ηλικία µόλις είκοσι πέντε ετών, εξελέγη Βουλευτής της Κρη-
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τικής Βουλής µε το κόµµα των Ξυπόλυτων.
Οι ηγετικές του ικανότητες αναδείχθηκαν κατά την επανάσταση του 1897, ενώ την περίοδο της κρητικής πολιτείας 18981912 συνέβαλε στη διαµόρφωση του κρητικού Συντάγµατος,
συγκρούστηκε µε τον αρµοστή Γεώργιο και πρωτοστάτησε στην
ένοπλη επανάσταση του Θερίσου το 1905.
Η ένωση µπορεί να µην επιτεύχθηκε τότε, όµως ο δεσποτισµός
είχε ηττηθεί και ο δρόµος για τη δηµοκρατική διακυβέρνηση στην
Κρήτη είχε ανοίξει.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αποδείξει περίτρανα τις πολιτικές
του ικανότητες στη γενέτειρά του. Μετά το στρατιωτικό κίνηµα
του Γουδή το 1909, η ηγεσία του Στρατιωτικού Συνδέσµου κάλεσε τον κρητικό πολιτικό στην πρωτεύουσα. Ο αθηναϊκός λαός
τον είχε υποδεχθεί τότε πανηγυρικά και στις βουλευτικές εκλογές της 28ης Νοεµβρίου 1910 ως Αρχηγός του νεοϊδρυθέντος
κόµµατος των Φιλελευθέρων επικράτησε µε ευκολία.
Έτσι, σε ηλικία σαράντα έξι ετών ο Ελευθέριος Βενιζέλος ορκίζεται Πρωθυπουργός της Ελλάδος και από τότε µέχρι και τον
θάνατό του κατέλαβε επτά φορές το πρωθυπουργικό αξίωµα,
συνολικά για χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών και πέντε µηνών.
Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση που παρέλαβε ήταν χαοτική, ο Βενιζέλος αντιλήφθηκε εγκαίρως τις σύνθετες µεταβολές
που συντελούνταν στην ελληνική κοινωνία στις αρχές του εικοστού αιώνα και έτσι έθεσε σε εφαρµογή ένα ευρύ πρόγραµµα
µεταρρυθµίσεων σε όλους τους τοµείς για την πολιτική και την
οικονοµική ανόρθωση της Ελλάδος, που όµοιό του δεν είχε δει
η χώρα στα ογδόντα χρόνια του ελεύθερου βίου της.
Η εκσυγχρονιστική πολιτική βούληση της κυβέρνησής του, βασισµένη στις αρχές του εκδηµοκρατισµού της πολιτικής ζωής,
του σεβασµού των ατοµικών ελευθεριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποτυπώθηκε στο Σύνταγµα του 1911, στο οποίο
αποκρυσταλλώθηκε το όραµά του για συνολική θεσµική ανασυγκρότηση της χώρας, µε βασικές συνιστώσες την αγροτική και την
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, τη συνδικαλιστική οργάνωση της
εργατικής τάξης και τη δυναµική ανάδειξη της αστικής επιχειρηµατικής τάξης.
Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο µεγάλος πολιτικός συνέδεσε το όνοµά του µε τον διπλασιασµό των εδαφών της χώρας
µετά τη νικηφόρα έκβαση των απελευθερωτικών πολέµων του
‘12-’13 κατά των Τούρκων και των Βουλγάρων. Με τη Συνθήκη
του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, η Ελλάδα σχεδόν
διπλασιάστηκε στην εδαφική της έκταση, εµφανίζοντας πληθυσµιακή αύξηση της τάξης του 80%.
Κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο Βενιζέλος πρότεινε την
είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο την πιο δύσκολη ώρα, τον Αύγουστο του 1914, όταν οι Γερµανοί ήταν τριάντα χιλιόµετρα έξω
από το Παρίσι και πέτυχε τη συµµετοχή της χώρας στο σκληρό
πυρήνα των νικηφόρων δυνάµεων της Αντάντ, εξασφαλίζοντας
συµµαχική υποστήριξη στους εθνικούς στόχους.
Στις διαπραγµατεύσεις της ειρήνης που ακολούθησαν, ο Βενιζέλος πέτυχε έναν πραγµατικό διπλωµατικό θρίαµβο, προωθώντας τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις της χώρας τον Αύγουστο
του 1920, όταν υπεγράφη στο Παρίσι η Συνθήκη των Σεβρών, µε
την οποία αναγνωριζόταν η προσάρτηση στην Ελλάδα της ανατολικής Θράκης και της χερσονήσου της Καλλίπολης και επίσης
αναγνωριζόταν στην Ελλάδα δικαίωµα πολιτικής και στρατιωτικής διακυβέρνησης επί της Σµύρνης και της ενδοχώρας της και
δυνατότητα, κατόπιν δηµοψηφίσµατος µετά από µία πενταετία,
να ενσωµατωθεί η περιοχή στο ελληνικό κράτος.
Είχε κερδίσει πλέον την καθολική αναγνώριση και τον σεβασµό
µεταξύ των ηγετών του δυτικού κόσµου, ενώ ο ευρωπαϊκός
Τύπος τον αποθέωνε.
Ο βρετανός Πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ στο βιβλίο
του «Τhe world crisis» τονίζει ότι οι προσωπικές του ικανότητες,
το γόητρό του, οι περίφηµες υπηρεσίες που προσέφερε στους
συµµάχους τού εξασφάλισαν µια θέση ισότητας µε τους ηγέτες
των σπουδαιότερων νικητριών χωρών και µαζί του η χώρα του
ανέβηκε σε ιλιγγιώδη ύψη και ατένιζε εκθαµβωτικούς ορίζοντες.
Παρά τη συνεχή ανοδική πορεία του και τη διεθνή ακτινοβολία
του, στο εσωτερικό µέτωπο, δυστυχώς η έκρυθµη πολιτική κατάσταση οδήγησε σύντοµα σε αστάθεια και αναταραχές.
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Πρώτος κακός οιωνός για το τι θα επακολουθούσε υπήρξε η
απόπειρα δολοφονίας του από απότακτους φιλοβασιλικούς αξιωµατικούς στο σιδηροδροµικό σταθµό της Λυόν µόλις δύο µέρες
µετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Μία σειρά ατυχών περιστατικών, όπως η δολοφονία του Ίωνος Δραγούµη, ενός
από τα επιφανέστερα στελέχη της αντιπολίτευσης, καθώς και ο
θάνατος του Βασιλιά Αλεξάνδρου ο οποίος είχε διαδεχθεί τον
πατέρα του Κωνσταντίνο στον ελληνικό θρόνο, σε συνδυασµό µε
την κόπωση που είχε επιφέρει η µικρασιατική εκστρατεία, αναζωπύρωσαν τον εθνικό διχασµό. Τα εµφύλια πάθη δηµιουργούσαν αποπνικτική πολιτική ατµόσφαιρα.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν δίστασε να πάρει τις αποφάσεις
του. Η κατάσταση έπρεπε να ξεκαθαριστεί µε προσφυγή στο
λαό. Οι εκλογές ορίστηκαν για το Νοέµβριο του 1920 και µετά
τη συντριπτική ήττα του κόµµατος των Φιλελευθέρων, ο Βενιζέλος αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι.
Οι «TIMES» του Λονδίνου έγραφαν στις 17 Νοεµβρίου 1920:
«Οι ψηφοφόροι απέπεµψαν από την εξουσία το µεγάλο πολιτικό
και πατριώτη που τους ανύψωσε από την κατάσταση της αδυναµίας και της διάλυσης στην οποία τους βρήκε, σχεδόν στη θέση
µιας µεγάλης δυνάµεως. Δεν µπορούµε να θυµηθούµε από την
εποχή του Αριστείδη πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα λαϊκής
αγνωµοσύνης ή λαϊκής παραφροσύνης».
Μετά την καταστροφή της Σµύρνης και την κατάρρευση του
µικρασιατικού µετώπου τo 1922, η νέα κυβέρνηση των Αθηνών
απευθύνθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο και πάλι για να αναλάβει
την εκπροσώπηση της χώρας στις δύσκολες διαπραγµατεύσεις
που διεξάγονταν στη Λοζάνη για τη συνθήκη ειρήνης µε την
Τουρκία.
Ο µεγάλος ηγέτης δεν δίστασε και πάλι να προσφέρει τις
αναντικατάστατες εθνικές του υπηρεσίες, παρά τη δυσχερή θέση
στην οποία βρισκόταν η χώρα, την αβεβαιότητα της έκβασης των
συζητήσεων και µε τη διπλωµατική του µαεστρία οδηγήθηκε η
χώρα στην υπογραφή µιας έντιµης ειρήνης, η οποία καθόρισε τα
οριστικά σύνορα της Ελλάδας µε την Τουρκία.
Στη κεντρική πολιτική σκηνή, ο Βενιζέλος επανήλθε το 1928.
Η τελευταία τετραετία της διακυβερνήσεώς του 1928-1932 σε
µια ιδιαίτερα δύσκολη φάση για την παγκόσµια οικονοµία, ήταν
περίοδος σταθερότητας και δηµιουργίας. Η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Εθνικού Θεάτρου καθώς και η ανέγερση τριών χιλιάδων αιθουσών
συγκαταλέγονται µεταξύ των σηµαντικών πρωτοβουλιών της πολιτικής του. Κορυφαία επιτυχία του στο εξωτερικό µέτωπο
υπήρξε το Ελληνοτουρκικό Σύµφωνο Φιλίας στις 30 Οκτωβρίου
του 1930.
Ωστόσο, για µια ακόµη φορά ο Βενιζέλος έπεσε θύµα της αναζωπύρωσης των πολιτικών παθών. Την ήττα στις εκλογές του
1933 ακολούθησε η δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στις 6 Ιουνίου του 1933.
Στις 18 Μαρτίου του 1936 ο εθνάρχης αφήνει την τελευταία
του πνοή στο ιστορικό διαµέρισµα της οδού Μποζόν 22 στο Παρίσι. Έφυγε από τη ζωή µε το πικρό συναίσθηµα του εξοστρακισµού µε βαθιά και ουσιαστική αγωνία για το µέλλον της Ελλάδος
και της Ευρώπης, αλλά και µε νοσταλγία για την Κρήτη.
Η σωρός του µεταφέρθηκε κατευθείαν στην Κρήτη υπό το
φόβο επεισοδίων στην Αθήνα. Ο θάνατός του προκάλεσε παγκόσµια συγκίνηση και σχολιάστηκε από κορυφαίους πολιτικούς
συγγραφείς, δηµοσιογράφους και ιστορικούς. Στα Χανιά, πάνδηµος ο κρητικός λαός –και όχι µόνο- αποχαιρέτησε το τέκνο της
κρητικής γης που άλλαξε τη µοίρα και τον χάρτη της πατρίδας.
Ενταφιάστηκε στο Ακρωτήρι, σε µια ειδυλλιακή τοποθεσία, µε
θέα την πόλη των Χανίων, εκεί που το 1897 ο ίδιος ύψωσε τη σηµαία της κρητικής ελευθερίας και έγραψε την πρώτη µεγάλη σελίδα µιας τρικυµιώδους και µεγαλοπρεπούς πολιτικής σταδιοδροµίας.
Ήταν το τέλος της πορείας ενός ανθρώπου ευφυούς, ο οποίος
συνδύαζε την τόλµη µε την µετριοπάθεια, τον αυθορµητισµό µε
τη σύνεση, την επαναστατικότητα µε τη διπλωµατικότητα. Πάνω
από όλα, όµως, διακρινόταν από τον ρεαλισµό και την ειλικρίνεια,
παρά το γεγονός ότι είχε την ικανότητα να σαγηνεύσει µε τη ρητορική του και την προσωπικότητά του τα πλήθη και ουδέποτε
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κατέφυγε στις ατραπούς του καταστροφικού λαϊκισµού, αλλά
πάντα διάλεγε το δρόµο της ευθύτητας και είχε την ικανότητα
να επιβάλλει τις απόψεις του, µε τη δύναµη του λόγου του.
Ως πολιτικός άνδρας ο Βενιζέλος ήταν ειρηνιστής. Τον διακατείχε το πάθος της επικράτησης της ειρήνης στον πολύπαθο
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα στην Ευρώπη. Οι
επιτυχηµένες πρωτοβουλίες του για συνεννόηση και ειρηνική επίλυση των διαφορών στα Βαλκάνια αποτελούσαν γεγονότα υψίστης διεθνούς εµβέλειας και ιστορικής σπουδαιότητας.
Ήταν και οραµατιστής που ατένιζε το µέλλον πολύ µπροστά
από την εποχή του. Οραµατίστηκε ακόµα και την ενωµένη Ευρώπη, η ιδέα της οποίας τον συγκινούσε. Σε µια από τις συνεντεύξεις του πάνω στο θέµα τον Οκτώβριο του 1929 τόνιζε:
«Νοµίζω ότι αι Ηνωµέναι Πολιτείαι της Ευρώπης θα αντιπροσωπεύουν έστω και άνευ της Ρωσίας µίαν δύναµιν αρκετά ισχυράν
να προαγάγει εις ευχάριστον σηµείον την ευηµερίαν και των
άλλων ηπείρων».
Σήµερα, σε καιρούς µεταιχµιακούς, στους οποίους η χώρα
µας πασχίζει να εξέλθει από την οικονοµική κρίση και να ανασυγκροτηθεί θεσµικά και οργανωσιακά, το έργο και οι πολιτικές υποθήκες του εθνάρχη Βενιζέλου, πέρα από το αναµφίβολο ιστορικό
τους ενδιαφέρον, λειτουργούν και ως πηγή διδαγµάτων για το
παρόν και το µέλλον της χώρας.
Η Βουλή των Ελλήνων τιµώντας τη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου στα πλαίσια του εορτασµού της επετείου των εκατό πενήντα χρόνων από τη γέννησή του, διοργανώνει µε το Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», του
οποίου ιδρυτικό µέλος είναι η Βουλή των Ελλήνων και το Μουσείο Μπενάκη, έκθεση µε θέµα: «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο διπλωµάτης και επαναστάτης: πτυχές από τη δράση του». Μέσα από
επιλεγµένα αντικείµενα, έργα τέχνης, φωτογραφίες, έγγραφα,
επιστολικά δελτάρια αλλά και έντυπα της εποχής από τις συλλογές των τριών εµπλεκοµένων φορέων, επιδιώκεται να φωτιστούν
δύο αντιφατικές φαινοµενικά, αλλά αγαστά συνυπάρχουσες πτυχές της προσωπικότητας και της δηµόσιας δράσης του σπουδαίου πολιτικού. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν σήµερα στις
19.00’.
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, ο δυναµισµός, η τόλµη,
η εµµονή, η ευστροφία και η αισιοδοξία του µεγάλου ηγέτη Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελούν αναµφίβολο πρότυπο προς µίµηση
για όλους εµάς όσοι αγωνιζόµαστε σήµερα στο δηµόσιο στίβο.
Η πολιτική του υποθήκη εκτιµώ ότι αποτυπώνεται στην επιτύµβια πλάκα που κοσµεί σήµερα τον τάφο του. Ο ίδιος σε αγόρευσή του στη Βουλή στις 28 Απριλίου 1932 είχε ζητήσει να
αναγραφεί το εξής κείµενο, το οποίο και έγινε: «Αγαπητοί φίλοι,
ο προκείµενος νεκρός ήταν ένας αληθινός άνδρας, µε µεγάλο
θάρρος, µε αυτοπεποίθησιν και δι’ αυτόν και διά τον λαόν τον
οποίον εκλήθη να κυβερνήση. Ίσως έκαµε πολλά σφάλµατα,
αλλά ποτέ δεν του απέλειψε το θάρρος, ποτέ δεν υπήρξε µοιρολάτρης, διότι δεν επερίµενε ποτέ από την µοίραν να ιδή την
χώραν προηγµένην, αλλά έθεσεν εις την υπηρεσίαν αυτής όλον
το πυρ το οποίον είχε µέσα του, κάθε δύναµιν ψυχικήν και σωµατικήν».
Ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει από µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο Βουλευτής Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από
εκεί που τελείωσε ο κύριος Αντιπρόεδρος.
«Ο προκείµενος νεκρός ήτο ένας αληθινός άνδρας, µε µεγάλο
θάρρος, µε αυτοπεποίθησιν και δι’ αυτόν και διά τον λαόν τον
οποίον εκλήθη να κυβερνήση. Ίσως έκαµε πολλά σφάλµατα,
αλλά ποτέ δεν του απέλειπεν το θάρρος, ποτέ δεν υπήρξε µοιρολάτρης, διότι δεν περίµενε ποτέ από την µοίραν να ίση την
χώραν προηγµένην, αλλά έθεσεν εις την υπηρεσίαν αυτής όλον
το πυρ το οποίον είχε µέσα του, κάθε δύναµιν ψυχικήν και σωµατικήν».
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε µεγάλος πολιτικός και κατ’
εξοχήν ρεαλιστής. Το ρεαλισµό του τον απέδειξε όχι µόνο στην
καθηµερινή πολιτική πρακτική του, αλλά και σε άλλα ζητήµατα,
όπως είναι η περίφηµη προαναφερθείσα αυτονεκρολόγησή του

418

στις 28 Απριλίου 1932 σε οµιλία του στη Βουλή η οποία αναγράφεται και στον τάφο του στο Ακρωτήρι στα Χανιά.
Στη ζωή, στο έργο και στην προσφορά του Ελευθερίου Βενιζέλου έχουν αναφερθεί σηµαντικές προσωπικότητες του ελληνισµού ιδιαίτερα στους επιµνηµόσυνους λόγους κατά τη διάρκεια
του ετήσιου µνηµόσυνου που συνδιοργανώνουν ο Δήµος Χανίων
και από τη σύσταση του το 2000 το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Το 1995 ο σηµερινός Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς ανέφερε µεταξύ άλλων τα εξής:
«Είναι ανάγκη να µεταφέρουµε το εθνικό όραµα και τον πολιτικό πολιτισµό του Ελευθερίου Βενιζέλου στη νέα εποχή, στις
σύγχρονες ανάγκες, στην πορεία του έθνους προς τον 21ο
αιώνα. Δεν µπορεί να υπάρχει πιο αυθεντική αναγνώριση και πιο
µεγάλη τιµή για έναν πραγµατικό εθνάρχη από την αξιοποίηση
της παρακαταθήκης του από τις νεότερες γενιές».
Και συνεχίζει παρακάτω:
«Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διέθετε τον σπάνιο συνδυασµό της
µαχητικότητας αλλά και της µεγαλοψυχίας απέναντι στον αντίπαλό του, της ευελιξίας στις πολιτικές κινήσεις αλλά και της συνέπειας σε αρχές και σε στόχους που είχε θέσει, της στενής
επικοινωνίας µε το λαό, αλλά και της τόλµης να τον δυσαρεστήσει
όταν έπρεπε να προχωρήσει σε αποφάσεις µε πολιτικό κόστος.
Ίσως σε κάποιους να φαίνεται ροµαντισµός αλλά ο Εθνάρχης
πραγµατικά πίστευε ότι ακόµα και αν χρειαζόταν να περάσει από
Συµπληγάδες Πέτρες, τελικά ηθικά θα επιβραβευόταν.
Έλεγε σχετικά ότι για τους πολιτικούς άνδρες ο σεβασµός των
ηθικών αρχών στην πολιτική αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόµο
επιτυχίας. Κι έχει µεγάλη σηµασία να διακηρύττει αυτή την ακλόνητη πίστη ο Εθνάρχης. Γιατί όπως γνώρισε τιµές και χαρές, στην
πολιτική έζησε κι εκείνος µεγάλες απογοητεύσεις».
Το 2005 ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής ανέφερε,
µεταξύ άλλων, τα εξής: «Το επαναστατικό του πνεύµα στόχευε
στη ριζική µεταβολή του χάρτη ολόκληρης της περιοχής, στην
οποία εδέσποζε µέχρι τότε η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Έπαιρνε
συχνά παράτολµες πρωτοβουλίες και οδηγείτο σε ρηξικέλευθες
πολιτικές επιλογές. Όποτε πίστευε πως χρειαζόταν, ακολουθούσε πολιτικές σταθµισµένου ρίσκου. Είχε όµως και τεράστια
αυτοπειθαρχία, που τον βοηθούσε όχι µόνο να βρίσκει, αλλά και
να ακολουθεί καινούργιους δρόµους για νέες προοπτικές. Ήταν
επαναστάτης αλλά και ρεαλιστής. Ήταν επαναστάτης αλλά και
διπλωµάτης και ο συνδυασµός αυτός ήταν ένα από τα ιδιαίτερα
στοιχεία της ταυτότητας και της παρουσίας του στον εθνικό
στίβο. Δηµιουργούσε ένα ξεχωριστό κράµα προσωπικότητας.
Κράµα δυναµισµού, ευφυίας αλλά και ευελιξίας».
Και συνεχίζει παρακάτω: «Γιατί ο Βενιζέλος υπήρξε, πρώτα απ’
όλα, πολίτης µε ευρύτατη µόρφωση και πνευµατικά ενδιαφέροντα. Συνδεόταν άµεσα µε τη λαϊκή ψυχή στις καθηµερινές
πλούσιες πολιτισµικές εκφράσεις της. Κατάφερνε έτσι να συγκινεί, να συνεγείρει και να συναρπάζει. Υπήρξε δυναµικός επαναστάτης. Υπήρξε οραµατιστής αλλά και ρεαλιστής. Υπήρξε
πολιτικός των µεγάλων στόχων και των δύσκολων αγώνων. Διεκδικούσε µαχητικά και δεν δίσταζε να προχωρά επαναστατικά.
Είχε και τη βούληση και τη δύναµη να αλλάζει ρότα, όταν έκρινε
πως ήταν αναγκαίο και σωστό για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Πίστευε στους στόχους που έβαζε. Είχε πάθος γι’ αυτό που
έκανε. Είχε και αυτό ήταν ένα από τα θεµελιακά στοιχεία του χαρακτήρα του απόλυτη εµπιστοσύνη στις ικανότητές του».
Θα ολοκληρώσω τη σύντοµη παρέµβασή µου µε ένα απόσπασµα από τον επιµνηµόσυνο λόγο µιας κορυφαίας µορφής του ελληνισµού και της ορθοδοξίας µε σπουδαίο κοινωνικό έργο, του
µακαριστού Μητροπολίτη Κισάµου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη το 1985, µετέπειτα πρώτου Προέδρου του Εθνικού Ιδρύµατος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», του οποίου είχα την τιµή να είµαι
Αντιπρόεδρος επί οκτώ χρόνια ως Δήµαρχος Χανίων και σήµερα,
ως Βουλευτής Χανίων, είµαι µέλος του Διοικητικού του Συµβουλίου.
«Πανάρχαιο και πανανθρώπινο το έθος της τιµής των νεκρών,
βρήκε στη χριστιανική µας παράδοση το βαθύτερο νόηµά του:
Σαν πίστη στην αθανασία του ανθρώπου, σαν µνήµη και σύνδεση
των ανθρώπινων γενεών, αλλά και σαν µήνυµα παραδειγµατι-
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σµού και ελπίδας που µας έρχεται από τη ζωή και τα έργα των
µεγάλων και εκλεκτών. Από τους τάφους των µαρτύρων της εκκλησίας µας αναβλύζουν µύρα και συναξάρια και από τους τάφους των ηρώων και των σοφών αναβλύζουν τρόπαια και θρύλοι
έµπνευσης και µεγαλοσύνης. Και από τους τάφους των Βενιζέλων έρχεται, πρέπει να µας έρχεται, µήνυµα έµπνευσης και ευθύνης. Τον είπαν Μεγάλο. Τον είπαν Γίγαντα. Τον είπαν
Παράκλητο. Τον είπαν Γιο του Ψηλορείτη. Και ήταν Γιος του Ψηλορείτη ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στα χώµατα της Κρήτης
και είχε µέσα του τις ρίζες και τις καταβολές της Κρήτης. Οι
τόποι σφραγίζουν τις ψυχές και τη ζωή των ανθρώπων. Και το
µεγάλο µας νησί η Κρήτη µε τα ψηλά βουνά, τις όµορφες κοιλάδες και τα ανοιχτά πέλαγα κι ακόµα µε την πολυσύνθετη και πολυκύµαντη ιστορία της, σφραγίζει και µυρώνει τα τέκνα της µε
µύρα και χαρίσµατα. Κι όπως ανάµεσα στα βουνά της µερικές
κορφές ξεκόβουν από τα διάσελα και τους αρµούς κι ανεβαίνουν
µεσούρανα, έτσι κι ανάµεσα από τον ιστορικό λαό της ξεκόβει
κάπου κάπου ένας µεγάλος, ένας αντρειωµένος και γίνεται
κορφή και γιος του Ψηλορείτη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο ονειροπόλος πραγµατοποιός πολιτικός, άφησε το αποτύπωµά του
στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και επηρέασε θετικά τη µοίρα
των Ελλήνων. Σήµερα, αποτελεί για όλους µας ένα ακατάλυτο
σύµβολο ενότητας. Οι παρακαταθήκες του, ιδιαίτερα στις µέρες
µας, είναι πηγή έµπνευσης και παραδειγµατισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
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, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Βριλησσίων (Β’ τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σάς ευχόµεθα «καλή πρόοδο».
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µε δέος προσέρχοµαι στο Βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειµένου να αναφερθώ και εγώ στη σύντοµη οµιλία µου σε µια ιστορική προσωπικότητα, όπως ήταν ο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά είναι πανάρχαια η
ανάγκη του ανθρώπου να αναφέρεται στους νεκρούς του. Όταν
όµως στη µνήµη έρχεται η κυρίαρχη παρουσία µιας προσωπικότητας, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος αισθάνεται κανείς και δέος,
αλλά και ανάγκη να αναφερθεί σε µια προσωπικότητα που κυριαρχεί στο ιστορικό στερέωµα, που διδάσκει µε τη στάση της,
τις απόψεις της και κυρίως το κοινοβουλευτικό της ήθος. Σε µια
εποχή που ο κοινοβουλευτισµός απαξιώνεται από τα διάφορα
εξωθεσµικά κέντρα είναι ανάγκη να ανατρέχουµε σε προσωπικότητες που πραγµατικά όρισαν την ιστορία του τόπου.
Μια τέτοια προσωπικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, µια εµβληµατική προσωπικότητα,
ένας πραγµατικός γίγαντας της δηµόσιας ζωής, γιατί ήρθε σε
µια ιστορική στιγµή όπου ο λαός ζούσε µια ζωή πεσµένης αυτοπεποίθησης µετά τον ατυχή πόλεµο του 1897. Κατόρθωσε, λοιπόν, να τον εµπνεύσει, να σηκώσει και να ανατάξει την
αυτοπεποίθησή του, να του εµπνεύσει την ανάγκη να ανασκουµπωθεί και να δηµιουργήσει ο ίδιος, στηριζόµενος στις δικές του
δυνάµεις, το µέλλον του.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε ένας µεγάλος οραµατιστής
αλλά και ένας πραγµατικός µεταρρυθµιστής. Ξεκίνησε τη µεγάλη
πορεία του το 1910, προσπαθώντας να αποκαταστήσει το κύρος
της δικαιοσύνης, γιατί θεωρούσε ότι η δικαιοσύνη είναι ένα
ισχυρό βάθρο της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος.
Θεµελίωσε το συνεταιριστικό κίνηµα, που πραγµατικά έδωσε
άλλο τρόπο ανάπτυξης στον αγροτικό κόσµο, σε συνδυασµό και
µε τη θεµελίωση της Αγροτικής Τράπεζας, που σήµερα δυστυ-
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χώς δεν υπάρχει.
Οργάνωσε τη δηµόσια διοίκηση και η παρουσία του στη διακυβέρνηση της χώρας το 1928 συνδέεται µε τη θεµελίωση του
σύγχρονου ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο της Συνθήκης της
Λωζάνης θεµελίωσε την ειρήνη ανάµεσα στον ελληνικό λαό και
στον τούρκικο λαό. Υπήρξε, πραγµατικά, ο εθνάρχης, που µετά
τον Ιωάννη Καποδίστρια όρισε το µέλλον αυτού του τόπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και το πνευµατικό του έργο αντιλαµβάνεται κανείς ότι έχει να κάνει µε µια προσωπικότητα, που πάντα
είναι χρήσιµο να αναφέρεται κανείς σε αυτήν. Υπήρξε ένας άνθρωπος µε µεγάλες, σηµαντικές κατακτήσεις. αλλά και µε λάθη.
Σήµερα ανήκει στο ιστορικό στερέωµα, δεν µπορεί κανείς να τον
οικειοποιείται ούτε να τον ξορκίζει. Είναι ένα πελώριο πολιτικό,
ιστορικό κεφάλαιο για τον τόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµαράς από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα είναι µέρα τιµής και αναφοράς στο µεγάλο µας εθνάρχη. Νιώθω ότι είναι και αυτός εδώ
ανάµεσά µας, όπως και τότε. Τότε έδινε τις πολιτικές του µάχες
και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, χωρίς να τον φοβίζει
το προσωπικό του κόστος.
Ό,τι κι αν συνέβη στην Ελλάδα τότε, όσον αφορά τα πολιτικά
πάθη και µίση, οι φίλοι του, µα κυρίως και οι εχθροί του, αναγνωρίζουν τον αδαµάντινο χαρακτήρα, τον αδαµάντινο πολιτικό του
χαρακτήρα, τον φλογερό πατριώτη. Είναι και σήµερα εδώ, τώρα,
που η Βουλή των Ελλήνων τον θυµάται και τον τιµά.
Στο προαύλιο το άγαλµά του ακούµε να µας προτρέπει να κηρύξουµε πανεθνικό συναγερµό για τη σωτηρία της πατρίδας, να
υπερασπιστούµε ακόµα και µε τη ζωή µας το αγαθό της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, να διαφυλάξουµε τα σύνορα της πατρίδας.
Στην Κρήτη, που γέννησε µεγάλους ποιητές, λογοτέχνες, ζωγράφους, καλλιτέχνες και πολλούς άλλους, υπάρχουν χιλιάδες
µαντινάδες που αναφέρονται στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μια από
αυτές λέει: «Είσαι της αστραπής παιδί και της βροντής εγγόνι.
Σαν θες αστράφτεις και βροντάς, σαν θέλεις ρίχνεις χιόνι».
Δεν είναι εύκολο να µιλήσει κανείς για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Έτσι, είµαστε υποχρεωµένοι να καταφύγουµε σε ένα άλλο µεγάλο τέκνο της Κρήτης, τον Νίκο Καζαντζάκη, που και στους
«Αδελφοφάδες» και στο «Αναφορά στον Γκρέκο» και σε άλλα
πολλά βιβλία του κάνει ειδικές αναφορές και θυµάται τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο Καζαντζάκης έγραφε: «Δεν υπάρχουν ιδέες. Υπάρχουν µονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες και αυτές παίρνουν το
µπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει». Και τώρα, άλλη η προτροπή του Νίκου Καζαντζάκη: «Αν µπορείς, κοίταξε το φόβο κατάµατα και ο φόβος θα φοβηθεί». Και κάτι άλλο ακόµη: «Ό,τι
εµείς οι άνθρωποι λέµε σήµερα «πόλεµο» για την πίστη και την
πατρίδα και υπερασπιζόµαστε τα αγαθά αυτά τα κοράκια το λένε
«φαγοπότι» και ό,τι εµείς λέµε «ήρωα» τα κοράκια το λένε «νόστιµο κρέας»».
Το συνταρακτικό, όµως, που αναδεικνύει τη µεγαλοσύνη του
Ελευθερίου Βενιζέλου είναι αυτό που υπάρχει και το βρήκαµε και
είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων.
Είναι η περίφηµη «αυτονεκρολόγησή» του. Όταν συνεκρούετο
µε πολιτικούς του αντιπάλους, κάπου σαρκάζοντας είπε τα εξής:
«Αγαπητοί φίλοι, ο προκείµενος νεκρός αληθινός άντρας είναι,
µε µεγάλο θάρρος, µε αυτοπεποίθηση και δι’ αυτόν και διά τον
λαόν για τον οποίον εκλήθη να κυβερνήσει. Ίσως έκαµε σφάλµατα, αλλά ποτέ δεν έχασε το θάρρος του, ποτέ δεν υπήρξε µοιρολάτρης, διότι δεν περίµενε ποτέ από τη µοίρα που είχε µέσα
του και του αναδείκνυε κάθε δύναµη ψυχική και σωµατική». Η Αίθουσα της Βουλής τότε, στη συνεδρίαση που έγινε µετά τις
16:00 το απόγευµα και έληξε στις 22:00 το βράδυ, σείστηκε από
χειροκροτήµατα. Ήταν Μεγάλη Πέµπτη του 1932 και ξηµέρωνε
Μεγάλη Παρασκευή.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και έκαµε πολλά για την Ελλάδα,
για την ιστορία, για τη θέση που της αρµόζει στον παγκόσµιο πολιτισµό και την ιστορία της ανθρωπότητας.
Σήµερα που γύρω µας έθνη και λαοί και πολιτισµοί και οικονοµικά συµφέροντα συγκρούονται, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς,
ερείπια και καταστροφές, το µόνο που µπορεί κανείς να σκεφθεί,
επιστρατεύοντας τη φαντασία του, είναι µια εικόνα. Βλέπει τη γαλανόλευκη να ξεκινά αγκαλιάζοντας την Κρήτη, να απλώνεται
στο Αιγαίο και τα νησιά του, να αγκαλιάζει το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη
Θράκη µας. Είναι η Ελλάδα, η χώρα των δυο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών, όπως εκείνος πέτυχε για να γίνει.
Σήµερα τον ακούµε να µας παρακινεί, να µας προτρέπει: «Κηρύξτε πανεθνικό συναγερµό. Πάνω απ’ όλους και πάνω απ’ όλα
η Ελλάδα!». Ελευθέριος Βενιζέλος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος εκ µέρους
του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, εκατόν πενήντα χρόνια από τη γέννηση του Έλληνα που, όπως έγραψε η Πηνελόπη Δέλτα: «ούτε
οι φίλοι τον κατάλαβαν, τον πήραν για κοµµατάρχη και αυτός
ήταν εθνάρχης».
Αναφερόµαστε σήµερα στον άνθρωπο που διπλασίασε την Ελλάδα και τον πληθυσµό αυτής. Αναφέρεται η Βουλή των Ελλήνων, όµως, και στον άνθρωπο που δυο φορές Έλληνες
προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, στον άνθρωπο που τον αναθεµάτισε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και χιλιάδες Έλληνες µαζί
του, στον άνθρωπο που αποκάλεσαν πολλοί Έλληνες «Εφιάλτη»,
«προδότη», «ξενόδουλο πολιτικό», στον άνθρωπο που υποχρεώθηκε δυο φορές να αυτοεξορισθεί, στον άνθρωπο του οποίου το
οµοίωµα κρέµασαν Έλληνες σε µια πλατεία, στον άνθρωπο που
φυλάκισαν Έλληνες εν ζωή, στον άνθρωπο που πέθανε καταδικασµένος ερήµην εις θάνατον. Και τότε οι διχασµένοι Έλληνες
δεν επέτρεψαν στη σορό του να επιστρέψει στην πρωτεύουσα
ενός κράτους που ο ίδιος δηµιούργησε.
Αναφερόµαστε σήµερα, αγαπητές και αγαπητοί Βουλευτές,
στον άνθρωπο που δεν διαπραγµατευόταν λαϊκίζοντας προς το
λαό, αλλά ήταν αριστοτέχνης στην πραγµατοποίηση του εφικτού, στον άνθρωπο που όχι µόνο στην εµφάνιση αλλά και στη
σκέψη και στην πολιτική του δράση υπήρξε και Ευρωπαίος και
εκσυγχρονιστής, στον άνθρωπο που έκανε πραγµατικά την Ελλάδα αγνώριστη µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1911,
µε τις µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση και τις σπουδαίες
αλλαγές στο στράτευµα, µε τις µεταρρυθµίσεις στη δικαιοσύνη,
µε το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Εκλογοδικείο, µε τις εγγυήσεις στην ανεξαρτησία των δικαστών, µε τις εγγυήσεις που αφορούσαν τους τόκους, την τοκογλυφία, τον αθέµιτο ανταγωνισµό,
τους συνεταιρισµούς, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα,
την ίδια την αυτοδιοίκηση, µε τη µεγάλη αγροτική µεταρρύθµιση,
µε τη µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση και τη µοναδική αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Αυτός ο ρεαλιστής, ιδεαλιστής, όπως είπε κάποτε ο Γεώργιος
Παπανδρέου, που ξεκίνησε από το Θέρισσο και τα Χανιά, για να
αλλάξει τη χώρα και να ιδρύσει ο ίδιος ένα έθνος, ήταν αυτός
που έφερε τη χώρα σε µοναδικά, πρωτόγνωρα ύψη, ήταν αυτός
που ενώπιον των εκλογών του 1920, αντιµετωπίζοντας την κόπωση του πληθυσµού της παλιάς Ελλάδας -η οποία δυστυχώς
έκρινε και την πορεία της νέας Ελλάδας- είχε να αντιµετωπίσει
τον επικίνδυνο λαϊκισµό µιας ηνωµένης αντιπολίτευσης στο
όνοµα ενός αντιβενιζελικού µπλοκ, που δυστυχώς κέρδισε τις
εκλογές και δεν είχε ούτε την αποφασιστικότητα ούτε τη γενναιότητα να προχωρήσει την Ελλάδα µπροστά από εκεί που την παρέλαβε.
Αναφερόµαστε στον Έλληνα που, όταν ήρθε αντιµέτωπος µε
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τις αξεπέραστες συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής,
δεν γύρισε λαϊκίζοντας. Διαπραγµατεύτηκε στο εξωτερικό τη
Συνθήκη της Λωζάνης και περιέσωσε ό,τι µπορούσε να περισώσει. Αναφερόµαστε στον άνθρωπο που ανακούφισε έναν ολόκληρο πληθυσµό, το µικρασιατικό πληθυσµό, µετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή και ολοκλήρωσε την αποκατάσταση
των προσφύγων στην Ελλάδα.
Αναφερόµαστε στον άνθρωπο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
που µπροστά στην παγκόσµια οικονοµική κρίση που έπληξε τον
πλανήτη στις αρχές του 1930, απάντησε µε πρωτόγνωρη για την
Ελλάδα, τότε, συνεπή και συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική.
Αναφερόµαστε στον άνθρωπο, που προσπάθησε να ξεπεράσει
τις αξεπέραστες δυσκολίες της διεθνούς οικονοµίας, της εσωτερικής πολιτικής πόλωσης και της πολιτικής του λαϊκισµού, της
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης που βίωνε ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, της δύσκολης κοινωνικής κατάστασης
που βίωνε και δοκιµαζόταν τότε ο ίδιος ο ελληνικός λαός, η ίδια
η ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.
Αναφερόµαστε σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στον Έλληνα πολιτικό ο οποίος έθεσε στην υπηρεσία της πατρίδας του
όλη τη φλόγα της ψυχής του, κάθε φυσικό, πνευµατικό και ψυχικό απόθεµά του.
Αναφερόµαστε στον Εθνάρχη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Αντώνιος Γρέγος, εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή
Αυγή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει χαρακτηριστεί σαν ένας µεγάλος πολιτικός ηγέτης του σύγχρονου ελληνισµού. Αυτό είναι κάτι που καταγράφεται στην ιστορική και στην
ευρύτερη πολιτική ανάλυση του έργου, αλλά και της προσωπικότητάς του.
Εξέφρασε την προσπάθεια για την εθνική ολοκλήρωση του ελληνισµού. Είναι γνωστή η συµβολή του Ελευθέριου Βενιζέλου
στην πορεία για την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, στην ενσωµάτωση εδαφικών περιοχών στην πατρίδα µας. Ήταν ένας δυναµικός πολιτικός και ηγέτης και αυτό είναι κάτι που δεν
αµφισβητείται.
Ήταν, όµως, και ένας πολιτικός που έχει στοιχεία στην πολιτική του ιστορία, τα οποία θα έπρεπε να κάνουν περισσότερο
σκεπτικό τον Έλληνα πολίτη.
Η εικόνα που έχει καλλιεργηθεί γι’ αυτόν τα τελευταία χρόνια,
έχει περισσότερο τα στοιχεία της αγιογράφησης ενός ηγέτη,
πάρα της αντικειµενικής παρουσίασης όλων των πλευρών της
πολιτικής που ακολούθησε.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν
ο πολιτικός της αντίφασης, ο πολιτικός που κάθε θετική του
πτυχή, δυστυχώς, είχε και µια αρνητική. Ήταν ο ηγέτης στον
οποίο έχει αποδοθεί το ότι µεγάλωσε την Ελλάδα, την Ελλάδα
των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται, µια Ελλάδα που σήµερα πλήττεται από το µνηµόνιο,
µια πατρίδα που διέρχεται σοβαρή εθνική, κοινωνική και οικονοµική κρίση.
Θεωρήθηκε ότι συνετέλεσε µε τη στάση του στο να απελευθερωθεί το 1912 η Θεσσαλονίκη, αφού πολιτικά, τουλάχιστον, µε
τη συµπεριφορά του έκανε τον Κωνσταντίνο να στρέψει, µε νικηφόρα έκβαση, το στρατό µας στη Θεσσαλονίκη.
Με το πέρασµα των χρόνων αποδεικνύεται –και θα καταδειχθεί
και από τον ιστορικό του µέλλοντος- πως αυτή η συνεισφορά του
στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ήταν, µάλλον, υπερτιµηµένη.
Θεωρήθηκε από πολλούς ως φιλελεύθερος και δηµοκράτης.
Τις περισσότερες φορές, όµως, που κυβέρνησε, κυβέρνησε πραξικοπηµατικά και δυστυχώς µε επέµβαση ξένων δυνάµεων.
Χαρακτηρίστηκε σαν πολιτικός της νίκης σε διάφορες πολεµικές αναµετρήσεις. Όµως, δεν πρέπει να διαφεύγει το γεγονός
ότι υπήρξε και ταυτόχρονα πολιτικός της ήττας, µε ένα σύνολο
αποφάσεων και µε πράξεις που αύξησαν τις προϋποθέσεις της
µικρασιατικής καταστροφής και οδήγησαν στην περιθωριοποίηση των ελληνικών προσφυγικών πληθυσµών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ενώ, υποτίθεται, πως ενδιαφερόταν για τον ελληνισµό της Μικράς Ασίας, την ίδια στιγµή, µε χειρισµούς που δεν µπορούν να
ερµηνευθούν, οδηγούσε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Είναι ντροπή να λέγονται αυτά
τα πράγµατα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Αφήστε µε λίγο να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βολουδάκη, σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Γρέγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Είναι ντροπή να λέγονται αυτά
τα πράγµατα εδώ µέσα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Γιατί είναι ντροπή;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρακαλώ, αφήστε µε να τελειώσω.
Είναι µια επίσηµη τοποθέτηση. Αυτό λέγεται φασισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όταν δεν σας αρέσει κάτι, θα µας
κλείνετε φυλακή; Αυτό θέλεις; Αυτή είναι η άποψή µας. Αν σου
αρέσει! Αν δεν σου αρέσει να πεις στον Αθανασίου να µας κλείσει
κι εµάς στη φυλακή.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν µπορούν να ακούγονται εδώ
µέσα…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Μπορώ να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Περιµένετε,
κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Άιντε, ντροπή σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Και το Προεδρείο προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Εδώ είναι ο ναός της δηµοκρατίας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ωραίος δηµοκράτης! Να τον χαίρεστε!
Αν δεν σ’ αρέσει, πες στον Αθανασίου να µας κλείσει φυλακή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Μπορώ να συνεχίσω, αν µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Γρέγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποτίµησε το
ένοπλο ποντιακό κίνηµα, ένα δυναµικότατο ένοπλο κίνηµα, που
δρούσε στη Βόρεια Μικρά Ασία και απειλούσε άµεσα τις γραµµές εφοδιασµού των κεµαλικών. Μάλιστα, έφτασε στο σηµείο
να υποστηρίξει στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι, το Δεκέµβριο του 1918, την ενσωµάτωση του Πόντου στην Αρµενία.
Ήταν ο πολιτικός που και γνώση είχε και αντίληψη των πραγµάτων. Όµως, την ίδια στιγµή προχωρεί σε προκήρυξη εκλογών
εν µέσω πολέµου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, χρειάζεται µια παρέµβαση, διότι ακούγονται πράγµατα που δεν πρέπει
από εκεί.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ ζητώ τον
λόγο επί προσωπικού.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Δεν θα µας κρίνετε εσείς.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εκπρόσωπος Τύπου του Ευάγγελου
Βενιζέλου είστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε τον οµιλητή σας, στο κάτωκάτω.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Να µην µας κρίνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αυτά τα οποία ακούγονται από εδώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ειδικά εσείς να µην µας κρίνετε.
Συνεχίζω: Στις 14 Νοεµβρίου 1920 στα µεγάλα ιστορικά αινίγµατα εντάσσονται τα κίνητρα του Βενιζέλου για προκήρυξη εκλογών. Οι οπαδοί του υποστηρίζουν ότι πίστευε πως θα κερδίσει,
ως επιβράβευση για τις µεγάλες επιτυχίες που κατάφερε στο διπλωµατικό τοµέα. Οι αντίπαλοί του ισχυρίζονται ότι ήταν µια συνειδητή απόφαση για εύσχηµη αποχώρηση από την πολιτική
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σκηνή, ώστε να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη πιθανής κακής εξέλιξης στο Μικρασιατικό, κάτι που δυστυχώς χρεώθηκε µόνο
στους καταδικασθέντες και εκτελεσθέντες στη «Δίκη των Έξι».
Πάντως, ο Νίκος Καζαντζάκης, συνεργάτης του Βενιζέλου, σε
επιστολή του το Δεκέµβρη του 1921 υποστηρίζει ευθέως ότι
έκανε τις εκλογές γνωρίζοντας ότι θα τις χάσει. Γράφει ο Νίκος
Καζαντζάκης: «Άνθρωπος που µε επανάσταση κατάλαβε την
αρχή και δικτατορικώς κυβέρνησε τόσα χρόνια, πώς και γιατί θυµήθηκε το Σύνταγµα και ενήργησε εκλογές, αφού το ήξερε πως
θα χάσει;». Αυτό είναι από το αρχείο του Κώστα Τριαρίδη.
Όπως έγραψε ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος στην
τελευταία επιστολή του στον Ελευθέριο Βενιζέλο, λίγο πριν την
είσοδο των τουρκικών στρατευµάτων στην πόλη, «Ο Ελληνισµός
της Μικράς Ασίας, το Ελληνικό Κράτος, αλλά και σύµπαν το Ελληνικό Έθνος, καταβαίνει πλέον εις τον Άδην από του οποίου
καµµία πλέον δύναµις δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και να το
σώσει. Της αφαντάστου ταύτης καταστροφής βεβαίως αίτιοι
είναι και οι πολιτικοί και οι προσωπικοί σας εχθροί, πλην και υµείς
φέρετε µέγιστο της ευθύνης βάρος».
Μετά την ήττα του 1922 ακολουθεί και η απώλεια της Ανατολικής Θράκης, αποτέλεσµα λανθασµένων χειρισµών και ενεργειών, που, δυστυχώς, συνδέθηκαν µε τους δικούς του
πολιτικούς χειρισµούς.
Χαρακτηρίστηκε σαν ο πολιτικός που στάθηκε πάνω στα προσφυγικά προβλήµατα. Την ίδια στιγµή, όµως, αγνοώντας πλήρως
τους πρόσφυγες και τις οργανώσεις τους, υπέγραψε το 1923 στη
Λωζάνη την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσµών –«µετανάστευση» ονοµάστηκε στα επίσηµα κείµενα- και στη συνέχεια αποδύθηκε σε µια προσπάθεια µη αποζηµίωσης των προσφύγων, µε
βάση τις πραγµατικές τους περιουσίες που εγκατέλειψαν στους
γενέθλιους χώρους τους. Μεγάλοι χαµένοι οι πρόσφυγες, αφού,
εκτός όλων των άλλων, οι περιουσίες τους ισοψηφίστηκαν, παρ’
ότι δεκαπλάσιας αξίας, µε αυτές των µουσουλµάνων που ανταλλάχθηκαν.
Στη συνέχεια υπογράφει το 1930 την Ελληνοτουρκική Συνθήκη
Φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας. Επιπλέον, προτείνει τον
Κεµάλ Ατατούρκ, το σφαγέα του Ελληνισµού, για Νόµπελ ειρήνης.
Η ιδιόµορφη αυτή συµπεριφορά του Βενιζέλου συνεχίστηκε
µε την απαγόρευση καθόδου στην Ελλάδα το 1930 των προσφύγων µε ελληνική υπηκοότητα από τον µικρασιατικό Πόντο, που
είχαν καταφύγει στην τότε Σοβιετική Ένωση και υπόκειντο των
διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάνης. Δυστυχώς, τα δικαιώµατα
αυτών δεν υποστηρίχθηκαν και δεν ζητήθηκαν αποζηµιώσεις για
τις τεράστιες ελληνικές περιουσίες, που είχαν δηµεύσει οι Σοβιετικοί.
Επίσης, µε λάθος χειρισµούς εγκλώβισε στην τότε Σοβιετική
Ένωση δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από το µικρασιατικό Πόντο,
κάτι που είχε σαν αποτέλεσµα η ελληνική εθνότητα να θρηνήσει
ένα τόσο µεγάλο αριθµό, δηλαδή πενήντα χιλιάδες θύµατα από
την περίοδο των µεγάλων σταλινικών διώξεων της περιόδου
1937-1938.
Του αναγνωρίζεται η συνταγµατική κατοχύρωση της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων, κάτι που στη µνηµονιακή Ελλάδα του 2014 τίθεται πλέον εν αµφιβόλω. Επίσης, του
αναγνωρίζεται η υιοθέτηση φιλόδοξης εργατικής νοµοθεσίας,
κάτι που συνέχισε µε επιτυχία ο Ιωάννης Μεταξάς.
Θεωρήθηκε ηγέτης µε αγάπη για τον κοινοβουλευτισµό κι εν
γένει φιλελεύθερος. Την ίδια στιγµή, µε νεωτερισµό, όµως, του
Συντάγµατος του 1911, που ψηφίστηκε µε πρωτοβουλία του, παρέχεται για πρώτη φορά στην κυβέρνηση το δικαίωµα να κηρύξει
τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας, δηλαδή να επιβάλει το στρατιωτικό νόµο για λόγους εξωτερικής ασφάλειας. Με την επιβολή
του στρατιωτικού νόµου µπορούσαν να ανασταλούν βασικές
συνταγµατικές διατάξεις. Η κατάσταση πολιορκίας επιβλήθηκε
πολλές φορές αρχικά µόνο σε περιόδους που η χώρα βρισκόταν
σε εµπόλεµη κατάσταση από το 1922, µετά, όµως, και για λόγους
εσωτερικούς, λόγους σκοπιµότητας.
Ο ρόλος του Κοινοβουλίου αποδυναµώθηκε κατά τη διάρκεια
των Βαλκανικών πολέµων µε την πρακτική της κυβέρνησης Βενιζέλου να νοµοθετεί µε διατάγµατα που επικυρώνονταν εκ των
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υστέρων από τη Βουλή, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την
εκτελεστική εξουσία. Μην ξεχνάµε πως ο Βενιζέλος θεωρήθηκε
ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του µεγάλου εθνικιστή πολιτικού και προφήτη του νέου Ελληνισµού Ίωνα Δραγούµη. Μη µας
διαφεύγει το ότι προχώρησε σε διώξεις πολιτικών του αντιπάλων,
έκλεισε εφηµερίδες, έδωσε τα εχέγγυα στην εκτελεστική εξουσία να επεµβαίνει στη δικαστική, απολύοντας δικαστικούς λειτουργούς.
Υπήρξε σφόδρα αντικοµµουνιστής -κι αυτό καταχωρείται σαν
ένα από τα θετικά του- και είχε θεσπίσει το περίφηµο «ιδιώνυµο»,
µε το οποίο άνοιξε ο δρόµος για διώξεις σε βάρος των αριστερών. Σίγουρα η ιστορία, πέρα από υποκειµενισµούς και άλλες
ερµηνείες, θα κρίνει τον Ελευθέριο Βενιζέλο σταθµίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γρέγο.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Βολουδάκη.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Έγιναν προσωπικές αναφορές
και δεν ανακαλέσατε στην τάξη τους κυρίους της Χρυσής Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Πρέπει να καταγραφεί ότι ζητώ
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Βολουδάκη.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Δεν είναι δυνατόν εδώ µέσα να
προσβάλλεται η τιµή του Ελευθέριου Βενιζέλου!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είπα όχι, κύριε
Βολουδάκη! Σας παρακαλώ, δεν είστε ο µόνος που έχει να πει
αντίθετα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εσείς την προσβάλλετε µε αυτά που
ψηφίζετε! Ψευτοδηµοκράτη!
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Εµένα δεν θα µε φοβίσετε. Δεν
µπορείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ! Το Προεδρείο κάνει καλά τη δουλειά
του.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε του τον λόγο για ένα
λεπτό να απαντήσει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν θα
δώσω τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, στο τέλος της
διαδικασίας ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Βολουδάκη.
Έχετε τον λόγο, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινοβουλευτική δηµοκρατία και η σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία έχει αποφανθεί για το ισοζύγιο λειτουργίας και
συµπεριφοράς του Ελευθερίου Βενιζέλου, τοποθετώντας τον
αδριάντα του, µαζί µε τον άλλο εκπρόσωπο του Κοινοβουλευτισµού, τον Χαρίλαο Τρικούπη, στο προαύλιο της Βουλής. Πέραν
αυτού, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κανένας άλλος µε όλα όσα
ακούστηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνήσιος εκπρόσωπος των
αρχών του διαφωτισµού και του φιλελευθερισµού, σε µια πολύ
δύσκολη περίοδο, ταραχώδη περίοδο, για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος άφησε το ανεξίτηλο αποτύπωµά του στην ελληνική πολιτική ιστορία.
Επειδή ακριβώς προνόησα τις οµιλίες όλων των συναδέλφων,
όσον αφορά την καταγραφή, την περιγραφή όλων των πτυχών
της λειτουργίας και της ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, επέλεξα κάτι ιδιαίτερο. Επέλεξα να ασχοληθώ µε το ανάτυπο αυτό
το οποίο εξέδωσε το Ίδρυµα της Βουλής, µία ιστορική οµιλία του
Ελευθερίου Βενιζέλου, στις 13 Μαρτίου 1931, στην Αίθουσα της
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Βουλής, µε τίτλο «Περί Δηµοκρατίας». Ήταν εξήντα επτά ετών.
Τη συζήτηση την προκάλεσε ο ίδιος και υπαγορεύθηκε από τις
αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί αυταρχισµού και ότι δεν άφηνε
στους συναδέλφους του την απαιτούµενη πρωτοβουλία και ότι
εποµένως µε τη συµπεριφορά του νόθευε το κοινοβουλευτικό
πολίτευµα.
Στην αγόρευσή του καλείται να απαντήσει σε αιτιάσεις για αντιδηµοκρατική συµπεριφορά. Προκειµένου να καταδείξει ότι οι
µοµφές που είχαν εξαπολυθεί εναντίον του, στερούνταν επαρκούς δικαιολόγησης, θεώρησε σκόπιµο να ανατάµει τον πολιτικό
του βίο, ο οποίος και αναιρεί τη σχετική υπόνοια. Αναφέρθηκε
στην Πολιτεία της Κρήτης, στον τρόπο διοίκησης στην Ελλάδα,
στην αντιµετώπιση των δυσχερειών που προήλθαν από τον εθνοκτόνο διχασµό. Αναφέρθηκε για τη λειτουργία του σε όλες τις
κυβερνήσεις που άσκησαν εξουσία και στην αδιαµφισβήτητη επικράτησή του στις εκλογές του 1928.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προχώρησε αρχικά σε µία εκτενή αυτοπροσωπογραφία, όπως ακριβώς προανέφερα. Εκτείνεται, όµως,
σε µία εξοµολόγηση για τα όρια και το περιεχόµενο του κοινοβουλευτισµού. Σε αυτό το πλαίσιο, προκειµένου να υλοποιηθούν
οι απόψεις του για τον κοινοβουλευτισµό και εν γένει για τη δηµοκρατία, τείνει να οπλιστεί µε πνεύµα µετριοπάθειας και µε διάθεση διαλόγου.
Όλη η αγόρευσή του φέρει τη σφραγίδα αυτής της πρόθεσης.
Παράλληλη, εντούτοις, φροντίδα του αποτελεί η διαφύλαξη του
κύρους του Κοινοβουλίου. Η ελεύθερη έκφραση των απόψεων
και των σκέψεων κάθε µέλους του, η απρόσκοπτη και η άµεση
διεξαγωγή της συζήτησης επί των επερωτήσεων, η µεταβολή της
κυβερνητικής ακόµη στάσης, οσάκις κριθεί τούτο σκόπιµο, συνθέτουν τις παραµέτρους του απόλυτου σεβασµού της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη οµιλία εκφωνήθηκε σε µία περίοδο, τηρουµένων των αναλογιών, παρόµοια µε
τη σηµερινή µε την έννοια ότι από το 1928 έχει ξεσπάσει η κρίση
και το 1931 βρισκόµαστε στον πυρήνα εκείνης της κρίσης µε όλα
τα συµπαροµαρτούντα, και την οικονοµική και την πολιτική και
την κοινωνική κρίση.
Ορισµένα αποσπάσµατα απ’ αυτήν την οµιλία θα επαναλάβω:
«Το κοινοβουλευτικόν πολίτευµα, κύριοι Βουλευταί, είναι το άριστον των πολιτευµάτων απ’ όσα µέχρι τούδε κατόρθωσεν ο άνθρωπος να επινοήσει δια το δυσχερέστερον αυτόν έργον της
διακυβερνήσεως των λαών. Αλλά ενώ είναι άριστον, έχει πλείστα
ελαττώµατα.». Όπως είχε πει και ο Τσώρτσιλ, η κοινοβουλευτική
δηµοκρατία συνιστά ένα ελαττωµατικό πολίτευµα, αλλά υπερέχει
σε όλα τα άλλα.
Στη συνέχεια περιγράφει το προφίλ του κυβερνήτη: «Είµαι
ισχυρός κυβερνήτης, όχι όµως άνθρωπος της πυγµής. Ως αυταρχισµός νοείται η τάση για την επιβολή της θέλησης ενός ατόµου, έστω και αν τηρούνται τα κοινοβουλευτικά προσχήµατα.
Όλα αυτά τα ελαττώµατα, κύριοι Βουλευταί, γίνονται η αιτία,
ώστε το κοινοβουλευτικό πολίτευµα» –προσέξτε παρακαλώ- «εις
πλείστας χώρας να εκπίπτει εις τη συνείδηση των λαών, οι οποίοι
εκάστοτε έχουν υπ’ όψιν αυτών τα παρόντα κακά και λησµονούν
όσα τους εδίδαξεν η πείρα. Το ότι είµαι κυβερνήτης καθ’ όλην
την έκταση της λέξεως, αυτό θεωρείται αµάρτηµα, αυτό θεωρείται ασυµβίβαστο προς την έννοια του κοινοβουλευτισµού και
εποµένως, το να είµαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχων την εµπιστοσύνη της χώρας, την εµπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, εννοώ
να ασκώ αρχήν δεχόµενος ελευθέρως πάσα συζήτηση, έτοιµος
να ανταλλάξω σκέψεις µε καθέναν, έτοιµος να προσπαθήσω να
πεισθώ, εάν αν είναι δυνατόν, να µεταβάλω γνώµην, αλλά και
αποφασισµένος, εφόσον δεν µεταπειστώ, να επιβάλω τας ειδικάς
µου αντιλήψεις µου. Αυτό, κατά τους αντιπάλους µου, αποτελεί
τον αυταρχισµόν και αυτό, κατ’ εµέ, αποτελεί το κοινοβουλευτικό
πολίτευµα, από το οποίο κάθε παρέλκυσις αποτελεί νόθευσις του
κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος.».
Συνεχίζει: «Δυσαρεστώ σήµερον τη µία τάξιν και αύριον την
άλλην, τάξεις δε πολυαριθµοτάτας και είναι ενδεχόµενο εις το
τέλος της τετραετίας να µην επιδοκιµαστώ από τον ελληνικό λαό.
Θα καταθέσω τότε αµέσως την αρχήν, αλλά θα σας παραδώσω
εν κράτος το οποίο και εξωτερικώς θα κατέχει θέση ασυγκρίτως
καλλιτέραν και σταθεροτέραν από εκείνην την οποίαν είχε προ
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τεσσάρων ετών και εσωτερικώς να έχει εµπεδωµένη την τάξη και
το κύρος της αρχής και του νόµου».
Άφησα προς το τέλος την περιγραφή που θεωρώ ότι είναι
πολύ σηµαντική, την άποψή του για το ποια πρέπει να είναι τα
στοιχεία ενός πολιτικού ηγέτη: «Σταθερότητα στις στρατηγικές
και ευελιξία στις τακτικές επιλογές, ορθή κατά το πλείστον πρόγνωση των επικείµενων εξελίξεων, δυναµική προσαρµογή στις
µεταλλαγές του πολιτικού σκηνικού, ταχύτητα στη λήψη και την
εκτέλεση των πολιτικών αποφάσεων, φροντίδα για τη µακροπρόθεσµη καθιέρωση εικόνας κύρους και αξιοπιστίας».
Αυτή ήταν η εικόνα του Ελευθερίου Βενιζέλου για το κοινοβουλευτικό πολίτευµα. Ήταν η κλασική εικόνα του φιλελευθερισµού
εκείνης της εποχής. Οι παρακαταθήκες του είναι αυτές και σας
συµβουλεύω να διαβάσετε όλοι αυτό το ανάτυπο µαζί µε τα άλλα
δύο ανάτυπα, που υπάρχουν στον ίδιο τόµο, για την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση, αλλά και για την αγροτική µεταρρύθµιση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Σπυρίδων
Χαλβατζής εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος έχει τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε ο πιο σηµαντικός και ικανός
πολιτικός εκπρόσωπος της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής ο Βενιζέλος ταυτίστηκε µε τη µεγάλη ιδέα, τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς και την ένταξη
εντός εθνικών κρατικών ορίων των ελληνόφωνων οικονοµικών
κέντρων που έως τότε βρίσκονταν εκτός, ιδιαίτερα στη Μικρά
Ασία.
Πίσω από το ιδεολογικό προπαγανδιστικό περίβληµα, περί
απελευθέρωσης των σκλαβωµένων αδελφών βρίσκονταν η επιδίωξη της συγκρότησης ενός ισχυρού ελληνικού καπιταλιστικού
κράτους, µε αναβαθµισµένο ρόλο στην ιµπεριαλιστική πυραµίδα
και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Εγγύς
Ανατολής.
Ο ρόλος αυτός επιδιώχθηκε µέσα από τους βαλκανικούς πολέµους, καθώς και από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Στις επιδιώξεις
αυτές εντάσσονταν, επίσης, µεταξύ άλλων, η πάση θυσία στοίχιση µε τον ιµπεριαλιστικό συνασπισµό της Entente που περιελάµβανε τη δηµιουργία της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης
ενάντια στη βασιλική κυβέρνηση της Αθήνας, που συν τοις άλλοις στοίχισε το ναυτικό αποκλεισµό της Ελλάδας από τους
«συµµάχους» τον θάνατο χιλιάδων από την πείνα και τις αρρώστιες, τον βοµβαρδισµό της πρωτεύουσας και άλλα.
Στοίχισε, επίσης, τη συµµετοχή µε είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσιους Έλληνες στρατιώτες στη διεθνή αντικοµουνιστική εκστρατεία, κατά της νεαρής σοβιετικής εξουσίας το 1919. Τη
διεξαγωγή της µικρασιατικής εκστρατείας που κατέληξε στη καταστροφή, το θάνατο και την προσφυγοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Στο επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής ο Βενιζέλος προχώρησε
σε εκτεταµένους εκσυγχρονισµούς, στη νοµοθεσία, στην εκπαίδευση, στη διοίκηση κ.λπ., ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διευρυµένης καπιταλιστικής παραγωγής.
Ο Βενιζέλος δεν δίστασε να λάβει ακόµα και µέτρα, τα οποία
προκάλεσαν αντιδράσεις από µερίδα των καπιταλιστών που
µπροστά στα βραχυπρόθεσµα οφέλη τους δεν έβλεπαν σε
βάθος χρόνου. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του Βενιζέλου
στους εργοδότες που αντιδρούσαν στη λεγόµενη φιλεργατική
του νοµοθεσία. «Κύριοι, αν δεν κάνουµε σήµερα τας νοµίµους
υποχωρήσεις εις τους εργαζόµενους, αύριον θα µας πάρουν µε
επανάστασην πολύ περισσότερα».
Ανάλογα κίνητρα βρίσκονταν κατά τον ίδιο και πίσω από τις λεγόµενες φιλοαγροτικές µεταρρυθµίσεις, τη διανοµή γης .κ.λπ..
Η ενίσχυση και σταθερότητα της εξουσίας της αστικής τάξης συνολικά ήταν ο γνώµονας που υπαγόρευε, όταν αυτό χρειαζόταν,
τη συνεννόηση ή ακόµα και τη στήριξη της Βασιλείας παρά τις
όποιες αντιθέσεις και τις εκάστοτε συγκρούσεις που είχε µε το
Παλάτι. Δίπλα βέβαια στο καρότο των µεταρρυθµίσεων υπήρξε
και το µαστίγιο της καταστολής κατά του ταξικού εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ που την εποχή εκείνη έλαβε πρωτόγνωρες
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διαστάσεις.
Επί Βενιζέλου συγκροτήθηκε η διεύθυνση ειδικής ασφάλειας
το 1929. Επανήλθε ο θεσµός των επιτροπών ασφαλείας το 1931.
Επιτροπές ασφαλείας, οι οποίες είχαν οργιάσει επί παγκαλικής
δικτατορίας. Απαγορεύθηκε το δικαίωµα της απεργίας στους δηµόσιους υπαλλήλους. Περιορίστηκε η ελευθερία του Τύπου.
Απαγορεύθηκε και τυπικά, γιατί βρισκόταν συνεχώς υπό δίωξη,
ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ». Διαλύθηκε η Ένωση Νοµικών, γιατί αποκάλυψε τα βασανιστήρια που γίνονταν στους κοµµουνιστές κρατούµενους στις φυλακές Αβέρωφ. Και βεβαίως, υπήρξε και το
περιβόητο ιδιώνυµο, νόµος που ποινικοποιούσε ακόµα και τη
σκέψη. Με το ιδιώνυµο διώχθηκαν χιλιάδες αγωνιστές, όχι µόνο
κουµουνιστές, αλλά και άλλοι προοδευτικοί άνθρωποι, αγωνιζόµενοι εργάτες, ακόµα και οπαδοί του κόµµατος των φιλελευθέρων. Δεκάδες σωµατεία, οµοσπονδίες, εργατικά κέντρα
διαλύθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί διώχθηκαν για τα φρονήµατά τους,
απολύθηκαν από τους δουλειές τους.
Τη διεθνή κατακραυγή προκάλεσε η καταδίκη σε θάνατο δύο
κοµµουνιστών φαντάρων το 1930, επειδή αντέδρασαν στο ξυλοκόπηµά τους.
Ανάµεσα σε εκείνους που ύψωσαν φωνή διαµαρτυρίας ήταν
και ο Άλµπερτ Αϊνστάιν, αναγκάζοντας εν τέλει την Κυβέρνηση
Βενιζέλου να υποχωρήσει. Βεβαίως, όλα αυτά η Χρυσή Αυγή και
σήµερα τα επικροτεί και έδειξε για άλλη µια φορά από τη µία,
την αντικοµουνιστική της υστερία και από την άλλη, την απεριόριστη ευγνωµοσύνη της στο δικτάτορα Μεταξά. Επιβεβαιώνει το
ρόλο και τη θέση της σαν εκπρόσωπος του φασισµού και του ναζισµού. Άξιος ο µισθός της!
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν είχε ενδοιασµούς γύρω ακόµα και
από την αποµάκρυνση των αστικών κοινοβουλευτικών τύπων, αν
αυτό το επέβαλλαν τα διαχρονικά ζωτικά συµφέροντα της αστικής τάξης.
Σε αυτά τα χνάρια τρία χρόνια αργότερα φιλελεύθεροι και λαϊκοί, κεντροαριστεροί και κεντροδεξιοί έδιναν ψήφο εµπιστοσύνης και ανοχής στο µετέπειτα δικτάτορα Μεταξά. Στα τελευταία
του ο Ελευθέριος Βενιζέλος είπε και «Ζήτω ο Βασιλεύς».
Πάντως, µε όλη του τη ζωή ο Ελευθέριος Βενιζέλος απέδειξε
ότι υπήρξε ο πιο σηµαντικός και ικανός εκπρόσωπος της αστικής
τάξης στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χαλβατζή.
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 επτά µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Γείτονα».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Αηδόνης εκ µέρους της oµάδας
των Ανεξάρτητων Βουλευτών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα
βλέµµα στο παρελθόν είναι αρκετό για να διακρίνουµε εύκολα
µέσα στη δίνη της ιστορίας την ανεξίτηλη εικόνα ενός πραγµατικά µεγάλου ηγέτη, που δίκαια χαρακτηρίστηκε ως Εθνάρχης,
του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν ένα εµπνευσµένος ηγέτης που
κατόρθωσε µε τις µοναδικές του ικανότητες να αλλάξει τη µοίρα
του ελληνικού λαού.
Η Ελλάδα του 1910 από µια φτωχή, ταπεινωµένη και φοβισµένη χώρα µέσα σε µια δεκαετία αποκτά διεθνές κύρος και εξελίσσεται σε έναν ισχυρό περιφερειακό παράγοντα. Το όραµα της
εθνικής αναγέννησης και ολοκλήρωσης αποτελεί µια απτή πραγµατικότητα που αναγνωρίζεται από όλους τους Έλληνες που διακρίνουν µέσα στα βάθη της ιστορικής µας διαδροµής τη
µοναδική του προσφορά στην συγκρότηση του ελληνικού κράτους.
Η ελληνική ανόρθωση ήταν ένας στόχος που κατακτήθηκε
µέσα από τη διορατικότητα, τις στρατηγικές επιλογές, τον µονα-
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δικό ρεαλισµό και τον έντονο ιδεαλισµό που τον διέκρινε. Σήµερα
αποτελεί ένα σύµβολο, ένα µύθο, ένα πρότυπο για εµάς, όπως
και για τις προηγούµενες γενεές, αλλά και για αυτούς που θα
ακολουθήσουν, µια και η ιστορία τον έχει κατατάξει στους πιο
σηµαντικούς ηγέτες του ελληνικού λαού.
Απέδειξε πόσο σηµαντική είναι για ένα λαό η παρουσία ενός
ηγέτη µέσα σε στιγµές πρωτόγονης αστάθειας και αβεβαιότητας
που κυριαρχούσαν τη στιγµή που κλήθηκε να υπερασπίσει τα
συµφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Πόσο σηµαντικό
είναι ο πολιτικός ρεαλισµός να µην οδηγεί σε ενδοτικές επιλογές,
αλλά σε αποφάσεις που ενισχύουν τα συµφέροντα της χώρας
σου. Πόσο σηµαντικό είναι για την επιβίωση ενός λαού το όραµα
και η συλλογική συστράτευση γύρω από εθνικούς στόχους.
Η πολιτική του αποκαθήλωση µέσα από την ανήθικη προπαγάνδα των αντιπάλων του µας έχει διδάξει πόσο κοστίζει η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός όπως επίσης, µας ανέδειξε την αξία της
δηµιουργικής και δηµοκρατικής διακυβέρνησης που ισχυροποιεί
το κράτος δικαίου.
Ως επίλογο, θα ήθελα να θυµίσω ότι ήταν ένας ηγέτης που δεν
φλυάρησε ποτέ για τα εσωτερικά δρώµενα όποτε εκπροσώπησε
τα συµφέροντα της πατρίδας του σε όλες τις παρουσίες του στη
διπλωµατική σκηνή εκτός συνόρων.
Εκατόν πενήντα χρόνια µετά τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου νιώθω απλά υπερήφανος που γεννήθηκα σε µια ελεύθερη και δηµοκρατική πατρίδα για την οποία συνέβαλε
αποφασιστικά στη θεµελίωσή της και µπορώ να πω ότι νιώθω
υπερήφανος που σήµερα από αυτό εδώ το Βήµα µπορώ να έχω
τη δική µου άποψη, αλλά να δίνω και το δικαίωµα της διαφορετικότητας σε όποιον έχει µια άλλη άποψη, γιατί αυτό είναι η δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αηδόνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκ µέρους της
Κυβέρνησης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνά-δελφοι,
αποτελεί ιδιαίτερα τιµή για µένα -και για όλους όσους µίλησαν- να
µιλώ –εγώ προσωπικά εκ µέρους της Κυβέρνησης- για τα εκατόν
πενήντα χρόνια από τη γέννηση ενός µεγάλου ηγέτη.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο µεγάλος ηγέτης, ο επιστήµονας, ο
επαναστάτης, ο πολιτικός, ο Εθνάρχης είναι ο πιο σηµαντικός
πολιτικός της νεότερης ιστορίας. Αυτό είναι κοινή πεποίθηση µε
ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτό διαπιστώθηκε και σήµερα στην
Αίθουσα αυτή, ακόµα και από εκπροσώπους κοµµάτων που
παραδοσιακά ήταν απέναντι.
Ο επιστήµονας Ελευθέριος Βενιζέλος αναγορεύτηκε σε
διδάκτορα νοµικής το 1886 µε βαθµό «Άριστα». Ταυτόχρονα,
όµως, ο πατριώτης Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε ενεργά µέρος σε
όλες τις επαναστάσεις για την απελευθέρωση της Κρήτης από
τους Τούρκους.
Γρήγορα τον κέρδισε η πολιτική, στην οποία κυριάρχησε για
µισό αιώνα, µέχρι το 1936. Ανήκε στην παράταξη των
Φιλελευθέρων, το κόµµα των ξυπόλυτων όπως ήταν γνωστό στην
Κρήτη, επειδή το υποστήριζαν οι λαϊκές τάξεις του νησιού. Στην
πολιτική σκηνή της Ελλάδας βρέθηκε ύστερα από τις
πρωτοβουλίες του Στρατιωτικού Συνδέσµου το 1909.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ίδρυσε το Κόµµα Φιλελευθέρων,
διετέλεσε επτά φορές Πρωθυπουργός και συνέδεσε το όνοµά
του µε το όραµα της Μεγάλης Ελλάδας, µε τον εκσυγχρονισµό
του κράτους και µε όλες τις µεγάλες και σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της
εξωτερικής πολιτικής, την πολιτική επιλογή της σύµπραξης µε
εκείνες στις ευρωπαϊκές χώρες που έδιναν έµφαση στη
δηµοκρατία.
Δηµιούργησε το Σύνταγµα του 1911.
Οικοδόµησε τους θεσµούς ενός σύγχρονου κράτους.
Δηµιούργησε ένα αξιόµαχο στράτευµα. Η αποφασιστική
συµβολή που είχε για την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα
αναγνωρίζεται από όλους.
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Δεν δίστασε να έρθει σε ρήξη µε το θεσµό της βασιλείας, όταν
το απαίτησαν τα εθνικά θέµατα, όπως επίσης, και για τις
αντισυνταγµατικές παρεµβάσεις του Βασιλιά στα δηµοκρατικά
και εκλογικά πράγµατα της χώρας.
Οργάνωσε τα εργασιακά στη χώρα µας. Δηµιούργησε το
θεσµικό πλαίσιο για το συνδικαλισµό και την προστασία των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων: αποζηµιώσεις για τα εργατικά
ατυχήµατα, συλλογικές συµβάσεις, επιθεώρηση εργασίας.
Πραγµατοποίησε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.
Πραγµατοποίησε τη µεγάλη αγροτική µεταρρύθµιση µε την
αναδιανοµή των τσιφλικιών, ενώ συγκρότησε το Υπουργείο
Γεωργίας.
Στήριξε την καλύτερη δυνατή οργάνωση της εγκατάστασης
του ενάµισι εκατοµµυρίου και πλέον προσφύγων Μικρασιατών
στη µητέρα πατρίδα, ενώ συνετέλεσε αποφασιστικά στην
επιτυχή ενσωµάτωσή τους στον εθνικό κορµό.
Ίδρυσε το Υπουργείο Περιθάλψεως, το µετέπειτα Υπουργείο
Υγείας.
Πάντα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να
τονίζουµε ιδιαίτερα για τη νέα γενιά ότι ήταν ο δηµιουργός της
Νέας Ελλάδας. Πικράθηκε για τα αποτελέσµατα των εκλογών
του 1920 που οδήγησαν στις µετέπειτα γνωστές εξελίξεις που
συνετέλεσαν στην Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά δεν δίστασε
να διαπραγµατευτεί µε αξιοπρέπεια τη Συνθήκη της Λωζάνης.
Σήµερα που η ελληνική κοινωνία, ολόκληρη η χώρα,
προσπαθεί να πετύχει την κοινωνική και οικονοµική ανάκαµψη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ύστερα από έξι χρόνια συνεχόµενης ύφεσης, η προσωπικότητα
του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Εθνάρχη µας, µας δίνει κουράγιο,
µας εµψυχώνει και µας δείχνει τον δρόµο για την ανάγκη
διασφάλισης ευρωπαϊκών στηριγµάτων και συµµαχιών της
χώρας.
Τονίζω ιδιαίτερα αυτήν την παράµετρο γιατί και σήµερα κάποιοι, ευτυχώς πολύ λίγοι, επιµένουν και µέσα στη Βουλή στο
ίδιο µήκος κύµατος µε τους τότε λαϊκιστές κατά την ηπιότερη έκφραση.
Ναι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πέτυχε όλα εκείνα για τα οποία
θα µιλούν πολλές γενιές και βέβαια η ιστορία διαχρονικά. Ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίοδο που οι συγκρούσεις ανάµεσα σε κράτη,
ανάµεσα σε λαούς, που οι εµφύλιες συρράξεις είναι σχεδόν
κοντά µας, χρειαζόµαστε ασφαλή πορεία µε σαφή ευρωπαϊκό
προσανατολισµό χωρίς αµφισηµίες, µε εθνική αξιοπρέπεια για
την οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη.
Κυρίες και κύριοι, αυτό που κυρίως, όµως, χρειαζόµαστε είναι
να διαµορφώσουµε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, µία καλύτερη προοπτική για τη νέα γενιά και ο Ελευθέριος Βενιζέλος µε
τα διδάγµατά του µπορεί να µας βοηθήσει και σήµερα σε αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η αναφορά µας
στον Ελευθέριο Βενιζέλο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσα ρύθµιση για την
αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω
πρόωρης λήξης της θητείας του” (Α’ 136) και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της της
9ης Οκτωβρίου 2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία µόνο συνεδρίαση.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Κασσής. Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζεται ειδικός αγορητής
ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης. Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής ορίζεται ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς ορίζεται ειδική
αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, έχουµε καµµία πληροφορία για τον χρόνο
διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα µιλήσουν
ένας-δύο εισηγητές, ώσπου να συγκεντρωθούν οι συνάδελφοι και
θα αρχίσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα µέλη από το πρόγραµµα «ΙΑΣΩΝ» του
Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας, από την Ένωση Γονέων Σικιαριδείου Ιδρύµατος, καθώς και από το Κέντρο Ηµέρας Ενηλίκων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την υποπαράγραφο Ε.2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 συστάθηκε η
θέση του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων, ο οποίος επιλέγεται και διορίζεται µε πενταετή θητεία µετά από απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη θεσµική αλλαγή στη
φορολογική διοίκηση τα τελευταία χρόνια. Η θέση του Γενικού
Γραµµατέα Εσόδων µπορεί να αποτέλεσε µνηµονιακή µας υποχρέωση, αλλά ήρθε να καλύψει µία πάγια ανάγκη της φορολογικής διοίκησης για την εξασφάλιση της συνέχειας και της
αποτελεσµατικότητάς της.
Η φορολογική δικαιοσύνη και η φορολογική ισότητα αποτελούν
τα πρωταρχικά και τα απαραίτητα συστατικά για να οικοδοµηθεί
η φορολογική συνείδηση στον πολίτη. Η χρονική διάρκεια της θητείας του κρίθηκε απαραίτητη ώστε να υπάρχει µόνιµο στέλεχος
σε µία τέτοια νευραλγική θέση και να µην εξαρτάται ούτε από ανασχηµατισµούς, ούτε από αλλαγές κυβερνήσεων.
Για τον πρόωρο, όµως, τερµατισµό της θητείας του, ο νόµος
προέβλεπε τις εξής περιπτώσεις: πρώτον, την παραίτησή του, δεύτερον, την εισήγηση της αντικατάστασής του από τον Υπουργό
Οικονοµικών, λόγω µη επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων που είχαν τεθεί κατά τον διορισµό του, αλλά αυτό δεν µπορούσε να γίνει σε καµµία περίπτωση πριν την παρέλευση δύο ετών
από την τοποθέτησή του, τρίτον, την επιβολή εναντίον του ποινών
που προβλέπονται στο Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, όπως η έκδοση εντάλµατος σύλληψης, αυτοδίκαιη ή δυνητική θέση ή αργία
κ.λπ. και, τέταρτον, την εισήγηση από πλευράς του Υπουργείου
Οικονοµικών της αντικατάστασής τουγια αδυναµία άσκησης των
καθηκόντων του λόγω ασθενείας.
Ο πρώτος Γενικός Γραµµατέας ήταν, ως γνωστόν, ο κ. Χάρης
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Θεοχάρης, ο οποίος και παραιτήθηκε στις αρχές Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Λίγες ηµέρες µετά την αποδοχή της παραίτησής
του, ανέλαβε τα καθήκοντα, ως γνωστόν, η νέα Γενική Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων,η κ. Κατερίνα Σαββαΐδου.
Στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, όµως, δεν υπήρχε ρητή διάταξη
για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του. Το ζήτηµα της πρόωρης
αντικατάστασής του ρυθµίστηκε εκτάκτως µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο
της φορολογικής διοίκησης.
Θυµίζω ότι από τις 5 έως τις 10 Ιουνίου του 2014, διάστηµα κατά
το οποίο και η ορίστηκε η νέα γραµµατέας, υπήρξε αναστολή χορήγησης φορολογικών πιστοποιητικών µέσω του συστήµατος
TAXIS. Έρχεται, λοιπόν, το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα
να κυρώσει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, προσθέτοντας
στο πρώτο άρθρο του ν. 4093/2012 ότι «σε περίπτωση πρόωρης
λήξης της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζεται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ένας από τους
προϊσταµένους της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων ως αναπληρωτής για το χρονικό διάστηµα από
τη λήξη της θητείας τον µέχρι το διορισµό του διαδόχου του».
Σχετικά µε την παραίτηση του πρώην γενικού γραµµατέα και το
θόρυβο που την ακολούθησε, δεν νοµίζω πως υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι για δυόµισι χρόνια ο πρώην γενικός γραµµατέας δεν είχε την πλήρη ελευθερία να σχεδιάσει τη στρατηγική
του και να υλοποιήσει τους στόχους του. Υπήρξε ελευθερία να µεταφέρει πιστώσεις από τον ένα κωδικό στον άλλον των υπηρεσιών
και των φορέων της γενικής γραµµατείας, ενώ ήταν υπεύθυνος
και των συµβάσεων για τα έργα υπηρεσιών και των φορέων που
υπάγονται στη γενική γραµµατεία µέχρι του ποσού των 5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Μάλιστα, στο τέλος του 2013, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ενισχύθηκε µε εκατόν εβδοµήντα δύο επιπλέον αρµοδιότητες, από την απόφαση παράτασης προθεσµιών που
ορίζονται από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για ολόκληρη
τη χώρα µέχρι τον ορισµό του τύπου και του περιεχοµένου των
δηλώσεων, των στοιχείων που υποβάλλονται σ’ αυτές και του τρόπου υποβολής τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αναγκαία η ανεξαρτησία της
φορολογικής διοίκησης, αλλά όταν έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε
το λαϊκό αίσθηµα, τότε υπάρχει πρόβληµα. Κάποιος δεν έκανε
καλά τη δουλειά του και έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες του.
Ποιος µπορεί να δεχθεί ότι στον ΕΝΦΙΑ έγιναν σε τέσσερις χιλιάδες οικισµούς λάθη; Υπήρξε προχειρότητα στον σχεδιασµό του
φόρου ακινήτων, αλλά προχειρότητα και στην επικοινωνιακή του
αντιµετώπιση, αφού η έκδοση του φόρου κατέληξε πραγµατικά σε
φιάσκο, τη στιγµή που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θα
πληρώσει φόρο 15% µε 20% µικρότερο σε σχέση µε το χαράτσι.
Φυσικά, δεν θα πρέπει να µηδενίσουµε και την προσφορά του
προηγούµενου γραµµατέα εσόδων στη φορολογική διοίκηση,
καθώς τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν σηµαντικά βήµατα για τον
εκσυγχρονισµό της. Τα ποσοστά των φορολογικών εσόδων αυξήθηκαν, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι από τα πεντέµισι εκατοµµύρια φορολογικές δηλώσεις, µόνο οι είκοσι χιλιάδες
υπεβλήθησαν χειρόγραφα στις κατά τόπους εφορίες.
Το σχέδιο νόµου που έχει έλθει προς επεξεργασία και ψήφιση
στην επιτροπή αποτελείται συνολικά από τρία άρθρα.
Με το πρώτο άρθρο κυρώνεται η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία αναπληρώθηκε το κενό στη θέση του Γενικού
Γραµµατέα Εσόδων.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχηθώ στην κ. Σαββαΐδου
«καλή επιτυχία στα καθήκοντά της και εξάντληση της θητείας της».
Γνωρίζοντάς την, θέλω να πω στο Σώµα ότι έχει στο σκεπτικό της
πως οι Έλληνες φορολογούµενοι έχουν φοροδοτική αδυναµία και
δυσκολία και δεν είναι µπαταχτσήδες που θέλουν να κλέψουν το
ελληνικό κράτος.
Στη συνέχεια, στο άρθρο 2 έχουµε την προσθήκη τροποποιητικών και συµπληρωµατικών διατάξεων του ν. 2969/2001 για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. Οι βελτιώσεις στη
νοµοθεσία προήλθαν κατόπιν εισηγήσεων των φορέων και των
επαγγελµατιών του χώρου για χρονίζοντα προβλήµατα της ελλη-
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νικής ποτοποιίας και αποσταγµατοποιίας, σε συνδυασµό µε την
αναγκαία σύγκλιση του νόµου προς τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Παράλληλα, απλουστεύονται οι έλεγχοι του Γενικού Χηµείου
του Κράτους, µε στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς
τους, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην εξασφάλιση των δηµοσίων εσόδων.
Θα σταθώ στις παραγράφους 3 και 5, µε τις οποίες αίρονται οι
αναχρονιστικοί περιορισµοί που υπήρχαν σχετικά µε τη συλλειτουργία αποσταγµατοποιείων και οινοποιείων. Είναι µία ρύθµιση
που θα δώσει ώθηση στην επιχειρηµατικότητα, αφού απλουστεύονται οι διαδικασίες αδειοδότησης, έτσι ώστε ένας επιχειρηµατίας πέραν της οινοποιητικής του δραστηριότητας να µπορεί
να παράγει αλκοολούχα προϊόντα και να τα εµφιαλώνει στο εµφιαλωτήριο εκείνο που διαθέτει, χωρίς να απαιτείται και νέα άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος ποτοποιού, όπως ισχύει µέχρι σήµερα.
Με δεδοµένο µάλιστα ότι στη χώρα µας λειτουργούν πολλές µικροµεσαίες µονάδες αυτού του είδους, η εν λόγω ρύθµιση θα
συµβάλλει ουσιαστικά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Επιπλέον, για την παραγωγή τσίπουρου ή τσικουδιάς, δηλαδή
ενός εθνικού αποστάγµατος που έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωγραφική ένδειξη υπέρ της Ελλάδας στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών, παρέχει τη δυνατότητα ανοχής
έως 15% επί του προβλεπόµενου ορίου απόδοσης των σταφυλιών
σε άνυδρη αλκοόλη.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τα σταφύλια που θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή αποστάγµατος επιτρέπεται να
περιέχουν ως ανώτατο όριο 7,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά εκατό κιλά µάζας τους. Λόγω της γεωγραφικής και εδαφικής ποικιλοµορφίας της χώρας µας, αλλά και των πολλών
τοπικών ποικιλιών σταφυλιών, η συγκεκριµένη πρώτη ύλη παραγωγής χαρακτηρίζεται από µεγάλη ετερογένεια από περιοχή σε
περιοχή, µε αποτέλεσµα κατά τους προβλεπόµενους ελέγχους να
δηµιουργούνται προβλήµατα στις επιχειρήσεις.
Επίσης, µε την παράγραφο 6 δίνεται η δυνατότητα και στους
οινοπνευµατοποιούς Α’ κατηγορίας να διενεργούν πλήρη µετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης γεωγραφικής προέλευσης. Η ρύθµιση αυτή προασπίζει τον υγιή ανταγωνισµό, αφού στη χώρα µας
λειτουργεί µόλις ένα οινοπνευµατοποιείο Β’ κατηγορίας, ενώ γίνεται και η αναγκαία προσαρµογή των εθνικών διατάξεων για την
πλήρη µετουσίωση της αλκοόλης προς την ισχύουσα νοµοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εδώ να σηµειώσω ότι η χορήγηση της άδειας εµφιάλωσης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ουδέτερης ή πλήρως
µετουσιωµένης είναι αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Στο άρθρο 3 ρυθµίζεται η αξιοποίηση της κινητής περιουσίας
του ΕΟΜΜΕΧ. Συγκεκριµένα, η κινητή περιουσία του οργανισµού,
η οποία έχει περιέλθει στο δηµόσιο, δύναται να παραχωρηθεί άνευ
ανταλλάγµατος σε δηµόσιες υπηρεσίες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου.
Στόχος του ΕΟΜΜΕΧ κατά την ίδρυσή του ήταν να προωθήσει
και να στηρίξει την εθνική βιοτεχνία και χειροτεχνία. Πλέον οι αρµοδιότητες έχουν µεταφερθεί στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.
Όµως, η κινητή περιουσία του ΕΟΜΜΕΧ αποτελεί µέρος της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Από την κατάργησή του και µετά
δεν υπήρχε το νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε να ανταποκριθεί σε αιτήµατα για χρήση της κινητής περιουσίας από τα λαογραφικά µουσεία -για παράδειγµα- ή από σχολές των ΟΤΑ χωρίς αντάλλαγµα.
Τέλος, την περασµένη Παρασκευή κατατέθηκε µια τροπολογία
στο νοµοσχέδιο από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας,
για να λυθεί αυτό το θέµα. Με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζοµένους να
προσφύγουν µονοµερώς στη διαιτησία, εφόσον το ένα από τα δύο
µέρη αρνηθεί τη διαµεσολάβηση.
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα έφεσης κατά των αποφάσεων της διαιτησίας, στην οποία θα µπορούν πλέον να συµµετέχουν και τακτικοί δικαστές.
Επιπλέον, η διαιτησία θα µπορεί να καθορίσει τα ελάχιστα όρια
των αποδοχών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την οικονοµική κατά-
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σταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων.
Συνοψίζοντας, έχουµε στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο τριών σηµείων. Το πρώτο αφορά τη διασφάλιση της οµαλής συνέχισης του
έργου της φορολογικής διοίκησης. Το δεύτερο αφορά τη βελτίωση και απλοποίηση της νοµοθεσίας για την παραγωγή και εµπορία της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων προϊόντων,
καθώς και των διαδικασιών ελέγχου αυτών. Το τρίτο αφορά την
ουσιαστική αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του ΕΟΜΜΕΧ, η
οποία παραχωρείται στη διάθεση των πολιτών µέσω της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Συνεπώς θεωρώ ότι δεν υπάρχει προφανής λόγος αρνητικής
αντιµετώπισης από πλευράς Αντιπολίτευσης. Αυτό διαφάνηκε και
από τη συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή. Κάλλιστα θα µπορούσε να συγκεντρώσει µια ευρύτερη πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Γελαλής.
Προφανώς, κύριοι συνάδελφοι, αν δεν συγκεντρωθείτε, δεν
µπορούµε να κάνουµε την ονοµαστική ψηφοφορία. Είπαµε ότι θα
γίνει στις 12.00’, αλλά η Αίθουσα είναι σχεδόν άδεια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τι να κάνω εγώ, κύριοι συνάδελφοι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Να γίνει επί των παρόντων, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Γελαλή, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ -δεν µπορώ να καταλάβω- έχουµε καινούρια ήθη
και έθιµα εδώ πέρα; Είναι δυνατόν να συζητάµε τώρα ένα θέµα
και να µας έρχονται τροπολογίες την τελευταία στιγµή για τόσο
ουσιαστικά θέµατα; Και δεν είναι η πρώτη φορά. Συνεχώς θα
έχουµε τα ίδια και τα ίδια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αίσχος! Να φύγετε γρήγορα!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ξεφεύγουµε πλέον από µία νοµοθεσία
και από µία λειτουργία της Βουλής. Ψηφίστε τα από µόνοι σας ή
µην τα φέρνετε καθόλου! Φέρτε υπουργικές αποφάσεις, για να τελειώνουµε, για να ξέρουµε τι γίνεται! Είναι δυνατόν τώρα να
έχουµε δύο τροπολογίες από είκοσι πέντε σελίδες η καθεµία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι δύο νοµοσχέδια!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Και έχουν άµεση σχέση µε αυτό που
συζητάµε! Τέλος πάντων!
Όσον αφορά το θέµα µας, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που έχει τέσσερα άρθρα.
Στο πρώτο άρθρο έρχεστε να κυρώσετε µια πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η οποία είναι καθαρά επικοινωνιακή, γιατί δείχνει
την αδιέξοδη πολιτική που έχετε εφαρµόσει. Προκειµένου να διαχειριστείτε την ήττα σας στις εκλογές, ψάχνετε να βρείτε ένα εξιλαστήριο θύµα και αυτό είναι ο κ. Θεοχάρης.
Το δεύτερο άρθρο αφορά την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και περισσότερο την ποτοποιία και την αποσταγµατοποιία. Εισάγεται σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, χωρίς
συζήτηση, χωρίς διαβούλευση µε φορείς και καθαρά αποσπασµατικά και επιδερµικά ένα τόσο ουσιαστικό θέµα που αφορά τον
πρωτογενή τοµέα, για τον οποίο κόπτεται και η συγκυβέρνηση ότι
είναι πυλώνας ανάπτυξης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, προφανώς, υπάρχει εισηγητής στο Βήµα. Δεν άρχισε η ονοµαστική ψηφοφορία, για να αρχίσουµε να µιλάµε πιο άνετα.
Κάνετε ησυχία, παρακαλώ!
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Το τρίτο άρθρο αφορά τη µεταβίβαση
της περιουσίας του ΕΟΜΜΕΧ στο ελληνικό δηµόσιο. Για αυτό το
θέµα είχαµε κάνει κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν πήραµε απαντήσεις.
Το τέταρτο άρθρο αφορά την έναρξη ισχύος.
Ας δούµε τα θέµατα, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά.
Όσον αφορά το πρώτο θέµα, τι ήταν αυτό που ανάγκασε τον
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Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων να παραιτηθεί; Γιατί χρειάζεται µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για να παρακάµψετε
την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος; Δεν ήταν καλός στη δουλειά του; Ήταν καλός στη δουλειά του; Τι είναι αυτά τα οποία
αναγκάζουν ένα γενικό γραµµατέα να παραιτηθεί πριν από την
πενταετία;
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καράµπελας στην επιτροπή ανέφερε: «Η θέση του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων ήρθε να
καλύψει µία πάγια ανάγκη της φορολογικής διοίκησης για την εξασφάλιση της συνέχισης και της αποτελεσµατικότητας». Ακόµα,
είπε: «Η χρονική διάρκεια της θητείας του ήταν απαραίτητο να
υπάρχει, ώστε να µην εξαρτάται ούτε από ανασχηµατισµούς, αλλά
ούτε από αλλαγές κυβερνήσεων».
Συµφωνούµε, κύριε συνάδελφε. Γιατί, όµως, δεν ολοκλήρωσε
τη θητεία; Γιατί παραιτήθηκε µετά τις Ευρωεκλογές;
Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα που ήταν γενικός γραµµατέας,
κατά την άποψή σας, ήταν πολύ καλός. Και ξέρετε γιατί; Γιατί αύξησε τα έσοδα το λέτε και εσείς αύξησε τα φορολογικά έσοδα.
Τον κατηγορήσατε για τον ΕΝΦΙΑ.
Ψάχνουµε, δηλαδή, να βρούµε ένα εξιλαστήριο θύµα που λέγεται Θεοχάρης; Ήταν υπεύθυνος ο κ. Θεοχάρης για τον νόµο που
φέρατε εδώ πέρα, γι’ αυτό το έκτρωµα; Δεν είσαστε υπεύθυνοι
εσείς που ψηφίσατε την τροπολογία του νόµου για τον ΕΝΦΙΑ; Δεν
φταίει ο κ. Καραβίτης; Δεν φταίει ο κ. Στουρνάρας; Φταίει και ο κ.
Θεοχάρης, ένα εκτελεστικό όργανο; Ό,τι αποφασίσετε εσείς ως
συγκυβέρνηση, αυτό θα πράξει και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων. Είπαµε, όµως, ότι δεν αναλαµβάνουµε ευθύνες ως
Κυβέρνηση. Τα ρίχνουµε στο γενικό γραµµατέα και τελειώνουµε!
Το δεύτερο άρθρο είχε ξαναέρθει στη Διαρκή Επιτροπή. Αποσύρθηκε και ξαναέρχεται τώρα. Κύριο σηµείο του άρθρου αυτού
είναι η παράγραφος 3, η οποία λέει –και είναι θετικό το στοιχείο
αυτό- ότι επιτρέπεται να συλλειτουργεί και να συστεγάζεται οινοποιείο µε αποσταγµατοποιείο. Βεβαίως, αυτό ήταν ένα αίτηµα του
κλάδου εδώ και αρκετά χρόνια.
Από την άλλη , επαναφέρει τον έλεγχο και την εποπτεία των οινοποιείων από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Όλα αυτά τα χρόνια
ο κλάδος ταλανιζόταν από το ένα Υπουργείο στο άλλο, µεταξύ Γενικού Χηµείου του Κράτους και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
και ήταν βεβαίως πολύ πιο δύσκολοι οι έλεγχοι, οι οποίοι γίνονταν
από τα δύο Υπουργεία. Με το ν. 4245 είχαν µεταβιβαστεί οι αρµοδιότητες αυτές αποκλειστικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέση η οποία εναρµονιζόταν και µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2, εάν ένα οινοποιείο συλλειτουργεί µε
αποσταγµατοποιείο στις ίδιες εγκαταστάσεις, τότε ο έλεγχος επανέρχεται, λέει το Γενικό Χηµείο του Κράτους, και θα γίνεται ξανά
από δύο υπηρεσίες.
Η συγκεκριµένη τροπολογία νοµίζω ότι δεν συµβάλλει ούτε
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας,
ούτε στην απλοποίηση των διατάξεων, ούτε στην κατάργηση της
γραφειοκρατίας. Απεναντίας, µε όλα αυτά έρχονται να αυξηθούν
οι διαδικασίες τις οποίες φέρνετε.
Στην ίδια παράγραφο δίνεται µία ανοχή 15% στο όριο της απόδοσης αλκοόλης των στεµφύλων αντί για 7,5% που ίσχυε. Η ανοχή
αυτή υπήρχε ως οδηγία, αλλά θα αποκτήσει τώρα ισχύ νόµου. Το
όριο είτε είναι 15% είτε είναι 7,5% είναι αυθαίρετο και δεν είναι
επιστηµονικά τεκµηριωµένο. Δηµιουργεί προβλήµατα στους παραγωγούς, που θέλουν να είναι νόµιµοι. Επίσης, δεν υπάρχει κοινοτική οδηγία που να αναφέρεται σε ποσοστό. Είµαστε, λοιπόν,
υπέρ της κατάργησης αυτού του ποσοστού. Ζητούµε να διαγραφεί 7,5% ή το 15%, όπου υπάρχει.
Γενικότερα, αυτές οι διατάξεις, οι οποίες έρχονται –το είπα και
στην αρχή- είναι καθαρά επιδερµικές και δεν µπαίνουν στην ουσία
του θέµατος.
Η ουσία του θέµατος είναι ότι έχουµε έναν παραγωγικό κλάδο,
ο οποίος θα πρέπει να στηριχθεί και µε αυτόν τον τρόπο να στηριχθεί και η τοπική κοινωνία και οι τοπικές επιχειρήσεις. Επειδή
κατοικώ και σε µία περιοχή, η οποία έχει έντονο τον πρωτογενή
τοµέα και την παραγωγή του τσίπουρου, θα επικεντρωθώ ακριβώς
σε αυτό το προϊόν.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να οριστεί ότι τα τσίπουρα µε γεωγραφική ένδειξη πρέπει υποχρεωτικά να παράγονται από σταφύλια
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αυτών των περιοχών και η παραγωγή και η εµφιάλωση να γίνεται
στην εν λόγω περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Η κατοχύρωση βεβαίως της ονοµασίας
του τσίπουρου στην Ελλάδα µάς επιβάλλει να βρούµε τρόπους
ενίσχυσης της παραγωγής, βελτίωσης της ποιότητας, αλλά και
ελέγχου στην όλη διαδικασία. Αποτελεί αναγκαιότητα η διαφύλαξη
του τρόπου παραγωγής, η οποία στηρίζεται στη σταφυλική παραγωγή της χώρας, µετά από το αρνητικό παράδειγµα του ούζου,
το οποίο από προϊόν σταφυλιού έγινε σήµερα ένα προϊόν εισαγόµενου γεωργικού οινοπνεύµατος, κάτι το οποίο δεν βοηθά ούτε
την εγχώρια παραγωγή, αλλά αντιθέτως θα έλεγα ότι την αντιστρατεύεται.
Πρέπει να οριστεί ότι το τσίπουρο είναι το αλκοολούχο ποτό
που παράγεται αποκλειστικά από τα στέµφυλα σταφυλιών που
καλλιεργούνται και ενοποιούνται σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η απόσταξη και τυποποίηση πρέπει να γίνεται επίσης
στις ίδιες περιοχές. Αυτό θα είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα για
το συγκεκριµένο ελληνικό προϊόν και βέβαια θα έχει όλες τις θετικές προεκτάσεις τις οποίες έχει ένα συγκεκριµένο προϊόν.
Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να ενισχυθεί η αµπελοκαλλιέργεια, διότι τα σταφύλια δεν πλεονάζουν πια στη χώρα µας. Ξέρετε ότι γίνεται εισαγωγή πολλών και φθηνών κρασιών από άλλες
χώρες. Βέβαια, µε την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
των ελληνικών προϊόντων θα καταπολεµήσουµε και το λαθρεµπόριο στα αλκοολούχα ποτά, θέµα στο οποίο είχα αναφερθεί και
στην επιτροπή.
Το άρθρο 3 αφορά τη µεταβίβαση της κινητής περιουσίας από
την «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» σε φορείς του δηµοσίου. Φαίνεται εκ πρώτης
όψεως ότι είναι µια ευνοϊκή διάταξη για τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου. Σας είχα κάνει δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, και
θα τις ξανακάνω για να δούµε αν θα έχουµε σήµερα µία απάντηση.
Πρώτον, γιατί προβλέπεται ότι για τη µεταβίβαση ή την παραχώρηση χρήσης δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα περί ευθύνης µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και
κατ’ εντολήν των δανειστών; Δεύτερον, υπάρχουν ανεξόφλητες
απαιτήσεις εις βάρος του οργανισµού από όλους αυτούς –δηλαδή
συνεργάτες, προµηθευτές και επαγγελµατίες- που είχαν επαφή
σε προγράµµατα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν; Περιµένουµε µία απάντηση και σε αυτά.
Επιγραµµατικά θα ήθελα να πω το εξής. Ξέρετε πολύ καλά ότι
εµείς είµαστε αντίθετοι σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εποµένως, δεν είµαστε στην κατεύθυνση του να ψηφίσουµε αυτή
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα άρθρα που υπάρχουν είπαµε
τα εξής. Όσον αφορά το άρθρο 1 είπαµε ότι είµαστε ενάντια στην
πράξη και θα το καταψηφίσουµε. Στο άρθρο 2 θα πούµε «παρών»,
γιατί ζητάµε να µην γίνονται επιδερµικές µόνο συζητήσεις, αλλά
να φέρετε εδώ στη Βουλή ολοκληρωµένο νόµο και για το θέµα
του πρωτογενή τοµέα και το θέµα του τσίπουρου, να κληθούν οι
φορείς, να γίνει µία συζήτηση και από εκεί και πέρα να ψηφίσουµε.
Ως προς το άρθρο 3, περιµένουµε την απάντησή σας, για να
δούµε τι θα κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
Λάβαµε επιστολή από την κ. Ραχήλ Μακρή, µε την οποία µας
ενηµερώνει ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. Αντίστοιχα λάβαµε επιστολή
από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε την οποία γίνεται δεκτή η
προσχώρηση.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη. Λάβαµε επιστολή µε την οποία µας ενηµερώνει ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
Αντίστοιχα η οµάδα αυτή αποδέχεται την προσχώρηση.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επίσης, από τη
Χρυσή Αυγή αντικαθίσταται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Αντί του κ. Ηλία Παναγιώταρου για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασσής, ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ και
αµέσως µετά θα γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Κύριε Κασσή, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αφορά την Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της
θητείας του (Α’136) και άλλες διατάξεις».
Επικυρώνει µία αναγκαία απόφαση που ελήφθη µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και αφορά την αντιµετώπιση της ανάγκης
αναπλήρωσης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Γενικά, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ως διαδικασία,
δεν τιµούν πολύ τη δηµοκρατία και την οµαλή λειτουργία της,
αλλά σε έκτακτες καταστάσεις, όπως αυτή, µπορεί να βρει χρησιµότητα.
Βέβαια, όσον αφορά τη λήξη της θητείας του κ. Θεοχάρη, δεν
ξέρω αν παραιτήθηκε ή αν αντικαταστάθηκε, δεν ήταν και ό,τι το
καλύτερο για τη λειτουργία του θεσµού στα χρόνια που υπηρέτησε. Γνωρίζουµε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις. Τα έσοδα αυξήθηκαν κυνηγώντας τους µικρούς και ανήµπορους επιχειρη- µατίες
και νοικοκυριά. Και σε σχέση µε τα έσοδα του κράτους, αυτά ήταν
πολύ περιορισµένα απότους µεγάλους.
Άρα και η κ. Σαββαΐδου καλείται στη συγκεκριµένη θέση να λειτουργήσει καλύτερα, γιατί για παράδειγµα υπήρχαν πάρα πολλά
προβλήµατα µε τον τρόπο λειτουργίας που ανακοινώθηκε σχετικά
µε τον ΕΝΦΙΑ. Άρα καλείται να τα διορθώσει και, κύριε Υπουργέ,
άµεσα.
Ως εκ τούτου, δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε µε την κύρωση
που αφορά τις αλλαγές του ν.2969/2001, που αντιµετωπίζει πάρα
πολλά προβλήµατα στην ποτοποιία και την αποσταγµατοποιία.
Πρόκειται για προβλήµατα που έχουν τεθεί από τους αρµόδιους
φορείς και επιτέλους αντιµετωπίζονται.
Βέβαια, εδώ πρέπει να επισηµάνω κάποιες αλλαγές και παρατηρήσεις οι οποίες χρειάζονται. Ουσιαστικά το δεύτερο άρθρο
είναι προφανές ότι προέρχεται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους,
ενώ επίσης φανερό είναι ότι δεν υπήρχε καµµία προηγούµενη διαβούλευση ή συνεννόηση µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και αναρωτιέµαι αν αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό σε εσάς,
δηλαδή τι έχει προτείνει το Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Και αναφέροµαι επιµέρους σε παρατηρήσεις που πρέπει να
διορθωθούν, όπως είναι στην παράγραφο 1, η προσθήκη της παραγράφου 12 στο άρθρο 3 του ν.2969/2001. Η παρατήρηση είναι
να διαγραφεί.
Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του
ν.2969/2001 µε προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα
–µηλίτης, απίτης και τα λοιπά- και από κρασί δευτερίας, τα οποία
εµπεριέχονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στον κανονισµό 1308/2013 για την κοινή οργάνωση των
γεωργικών αγορών.
Η παράγραφος 3 αφορά στην αντικατάσταση της παραγράφου
Γ3 του άρθρου 7 του ν.2969/2001 και σε προσθήκη παραγράφου
Γ4. Η παρατήρηση εδώ είναι να διαγραφεί η παράγρα- φος Γ3. Η
προσθήκη αυτή επηρεάζει το πεδίο εφαρµογής του ν.4235/2014
«Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στον τοµέα των τροφίµων», όσον αφορά τον έλεγχο των οινοποιείων όταν αυτά συστεγάζονται µε αποσταγµατοποιεία.
Με τη διάταξη αυτή επανέρχονται συναρµοδιότητες µεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Γενικού Χηµείου του
Κράτους στον έλεγχο των οινοποιείων που ταλαιπωρεί επί δεκαετίες τους πολίτες και τις υπηρεσίες και καταργήθηκε µε τον
ν.4235/2014.
Ωστόσο, αν αυτό δεν είναι εφικτό, δηλαδή η απαλοιφή της συγκεκριµένης διάταξης, προτείνεται µια νέα βελτιωµένη διατύπωση
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που παραπέµπει τη ρύθµιση του θέµατος σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η προτεινόµενη ρύθµιση είναι η εξής: Τα αποσταγµατοποιεία
µπορούν να συστεγάζονται και να συλλειτουργούν µε οινοποιεία,
τα οποία στην περίπτωση αυτή τελούν υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόµου αρµοδίων αρχών.
Στην περίπτωση αυτή, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, καθώς και η κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια όσον αφορά τη συστέγαση και συλλειτουργία του
αποσταγµατοποιείου µε τοοινοποιείο.
Στην παράγραφο 4 υπάρχει αντικατάσταση την παραγράφου
Δ.6. στο άρθρο 7 του ν. 2969/2001. Η παρατήρηση είναι ότι διαφωνούµε µε τη διάταξη αυτή, καθώς δηµιουργείται αµφισηµία
σχετικά µε τη συλλειτουργία ποτοποιείου-αποσταγµατοποιείουοινοποιείου. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η συλλειτουργία ποτοποιείου, το οποίο κατεργάζεται αλκοόλη, και οινοποιείου δεν
επιτρέπεται. Γι’ αυτό προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: Παράγραφος 6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και συλλειτουργεία ποτοποιείου σε ενιαίο χώρο µε άλλη επιχείρηση εκτός από
αποσταγµατοποιείο.
Kαι στην παράγραφο 5, για την αντικατάσταση της παραγράφου Δ.10. στο άρθρο 7 του ν. 2969/2001, η προτεινόµενη ρύθµιση
είναι το 10.α) Απαγορεύεται η εµφιάλωση αλκοολούχων ποτών
από άλλους επιχειρηµατίες πλην των ποτοποιών και β) κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, στις περιπτώσεις του αποσταγµατοποιείου που συστεγάζονται και
συλλειτουργούν µε οινοποιεία που διαθέτουν εµφιαλωτήριο.
Αυτές είναι οι παρατηρήσεις όσον αφορά το δεύτερο θέµα.
Επίσης, είναι πολύ θετική η ρύθµιση για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.», η οποία έχει περιέλθει στο
ελληνικό δηµόσιο από δηµόσιες υπηρεσίες, Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόµενα από το δηµόσιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει εισηγητής στο Βήµα!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όπως τονίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η συγκεκριµένη ρύθµιση µπορεί να φέρει έσοδα και εξοικονόµηση πόρων.
Σχετικά µε την τροπολογία που αφορά στη διαιτησία και τη µεσολάβηση, περιµένουµε τις βελτιώσεις από τον αρµόδιο Υπουργό
κ. Βρούτση, για να τοποθετηθούµε.
Με όλα αυτά και µε τις παρατηρήσεις που ανέφερα, συµφωνούµε στην υπερψήφιση του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Κασσή.
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, είκοσι έξι µέλη της καθολικής εφηµερίδας «LA CROIX».
Σάς καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο σηµείο αυτό διακόπτουµε τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών, για να
διεξαγάγουµε την ονοµαστική ψηφοφορία στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί των άρθρων 5 και 7 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Παρών.
Η κ. Όλγα Γεροβασίλη. Παρούσα.
Ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη. Απούσα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Σταθάς. Απών.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης. Παρών.
Η κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης. Παρών.
Η κ. Ευγενία Βαµβακά. Απούσα.
Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου. Παρούσα.
Η κ. Μαρία Διακάκη. Παρούσα.
Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου. Παρούσα.
Ο κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ. Απών.
Ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος. Παρών.
Η κ. Μάνια Παπαδηµητρίου. Απούσα.
Η κ. Χαρούλα Καφαντάρη. Παρούσα.
Ο κ. Δηµήτριος Γάκης. Παρών.
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Ο κ. Δηµήτριος Γελαλής. Παρών.
Η κ. Μαρία Μπόλαρη. Παρούσα.
Η κ Θεανώ Φωτίου. Παρούσα.
Ο κ. Ιωάννης Ζερδελής. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση….
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, πριν διακόψουµε τη συνεδρίαση για να διεξαχθεί η ψηφοφορία, θα µπορούσα να πάρω τον λόγο για µία διόρθωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Στην υπ’
αριθµόν 1874 τροπολογία του νοµοσχεδίου αποδέχοµαι την πρόταση του Υφυπουργού κ. Ντόλιου για την αλλαγή της ηµεροµηνίας στο τέλος του άρθρου 3 από «14 Νοεµβρίου» σε «30
Νοεµβρίου».
Κυρία Πρόεδρε, καταθέτω τη διόρθωση για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα διόρθωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 7
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα 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 των άρθρων 5 και 7 του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές
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θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων,
σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
τους, από το 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): 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 και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο
επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Ανδρέα Ξανθού, Γεώργιου Βαρεµένου, Βασιλικής Κατριβάνου, Ιωάννη Μιχελογιαννάκη και Ευστάθιου Παναγούλη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν
από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «όχι».
Επίσης, η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη και οι κύριοι Γεώργιος Ορφανός και Δηµήτριος Χριστογιάννης απουσιάζουν και µε επι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στολή τους µας γνωρίζουν ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν
«ναι».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): 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)
Κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να καταµετρηθούν οι ψήφοι και να
εξαχθεί το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επανερχόµεθα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της
θητείας του» (Α’ 136) και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο τώρα ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, κ. Νικόλαος Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νιώθω την υποχρέωση να µεταφέρω την παράκληση µιας µεγάλης, µιας πολυµελούς αντιπροσωπείας αγροτών και άλλων υπερχρεωµένων συµπατριωτών µας δανειοληπτών, οι οποίοι ήρθαν
µε το κίνηµα «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» και έµειναν άναυδοι όταν πληροφορήθηκαν αυτήν την καινούργια πρόκληση µε τη γνωστή τροπολογία, που ρυθµίστηκαν τα κόκκινα θαλασσοδάνεια των
πολιτικών µπαταχτσήδων, αυτή τη σκανδαλώδη δηλαδή τροπολογία που σώζει τα υπερχρεωµένα ταµεία των κοµµάτων του κ.
Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου, µε το ακατάσχετο 40% της κρατικής χρηµατοδότησης των υπερχρεωµένων κοµµάτων τους.
Και µε παρακάλεσαν -και το κάνω ευχαρίστως, κατά καθήκοννα µεταφέρω στην Εθνική Αντιπροσωπεία τη δική τους παράκληση. Να ισχύσει το ίδιο και για αυτούς σε αυτήν την τροπολογία. Τι πιο λογικό άλλωστε;
Δύο Βουλευτές επαρχίας, ένας από την Αιτωλοακαρνανία και
ένας από την Ηλεία ήρθαν και είχαν –λέει- αυτήν την έµπνευση.
Τους έπιανε ο κόσµος στον δρόµο και τους έλεγε «κύριοι Βουλευτές, σας παρακαλώ πολύ κοιτάξτε να ρυθµίσετε τα δάνεια
των κοµµάτων». Και αυτοί «τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι» έφεραν αυτήν την τροπολογία. Αιφνιδιάστηκε η Κυβέρνηση και την
απεδέχθη ασµένως!
Ε, λοιπόν, τι πιο φυσιολογικό από το να λένε οι συµπατριώτες
µας αυτοί –τώρα είναι έξω από την Αίθουσα- «κάντε το ίδιο και
για εµάς!».
Γιατί πριν από λίγες µέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
Υπουργός Ανάπτυξης Νικόλαος Δένδιας διαβεβαίωνε τους Έλληνες ότι οι ρυθµίσεις στα κόκκινα δάνεια δεν θα χαρίσουν χρήµατα του ελληνικού λαού στους µπαταχτσήδες. Όµως, σήµερα
είδαµε όλοι µε αυτήν την τροπολογία-φάντασµα πώς όλα µπορούν να γίνουν.
Την ώρα, λοιπόν, που η Κυβέρνηση εντελώς παράνοµα ζητεί
να κατάσχονται οι αγροτικές επιδοτήσεις για την εξόφληση των
αγροτικών δανείων, ψηφίζει να είναι ακατάσχετες οι κρατικές επιχορηγήσεις των κοµµάτων, ενώ αυτές –προσέξτε!- είναι νόµιµα
εκχωρηµένες στο 100% του ποσού ως καλύµµατα δανείων στις
τράπεζες.
Για άλλη µια φορά θα επιµένω, γιατί -ποιος ξέρει;- µπορεί να
µην αργεί ο καιρός που δεν θα λογοδοτήσουν µόνον εκείνοι που
σήµερα κάνουν ότι δεν ακούνε, οι πολιτικοί, αλλά και εκείνοι που
είναι διορισµένοι στα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών εκ µέρους της Κυβέρνησης, για να υπερασπίζονται τα χρήµατα των
Ελλήνων πολιτών, που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Και ο οµιλών εκ µέρους του Χριστιανοδηµοκρατικού
Κόµµατος-πιθανότατα, όµως, και άλλοι- µε γραπτές κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις, όπως καλή ώρα σήµερα, τους λέω: Γιατί
δεν ζητάτε τα ανέγγυα δάνειά τους να τα εγγυηθούν προσωπικώς οι κύριοι αρχηγοί, όπως κάνετε µε όλους τους Έλληνες; Δεν
έχετε ευθύνη; Τώρα, λοιπόν –κοιτάξτε- όχι µόνο δεν ζητάνε εγγυήσεις για όσα είναι στον αέρα τελείως, αλλά και τις εγγυήσεις
που έχουν δέχονται να τις εκχωρήσουν.
Ρώτησα και προχθές, θα ρωτήσω και σήµερα εδώ, απ’ αυτό το
επίσηµο Βήµα της Βουλής, εάν η Πολιτική Άνοιξη είχε δάνεια στις
τράπεζες. Όταν διαλύθηκε, τα εξόφλησε; Εάν δεν τα εξόφλησε,
ποιος τα πλήρωσε; Δεν νιώθει κανείς την ανάγκη να απαντήσει;
«Του Μπάµπη είναι το κρέας;», όπως λέει ο λαός;
Καταθέτω, λοιπόν, αυτά τα έγγραφα για τα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε για ακόµη µία φορά
να επικυρώσουµε την ακολουθία µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που ρυθµίζει ένα πολύ κοµβικό στοιχείο της πορείας της
χώρας σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουµε. Το
έχουµε πει πολλές φορές και δεν πρέπει να κουραστούµε να το
λέµε, ότι για λόγους δηµοκρατικής αρχής θα πρέπει ο κάθε Βουλευτής, ο κάθε πολιτικός σχηµατισµός να διαφωνεί γενικώς µε τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Εποµένως, δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά και σε αυτήν τη βαριά αντιδηµοκρατική τακτική που εµφανίζεται και πάλι σήµερα ενώπιόν µας από τη
συγκυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου.
Να ρωτήσω και εγώ τώρα ποιο είναι το επείγον που χρειαζόταν
µια τέτοια πράξη; Παραβιάζω «ανοικτές» πόρτες. Και θα µου
πείτε: Μα δεν κουραστήκατε να τα λέτε, αφού βλέπετε ότι εµείς
δεν σας ακούµε; Παρακάµπτουµε την κοινοβουλευτική τάξη,
κάθε φορά που το ζητάνε οι ξένοι δανειστές µας. Άλλωστε
κάπως έτσι δεν διορίστηκε και ο κ. Χάρης Θεοχάρης; Έτσι δεν
ήταν όταν ο κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος υπέγραψε τότε εκείνη την
πράξη στις αρχές του Γενάρη; Την ξέρετε φαντάζοµαι. Την έχω
εδώ, θα την καταθέσω και αυτή, έτσι για να µένει στα Πρακτικά.
Γιατί ποιος ξέρει; Μπορεί να πρέπει οι επόµενοι από εµάς να ανατρέξουν.
Διαβάζω από την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πράξεις
Υπουργικού Συµβουλίου. Ακριβές αντίγραφο, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος.
Έτσι διορίστηκε –για να το θυµόµαστε- ο κ. Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι όλη αυτή η κουβέντα
που γίνεται γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς, αφού έχουν
λύσει µε αυτήν την αντιδηµοκρατική µέθοδο του µπάι πας το
πρόβληµά τους.
Όµως, πριν δούµε πώς δουλεύει αυτός ο θεσµός, µπαίνοντας
στα βαθιά, θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παρακαλέσω να συµφωνήσουµε και να αξιώσουµε από την Κυβέρνηση
να κάνει δεκτό το αίτηµα των πολιτών για την κατάργηση του
σταθµού λειτουργίας των διοδίων Μοσχοχωρίου, όπως µε τροπολογία έχει καταθέσει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, που απουσιάζει σε ταξίδι στο εξωτερικό εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων.
Του ίδιου περιεχοµένου, όµως, είναι και η τροπολογία που έχει
καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επανερχόµενος, λοιπόν, στο θέµα που συζητούµε, θέλω να
σας θυµίσω τον δεδοµένο, τον µνηµονιακό ν. 4093 που προέβλεπε αυτήν τη θέση του Γενικού Γραµµατέα. Γιατί τον παραίτησαν τον κ. Θεοχάρη; Τι του χρέωσαν και οι κυβερνητικοί
Βουλευτές και ο Αντώνης Σαµαράς; Την ήττα των ευρωεκλογών.
Λέτε, άραγε, να πήραν όντως, όπως είπαν, το µήνυµα και άρα
ήταν αυτή µια πράξη που θα µπορούσε κανένας να βρει και πολιτικό περιεχόµενο;
Ήρθε στη συνέχεια ο ΕΝΦΙΑ και είπαν ότι το πήραν. Φαίνεται,
όµως, ότι άλλο µήνυµα είχαν πάρει.
Αξίζει, όµως, να θυµηθούµε ότι επί ηµερών του κ. Θεοχάρη έγιναν κατασχέσεις ακόµα και µικροποσών. Θυµηθείτε τον σάλο
που ξεσηκώθηκε όταν για 10 ευρώ γίνονταν κατασχέσεις σε τραπεζικού λογαριασµούς. Και µήπως έφερε σε αυτό το διακεκαυµένο ζήτηµα αποτελέσµατα η παρουσία του κ. Θεοχάρη, ο
θεσµός, αν θέλετε, της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων;
Μήπως, δηλαδή, αξιοποίησε τις λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος; Θυµάστε; Δέκα χιλιάδες ονόµατα έκαναν εµβάσµατα στο
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εξωτερικό. Και τα έχει αυτά η Τράπεζα Ελλάδος.
Και πολλοί Βουλευτές -και ο οµιλών- ήρθαν πάλι και πολλάκις
εδώ να υπενθυµίσουν στους Υπουργούς, να τους ζητήσουν να
βάλουν µπροστά όλους αυτούς τους µηχανισµούς. Δεν έγινε τίποτα. Ποια ήταν τα αποτελέσµατα του νέου, µνηµονιακής έµπνευσης, ανώτατου οργάνου µέχρι τώρα; Ελάχιστα έως και
µηδαµινά.
Και ο παλιός, αλλά και η καινούργια γραµµατέας, δεν έχουν
να επιδείξουν κανένα αξιόλογο έργο. Πηγαίνει η γενική γραµµατεία αυτή από το κακό στο χειρότερο. Προχειρότητα, δυσλειτουργία, έλλειψη συντονισµού, αντιφατικότητα, είναι ο πρώτος
απολογισµός. Κανείς δεν γνωρίζει µέχρι σήµερα τι έχει εισπραχθεί από τον ΕΝΦΙΑ. Παραµένουν οι δυσλειτουργίες του taxis.net.
Το νέο σύστηµα απόδοσης ΦΠΑ «αποδίδω µόνον ό,τι εισπράττω», κατόρθωσε να µην είναι ελκυστικό για τις επιχειρήσεις, αφού τελικά πόσο ποσοστό λέτε ότι εντάχθηκε; Μόλις 1%!
Συνεχίζουν να χρεώνονται ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι της Κεφαλλονιάς.
Συνεχίζει το αλαλούµ µε τη φορολόγηση των παροχών σε είδος
στους υπαλλήλους. Δεν έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιοι για τους παρακρατούµενους φόρους των συναλλαγών και οι επιχειρήσεις
δεν γνωρίζουν ακόµα τι πρέπει να πράξουν.
Δεν άλλαξε τίποτα, λοιπόν, αυτές τις πρώτες εκατό µέρες από
τις άθλιες µέρες και τα έργα του ανεπανάληπτου Χάρη Θεοχάρη!
Οι πρώτοι µήνες της θητείας της νέας Γενικής Γραµµατέως, της
κ. Κατερίνας Σαββαΐδου, δυστυχώς δεν προδιαγράφουν επιτυχία. Αντίθετα, βασιλεύει η αντίληψη της καθηµερινής λειτουργίας
του φορολογικού µηχανισµού, ο οποίος συναλλάσσεται µε εκατοµµύρια φορολογούµενους και ο οποίος αντί να τους λύνει προβλήµατα, τους δηµιουργεί ακόµα περισσότερα.
Σήµερα 16 Οκτώβρη δεν έχουµε; Ε, λοιπόν, δεν είναι ακόµα
σε θέση να µας ενηµερώσει η γενική γραµµατεία, η γενικής
γραµµατεύς ή εδώ ο παριστάµενος Υπουργός για το ακριβές
ποσόν που έχουν πληρώσει οι φορολογούµενοι για τον ΕΝΦΙΑ.
Αλήθεια, µήπως κάνω λάθος; Θα περιµένω να ακούσω τον
Υπουργό. Οι όποιες δικαιολογίες για την τεράστια καθυστέρηση
που εµφανίζεται στο να ενηµερωθεί το taxis.net µε τις πληρωµές
φόρων από τους φορολογούµενους, δεν φανερώνουν αυτήν την
ανεπάρκεια και την παταγώδη αποτυχία;
Το έχουµε αναδείξει πάλιν και πολλάκις: Το πρόβληµα συνολικά του taxis.net, την ευθύνη του οποίου ως προϊσταµένη και
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Οικονοµικών, φέρει η Γενική Γραµµατέας, η κ. Σαββαΐδου.
Όσοι προσπαθούσαν να µπουν στο σύστηµα τη µέρα που φορτώθηκαν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ µετά τις διορθώσεις
στα εντός σχεδίου, αλλά και εκτός αντικειµενικού συστήµατος
οικόπεδα, βίωσαν από πρώτο χέρι τι σηµαίνει ιντερνετική ταλαιπωρία. Με ένα απλό ερώτηµα σε έναν από τους χιλιάδες φοροτεχνικούς θα µπορούσε η πολιτική ηγεσία, µα προπαντός ο ίδιος
ο Υπουργός, να είχε αντιληφθεί το Γολγοθά των φορολογουµένων τις τελευταίες µέρες των προθεσµιών για κάθε είδους δηλώσεις.
Δεν είναι µόνο τα τεχνικής φύσεως προβλήµατα στα οποία θα
µπορούσε κάποιος να δείξει µια επιείκεια για τις πράξεις και τις
παραλείψεις της γενικής γραµµατείας. Είναι και αυτά που ταλαιπωρούν και καθιστούν τρύπες στο νερό ακόµα και εξαγγελίες
που έχει πάρει πάνω του ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην απόφαση –όπως σας είπα λίγο πριν- για την εφαρµογή του συστήµατος «πληρώνω ΦΠΑ µόνο εφόσον τον εισπράττω», εξήντλησε
τη φαντασία της η γενική γραµµατεία στο να ακυρώσει αυτήν την
υπόσχεση στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει να µπείτε στην ιστοσελίδα
του κινήµατος «ΥΠΕΡΒΑΣΗ» και εκεί να διαβάσετε όσα εµείς
ακούσαµε ως Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα αυτές τις τελευταίες
ώρες. Αξίζει γιατί εκεί, µαζί µε τις άλλες οικονοµικές σελίδες,
µπορείτε να διαπιστώσετε ιδίοις όµµασιν τι συµβαίνει.
Συγκεκριµένα, διαπιστώνουµε µια βαθιά και δυνατή σχέση µε
τους τύπους. Έγραψε στη σχετική απόφαση ότι απαιτούνται –
λέει- πρόσθετα βιβλία και κατ’ επέκταση διοικητικό κόστος για
τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο σύστηµα.
Ακούστε και το καλύτερο: Απαιτούνται πρόσθετα βιβλία και για
τις επιχειρήσεις που δεν θα ενταχθούν στο σύστηµα, αλλά θα κά-
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νουν το λάθος να πάρουν ένα τιµολόγιο µε επιχείρηση που έχει
ενταχθεί και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πρόσθετο βιβλίο.
Να πούµε για τον ΕΝΦΙΑ; Χιλιάδες φορολογούµενοι οι οποίοι
έχουν ακίνητα στην Κεφαλλονιά, που υποτίθεται ότι µε διάταξη
έχουν απαλλαγεί από το φόρο, ή απαλλοτριωµένα ακίνητα που
και αυτά έχουν απαλλαγεί, µε έκπληξη διαπίστωσαν ότι πληρώνουν ΕΝΦΙΑ. Τους έχει επιβληθεί συµπληρωµατικός ΕΝΦΙΑ.
Όσο για την απόφαση για τη φορολόγηση των παροχών σε
είδος -γιατί άκουσα τον συνάδελφο από τη Συµπολίτευση- µε
έναν ερµηνευτικό ακροβατισµό -ο λόγος για τον οποίον ακόµη
αναζητείται- απήλλαξε -και ορθώς- τα εταιρικά κινητά από τη φορολόγησή τους ως εισόδηµα. Εν ψυχρώ, όµως, διεύρυνε τη φορολογική βάση, ερµηνεύοντας διάταξη του νέου Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος και έβαλε φόρο εισοδήµατος σε παροχές που λαµβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες µισθωτοί, όπως
είναι η κάλυψη βρεφονηπιακού σταθµού ή ιατρικών εξόδων που
πληρώνει η επιχείρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα δευτερολογήσω. Θα ήθελα για λίγα
λεπτά την ανοχή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχει καταγγελθεί µέσω
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στη γενική γραµµατεία βασιλεύουν το ρουσφέτι και η γραφειοκρατία, αφού η στελέχωση θέσεων ευθύνης γίνεται από πρόσωπα αµφίβολης ικανότητας µε
αναξιοκρατικά κοµµατικά κριτήρια. Εδώ µπαίνει ζήτηµα διαφθοράς, αδιαφάνειας, πολιτικής και οικονοµικής διαπλοκής.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και όλοι οι συνεργαζόµενοι µαζί µας
πιστεύουµε σε µία τελείως διαφορετική φορολογική πολιτική και
λειτουργία του κράτους, η οποία εµπεριέχεται στο εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης που παρουσίασε ο κ. Πάνος Καµµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αξιώνουµε ο γενικός γραµµατέας να
είναι προσβάσιµος σε όλη την κοινωνία, να δέχεται και να ακούει
τις καταγγελίες που θα καταθέσω για άλλη µία φορά σήµερα,
για να σταµατήσουν ή για να ελεγχθούν, αν θέλετε, οι µεγάλες
υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίου.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε, µήπως
και πάρουµε απάντηση σήµερα. Έχει κατατεθεί ένα πλήθος παρόµοιων ερωτήσεων. Διαλέγω µόνο δύο παραγράφους. Γιατί
καρκινοβατούν στη δικαιοσύνη οι υποθέσεις της λαθρεµπορίας
και της νοθείας στα καύσιµα, µε συνέπεια να παραγράφονται
πρόστιµα και αδικήµατα; Γιατί η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε ο κ. Μελισσανίδης µε τον κ. Καρρά καθυστερεί είκοσι
ολόκληρα χρόνια; Τι εννοούσε ο διευθυντής του ΣΔΟΕ το 2013
όταν δήλωνε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου στα καύσιµα;
Πότε και από ποιόν εµποδίστηκε να ασκήσει το έργο για την
πάταξη του λαθρεµπορίου; Ποιες εισηγήσεις του δεν εισακούστηκαν από την πολιτική ηγεσία και ποιες υποθέσεις παρεµποδίστηκε να ελέγξει –όπως λέει- και από ποιόν; Γιατί δεν έχει
ανακληθεί η άδεια εµπορίας όσων εταιρειών έχουν υποστεί το
αδίκηµα της λαθρεµπορίας; Υπάρχουν µεταξύ των εταιρειών
αυτών, εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση
ή πτώχευση ή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, µε αποτέλεσµα να µην έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς το δηµόσιο, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να κατέχουν άδεια
εµπορίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω.
Ξέρετε πολύ καλά την ιστορία του ΟΠΑΠ. Και µε δεδοµένα τα
χρέη προς το δηµόσιο των συµφερόντων Μελισσανίδη εταιρείας
«GEONAMA», η οποία αναφέρεται σε αυτήν την ερώτηση, πώς
δόθηκε φορολογική ενηµερότητα και προσωπικά στον κ. Μελισσανίδη που είναι βασικός µέτοχος της κοινοπραξίας «EMMA
DELTA»;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Έκανε χρήση, µήπως, των ευεργετικών -και για αυτόν και για
άλλες εταιρείες- διατάξεων του φορολογικού νοµοσχεδίου που
ψήφισε η Κυβέρνηση το 2013;
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Το καταθέτω αυτό µε πολύ αγάπη στον «παρά τω Πρωθυπουργώ» κύριο Σταµάτη, που ζήταγε ονόµατα και διευθύνσεις
µόλις προχθές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» -την ξέρετε τη φιλοκυβερνητική αυτή
εφηµερίδα-γράφουν και υπογράφει ο δηµοσιογράφος Παναγιώτης Τζένος: «Η επιρροή κάποιων µεγάλων οικογενειών της Μεταπολίτευσης που µονοπώλησαν την επιχειρηµατικότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καταθέστε το στα Πρακτικά, δεν είναι ανάγκη να το διαβάζετε. Ολοκληρώσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …διορίζοντας κατά το δοκούν
κυβερνήσεις, ενίοτε πρωθυπουργούς, πολλάκις αρµόδιους
Υπουργούς και, σε κάθε περίπτωση, οριζόντιες, διακοµµατικές,
Κοινοβουλευτικές Οµάδες.»
Ρωτάει, λοιπόν, στο δηµοσίευµα -και έχει κατατεθεί, κύριε
Πρόεδρε, µε ερώτηση- εάν η οικογένεια Μπόµπολα καταφέρνει
να βρίσκεται στο απυρόβλητο σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που
διενεργούνται από το ΣΔΟΕ για τους µεγαλοκαταθέτες της λίστας Λαγκάρντ και εάν σε αυτό το δαιδαλώδες πλέγµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε. Αγνοείτε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, ακούσατε Μπόµπολας
και αµέσως να σταµατήσω; Τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι είναι αυτά που λες σε
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µένα; Με αγνοείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …δεκάδων offshore εταιρειών,
το δίκτυο των οποίων έχει επιµεληθεί ο στενός συνεργάτης του
Πρωθυπουργού κ. Σταύρος Παπασταύρου.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή
σας, την προτροπή σας και πιστεύω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η παραβίαση του Κανονισµού…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …να τις µελετήσετε και εσείς
για να είστε ενήµερος.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 5 εψήφισαν συνολικά 263 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 148 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 115 Βουλευτές.
Κανείς Βουλευτής δεν εψήφισε «ΠΑΡΩΝ».
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 εψήφισαν συνολικά 263 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 147 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 116 Βουλευτές.
Κανείς Βουλευτής δεν εψήφισε «ΠΑΡΩΝ».
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων Βουλής καιΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Ορισµοί, Διακρίσεις - ύψος
και δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης
1. α) Χρηµατοδότηση: δωρεά, εισφορά, έκπτωση, εισφορά σε
είδος, οικονοµική ενίσχυση προς τους δικαιούχους χρηµατοδότησης.
β) Κρατική χρηµατοδότηση: η νοµοθετικά προβλεπόµενη οικονοµική ενίσχυση σε δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης. Η
κρατική χρηµατοδότηση διακρίνεται σε:
βα) Τακτική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση
που παρέχεται κατ’ έτος από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς
κοµµάτων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
ββ) Εκλογική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση
που παρέχεται από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών
εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου
της διεξαγωγής των εκλογών οικονοµικού έτους, σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων για την κάλυψη των εκλογικών
δαπανών τους και
βγ) Κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς λόγους: ετήσια οικονοµική ενίσχυση από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού
Απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους σε πολιτικά
κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων που είναι δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης, για ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών
και µελετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης των στελεχών τους.
γ) Ιδιωτική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής που παρέχεται σε δικαιούχους χρηµατοδότησης από
φυσικά ή από νοµικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
δ) Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών:
δα) Το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την προκήρυξη
των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την
ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δβ) Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3α του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, σε

περίπτωση προκήρυξης έκτακτων γενικών βουλευτικών εκλογών
που δεν µπορεί να υπερβαίνει το διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από
την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών.
ε) Δικαιούχοι χρηµατοδότησης:
εα) Πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων.
εβ) Υποψήφιοι ή και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
στ) Δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης: οι έχοντες αξίωση
καταβολής κρατικής χρηµατοδότησης, ήτοι:
στα) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων µε αντιπροσώπους εκλεγµένους στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές από τους
συνδυασµούς του ίδιου κόµµατος ή συνασπισµού.
στβ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές είχαν καταρτίσει πλήρεις
συνδυασµούς, τουλάχιστον στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των
εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθµό
ψήφων, τουλάχιστον, ίσο µε το ένα κόµµα πέντε τοις εκατό (1.5%)
του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.
στγ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, που έχουν εκλέξει
αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
στδ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκέντρωσαν αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο µε το ένα κόµµα πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.
ζ) Έσοδα πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων:
ζα) Τα ποσά που συγκεντρώνουν τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων από πάσης φύσης οικονοµική ενίσχυση από
κάθε πηγή και ιδίως από τακτικές και έκτακτες εισφορές µελών,
βουλευτών, υποστηρικτών, ψηφοφόρων και φίλων, οικονοµικές
εξορµήσεις, δωρεές, δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα.
ζβ) Η κρατική χρηµατοδότηση των δικαιούχων αυτής.
η) Έσοδα υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πάσης φύσης οικονοµική ενίσχυση που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι ή/και οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από κάθε είδους πηγή και ιδίως από υποστηρικτές,
ψηφοφόρους και φίλους, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές, δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης
περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κατά τη
διάρκεια της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και
της θητείας τους αντίστοιχα.
θ) Δαπάνες πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων:
τα πάσης φύσεως και προέλευσης ποσά που διαθέτουν τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων για την αντιµετώπιση
κάθε είδους αναγκών τους κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.
ι) Δαπάνες αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: τα πάσης φύσεως και προέλευσης
ποσά που διαθέτουν οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιµετώπιση
κάθε είδους αναγκών τους κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου.
ια) Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: τα
ποσά που καταβάλλονται για τις ανάγκες των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των
προεκλογικών δαπανών. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, αποτιµώµενες σε χρήµα παροχές σε είδος και διευκολύνσεις, αµειβόµενη εργασία προς αυτούς, κάθε ποσό που καταβάλλεται για τη
µίσθωση αιθουσών και πολιτικών γραφείων, την αγορά, έκδοση,
κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, την καταχώριση και προβολή
µηνυµάτων από τον τύπο και την παροχή κάθε µορφής υπηρεσιών
από επιχειρήσεις διαφηµίσεων, τύπου και δηµοσίων σχέσεων.
ιβ) Τραπεζικός λογαριασµός: λογαριασµός που τηρείται αποκλειστικά σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα εδρεύον και εγκατεστη-
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µένο στην Ελληνική Επικράτεια, µέσα από τον οποίο διακινούνται
υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και τα έξοδα κάθε πολιτικού κόµµατος
και συνασπισµού κοµµάτων, καθώς και υποψηφίων ή/και αιρετών
αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιγ) Εισφορές σε είδος: κάθε είδους παροχές και διευκολύνσεις
στους δικαιούχους που δεν είναι χρηµατικές αλλά αποτιµώνται σε
χρήµα, όπως είναι ιδίως η εργασία που παρέχεται από δηµοσίους
υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί στους δικαιούχους
χρηµατοδότησης. Οι εισφορές σε είδος περιλαµβάνονται στα
έσοδα των δικαιούχων χρηµατοδότησης.
ιδ) Ελεγχόµενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόµου ως προς
τις δαπάνες και τα έσοδά τους, ήτοι:
ιδα) Οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης, όπως αυτοί ορίζονται στην
περίπτωση εα’ του παρόντος άρθρου.
ιδβ) Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιδγ) Οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιδδ) Οι υποψήφιοι εκλογικοί συνδυασµοί του α’ και β’ βαθµού
τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς τα στοιχεία του στοιχείου ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου.
ιδε) Οι διαφηµιστικές εταιρείες, οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων
και οι εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ιε) Επιτροπή Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως
ισχύει.
2. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων χρηµατοδοτούνται από το Κράτος, προκειµένου να αντιµετωπίζουν µέρος
των δαπανών τους.
3. Η τακτική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται κατ’ έτος
και ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε τοις χιλίοις (0,5‰)
επί των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Η τακτική κρατική χρηµατοδότηση χορηγείται στους υπό στοιχεία στα’
και στβ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούχους,
για τη χρονική περίοδο από το επόµενο έτος εκείνου κατά το
οποίο έλαβαν χώρα οι γενικές βουλευτικές εκλογές και στους υπό
στοιχεία στγ’ και στδ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
δικαιούχους, για τη χρονική περίοδο από το επόµενο έτος εκείνου
κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τακτική κρατική χρηµατοδότηση χορηγείται έως και το έτος διεξαγωγής των
επόµενων αντίστοιχων εκλογών.
4. Η εκλογική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται κάθε φορά
που διεξάγονται γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την
ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν κόµµα µηδέν οκτώ τοις χιλίοις
(0,08‰) των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου
Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους,
κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές. Αν διεξαχθούν περισσότερες της µίας εκλογές, όπως αυτές ορίζονται στο
προηγούµενο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το ανωτέρω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβεί, αθροιστικά, το µηδέν κόµµα
δεκαπέντε τοις χιλίοις (0,15‰). Για τους υπό στοιχείο στβ’ και στδ’
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούχους, οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις οποίες αφορά η χρηµατοδότηση
αντιστοίχως.
5. Η κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς λόγους που λαµβάνουν οι δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης ανέρχεται συνολικά σε ποσό ίσο µε το µηδέν κόµµα ένα τοις
χιλίοις (0,1‰) των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του
ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού
έτους. Η κατανοµή της χρηµατοδότησης γι’ αυτούς τους σκοπούς
γίνεται µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται το
πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που
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δικαιούνται την παραπάνω χρηµατοδότηση, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά. Στον έλεγχο που διενεργείται από την Επιτροπή,
κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόµου, εξετάζεται αν τα ποσά
που χορηγήθηκαν σε κόµµατα ή συνασπισµούς διατέθηκαν για
δραστηριότητες της παρούσας παραγράφου. Σε αρνητική περίπτωση, το κόµµα ή ο συνασπισµός που έλαβε το ποσό υποχρεούται σε επιστροφή του.
6. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κρατική χρηµατοδότηση εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Η κρατική χρηµατοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο. Ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής κρατικής χρηµατοδότησης που λαµβάνει κάθε κόµµα και συνασπισµός κοµµάτων είναι
ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Το ποσόν της ιδιωτικής χρηµατοδότησης που δίδεται στους δικαιούχους χρηµατοδότησης εκπίπτει
ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδηµα του χρηµατοδότη.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το συνολικό ποσό της τακτικής κρατικής χρηµατοδότησης
κατανέµεται στους δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης ως
εξής:
α. Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) καταβάλλεται στους υπό
το στοιχείο στα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους και
κατανέµεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται, ισόποσα,
στους υπό το στοιχείο στγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανοµή του ποσοστού αυτού µετέχουν και οι
υπό το στοιχείο στα’ του άρθρου 1 δικαιούχοι.
γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόποσα στους
υπό το στοιχείο στβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανοµή του ποσοστού αυτού µετέχουν και οι υπό τα
στοιχεία στα’ και στγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται το πρώτο
τρίµηνο κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εµπίπτουν σε καθεµία από
τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό τακτικής χρηµατοδότησης
που καταβάλλεται σε αυτούς.
2. Το συνολικό ποσό της εκλογικής κρατικής χρηµατοδότησης
κατανέµεται στους δικαιούχους ως εξής:
α. Σε περίπτωση διενέργειας βουλευτικών εκλογών ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καταβάλλεται στους υπό το στοιχείο στα’
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους και ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) καταβάλλεται στους υπό το στοιχείο στγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καταβάλλεται
στους υπό το στοιχείο στγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται
στους υπό το στοιχείο στα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους.
β. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καταβάλλεται στους υπό
τα στοιχεία στβ’ και στδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους και κατανέµεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Στην κατανοµή του ποσοστού
αυτού µετέχουν οι υπό τα στοιχεία στα’ και στγ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 δικαιούχοι. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες µετά την προκήρυξη των εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υπό τα στοιχεία στα’ και στγ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι και το ποσό χρηµατοδότησης που καταβάλλεται στον καθένα. Σε περίπτωση προκήρυξης
εκλογών πριν από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου εκδίδεται,
µε την παραπάνω διαδικασία, απόφαση για τον καθορισµό του ποσοστού χρηµατοδότησης µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την προκήρυξη, εκτός αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση, σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται το αργότερο δύο (2) µήνες µετά τη διενέργεια των εκλογών, καθορίζονται τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που εµπίπτουν στην περίπτωση
β’ και το ποσό χρηµατοδότησης που καταβάλλεται στον καθένα.
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3. Για την κατανοµή της τακτικής κρατικής χρηµατοδότησης µεταξύ των υπό το στοιχείο στα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
δικαιούχων, καθώς και της εκλογικής χρηµατοδότησης, το ποσό
που διατίθεται, για καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες, διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία. Το πηλίκο αυτής πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε κάθε κόµµα ή συνασπισµός και το γινόµενο αντιστοιχεί στο ποσό, το οποίο δικαιούνται
το κόµµα ή ο συνασπισµός.
4. Το ποσό κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαιούται συνασπισµός, κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων που τον απαρτίζουν µε βάση τη µεταξύ τους συµφωνία. Η συµφωνία
γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών, µέσα σε ένα (1) µήνα
από τη διεξαγωγή των εκλογών. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, το ποσό κατανέµεται ισόποσα µεταξύ των κοµµάτων που τον
απαρτίζουν. Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόµµατος από
συνασπισµό, το ποσό της κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαιούται, κατανέµεται µε βάση τη συµφωνία των κοµµάτων που
τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει ή δεν γνωστοποιηθεί, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, η συµφωνία, κατανέµεται, ισόποσα, µεταξύ των κοµµάτων που απαρτίζουν το συνασπισµό, στα
οποία συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 5 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Διακίνηση εσόδων και δαπανών
πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων
1. Όλα τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και οι δαπάνες, όπως προσδιορίζονται
στο στοιχείο θ’ του άρθρου 1, του κάθε κόµµατος ή συνασπισµού,
διακινούνται µέσω ενός έως τριών τραπεζικών λογαριασµών, που
τηρούνται σε τρία πιστωτικά ιδρύµατα της επιλογής του. Απαγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Όλα τα έσοδα
καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασµούς του κάθε κόµµατος ή συνασπισµού. Οι δαπάνες των ανωτέρω δικαιούχων αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις,
τιµολόγια, τραπεζικές επιταγές εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του
χρηµατοδότη.
2. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες ανά νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων ως
κέντρο ερευνών και µελετών, καθώς και για τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης των στελεχών τους, διακινούνται µέσω
ενός έως δύο τραπεζικών λογαριασµών, που τηρούνται σε δύο πιστωτικά ιδρύµατα της επιλογής του νοµικού προσώπου. Απαγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών
λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Όλα τα
έσοδα του νοµικού προσώπου καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασµούς. Οι δαπάνες του νοµικού
προσώπου αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια,
τραπεζικές επιταγές, εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο,
ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδότη.
3. Οι λογαριασµοί των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γνωστοποιούνται, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από
το άνοιγµά τους, στην Επιτροπή Ελέγχου. Η ίδια Επιτροπή Ελέγχου κατά τις διατάξεις του πέµπτου Κεφαλαίου, ελέγχει λεπτοµερώς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν
άρθρο. Το περιεχόµενο µη δηλωµένων λογαριασµών κατάσχεται
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 6 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων
ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε υποψηφίου ή/και αιρετού
αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακινούνται υποχρεωτικώς µέσω ενός και µοναδικού
τραπεζικού λογαριασµού.
2. Όλα τα έσοδα καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασµό. Οι δαπάνες του κάθε υποψηφίου ή/και αιρετού αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια,
τραπεζικές επιταγές, εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο,
ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδότη.
3. Ο λογαριασµός αυτός γνωστοποιείται, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από το άνοιγµά του, στην Επιτροπή Ελέγχου. Παράλληλα ο υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος γνωστοποιεί
και όλους τους άλλους λογαριασµούς στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε πιστωτικό ίδρυµα εδρεύον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου
διαπιστώσει την ύπαρξη µη δηλωµένου λογαριασµού ή διακίνησης
χρηµάτων µέσω άλλου λογαριασµού πλην της παραγράφου 1 του
παρόντος, για τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο η’
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και τις δαπάνες, όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία ια’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
1, του υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου, το περιεχόµενο
του λογαριασµού δύναται να κατασχεθεί υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 7 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Τρόποι και περιορισµοί ιδιωτικής χρηµατοδότησης
πολιτικών κοµµάτων, συνασπισµών κοµµάτων
1. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ονοµαστικές καταθέσεις στους
τραπεζικούς λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
5 αντίστοιχα. Η χρηµατοδότηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και
µε όποια άλλη µέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόµενου
ποσού µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να
ταυτοποιηθεί.
2. Για κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που εισπράττεται από πολιτικό κόµµα και συνασπισµό κοµµάτων ή/και νοµικό πρόσωπο που
λειτουργεί από αυτά ως κέντρο ερευνών και µελετών χωρίς τραπεζική κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου αντίστοιχα,
εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή
ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου.
3. Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση σε πολιτικό κόµµα και συνασπισµό κοµµάτων που υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά µόνο µέσω των τραπεζικών λογαριασµών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου.
4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί µέσο
χρηµατοδότησης, επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα από την Επιτροπή Ελέγχου. Σε αυτά, είναι
υποχρεωτική η αναγραφή του ονοµατεπωνύµου και του αριθµού
φορολογικού µητρώου ή του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας
του αγοραστή - χρηµατοδότη. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή
Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στα θεωρηµένα και στα διατεθέντα από το κόµµα ή το συνασπισµό κουπόνια, συµπίπτει µε τον
αριθµό των αδιάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφονται µε ευθύνη των τελευταίων. Με απόφαση του Προέδρου
της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος
και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
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5. Κατάθεση στους λογαριασµούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται µόνο εφόσον διενεργείται επώνυµα,
µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων
ταυτότητας του καταθέτη.
6. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές
προς τα κόµµατα ή τους συνασπισµούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και
νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια.
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα που
ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει,
σταθµών.
7. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες προς
τους δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4
του παρόντος άρθρου τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί
κοµµάτων δύνανται να διοργανώνουν εξορµήσεις µε σκοπό την
οικονοµική τους ενίσχυση. Το σύνολο των εσόδων κάθε πολιτικού
κόµµατος και συνασπισµού κοµµάτων από τη διοργάνωση των
εξορµήσεων µε σκοπό την οικονοµική τους ενίσχυση δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ κατ' έτος.»
Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 23 του ν. 4203/2013, τίθεται άρθρο 7Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 7Β
Τρόποι και περιορισµοί χρηµατοδότησης
υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ονοµαστικές καταθέσεις στον
τραπεζικό λογαριασµό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου που διαθέτει κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η χρηµατοδότηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και
µε όποια άλλη µέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόµενου
ποσού µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να
ταυτοποιηθεί.
2. Για κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που εισπράττεται από τον
ανωτέρω υποψήφιο ή/και αιρετό χωρίς τραπεζική κατάθεση στο
λογαριασµό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος
νόµου, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου. Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση στον ανωτέρω υποψήφιο
ή/και αιρετό που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ
διενεργείται υποχρεωτικά µόνο µέσω του τραπεζικού λογαριασµού της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.
3. Κατάθεση στο λογαριασµό της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρξει προηγούµενη συναίνεση του κατά τα ανωτέρω υποψήφιου ή/και αιρετού και διενεργείται µόνο επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη
διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.
4. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές
προς τους κατά τα ανωτέρω υποψηφίους ή/και αιρετούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και
νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια.
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα που
ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφο-
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ρίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει,
σταθµών.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 8 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Όρια ιδιωτικής χρηµατοδότησης
1. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση πολιτικού κόµµατος ή συνασπισµού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ.
2. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης κατά παράβαση της παραγράφου 1 ή/και 2 του παρόντος άρθρου ο χρηµατοδότης τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και χρηµατική ποινή.
4. Ιδιωτική χρηµατοδότηση που υπερβαίνει ανά έτος τα όρια
χρηµατοδότησης της παραγράφου 1 ή/και 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να επιστραφεί στον χρηµατοδότη το συντοµότερο
δυνατόν. Αν η επιστροφή της ιδιωτικής χρηµατοδότησης αποδεικνύεται αδύνατη, το ποσόν πρέπει να κατατίθεται αµελλητί από
τον δικαιούχο χρηµατοδότησης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων στο τέλος του έτους.
5. Στον υπολογισµό του ανωτάτου ορίου της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνονται τα ποσά της αποζηµίωσης βουλευτών και ευρωβουλευτών και των συντάξεων βουλευτών και ευρωβουλευτών που διατίθενται στα κόµµατα ή σε
συνασπισµούς κοµµάτων.»
Άρθρο 8
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3023/2002
απαλείφεται η φράση «νοµαρχιακών, δηµοτικών και κοινοτικών
εκλογών» µετά το κόµµα που τίθεται µετά τη λέξη «βουλευτικών»
και αντικαθίσταται από τη φράση «εκλογών α’ και β’ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης,».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.
3023/2002 απαλείφεται η φράση «τριάντα (30) ηµερών πριν από
τη διεξαγωγή των νοµαρχιακών, δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών,» µετά το διαζευκτικό «ή» και αντικαθίσταται από τη φράση «ή
εκλογών α’ και β’ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του δηµοψηφίσµατος,».
Άρθρο 9
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, προστίθενται περιπτώσεις
γ’ και δ’ µετά την περίπτωση β’, ως ακολούθως:
«γ. Η χορήγηση εισιτηρίων µετακίνησης ετεροδηµοτών και η
ναύλωση µεταφορικών µέσων.
δ. Η τιµολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσοστού έκπτωσης
από τις επιχειρήσεις τύπου, να είναι διαφοροποιηµένη µεταξύ των
κοµµάτων και των συνασπισµών.»
Άρθρο 10
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 προστίθεται περίπτωση στ’
µετά την περίπτωση ε’, ως ακολούθως:
«στ. Η τιµολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσοστού έκπτωσης από τις επιχειρήσεις τύπου, να είναι διαφοροποιηµένη µεταξύ
των υποψηφίων.»
Άρθρο 11
Το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 15
Διαχείριση των οικονοµικών
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Η διαχείριση των οικονοµικών του πολιτικού κόµµατος ή του
συνασπισµού ανήκει στα όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό του κόµµατος ή του συνασπισµού. Τα όργανα αυτά και τα
µέλη τους γνωστοποιούνται στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Οποιαδήποτε µεταβολή
κατά τη διάρκεια του έτους γνωστοποιείται αµέσως στην Επιτροπή.
2. Οι υποψήφιοι ή/και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι
για τη διαχείριση των οικονοµικών τους.»

καιούχους χρηµατοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.
ε) Όσον αφορά τους υποψήφιους εκλογικούς συνδυασµούς
του α’ και β’ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε το ν.
3852/2010 όπως κάθε φορά ισχύει, τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς, όπως αυτοί προκύπτουν
από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά το άρθρο 9 του ν.
3870/2010, όπως ισχύει, από τα οποία θα προκύπτει αναλυτικά και
στο σύνολό της πάσης φύσεως χρηµατοδότησης που έχουν λάβει
από πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων.

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Το άρθρο 16 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 16
Βιβλία εσόδων – εξόδων
1. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων τηρούν
στην έδρα τους λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, στα οποία καταχωρούνται και µηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά, κατά
κατηγορίες και ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Επίσης καταχωρούνται χωριστά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν από αυτούς κατά τον εκλογικό αγώνα και οι εκλογικές
δαπάνες. Στο βιβλίο που τηρείται από συνασπισµό καταχωρούνται
και τα έσοδα και οι δαπάνες των κοµµάτων που τον συγκροτούν.
2. Τα λογιστικά αυτά βιβλία, ελέγχονται ετησίως από την Επιτροπή Ελέγχου, µε βάση τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς που τα κόµµατα, οι συνασπισµοί και
οι εκλογικοί συνδυασµοί τής γνωστοποιούν κάθε χρόνο υποχρεωτικά µε δική τους ευθύνη.
3. Στο βιβλίο καταχωρούνται το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο
και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή του δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας όποιου χρηµατοδοτεί καθ’ οποιοδήποτε τρόπο κόµµα
και συνασπισµό κοµµάτων.
4. Κάθε πολιτικό κόµµα και συνασπισµός τηρεί υποχρεωτικά
στην έδρα του αναλυτικό αρχείο µε τα στελέχη των παραστατικών,
συµπεριλαµβανοµένων και των κουπονιών και των αποδείξεων που
αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη του.»
Άρθρο 13
1. Μετά το άρθρο 16, προστίθεται άρθρο 16Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 16Α
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων
1. Τα ελεγχόµενα πρόσωπα όπως περιγράφονται στο στοιχείο
ιδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου οφείλουν όπως καταθέτουν στην Επιτροπή Ελέγχου:
α) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, τους ετήσιους
προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς όπως αυτοί
προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου κάθε έτος.
β) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, αναλυτικές
καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων,
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της χρηµατοδότησής
τους και της διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων για την
περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.
γ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων,
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της χρηµατοδότησής
τους και της διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων κάθε
έτος για όλη τη διάρκεια της θητείας τους.
δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα το πλήρες και
αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς και την οικονοµική αποτίµηση των
εκατέρωθεν συναλλαγών που έχουν πραγµατοποιήσει µε τους δι-

1. Στον τίτλο του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 προστίθεται η
φράση «και των συνασπισµών κοµµάτων» µετά τη λέξη «κοµµάτων».
2. Στο άρθρο 24 του ν. 3023/2002 η παράγραφος 9 τροποποιείται ως ακολούθως:
«9. Για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι το 10% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόµµα ή το
συνασπισµό κρατικής χρηµατοδότησης ή µε πρόστιµο δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που
δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.»
3. Στο άρθρο 24 του ν. 3023/2002 προστίθεται παράγραφος 10,
µετά την παράγραφο 9 ως ακολούθως:
«10. Πολιτικό κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων που αρνείται να
υπαχθεί µερικώς ή ολικώς και καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο
της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτός προβλέπεται στο Πέµπτο
Μέρος του παρόντος νόµου, δεν λαµβάνει κατ’ αναλογίαν µερικώς
ή ολικώς την κρατική χρηµατοδότηση που δικαιούται. Η κύρωση
αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και
εφαρµόζεται από το επόµενο της διαπιστωµένης παράβασης οικονοµικό έτος.»
Άρθρο 15
1. Από τον τίτλο του άρθρου 25 του ν. 3023/2002 απαλείφεται η
φράση «υποψηφίων βουλευτών» και αντί αυτής τίθεται η φράση
«υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
2. Στο άρθρο 25 του ν. 3023/2002 προστίθεται παράγραφος 8,
µετά την παράγραφο 7 ως ακολούθως:
«8. Αιρετός αντιπρόσωπος που αρνείται να υπαχθεί ολικώς ή
µερικώς και καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο της Επιτροπής
Ελέγχου, όπως αυτός προβλέπεται στο Πέµπτο Μέρος του παρόντος νόµου, δεν λαµβάνει τη βουλευτική αποζηµίωση που δικαιούται. Η κύρωση αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση της
Επιτροπής Ελέγχου και ξεκινά να εφαρµόζεται από τον επόµενο
της διαπιστωµένης παράβασης µήνα.»
Άρθρο 16
Μετά το άρθρο 25 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 25Α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 25Α
Ποινικές κυρώσεις
1. Τα µέλη που απαρτίζουν τα όργανα της παραγράφου 1 του
άρθρου 15 και τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου που παραλείπουν, αργούν, αποκρύπτουν ή ψεύδονται σχετικά µε τις υποχρεώσεις των ελεγχοµένων
προσώπων, όπως προκύπτουν από το άρθρο 16Α και αφορούν στη
χρηµατοδότηση, στη διαχείριση των οικονοµικών τους και στην
προέλευση των εσόδων τους, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης
µέχρι 2 έτη και χρηµατική ποινή, εκτός αν τα αδικήµατα αυτά τιµωρούνται βαρύτερα από άλλη νοµοθετική διάταξη.
2. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, όποιος χρηµατοδότησε
ή προέβη στην παροχή, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 2 έτη και
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χρηµατική ποινή. Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και τα µέλη που
απαρτίζουν τα όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 που,
καίτοι εγνώριζαν, αποδέχθηκαν χρηµατοδότηση ή παροχή.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όποιος χρηµατοδότησε
ή προέβη στην παροχή, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο ετών και
χρηµατική ποινή. Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και οι ανωτέρω
υποψήφιοι ή/και αιρετοί που, καίτοι εγνώριζαν, αποδέχθηκαν χρηµατοδότηση ή παροχή.
4. Οι ποινικές κυρώσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 17
1. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3023/2002, µετά τη φράση «η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21»,
προστίθεται η φράση «αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας
ενώπιόν της» και τίθεται κόµµα.
2. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3023/2002, µετά τη φράση «επιβάλλει ως κύρωση την έκπτωση
από το βουλευτικό αξίωµα» τίθεται κόµµα και προστίθεται η
φράση «µετά την έκδοση της οριστικής απόφασής του».
Άρθρο 18
Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, στις επιχειρήσεις τύπου που παραβίασαν την απαγόρευση της περίπτωσης
δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και της περίπτωσης στ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 και στα ελεγχόµενα πρόσωπα του
στοιχείου ιδε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος
νόµου, που παραβίασαν την υποχρέωση της υπό στοιχείο δ’ παραγράφου 1 του άρθρου 16Α, επιβάλλεται, µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, πρόστιµο ύψους έως εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
Άρθρο 19
1. Ο τίτλος του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Η Επιτροπή Ελέγχου και οι αρµοδιότητές της».
2. Το άρθρο 21 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο έλεγχος των υπό στοιχείο ιδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου προσώπων, καθώς και η τήρηση των
κάθε µορφής υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα
νόµο, ανατίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου του στοιχείου ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, η οποία ενεργεί,
ως ειδικό όργανο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 29
του Συντάγµατος.
2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:
α) Στην Επιτροπή Ελέγχου διαβιβάζονται οι καταγγελίες που
αφορούν πιθανές παραβάσεις του παρόντος νόµου, τις οποίες
εξετάζει κατ’ αποκλειστικότητα και αποφαίνεται αιτιολογηµένα επ’
αυτών.
β) Η Επιτροπή Ελέγχου επιβάλλει µε απόφασή της στα ελεγχόµενα πρόσωπα που παραβίασαν εξακριβωµένα τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, τις προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις.
γ) Η Επιτροπή Ελέγχου ρυθµίζει µε πράξεις του Προέδρου της
κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου ως προς τα ελεγχόµενα πρόσωπα του υπό στοιχείο ιδ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1.
δ) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει σε θέµατα ελέγχου των οικονοµικών των υπό στοιχείο ιδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου προσώπων, την αρµοδιότητα της παραγράφου 4
του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.
ε) Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται ή/και γνωµοδοτεί για την έκ
δοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στον παρόντα νόµο.
στ) Στο τέλος κάθε έτους η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει έκ-
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θεση των πεπραγµένων της στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών.
ζ) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, προς διαπίστωση των παραβάσεων
του παρόντος νόµου, την εξουσία να ελέγχει πλήρως τα πάσης
φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που της
προσκοµίζουν τα ελεγχόµενα πρόσωπα και οι υπόχρεοι, δύναται
να λαµβάνει ένορκες ή ανωµοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις,
στις περιπτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον
έλεγχο της εφαρµογής του παρόντος νόµου. Η Επιτροπή Ελέγχου
µπορεί να ορίσει προθεσµία στα ελεγχόµενα πρόσωπα για παροχή
διευκρινήσεων ή συµπλήρωση των στοιχείων που καταθέτουν ως
προς τη χρηµατοδότηση, την οικονοµική διαχείριση και την προέλευση των πάσης φύσεως πόρων που τελούν αµέσως ή εµµέσως
υπό τον έλεγχό τους. Το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρείται από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών ειδικών αρµοδιοτήτων και
αποκλειστικής ενασχόλησης µε τις υποθέσεις του παρόντος
νόµου, ο οποίος θα παρέχει στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή, κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου µετά από
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία του
είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται για µια ακόµα φορά.
η) Η εξέταση των οικονοµικών των υποψήφιων αντιπροσώπων
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά
την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών, ολοκληρώνεται
εντός πέντε (5) µηνών από την υποβολή στην Επιτροπή Ελέγχου
των στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στο στοιχείο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16Α του παρόντος νόµου.
θ) Καταγράφει πλήρως και αποτιµά χρηµατικά τις εισφορές σε
είδος που έλαβαν χώρα, κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου
των προεκλογικών δαπανών, στους δικαιούχους χρηµατοδότησης,
σύµφωνα µε την αγοραία τιµή.
ι) Αναφέρει ρητά τις πιθανολογούµενες παραβάσεις του παρόντος νόµου σε ετήσια έκθεση που εκδίδει.
ια) Εκδίδει αιτιολογηµένα πορίσµατα για τους ελέγχους που διενεργεί, όπου καταγράφει και τη γνώµη της µειοψηφίας.
ιβ) Σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικηµάτων διαβιβάζει χωρίς
καθυστέρηση τα πορίσµατα µε τα οποία διαπιστώθηκαν αυτά στον
κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα.
ιγ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηµατοδότησης προς τα ελεγχόµενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα’ έως ιδδ’, της παραγράφου 1
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, διατέθηκαν για τις προβλεπόµενες από το νόµο δραστηριότητες και σε αρνητική περίπτωση
επιβάλλει στα ελεγχόµενα πρόσωπα πρόστιµο ισόποσο µε το διπλάσιο του παρανόµως διατεθέντος ποσού εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόµο.
ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο,
στην οποία η πρόσβαση για ενηµέρωση είναι ελεύθερη και στην
οποία δηµοσιοποιεί:
ιδα) Την κοινοποιηθείσα από το Υπουργείο Εσωτερικών κρατική
χρηµατοδότηση που λαµβάνει κάθε δικαιούχος αυτής.
ιδβ) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται όλα τα δάνεια που έχει
λάβει από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα κάθε πολιτικό κόµµα ή/και
συνασπισµός κοµµάτων, καθώς και αντίγραφο του κειµένου της
κάθε συµφωνίας δανείου µεταξύ κόµµατος ή/και συνασπισµού
κοµµάτων αφενός και του πιστωτικού ιδρύµατος αφετέρου.
ιδγ) Αναλυτικό αρχείο µε τις δωρεές, τα δάνεια και οποιοδήποτε
είδος οικονοµικής συνδροµής, καθώς και της εισφοράς σε είδος,
αποτιµηθείσας σε χρήµα, που έχει λάβει κάθε υποψήφιος εκλογικός συνδυασµός στις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων α’ και β’
βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης από πολιτικά κόµµατα ή/και συνασπισµούς κοµµάτων.
ιδδ) Τα πλήρη στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου που χρηµατοδοτεί µε οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό τους υπό στοιχεία εα’ και
εβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου δικαιούχους χρηµατοδότησης, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου και το ακριβές ποσό αυτής.
ιδε) Τα πλήρη στοιχεία κάθε φυσικού προσώπου που χρηµατοδοτεί τους υπό στοιχείο εβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
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παρόντος νόµου δικαιούχους χρηµατοδότησης, εφόσον η χρηµατοδότηση υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
κατ’ έτος, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου
και το ακριβές ποσό αυτής.
ιδστ) Τα πλήρη στοιχεία κάθε χρηµατοδότη προς τους υπό
στοιχείο εα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος
νόµου δικαιούχους χρηµατοδότησης, εφόσον η χρηµατοδότηση
υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ κατ’ έτος,
καθώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου και το ακριβές ποσό αυτής.
ιδζ) Τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών, όπως αυτοί
προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου και τις συνταχθείσες ετήσιες εκθέσεις της µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
βιβλίων αυτών.
ιδη) Τα αιτιολογηµένα πορίσµατα για τους ελέγχους που διενεργεί, περιλαµβανοµένης και της γνώµης της µειοψηφίας.
ιδθ) Τις προεκλογικές δαπάνες κάθε κόµµατος ή συνασπισµού
κοµµάτων και το συνολικό ποσό που διέθεσαν όλα τα κόµµατα και
οι συνασπισµοί κοµµάτων κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών.
ιδι) Κανονιστικά κείµενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις
και πληροφορίες.
ιε) Διαβιβάζει απευθείας στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του
άρθρου 100 του Συντάγµατος τους φακέλους µε τις παραβάσεις
για τις οποίες συντρέχει λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό
αξίωµα κατά το άρθρο 26 του παρόντος νόµου.
ιστ) Για όσους εκ των ελεγχόµενων προσώπων και των υπόχρεων απαιτείται προηγούµενη απόφαση της Βουλής, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο 1 του Συντάγµατος,
προκειµένου να εκκινήσει η προδικασία και να ασκηθεί ποινική
δίωξη εις βάρος τους για αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, γνωµοδοτικό συµβούλιο συγκροτούµενο
ετησίως και για το αντίστοιχο έτος, σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής, είναι αρµόδιο να
γνωµοδοτεί θετικά ή αποφατικά για την παραποµπή τους στο Δικαστήριο. Τη γνωµοδότηση αυτή διαβιβάζει αµελλητί στη Βουλή.
Του δικαστικού συµβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους
κληρωθέντες δικαστές.
Άρθρο 20
Καταργούµενες, διατηρούµενες
και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 17, 18, 19, 20, 22, 32 και 33 του
ν. 3023/2002 (Α’ 146) καταργούνται.
2. Όπου στο ν. 3213/2003 όπως ισχύει, προβλέπεται «Επιτροπή
Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002» (Α’ 146), τίθεται εφεξής
«Επιτροπή Ελέγχου».
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου.
Άρθρο 21
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο αυτοτελές κείµενο όλες οι διατάξεις που αφορούν
στη χρηµατοδότηση και στον έλεγχο πολιτικών κοµµάτων, συνασπισµών και υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κάθε
άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά ζητήµατα
οικονοµικών των κοµµάτων.
2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπωση, όπου
κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηµατική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής,
η νέα αρίθµηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των
παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε

περισσότερα και γενικά κάθε αναµόρφωση των υπό κωδικοποίηση
διατάξεων, για την αρτιότερη νοµοτεχνική κατάστρωση τους,
χωρίς καµία νοηµατική αλλοίωση ή µεταβολές ορολογίας, καθώς
και η προσαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες
διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάµενο οργανωτικό
σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών,
των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα και των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν υπάρξει αµφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείµενο της διάταξης
που κωδικοποιήθηκε.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται τα θέµατα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της. Στα µέλη της Επιτροπής Κωδικοποίησης δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
4. Μελλοντικές αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνονται µε τροποποίηση του εν λόγω διατάγµατος.
Άρθρο 22
Επιτροπή Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η σύνταξη «Κώδικα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», µε την κωδικοποίηση του θεσµικού πλαισίου που
διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, όπως ιδίως των διατάξεων που ρυθµίζουν, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους νοµικών
προσώπων και επιχειρήσεών τους, την οργάνωση και λειτουργία
τους, την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, κάθε ζήτηµα εσόδων, δαπανών, οικονοµικής λειτουργίας και αναπτυξιακής πολιτικής τους.
3. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,
β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συµβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει, ο αρχαιότερος των οποίων
αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
γ) έναν δικαστικό λειτουργό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει,
δ) το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,
ε) έως δύο µέλη ΔΕΠ Τµηµάτων Νοµικής,
στ) έναν Σύµβουλο του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),
ζ) έναν εµπειρογνώµονα εγνωσµένου κύρους,
η) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι) τους προϊσταµένους των Διευθύνσεων «Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ», «Τεχνικών Υπηρεσιών», «Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και «Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών,
ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας,
ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών,
ιγ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων ΟΤΑ,
ιδ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προσωπικού ΟΤΑ,
ιε) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας,
ιστ) έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόµµατος ή συνασπισµού
πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπείται στη Βουλή, ειδικού επί
θεµάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους.
4. Μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 105/2014 (Α’ 172) «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών», τα σηµεία η’, θ’ και ι’ της ανωτέρω
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παραγράφου 3 ισχύουν ως εξής:
«η) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι) τους προϊσταµένους των Διευθύνσεων «Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και «Οικονοµικής
και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών
του ίδιου Υπουργείου.»
5. Ως µέλη της Γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3)
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ από τους
υπηρετούντες στη Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Η Επιτροπή συγκροτείται µε Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του
έργου της, οι Ειδικοί Εισηγητές και τα µέλη της Γραµµατείας της
Επιτροπής, και ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική µέριµνα και στη γραµµατειακή υποστήριξή της,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
7. Με την Απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου,
προς επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, δύναται να ορίζεται η
λειτουργία υποεπιτροπών, µε συµµετοχή ορισµένων µόνο εκ των
µελών της Επιτροπής και µε έργο εστιαζόµενο σε συγκεκριµένες
θεµατικές εντασσόµενες σε κάθε περίπτωση στο έργο της Επιτροπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, των Ειδικών Εισηγητών και
των µελών της Γραµµατείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής
της.
9. Το σχέδιο του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που θα συντάξει η Επιτροπή, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.
10. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010,
ως ισχύουν, και η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4018/2011, ως
ισχύει, καταργούνται.
Άρθρο 23
Στον τίτλο και στο α’ εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4111/2013,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά τις λέξεις «των Υπουργείων» προστίθενται οι λέξεις «και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1.9.2014.
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οικείο διοικητικό συµβούλιο, µετά από σχετική εισήγηση του προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας, σε αµφότερες των
ανωτέρω περιπτώσεων. »
Άρθρο 25
1. Οφειλές προς τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως
τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθµίζονται, κατόπιν έκδοσης σχετικής
απόφασης του οικείου διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός των δόσεων ανάλογα µε το ποσό της οφειλής,
τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια η οποία δεν ρυθµίζεται στο παρόν άρθρο.
2. Τα προβλεπόµενα, στην απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραιτήτους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση µε τον αριθµό των δόσεων. Στην περίπτωση
εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
3. Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.
4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στη Δηµοτική Επιχείρηση Ύρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14.11.2014. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση το αίτηµα
εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του.
Άρθρο 26
1. Στους φορείς των ΟΤΑ, που έχουν κατακυρωθεί από τη Δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε. ως ανάδοχοι των πράξεων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων
και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της
απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» του
Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εκκρεµεί η υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, παρατείνονται οι συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου στο
πρόγραµµα προσωπικού, από τη λήξη τους µέχρι τη συµβασιοποίηση µε την E.E.T.A.A. Α.Ε., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 17 του ν.
3870/2010, όπως ισχύει.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να διατίθεται
από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ποσό
για την καταβολή της µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, για
το χρονικό διάστηµα από 1.1.2014 έως τη συµβασιοποίηση µε την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων.

Άρθρο 24

Άρθρο 27

1.α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους και
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλονται ως ακολούθως.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 4257/2014 µετά τις λέξεις «σχετικών διατάξεων του ν.
3801/2009» προστίθεται η φράση «τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.
4257/2014 αντικαθίσταται η φράση «µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου» µε τη φράση «έως 30.10.2014».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται
στον οικείο δήµο ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού
το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται,
για µεν τις οφειλές προς το δήµο η οικεία οικονοµική επιτροπή,
για δε τις οφειλές προς το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου το

Η παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ,
εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής, συµβάσεων µίσθωσης έργου (κατά τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) µε ιατρό εργασίας και
τεχνικό ασφαλείας ή δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών
(της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. Νοµίµως έχουν καταρτιστεί συµβάσεις µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων βάσει των διατάξεων του ν.
3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.»
Άρθρο 28
1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
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γής δύναται µε απόφασή του να προκηρύσσει δράσεις χρηµατοδοτούµενες από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
που αφορούν στην αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µε
καύσιµο πετρέλαιο από συστήµατα θέρµανσης φυσικού αερίου
στον οικιακό τοµέα, µε στόχο τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισµό των αέριων εκποµπών ρύπων. Φορέας
χρηµατοδότησης των δράσεων ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στην απόφαση καθορίζεται το αντικείµενο των δράσεων, οι ωφελούµενοι, οι
διαδικασίες υλοποίησης και πιστοποίησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα σχετικό µε
την εφαρµογή τους.
2. Στο πλαίσιο εφαρµογής των ως άνω δράσεων δύνανται να
ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1 ως φορείς υποδοχής
των αιτήσεων για ένταξη στις δράσεις, ως φορείς πιστοποίησης
της αντικατάστασης του συστήµατος θέρµανσης ή/και ως φορείς
της καταβολής της χρηµατοδότησης, οι Εταιρίες Παροχής Αερίου
(ΕΠΑ) στις περιοχές ευθύνης τους, µε την ιδιότητά τους ως διαχειριστές του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου. Στην περίπτωση
αυτή, στην ίδια απόφαση προβλέπεται και ο Φορέας Ελέγχου για
την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των
δράσεων από τις εν λόγω Εταιρίες Παροχής Αερίου.
3. Για όσες από τις ανωτέρω εργασίες αντικατάστασης συστηµάτων θέρµανσης µε καύσιµο πετρέλαιο από συστήµατα θέρµανσης φυσικού αερίου απαιτείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών δόµησης
µικρής κλίµακας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται µε απόφασή του να τις εξαιρεί από την
υποχρέωση αυτή.
4. Στην περίπτωση ορισµού Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
για την άσκηση αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δύναται να καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
όσον αφορά στη χρηµατοδότηση των ανωτέρω φορέων από το
ΠΔΕ για την υλοποίηση των δράσεων. Με την ίδια απόφαση είναι
δυνατόν να ορίζεται αποζηµίωση προς τους ανωτέρω φορείς, ως
ποσοστό του προϋπολογισµού των δράσεων που διαχειρίζονται,
το οποίο δεν δύναται να ξεπερνά το 2% του προϋπολογισµού των
δράσεων για την κάλυψη των εξόδων τους, ανάλογα µε το εύρος
των εργασιών που αναλαµβάνουν.
Άρθρο 29
Δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων
Δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, οι οποίες
πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 20142015 (11.9.2014) µέχρι τη σύναψη της οικείας σύµβασης µεταφοράς και πάντως όχι πέραν αποκλειστικού χρονικού διαστήµατος
δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών και
εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε τους
όρους και το περιεχόµενο της οικείας σύµβασης µεταφοράς µαθητών του ιδίου σχολικού έτους.
Άρθρο 30
1. Το άρθρο 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.
3528/2007, Α’ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 146Α
Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί σε τρία τµήµατα και αποτελείται
από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,

ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους,
β) έξι (6) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε ισάριθµους
αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
γ) δύο (2) εν ενεργεία προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε δύο (2) αναπληρωτές τους εν ενεργεία προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων του ίδιου Υπουργείου,
δ) τον προϊστάµενο της γενικής διεύθυνσης που είναι αρµόδια
για θέµατα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η
υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου
διαπράχθηκε το πειθαρχικό παράπτωµα, µε αναπληρωτή του
άλλον προϊστάµενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του ίδιου
ως άνω Υπουργείου, οριζόµενους πριν από την έναρξη της θητείας µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική υπόθεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συµβούλιο µετέχει ο
προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, που
είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπικού, οριζόµενος µε απόφαση
του Περιφερειάρχη Αττικής. Προκειµένου για υπαλλήλους Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στο Δευτεροβάθµιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχει προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης
µε τον αναπληρωτή του προϊστάµενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
ε) δύο (2) προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων δήµων από τις
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, µε τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ύστερα από κλήρωση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 146Β.
Γραµµατέας των τριών τµηµάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας
ΠΕ του Τµήµατος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ορίζεται µε τρεις αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του ίδιου Τµήµατος µε την απόφαση ορισµού µελών.
2. Το πρώτο και δεύτερο τµήµα αποτελούνται έκαστο από:
α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
αναπληρούµενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων Νοµικών
Συµβούλων του Κράτους,
β) δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε τους αναπληρωτές τους,
γ) ένα τακτικό µέλος της περίπτωσης γ’ της προηγούµενης παραγράφου, αναπληρούµενο από το αναπληρωµατικό του µέλος
και
δ) το τακτικό µέλος της περίπτωσης δ’ της προηγούµενης παραγράφου, αναπληρούµενο από το αναπληρωµατικό του µέλος.
3. Το τρίτο τµήµα είναι αρµόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις
του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού
των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών
και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου,
µε τον αναπληρωτή του, αντιπρόεδρο ή νοµικό σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος ασκεί καθήκοντα παράλληλα των κυρίων καθηκόντων του,
β) δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε τους αναπληρωτές τους και
γ) τα τακτικά µέλη της περίπτωσης ε’ της προηγούµενης παραγράφου, αναπληρούµενα από τα αναπληρωµατικά τους µέλη.
Τα µέλη των τριών τµηµάτων µε τον Γραµµατέα και τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
4. Τα µέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου µαζί
µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, µε απόφαση που εκδίδεται κατά το Δεκέµβριο του προηγούµενου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους απαγορεύεται η αντικατάσταση µελών, εκτός αν συντρέχουν
αποδεδειγµένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
5. Τα τακτικά µέλη των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου
1 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτερο-
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βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Η θητεία τους σε αυτό θεωρείται
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις
και στο βαθµό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω µέλη µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται αποζηµίωση των τακτικών µελών του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και των αναπληρωµατικών µελών
ανάλογα µε τις συνεδριάσεις στις οποίες µετείχαν, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
7. Για τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
136,137,138,139 και 140 του παρόντος.
8. Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι υποχρεωµένα να ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά µέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.
9. Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκείται πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Συµβουλίου αυτού κατά των µελών των πειθαρχικών συµβουλίων που δεν
είναι δικαστές και τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 122 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Για τα µέλη των πειθαρχικών συµβουλίων που είναι δικαστές ισχύει για την παραποµπή τους το άρθρο
91 παρ. 3 του Συντάγµατος.
10. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνεται από υπαλλήλους του Τµήµατος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιφορτισµένους κυρίως µε τα καθήκοντα αυτά, τα οποία περιλαµβάνουν: α)
την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχοµένης και εξερχοµένης αλληλογραφίας, β) τη διακίνηση της αλληλογραφίας, γ) τη µέριµνα για
την τήρηση των ηµερησίων διατάξεων, των Πρακτικών του Συµβουλίου και της αποστολής των φακέλων υποθέσεων στις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες, δ) την τήρηση αρχείου των εκδικαζόµενων
υποθέσεων, ε) την τήρηση αρχείου επί της πορείας και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων που παραπέµπονται στα πειθαρχικά συµβούλια, στ) τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων.
11. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό µε την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει
σε δεύτερο βαθµό, κατά το νόµο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση
σε πρώτο και τελευταίο βαθµό όταν αυτό προβλέπεται. Το Συµβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό συµβούλιο των ανωτάτων υπαλλήλων του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνει σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό.
12. Ο υπάλληλος µπορεί να παρίσταται ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που κρίνει πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή µε συµπαράσταση δικηγόρου ή µόνο δια
δικηγόρου.
13. Στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ως εισηγητές
ορίζονται, µε πράξη του Προέδρου, µόνο µέλη αυτού, τακτικά ή
αναπληρωµατικά. Τα τµήµατα του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3)
τουλάχιστον µέλη τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηµατισθούν
περισσότερες από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες.
14. Η ψηφοφορία των µελών των συµβουλίων γίνεται κατά
σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισµού τους. Δεν
επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
15. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου,
όπως ενδεικτικά ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, η εν γένει
γραµµατειακή υποστήριξη αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
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16. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από το παρόν άρθρο
ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν.
2690/1999 (Α’ 45).»
2. Η παρ. 3 και η παρ. 6 του άρθρου πέµπτου του ν. 4057/2012
(Α’ 54) καταργούνται και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθµούνται σε
παράγραφο 3 και παράγραφο 4 αντίστοιχα.
Άρθρο 31
1. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η κατά τα ανωτέρω παραµονή στην υπηρεσία Προϊσταµένου
Γενικής Διεύθυνσης δύναται να αίρεται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης ή εν γένει
αναδιοργάνωσης των οργανικών µονάδων του Υπουργείου προ
της τοποθέτησης µεταβατικά των προϊσταµένων στις νέες οργανικές µονάδες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οπότε και ο
υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως.»
2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 4275/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συνεδριάσεις των Συµβουλίων αυτών δύνανται να πραγµατοποιούνται και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π..»
Άρθρο 32
Χρηµατικές αξιώσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας µη υποβολής από τους υπόχρεους
των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασµένα βεβαιωµένων οφειλών,
βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη
λήξη του οικονοµικού έτους που δηµιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων.
Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου
2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

7. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και 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.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Στο σηµείο αυτό επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ματθαιόπουλος.
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Έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε. Και
ξεκινώντας από εσάς, ζητάω συνέπεια στον χρόνο από όλους.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτως ή άλλως πάντα είµαι
συνεπής στον χρόνο.
Δράττοµαι της ευκαιρίας να θίξω κάποια ζητήµατα παρεµφερή
µε το θέµα της σηµερινής συζήτησης, θέµατα που έχουν να κάνουν και µε την οικονοµία, αλλά κυρίως γιατί θέλω να καταδείξω
δύο βασικές παραµέτρους τις οποίες το Σώµα, σκόπιµα ή µη,
αγνοεί.
Η µία παράµετρος έχει να κάνει µε το πόσο ουσιαστική είναι η
σηµερινή συζήτηση και το κατά πόσο εισακούγονται οι τοποθετήσεις όλων των Βουλευτών, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων ή των ειδικών αγορητών.
Η δεύτερη παράµετρος έχει να κάνει µε τα άθλια ψέµατα της
συγκυβέρνησης, η οποία φέρνει νούµερα που ένας θεός ξέρει
από πού τα βρίσκει.
Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά και κυρίως από το στόµα
του Πρωθυπουργού, θα θέλαµε να τοποθετηθούµε, διότι δεν
µπορεί η Νέα Δηµοκρατία να πανηγυρίζει για τα πέντε χρόνια
µνηµονίου και να µας λέει ότι η οικονοµία πηγαίνει από το καλό
στο καλύτερο, όταν η πραγµατικότητα και κάποια δεδοµένα που
έχω µπροστά µου αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη παράµετρο, το κατά πόσο, δηλαδή,
η σηµερινή συζήτηση είναι ουσιαστική ή όχι, έχω πει επανειληµµένως ότι οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία γίνεται εντός
αυτής της Αιθούσης είναι παράνοµη διότι η Βουλή λειτουργεί παράνοµα. Το Σύνταγµα ορίζει η Βουλή να λειτουργεί µε τριακόσιους Βουλευτές. Επειδή, όµως, ο Σαµαράς λόγω της εκρηκτικής
εκλογικής ανόδου της Χρυσής Αυγής έκλεισε στη φυλακή τη
µισή Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, η Βουλή λειτουργεί µε µειωµένο αριθµό Βουλευτών. Όλες οι ψηφοφορίες, για οποιοδήποτε νοµοσχέδιο ή τροπολογία –επαναλαµβάνω- είναι µη
σύννοµες µε το Σύνταγµα και µε τον Κανονισµό της Βουλής.
Δεύτερον, υπάρχει ένα νοµικό παράδοξο, για το οποίο τουλάχιστον η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία υποτίθεται ότι είναι
θύµα επίσης δικαστικής σκευωρίας, πρέπει να διαµαρτυρηθεί για
λόγους συνέπειας.
Σήµερα κατατέθηκε ένα πόρισµα, ένα βούλευµα από τον Εισαγγελέα Εφετών κ. Ισίδωρο Ντογιάκο βάσει του οποίου -άκουσον-άκουσον- εκλεγµένο κοινοβουλευτικό κόµµα, το οποίο
στηρίζεται από πάνω από ένα εκατοµµύριο Έλληνες ψηφοφόρους, µπορεί να χαρακτηριστεί «εγκληµατική οργάνωση». Είναι
παγκόσµιο φαινόµενο. Στα παγκόσµια χρονικά δεν έχει ξαναγίνει
πουθενά, πλην του «σαµαριστάν», ένας εισαγγελέας να µπορεί
έτσι, χωρίς κανένα αιτιολογικό, χωρίς καµµία νοµική αιτιολόγηση,
χωρίς καµµία διαδικασία που να έχει νοµική λογική αιτιολόγηση,
να λέει ότι ένα κόµµα µπορεί να είναι εγκληµατική οργάνωση.
Φυσικά στο βούλευµα του συγκεκριµένο εισαγγελέα εφετών
δεν προσδιορίζεται ποιες είναι οι παράνοµες πράξεις. Είπε,
όµως, το εξής ασύλληπτο: Είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληµατική οργάνωση από το 1980 και ενεργοποιήθηκε το 2008. Βέβαια,
µε τον ορισµό αυτό θα έπρεπε όλα τα κόµµατα να πάνε µέσα για
εγκληµατική οργάνωση. Επειδή, όµως, η παραδικαστική κλίκα
που ελέγχεται από το Μαξίµου ξέρει να χτυπάει µόνο τη Χρυσή
Αυγή, βρεθήκαµε σε αυτό το σηµείο.
Για τον λόγο αυτό εγώ καλώ όλους τους ανθρώπους που είναι
νοµικοί ή συνταγµατολόγοι να καταθέσουν τα πτυχία τους στον
κ. Ντογιάκο ως ένδειξη διαµαρτυρίας για λόγους δεοντολογίας
και επαγγελµατικής συνέπειας, διότι αυτά τα πράγµατα κυριολεκτικά διασύρουν τον θεσµό της δικαιοσύνης που εσείς θέλετε να
µας πείσετε ότι είναι ανεξάρτητος.
Εποµένως, σε ό,τι αφορά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ως
προς το περίφηµο περιστατικό για τις φήµες περί χρηµατισµού
Βουλευτών για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, ιδού οι
αποδείξεις, οι οποίες προέρχονται όλες από τη Χρυσή Αυγή: Η
δικαιοσύνη όχι µόνο είναι ελεγχόµενη, αλλά κυριολεκτικά έχει
καταλύσει κάθε έννοια δικαίου και κάθε έννοια νοµιµότητας.
Ερχόµαστε τώρα στη δεύτερη παράµετρο που έχει να κάνει
µε τα οικονοµικά. Να µιλήσουµε ή να αντεπιχειρηµατολογήσουµε
για όσα ειπώθηκαν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα; Ποιος ο λόγος
όταν δεν υπάρχει κανένα περιθώριο άσκησης πολιτικής από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλευράς Ελλάδος; Ο ίδιος ο Βενιζέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αυτής, είπε προ ολίγων ηµερών ότι το µνηµόνιο µάς
υπαγορεύτηκε. Δηλαδή, ξένα κέντρα εξουσίας υπαγορεύουν σε
αυτήν εδώ την Κυβέρνηση το πώς θα νοµοθετεί. Έχει καµµία σηµασία ποιες τοποθετήσεις θα γίνουν απ’ αυτό εδώ το Βήµα όταν
η Κυβέρνηση λαµβάνει εντολές από ξένα κέντρα; Φυσικά και όχι.
Άλλες καταγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς από άλλους Βουλευτές -όχι µόνο της Χρυσής Αυγής- αναφέρουν ότι
πολλά νοµοσχέδια έρχονται µεταφρασµένα.
Αρέσκεστε να επικαλείστε νούµερα. Δυστυχώς, ο λαός έχει
κοντή µνήµη. Εγώ θα τοποθετηθώ πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός απ’ αυτό εδώ το Βήµα για τη συζήτηση που
έγινε για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το χρέος σταµάτησε να αυξάνεται
και ήδη άρχισε να µειώνεται ονοµαστικά. Σε ό,τι αφορά το χρέος,
επειδή τα στοιχεία είναι πολύ εύκολο να βρεθούν και στο διαδίκτυο, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι ο κινητήριος µοχλός της αύξησης του εξωτερικού χρέους της
χώρας. Η Νέα Δηµοκρατία, σε συγκυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ, κυριολεκτικά έχει εκτοξεύσει αυτό εδώ το επαχθές δηµόσιο χρέος
της χώρας, γιατί οι πολιτικές που έχει επιβάλλει γονατίζουν τον
ελληνικό λαό µόνο και µόνο για να βγαίνουν λάδι, όπως λέει
λαϊκά ο θυµόσοφος λαός, οι τραπεζίτες, οι µεγαλοεργολάβοι, το
«Μποµπολέικο» κ.ο.κ..
Πάµε να δούµε τα στοιχεία που αφορούν στο δηµόσιο χρέος:
Από τις 30-6-2012, όταν δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία έγινε Κυβέρνηση σε αυτήν εδώ τη χώρα, παρέλαβε χρέος ύψους 303,53 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μέχρι και τις 30-12-2013 το χρέος
ανέρχεται σε 321,48 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πρακτικά σηµαίνει
ότι σε δυόµισι χρόνια διακυβέρνησης Σαµαρά µε Βενιζέλο το δηµόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά περίπου 18 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ο Πρωθυπουργός, όµως, είπε ότι το χρέος σταµάτησε να αυξάνεται, γιατί δεν µπορεί να πει ότι µειώνεται. Παίζει µε τις λέξεις.
Θέλετε να δείτε ποια είναι αυτή η µείωση; Για το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2013, η µείωση αφορά 39 εκατοµµύρια ευρώ. Από τα 321 εκατοµµύρια ευρώ που χρωστάει η
χώρα, είχαµε µία αισθητά πολύ µικρή µείωση των 39 εκατοµµυρίων ευρώ. Αν γι’ αυτά τα 39 εκατοµµύρια ευρώ -για τα οποία ο
ελληνικός λαός κυριολεκτικά πεθαίνει καθηµερινά, αυτοκτονεί,
µεταναστεύει στο εξωτερικό, βάζει λουκέτο στις επιχειρήσεις
του- αξίζει να πανηγυρίζετε, τότε αυτό είναι δικό σας θέµα.
Επιπλέον, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι επίσης καταγγελτικά
και αποδεικνύουν το πόσο ολέθρια πολιτική είναι αυτή που έχετε
ακολουθήσει, σε συνάρτηση µε όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Θα
αναφέρω µερικά εξ αυτών, τα οποία έχουν να κάνουν µε τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών -για τις συνθήκες φτώχειας, δηλαδή- διότι στην οµιλία του Πρωθυπουργού, µεταξύ
άλλων, ακούστηκε ότι άρχισε η ανάπτυξη, η ανεργία συνεχώς
µειώνεται, η σταθερότητα έχει επιτευχθεί και ότι η Ελλάδα, επιτέλους, δεν θα χρειαστεί κανένα άλλο µνηµόνιο.
Τα στοιχεία, λοιπόν, της ΕΛΣΤΑΤ είναι αµείλικτα και λένε ότι ο
κίνδυνος φτώχειας για τα παιδιά από ηλικίες µηδέν µέχρι δεκαεπτά ετών ανέρχεται σε 28,8%. Ο κίνδυνος φτώχειας για άτοµα
ηλικίας άνω των εξήντα πέντε ετών, ανέρχεται σε περίπου 15%.
Ο πληθυσµός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα µέλος, στα οποία δηλαδή όλοι είναι άνεργοι και θα παραµείνουν άνεργοι, ανέρχεται σε 1,2 εκατοµµύρια άτοµα και το
ποσοστό αυτό, λέει, αυξάνεται µε ρυθµούς πάνω από το 50%.
Τέλος, τα στοιχεία αναφέρουν ότι το 36,8% του πληθυσµού που
έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλώνει ότι δεν µπορεί να αποπληρώσει το δάνειο αυτό και
ότι περίπου το 60% του φτωχού πληθυσµού δηλώνει δυσκολία
στην αποπληρωµή πάγιων λογαριασµών, όπως είναι αυτοί που
έχουµε δει τώρα τελευταία να εισάγονται µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, παραδείγµατος χάριν το παλιό χαράτσι και
σηµερινό ΕΝΦΙΑ.
Αυτά τα νούµερα δεν γίνεται να µην τα γνωρίζει η Κυβέρνηση
και να µην τα έχει στη διάθεσή της. Ασφαλώς και τα γνωρίζει,
αλλά επιθυµεί να πολιτικολογεί, να παίζει µε τις λέξεις. Επιθυµεί
να εµπαίζει τις θυσίες του ελληνικού λαού, να τον κοροϊδεύει,
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υποσχόµενος µια ανάπτυξη που έρχεται εδώ και πέντε χρόνια
και ουσιαστικά ποτέ δεν έρχεται.
Πιο συγκεκριµένα, για την τροπολογία και το άρθρο 1 που
αφορά την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για
την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
ανέφερα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν ότι η χώρα είναι
µια χώρα φτωχή µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, ποσοστά τα οποία
θα γίνουν ακόµα µεγαλύτερα στο προσεχές µέλλον.
Θέλετε να µιλήσουµε για τις εργασιακές σχέσεις που ισχύουν
σήµερα στη χώρα µας; Θέλετε να µιλήσουµε για τις συνθήκες
των εργαζοµένων, που στην καλύτερη περίπτωση ο κάποτε κατώτατος µισθός των 700 ευρώ -για τον οποίο πανηγυρίζατε ότι
θεσπίσατε- έχει πέσει στα 480 ευρώ και για το γεγονός ότι υπάρχουν σήµερα συνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη ύψους 300
ευρώ και µάλιστα σε µία χώρα δηµοκρατική κι ευρωπαϊκή εν έτει
2014 όπως είναι η Ελλάδα; Θέλετε να µιλήσουµε για τα περίφηµα
συνδικαλιστικά κινήµατα που έχουν καπελωθεί, κυρίως από τον
χώρο της Αριστεράς, τα οποία δεν έχουν καµµία διαπραγµατευτική δύναµη ακριβώς λόγω του ότι έχουν καταστεί κοµµατικά
«παραµάγαζα» µόνο και µόνο για να εξυπηρετούν τα συµφέροντα των κοµµάτων τους και όχι των εργαζοµένων; Θέλετε αν
µιλήσουµε για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην οικονοµία µας και το γεγονός ότι– κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά
και σαν Υπουργός και σαν Υπουργείο- µε την υπάρχουσα κατάσταση και µε τα υπάρχοντα µέτρα δεν υπάρχει καµµία περίπτωση η χώρα να βγει από τον -όπως εσείς αποκαλείτε µε
θράσος- µηχανισµό στήριξης;
Βέβαια, η τροπολογία σε ό,τι αφορά τη δοµή της µπορεί τεχνικά να έχει κάποια σωστά χαρακτηριστικά –και η αλήθεια είναι
ότι έχει- αλλά δεν µπορείτε να µιλάτε για το γεγονός ότι θα νοµοθετήσετε επί των εργασιακών δικαιωµάτων των Ελλήνων. Δεν
µπορείτε να µιλάτε για το ότι η συγκυβέρνηση αυτή θα εξασφαλίσει τα αυτονόητα σε µια σύγχρονη χώρα, όπως είναι η Ελλάδα,
διότι οι συνθήκες εργασίας για όλους τους κλάδους σήµερα είναι
κυριολεκτικά ένα κάτεργο, στο οποίο βασανίζεται ο Έλληνας πολίτης για να αποκτήσει τα απολύτως απαραίτητα.
Κλείνω, λέγοντας για την τροπολογία ότι ψηφίζουµε «παρών»
αλλά εννοείται πως σε καµµία των περιπτώσεων δεν διανοούµαστε ότι αυτή η συγκυβέρνηση µπορεί να πράξει τα δέοντα για να
εξασφαλίσει τα εργασιακά δικαιώµατα των Ελλήνων.
Γενικότερα, σε ό,τι αφορά τον πρώην Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και το πρόσωπο το οποίο θα τον αντικαταστήσει,
δεν έχει καµµία απολύτως σηµασία ούτε το ποιος θα είναι ούτε
τι ρόλο θα διαδραµατίσει, διότι η αύξηση των εσόδων που επιδιώκει το πρόσωπο αυτό προέρχεται από την υπερφορολόγηση
των Ελλήνων. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία. Η χώρα είναι
µία χώρα εξαρτώµενη σε κάθε τοµέα -ενεργειακό, οικονοµικό,
διατροφικό, εξοπλιστικό, στρατιωτικό ή οτιδήποτε άλλο- από τρίτες χώρες, εποµένως, κάθε οικονοµική δραστηριότητα που
αφορά την αποκόµιση εσόδων στα κρατικά ταµεία έχει να κάνει
µόνο µε τη φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών.
Είναι µια φορολόγηση, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο αναλγησίας. Φτάσαµε στο σηµείο να θρηνούµε θύµατα στις ουρές
των τραπεζών, διότι ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνοντας να πληρώσουν φόρους, οι οποίοι δεν έπρεπε να καταβάλλονται στο ελληνικό κράτος, τη στιγµή που επώνυµοι
φοροφυγάδες, η περίφηµη λίστα Λαγκάρντ, την οποία έχετε στην
κατοχή σας αλλά δεν έχετε κάνει τις απαιτούµενες νοµικές διαδικασίες, συνεχίζει να κάνει µια βαριά µαύρη σκιά πάνω από
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αυτήν την περίφηµη πράξη του Υπουργείου που θέλει να τελειώνει µια και έξω µε τη φοροδιαφυγή.
Με όλα αυτά, λοιπόν, τα ζητήµατα, πρέπει επιτέλους να τελειώνουµε. Επειδή όµως αυτή η Κυβέρνηση σε καµµία των περιπτώσεων δεν είναι διατεθειµένη να κάνει ό,τι θα έκανε ένα σοβαρό
κράτος, δηλαδή αντί να ψάχνει στην τσέπη του υπερφορολογηµένου Έλληνα, του ανθρώπου που µεταναστεύει στο εξωτερικό,
του πολύτεκνου, του άνεργου, του φοιτητή, του καθενός ο
οποίος αντιµετωπίζει µεγάλα και ασύλληπτα οικονοµικά προβλήµατα για την εποχή µας, αφήνει άλλους µεγάλους να φοροδιαφεύγουν και να κάνουν πάρτι εις βάρος του ελληνικού λαού.
Σε ό,τι αφορά -και κλείνω την τοποθέτησή µου µε αυτό- το
τέλος των µνηµονίων που ευαγγελίζεται ο Σαµαράς, έχω να πω
ότι όσο καιρό παίξατε µε τις λέξεις, κοροϊδέψατε τον ελληνικό
λαό για περίπου δύο µε τρία χρόνια. Μπορεί το µνηµόνιο που θα
έρθει να µην ονοµάζεται µνηµόνιο, να έχει µια άλλη ονοµασία.
Το ζητούµενο είναι ότι η χώρα παραµένει οικονοµικά εξαρτηµένη
από τους ξένους διεθνείς τοκογλύφους, είναι µια χώρα κυριολεκτικά ρηµαγµένη. Και αυτό δεν οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες, κάνατε και εσείς ό,τι µπορούσατε από τη µεριά σας για να
καταστήσετε τη χώρα οικονοµικά εξαρτώµενη µε αντάλλαγµα,
δυστυχώς, να παραµείνετε λίγους µήνες παραπάνω στην εξουσία. Οι µήνες αυτοί όµως τελειώνουν και θα έρθει η στιγµή που
θα γίνουν πρόωρες εθνικές εκλογές και τότε την απάντηση θα
την δώσει ο περήφανος ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ.
ΓΚIΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να κάνω κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΓΚIΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω να
καταθέσω νοµοθετικές βελτιώσεις. Τις έχω εδώ. Σε συνέχεια των
γόνιµων παρατηρήσεων που τέθηκαν στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, καταθέτω συγκεκριµένο κείµενο προσθήκης –
αναδιατύπωσης µε το οποίο γίνονται οι εξής βελτιώσεις.
Πρώτον, στο δεύτερο άρθρο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κ.
Κασσής, επειδή τα συναρµόδια Υπουργεία έχουν διαφορετικό
αντικείµενο ελέγχων, προς αποφυγή επιβάρυνσης των εταιρειών,
προβλέπεται πλέον η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες αυτών
αντί των δύο έως τώρα παράλληλων συστηµάτων ελέγχου.
Επίσης, τίθεται µια διόρθωση στην παράγραφο Δ6 για την εξασφάλιση προδιαγραφών υγιεινής µετά από αίτηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Λοιπές προσθήκες
βρίσκονται σε διαβούλευση µεταξύ των συναρµόδιων Υπουργείων.
Δεύτερον, στο τρίτο άρθρο γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση, που
δεν αλλάζει ουσιαστικά την κατατεθείσα ρύθµιση. Η προτεινόµενη διάταξη εντάσσεται στο ν. 4038/2012, όπου παρουσιάζεται
αναλυτικότερα η διαδικασία παραχώρησης, οι προϋποθέσεις
αυτής και εξασφαλίζεται η προστασία του σκοπού της παραχώρησης.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Γκίκας Χαρδούβελης, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ πολύ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε νωπή τη ψήφο εµπιστοσύνης προς την ελληνική
Κυβέρνηση, συνεχίζουµε να δίνουµε ένα διαρκή αγώνα δρόµου,
στο τέλος του οποίου κρίνονται πολλά για την πατρίδα µας.
Οι ευκαιρίες που µας παρουσιάζονται δεν πρέπει να χαθούν,
ιδίως τώρα που βρισκόµαστε µπροστά σε ένα κρίσιµο αλλά και
κοµβικό ταυτόχρονα σηµείο, σε ένα σηµείο στο οποίο δεν συγχωρούνται ούτε πισωγυρίσµατα ούτε ατολµίες, σε ένα σηµείο
στο οποίο πρέπει να φέρουµε εις πέρας την τελική µας αποστολή
έχοντας σε πρώτο πλάνο την οικονοµία και βάζοντας πάνω από
όλα το συµφέρον της πατρίδας.
Η υψηλής πολιτικής σηµασίας κίνηση του Πρωθυπουργού, του
κ. Αντώνη Σαµαρά, να ξεκινήσει τη διαδικασία απαγκίστρωσης
της χώρας µας από το µνηµόνιο και η θετική στάση που έδειξε
κατ’ αρχάς η κ. Λαγκάρντ στην πρώτη φάση αυτής της µακράς
διαπραγµάτευσης, αφ’ ενός µεν στέλνει το µήνυµα της ασφάλειας, της σιγουριάς και της εθνικής ανεξαρτησίας και αφ’ ετέρου δείχνει το δρόµο για την επόµενη ηµέρα, δείχνει το δρόµο
για µια Ελλάδα χωρίς µνηµόνια µετά από πέντε δύσκολα χρόνια.
Μπροστά µας, ωστόσο, έχουµε µια µεγάλη εθνική προσπάθεια, η οποία δεν πρέπει να µας αποπροσανατολίσει. Οι µεταρρυθµίσεις που ξεκινήσαµε και δροµολογούµε, πρέπει να
αποτελέσουν κτήµα του λαού µας και να συνεχιστούν πάση
θυσία, προκειµένου η πατρίδα µας να επιστρέψει στην κανονικότητα, να ξαναγίνει, δηλαδή, µια φυσιολογική χώρα και να µην
πάνε χαµένες οι θυσίες που έκανε όλος ο ελληνικός λαός την τελευταία πενταετία. Άλλωστε, αυτό ζητά σε συντριπτικά ποσοστά
η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
Δεν µιλάµε για ρελάνς παροχών ούτε κάνουµε δική µας λίστα
γάµου, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς προτάσσουµε όλα εκείνα τα
πολλά που πρέπει να αλλάξουν την Ελλάδα, για να µπορέσει να
σταθεί και πάλι περήφανη στα πόδια της. Δεν πλειοδοτούµε µε
το πλεόνασµα αλλά στηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις ένα
λαό που καθηµερινά µοχθεί, αρνούµενος να παρασυρθεί από πολιτικές ψηφοθηρικού χαρακτήρα, όπως αυτές που ακολουθεί το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Για αυτόν τον λαό αγωνιζόµαστε, που µε καρτερικότητα υποµένει και εκπληρώνει τις
πολλές και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάσταχτες φορολογικές
του υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η σηµερινή συζήτηση του
σχεδίου νόµου µε τίτλο: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της
θητείας του» (Α’ 136) και άλλες διατάξεις».
Προσωπικά, ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι το ελληνικό
κράτος πρέπει να έχει συνέχεια, πόσω δε µάλλον, όταν αποτελεί
προαπαιτούµενο προόδου για να συνεχιστεί οµαλά και απρόσκοπτα το έργο της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, µέσω
του οποίου επέρχεται η αύξηση των φορολογικών εσόδων, συνεισφέροντας στη δηµιουργία του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε, το κρίσιµο έργο που επιτελούν οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών την ιδιαίτερη αυτή περίοδο για τα δηµοσιονοµικά της πατρίδας µας. Ως εκ τούτου, ο
εκσυγχρονισµός αλλά και η αποτελεσµατικότητα των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη
διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων.
Ο εξορθολογισµός της δηµόσιας διοίκησης, η ανεξαρτησία
της φορολογικής διοίκησης, ο καθορισµός ενός σταθερού και
αδιάβλητου πλαισίου λειτουργίας του κράτους, η εν γένει προσαρµογή των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών σε ένα
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σύγχρονο περιβάλλον και η επιβολή φόρων και προστίµων στο
πλαίσιο της φοροδοτικής ικανότητας φυσικών προσώπων αλλά
και επιχειρήσεων, λειτουργούν ευεργετικά ως προς την κατεύθυνση που σας περιέγραψα παραπάνω. Για παράδειγµα, βλέπουµε και διαπιστώνουµε µετά λύπης µας ότι κάθε µήνα, τα
ανείσπρακτα βεβαιωµένα έσοδα αυξάνονται κατά περίπου ένα
δισεκατοµµύριο ευρώ και ο λόγος είναι προφανής. Οι συµπατριώτες µας δυστυχώς αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Άρα, η φορολογική διοίκηση
οφείλει να επανεξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα µείωσης των δυσβάσταχτων προστίµων, που οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στον
αφανισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοείται ο τρόπος λειτουργίας του κράτους να επηρεάζεται από την αλλαγή της εκάστοτε
κυβέρνησης. Το είπα και θα το επαναλάβω. Το ελληνικό δηµόσιο
και οι ελεγκτικοί του µηχανισµοί, πρέπει να είναι υπεράνω κοµµάτων και χρωµάτων.
Συνοψίζοντας, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί µια σηµαντική θεσµική αλλαγή στη φορολογική διοίκηση, διότι η θέση
του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων είναι νευραλγική και δεν πρέπει
να εξαρτάται ούτε από ανασχηµατισµούς ούτε από αλλαγές κυβερνήσεων.
Ερχόµενος στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, ειδικότερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να αναλογιστούν ότι σήµερα µόνο η Ελλάδα και η
Γερµανία, είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες µε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, την ώρα που άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η
Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, καταγράφουν φέτος ελλείµµατα πάνω από 4%.
Η Ελλάδα, λοιπόν, όχι µόνο κατάφερε να ξεπεράσει τους δηµοσιονοµικούς της στόχους αλλά κατορθώνει να πετύχει για δεύτερη χρονιά πρωτογενή πλεονάσµατα, υλοποιώντας βήµα προς
βήµα την πορεία της προς την ανάκαµψη.
Όπως είπα και στην τοποθέτησή µου κατά την τριήµερη συζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την
Κυβέρνηση, ήρθε η ώρα να βάλουµε το άλογο της παραγωγής
µπροστά από το κάρο της αδράνειας και της στασιµότητας. Αυτό
πρέπει να συνειδητοποιήσει και το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τα στελέχη του οποίου βιάστηκαν να ράψουν και να
φορέσουν τα αλαζονικά «κοστούµια» της εξουσίας, µοιράζοντας
παροχές χωρίς φειδώ, παρασυρόµενα από την απατηλή λάµψη
της µαταιοδοξίας.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο. Με κόπους και θυσίες, φτάνουµε στο σηµείο
όπου πραγµατικά αχρηστεύουµε τα µνηµόνια, στέλνοντας στους
εταίρους µας και τις αγορές το µήνυµα της ισχυρής Ελλάδος,
της Ελλάδος που παράγει, που εξάγει, που καινοτοµεί, της Ελλάδος που κέρδισε την παρτίδα και ξέρει να στέκεται στο ύψος
των περιστάσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση;
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχω µια
νέα νοµοτεχνική βελτίωση για την οποία θα σας πει περισσότερα
ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, να κατατεθεί
στα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Καλώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η νοµοτεχνική βελτίωση, αφορά την τροπολογία που έχει κατατεθεί για τα ζητήµατα µεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών
διαφορών εργασίας. Είναι ουσιαστικά η θεσµική αποκατάσταση
του θεσµού της διαιτησίας, που αφορά και την απόφαση του
Συµβουλίου Επικρατείας. Με τη νοµοτεχνική βελτίωση την οποία
καταθέτουµε, αίρεται η αµφιβολία για την ισχύ ή µη, κανονιστικών όρων.
Συγκεκριµένα, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση συνεχίζουν να
ισχύουν κανονιστικοί όροι, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρονται
ρητά στη διαιτητική απόφαση. Έτσι, έχουµε πλήρη συµµόρφωση
µε την απόφαση του συµβουλίου για το θέµα της διαιτησίας και
της µεσολάβησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): 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,
δώδεκα σπουδαστές και σπουδάστριες από το Schoten Gymnasium Βιέννης, οι οποίοι στο πλαίσιο επίσκεψής τους στη χώρα
µας επισκέπτονται τη Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς γρήγορα σας ενέταξαν και εσάς σε µια διαδικασία που δεν τιµά τη
λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και το λέω, γιατί φέρνετε αυτό το
θέµα. Να δεχθούµε ότι το ζήτηµα του διορισµού του γραµµατέα
ήταν κατεπείγον. Από εκεί και πέρα, τι σχέση έχουν και τα επόµενα δυο άρθρα του σχεδίου νόµου αλλά και η σωρεία τροπολογιών που µας φέρνετε; Και µάλιστα, αδικείτε και µερικές
τροπολογίες.
Και πραγµατικά, µένω έκπληκτος, διότι ασχολείστε και µε ζητήµατα που δεν έχουν καµµία σχέση µε το αντικείµενό σας. Παραδείγµατος χάριν, µας φέρατε πριν από λίγη ώρα µια
τροπολογία που αφορά το ξίδι, ένα αγροτικό προϊόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξεφτίλα, κύριοι! Θα τα πούµε
τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Και το παράξενο της συγκεκριµένης υπόθεσης, είναι ότι το ξίδι εντάσσεται στα θέµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως και το κατ’ εξοχήν θέµα που
αφορά το τσίπουρο, τη ρακή. Κύριε Κεγκέρογλου, τι σχέση τώρα
µπορεί να έχουν αυτά τα ζητήµατα µε το Υπουργείο Οικονοµικών;
Το βλέπετε από την καθαρά φορολογική του προσέγγιση;
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν σας εµποδίζει να τα αντιµετωπίζετε. Διότι πρόκειται ουσιαστικά για χρησιµοποίηση ως πρώτης
ύλης, του κρασιού, των αµπελοοινικών προϊόντων. Άρα, γιατί
αυτή η διαφοροποίηση, αυτό µας κάνει από δω, το άλλο µας
κάνει από εκεί;
Και πραγµατικά, αδικείτε και την προσπάθειά σας, γιατί προσεγγίζετε µερικά ζητήµατα που όντως λύνουν προβλήµατα του
χώρου. Όµως, δεν θα ήταν καλύτερα, πάρα πολύ απλά, αφού
δεν σας επείγει τίποτα, να έρθουµε εδώ να συζητήσουµε για
αυτόν το χώρο; Ο αµπελοοινικός τοµέας είναι ένας µεγάλος
χώρος και τα προϊόντα που παράγει έχουν τεράστιες προοπτικές
και στη διεθνή αγορά. Να καθίσουµε να τα κουβεντιάσουµε, να
δούµε τα ζητήµατα της φοροδιαφυγής. Γιατί, πραγµατικά, όσον
αφορά αυτό που συµβαίνει σήµερα στο τσίπουρο, στη ρακή, όλοι
συµφωνούµε και ξέρουµε τι γίνεται, ότι υπάρχει µια τεράστια φοροδιαφυγή. Όµως, αυτό δεν δικαιολογεί τη συµπεριφορά σας.
Επιτρέψτε µου να σταθώ εγώ για λίγο σε αυτές τις δυο τροπολογίες, για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούµε κατ’ αρχάς
απαραίτητη την άµεση απόσυρση, για να συζητήσουµε στο πλαίσιο που σας προανέφερα, τα συγκεκριµένα προβλήµατα.
Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως, υπάρχει ένα ζήτηµα
σχετικά µε την υπερφορολόγηση των αλκοολούχων ποτών, η
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οποία τελικά έχει οδηγήσει σε ένα παρεµπόριο και σε µια φοροδιαφυγή, την οποία δεν µπορείτε µε τίποτα να αντιµετωπίσετε.
Και ειδικά στο θέµα του τσίπουρου, δεν είναι µόνο το παρεµπόριο. Είναι και ότι κινδυνεύει η δηµόσια υγεία πάρα πολλές φορές,
µε όλες αυτές τις νοθείες που γίνονται.
Για µας, η πάταξη της παράνοµης παραγωγής και διακίνησης
χύµα αυτών των οινικών προϊόντων είναι ένα σοβαρό ζήτηµα, το
οποίο έχει σχέση και µε τα φορολογικά έσοδα του κράτους, έχει
σχέση και µε τη βιωσιµότητα των νόµιµων αποσταγµατοποιών,
των νόµιµων οινοποιών και βεβαίως έχει και άµεση µε την προστασία των καταναλωτών.
Παρ’ ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός παραγωγών που
ασχολούνται µε το συγκεκριµένο προϊόν, δυστυχώς, ειδικά ο τρόπος που διακινείται –και επιµένω στο τσίπουρο- πολλές φορές
δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε νόµιµος.
Εµείς λέµε ότι αυτά τα προϊόντα –και ιδιαίτερα το τσίπουροέχουν µεγάλες προοπτικές στη διεθνή αγορά, πέραν της εσωτερικής κατανάλωσης, που όπως ξέρετε έχει καλύψει ένα πολύ µεγάλο µέρος της κατανάλωσης αλκοολούχων εισαγόµενων
ποτών. Έχει τις προϋποθέσεις να ακολουθήσει µια λαµπρή διεθνή καριέρα, ανάλογη µε το αγαπηµένο ελληνικό απόσταγµα, το
ούζο, το οποίο και αυτό έχει µια διεθνή καριέρα.
Για να γίνει, όµως, αυτή η καριέρα και για το τσίπουρο, χρειάζονται να γίνουν µερικά πράγµατα. Και αυτά που λέµε εµείς
είναι, πρώτον, να βελτιωθούν οι πρακτικές παραγωγής και διακίνησής του και, δεύτερον, να προστατευθεί ως brand name που
κλείνει µέσα του όλη την Ελλάδα, τις παραδοσιακές αξίες της
Ελλάδας, τα πολύτιµα αγαθά της υπαίθρου και γενικά θα έλεγα
αυτόν τον φιλόξενο χαρακτήρα των κατοίκων της υπαίθρου. Οι
φράσεις που συναντάς πηγαίνοντας στα καφενεία στα χωριά «να
σε κεράσουµε ένα τσίπουρο;» ή «καλώς ήρθες, να σε κεράσουµε
µία ρακή;», είναι µία πολιτισµική αξία, την οποία πρέπει να υπερασπιστούµε και πρέπει να αναδείξουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς λέµε ότι πρέπει άµεσα να υπάρξει εναρµόνιση του Εθνικού Δικαίου µε την οδηγία 92/1983, ως προς την
εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης,
κατά 50%. Βεβαίως, το χύµα τσίπουρο, πρέπει να υπαχθεί κι αυτό
στο φορολογικό καθεστώς που διέπει τη διακίνηση των εµφιαλωµένων. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ξέρουµε ότι ειδικά οι διήµεροι παραγωγοί, είναι αυτοί που παράγουν ένα χύµα τσίπουρο για ανάγκες τους, ανάγκες οι οποίες ιδιαίτερα στα µικρά χωριά, ξέρουµε
ότι πρέπει να καλύπτονται. Όµως, στην περίπτωση που υπάρχει
η θέληση να µπουν και για το χύµα τσίπουρο σε µια διαδικασία
εµπορίας στα καταστήµατα, τότε να ακολουθήσουν τις υπόλοιπες διαδικασίες που εφαρµόζονται για τους νόµιµους αποσταγµατοποιούς.
Πάνω απ’ όλα, όµως, πρέπει να υπάρξει µια εντατικοποίηση
των ελέγχων, κυρίως όσον αφορά την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από άλλες χώρες, µέσα από διαδικασίες παρεµπορίου, οι
οποίες µέσα από τις νοθείες που γίνονται, καταλαβαίνετε ότι καταντούν επικίνδυνες για την υγεία των Ελλήνων πολιτών.
Πραγµατικά, χρειάζεται να γίνει µια γενικότερη προσέγγιση
του χώρου, κύριε Υπουργέ, και αυτό κυρίως είναι αρµοδιότητα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης, ο οποίος ζήτησε να κάνει µια
παρέµβαση δύο λεπτών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συµβαίνει µε τη λειτουργία πλέον της Βουλής, έχει ξεπεράσει κάθε
όριο, είναι ντροπή, είναι ένα µεγάλο αίσχος.
Δεν είναι δυνατό να συνεχίζει µια Κυβέρνηση να νοµοθετεί παρανόµως, παραβιάζοντας ωµά και κατάφορα τον Κανονισµό και
το Σύνταγµα. Έχουµε δύο υπουργικές τροπολογίες, οι οποίες
στην ουσία αποτελούν η κάθε µία χωριστά ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο και µάλιστα σύνθετο νοµοσχέδιο, εξειδικευµένο νοµοσχέδιο, για το οποίο χρειάζεται ειδικές γνώσεις προκειµένου κανείς
να το ανταπεξέλθει.
Διαβάζω, λοιπόν, εδώ. Κατετέθη τροπολογία στις 15/10 για τον
αναβαλλόµενο φόρο. Και αν θυµάστε, κύριε Χαρδούβελη, τα
αίσχη τα οποία, δυστυχώς, έχετε αρχίσει να κάνετε ως Υπουργός
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Οικονοµικών, είχατε φέρει πάλι την ίδια τροπολογία –µην κουνάτε το κεφάλι σας, ακριβολογώ- µε την ίδια διαδικασία το πρωί,
για να την ψηφίσουµε το µεσηµέρι.
Και σας ρωτάµε τι κάνετε. Αυτά τα πράγµατα που κάνετε είναι
λάθη. Έχετε εγκρίσεις, έχετε εκείνο, έχετε το άλλο; Όλα ήταν
καθησυχαστικά και µας την εµφανίζετε ως κατεπείγουσα. Πώς
είναι δυνατό να είναι κατεπείγουσα µια τροπολογία, την οποία
φέρνετε ξανά διορθωµένη πάλι µε την ίδια διαδικασία µετά από
περίπου ένα µήνα; Πόσο κατεπείγουσα είναι δηλαδή; Γιατί εξευτελίζετε τη Βουλή; Φέρνετε αυτήν την τροπολογία που είναι σύνθετη και εξειδικευµένη χθες στις 20.10’, για να την ψηφίσουµε
σήµερα το µεσηµέρι.
Άλλη τροπολογία –ολόκληρο νοµοσχέδιο και αυτή- η οποία
ήρθε σήµερα στις 16/10 στις 11.20’, τι αφορά; Κοιτάξτε εδώ, ένα
ολόκληρο νοµοσχέδιο! Ποιος θα προλάβει από τους Βουλευτές
να την διαβάσει µόνο, όχι να βγάλει νόηµα και συµπέρασµα; Πώς
θα γίνει η τοποθέτηση; Πώς θα ενηµερωθεί η κοινή γνώµη; Ξέρετε, εδώ δεν νοµοθετούµε ερήµην των πολιτών. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δηµοσιότητα στο νοµοθετικό έργο. Να παίρνουν
και οι πολίτες υπ’ όψιν τους τι γίνεται στη Βουλή. Εδώ δεν µπορούν να πάρουν οι Βουλευτές, να καταλάβουµε τι γίνεται!
Αυτές οι διαδικασίες, κύριε Πρόεδρε, είναι εντελώς απαράδεκτες και δείχνουν ότι η Κυβέρνηση είναι παράνοµη, λειτουργεί
παρανόµως, έχει υποβαθµίσει και εξευτελίσει τη Βουλή, να λειτουργεί και αυτή παρά τον Κανονισµό και το Σύνταγµα. Όλα
αυτά είναι ανεπίτρεπτα.
Εµείς σας καλούµε να πάρετε πίσω αµέσως και τις δύο αυτές
τροπολογίες ως µη σύννοµες. Δεν µπορούν να παράξουν έννοµα
αποτελέσµατα µε µια περιστασιακή πλειοψηφία, η οποία µπορεί
να τις ψηφίσει διά του εισηγητή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Να τις πάρετε αµέσως πίσω. Αν επιµένετε ότι είναι αναγκαίες για
την κυβερνητική πολιτική, να τις φέρετε µε κανονικές διαδικασίες,
να τις εισάγετε όπως εισάγονται όλα τα νοµοθετήµατα και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις και να ακολουθηθούν αυτά που πρέπει να
ακολουθηθούν στην ελληνική Βουλή, τα οποία έχουν καθιερωθεί
εδώ και δεκαετίες και αποτελούν δηµοκρατικές κατακτήσεις του
λαού και του τόπου. Έτσι νοµοθετούν! Δεν είναι δυνατό να έχουµε
µια Κυβέρνηση, η οποία δίνει το χείριστο παράδειγµα στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Δεν είναι δυνατό να το συνεχίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε. Έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επικαλούµαι και
τη δική σας ευαισθησία, για να κάνετε αντίστοιχη έκκληση στην
Κυβέρνηση και στους αρµόδιους Υπουργούς. Και οι δύο τροπολογίες γράφουν πάνω, όπως θα έχετε δει, «Εκπρόθεσµες». Δεν
µπορεί εκπρόθεσµες τροπολογίες να εγκρίνονται από τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, να προηγηθεί η κ. Ξηροτύρη, επειδή έχει να
πάει στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κυρία Ξηροτύρη, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, µε το άρθρο 1 του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα, που είναι η κύρωση πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του, πράξη
µε την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση αναδροµικά, από 5-52014, στον Υπουργό Οικονοµικών να ορίζει µε απόφασή του τον
αναπληρωτή του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Φαίνεται ως µία ανώδυνη διάταξη. Δεν µπορεί όµως να µην παρατηρήσει κανείς ότι η βασικότερη γενική γραµµατεία, θα
έπρεπε να χαρακτηρίζεται από συνέχεια, από συνοχή και όχι να
υφίσταται σύντοµες αλλαγές και εν κατακλείδι οι επιλογές
έπρεπε να γίνονται καλύτερες από την αρχή.
Όµως, εκείνο το οποίο είναι το πιο σηµαντικό, είναι ότι η αλλαγή προσώπου, όσο καλή κι αν είναι, δεν σηµαίνει ότι τελικά
εµείς αισιοδοξούµε πως θα αλλάξει το θέµα της στρατηγικής
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σας και της πολιτικής πάνω στο σοβαρότατο θέµα και αντικείµενο που έχει αυτή η γραµµατεία, στο κυριότερο θέµα που µας
απασχολεί όλους συνεχώς.
Εµάς, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα της ΔΗΜΑΡ, µας έχει απασχολήσει, εξαρχής, µε ατέλειωτες ερωτήσεις για το ζήτηµα της
αποτελεσµατικής λειτουργίας αυτής της γενικής γραµµατείας
και επιτέλους µία αποτελεσµατική λειτουργία που θα δώσει
στους πολίτες δείγµατα ότι προχωράει η ουσιαστική πάταξη της
φοροδιαφυγής. Και αναφέροµαι στο µεγάλο θέµα και στα µεγάλα έσοδα που θα είχε το κράτος αν είχε επιταχύνει όλη η διαδικασία που ανήκει στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων, τη φορολόγηση των διαφόρων ληστών.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι και µε αυτήν τη, µικρή τελοσπάντων, διευκόλυνση θα πρέπει να τονίσουµε άλλη µία φορά -είναι εδώ ο
κ. Μαυραγάνης- ότι αυτή η αποτελεσµατικότητα που εµείς διαπιστώνουµε, έστω και αν εσείς λέτε ότι να υπάρχει πολιτική βούληση, αυτό δεν γίνεται µετρήσιµο, δεν υπάρχουν αποτελέσµατα.
Πρέπει, λοιπόν, αυτά τα στελέχη που αποφασίσατε τώρα να
είναι στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων να έχουν συνοχή, να έχουν
πρόγραµµα, να έχουν στρατηγική και να αισθάνονται και αυτά,
το καθένα πλέον, υπεύθυνα απέναντι στους Έλληνες πολίτες ότι
πρέπει να επιδείξουν έργο και όχι να κρύβονται, λέγοντας «εγώ
τα έλεγα έτσι, τα έλεγα αλλιώς κ.λπ.». Πρέπει να τελειώσουν
αυτά τα θέµατα µε τη Γενική Γραµµατεία Εσόδων. Είναι η σοβαρότερη γραµµατεία του κράτους αυτήν τη στιγµή και έχει να αντιµετωπίσει το σοβαρότερο θέµα, για το οποίο, πράγµατι,
υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις.
Με το άρθρο 2, τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2969 σχετικά µε την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα. Ειδικότερα, µεταξύ των άλλων, παρέχεται και
στα αποσταγµατοποιεία η δυνατότητα να συλλειτουργούν µε οινοποιεία και να διαθέτουν εµφιαλωτήριο οίνων, η δυνατότητα της
εµφιάλωσης των παραγόµενων από αυτά αποσταγµάτων κ.λπ..
Οι περισσότερες ρυθµίσεις είναι σε θετική κατεύθυνση και
πολλές από αυτές, βέβαια, αναγκαίες έχουν και τον επείγοντα
χαρακτήρα, προκειµένου να προσαρµοστούν µε το Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγµα ο ορισµός της πλήρους µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, ο οποίος περιλαµβάνει την πλήρως µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη, και µε την
εθνική µέθοδο και µε την ευρωπαϊκή.
Επίσης, µία σηµαντική νέα παράγραφος αφορά στο νόµο, µε
την οποία προστίθενται άλλα προϊόντα, φρούτα, καρποί κ.λπ.,
από τα οποία µπορεί µε ολική ζύµωση να προέλθει η αιθυλική αλκοόλη.
Όµως, έχουµε πάλι την ίδια τακτική της Κυβέρνησης να φέρνει
ρυθµίσεις σε άσχετα νοµοσχέδια και πολύ περισσότερο µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ενώ γι’ άλλη µια φορά η Επιστηµονική Επιτροπή, αντί να αναλύσει τα θέµατα του νοµοσχεδίου, λέει µόνο τι συµβαίνει γενικά µε τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, γιατί τελικά αυτές χαρακτηρίζουν δυστυχώς την
κοινοβουλευτική µας διαδικασία.
Γιατί, λοιπόν, ποιος ο λόγος; Να πω ότι το Υπουργείο Γεωργίας
είχε τόσο φόρτο και µας έφερε πολλά µέχρι σήµερα νοµοσχέδια
-αν είναι αρµόδιο- γι’ αυτά τα θέµατα της αιθυλικής αλκοόλης
µαζί µε το Υπουργείο Οικονοµικών; Δεν έχει επιτελέσει σχεδόν
κανένα κοινοβουλευτικό έργο. Γιατί δεν µπορούσε να συντάξει
ένα νοµοσχέδιο που να έχει ολιστικό χαρακτήρα, στο οποίο θα
συµπεριλαµβάνονται όλα τα θέµατα που αφορούν την ελληνική
ποτοποιία; Ή µήπως δεν είναι µία παραγωγική, πολύ µεγάλη δραστηριότητα που πρέπει να την στηρίξουµε στον τόπο µας;
Εδώ, όµως, τίποτα δεν ακούω. Προϋπολογισµός έρχεται, προγράµµατα ζητάµε, το ένα ή το άλλο ζητάµε αλλά αυτός ο πρωτογενής τοµέας και οι τεράστιες δυνατότητες που έχει και η µεγάλη
καθυστέρηση που έχουµε εµείς να αναδείξουµε και να στηρίξουµε αυτές του τις δραστηριότητες δεν ακούγεται καθόλου.
Δεν πρόκειται να λύσουµε κανένα πρόβληµα. Όχι ότι θα το λύναµε µόνο µε τον πρωτογενή τοµέα, αλλά κανένα πρόβληµα δεν
µπορούµε να λύσουµε, αν δεν στηρίζουµε σε ένα εθνικό σχέδιο
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Αυτό το σχέδιο, πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τις διεκδικήσεις
µας, µε το σχέδιο που έχουµε για την αναθεώρηση του χρέους
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και για τη διέξοδο από την κρίση. Θυσίες κάναµε, τα πάντα κάναµε, µια προσαρµογή για την οποία στο τέλος µας δίνει και συγχαρητήρια το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Δεν ξανάγινε στα
εκατό χρόνια τέτοια βίαιη προσαρµογή! Φθάσαµε να έχουµε πλεόνασµα παραπάνω κατά δύο-τρεις µονάδες και από το µέσο όρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο και από τη Γερµανία και
ο λαός είναι εξαθλιωµένος. Ανάπτυξη δεν υπάρχει, η παραγωγική
ανασυγκρότηση δεν διαφαίνεται. Αυτά πρέπει τώρα να είναι συνδεδεµένα µε ένα πρόγραµµα διεκδικήσεων προς τους δανειστές
και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντας ότι εµείς
κάναµε ό,τι µπορούσαµε, αλλά έχουµε και πρόγραµµα για την
ανάκαµψη της χώρας.
Πρόγραµµα για τις µεταρρυθµίσεις εσείς λέτε έτσι, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση διαφορετικά και εµείς έχουµε κάνει προτάσεις. Όλα αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να διατυπωθούν πλέον, δεν
έχουµε άλλο χρόνο. Νοµίζω ότι και µε τα τελευταία γεγονότα, τα
ευχολόγια της Κυβέρνησης από τη µία και από την άλλη πλευρά,
από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία τελευταία παρουσίασε ένα σηµαντικό πρόγραµµα, παρ’ όλα αυτά, αυτό το µεγάλο
έλλειµµα υπάρχει. Δεν υπάρχει µία διαβούλευση για το πώς θέλουµε από εδώ και πέρα, µετά τις τεράστιες θυσίες, µε ένα αποτυχηµένο πρόγραµµα που µας φόρτωσαν, µε τεράστιες θυσίες
του ελληνικού λαού, να βγούµε από αυτόν τον εφιάλτη και ποιον
τύπο ανάπτυξης θέλουµε να αποδείξουµε εµείς, για να υπάρξει
και πάταξη της ανεργίας και ουσιαστικό παραγόµενο πλέον προϊόν, το οποίο να µπορεί, πραγµατικά, να βγάλει πέρα τις ανάγκες
του τόπου και να µην εξαρτόµαστε από τον δανεισµό. Βλέπετε,
οι αγορές αµείλικτες πάντα, αυτές έχουν το δικό τους πρόγραµµα
και πως, όταν δεν έχεις εσύ κανένα πρόγραµµα και διεκδίκηση,
αµέσως µπορούν να σε πάνε από τη µία πλευρά στην άλλη.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του 3ου άρθρου του ΕΟΜΜΕΧ, αυτής
της δυνατότητας που δίνεται να παραχωρηθεί η χρήση της κινητής περιουσίας του ΕΟΜΜΕΧ. Ούτως ή άλλως, µε κάποιες αποφάσεις που έχω εδώ κ.λπ. έχουν διανείµει τα ιµάτιά του µεταξύ
τους οι εργαζόµενοι και κυρίως τα στελέχη, πάνω από 90% να
παίρνουν φθηνότερα τα χαλιά και διάφορα άλλα αντικείµενα της
κινητής περιουσίας. Το µεγάλο θέµα είναι η βασική ακίνητη περιουσία του ΕΟΜΜΕΧ και ένα σχέδιο, µία στρατηγική για το πως
θα πάει σταδιακά στο ΤΑΙΠΕΔ, πως θα αξιοποιηθεί και όλα αυτά.
Εδώ δεν µας λέτε τίποτα. Δεν θα συµφωνήσουµε βέβαια. Πώς
είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν ανεξόφλητοι πιστωτές ή
άλλα θέµατα, σε σχέση µε αυτά τα οποία έχουν γίνει µέχρι τώρα
στον ΕΟΜΜΕΧ, ούτως ώστε να µπορείτε να λέτε ότι σε όλη
αυτήν τη διαδικασία δεν θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
Αστικού Κώδικα περί ευθύνης µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και καταδολίευσης των δανειστών; Αυτές είναι επισηµάνσεις σηµαντικές.
Πάµε τώρα στις τροπολογίες. Η τροπολογία µε αριθµό 1901,
αφορά τη ρύθµιση θεµάτων µεσολάβησης και διαιτησίας για την
επίλυση θεµάτων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, πρακτικό
µεσολάβησης, σχετικά µε την κατάρτιση συλλογικής σύµβασης
εργασίας, δυνατότητα παράτασης της προθεσµίας κ.λπ..
Με την τροπολογία, τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι
διατάξεις του ν.1876/90, αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο που
διέπει τα ζητήµατα µεσολάβησης της διαιτησίας για την επίλυση
θεµάτων συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Εντάσσεται κι αυτή
–ενδεχοµένως και µε πιο ήπιο τρόπο- σε όλη αυτήν τη µεγάλη
απορρύθµιση που γίνεται στα θέµατα της εργασίας της εργασιακής ειρήνης και της αµοιβής.
Δεν πρόκειται έτσι να αποκτήσει ανταγωνιστικότητα η χώρα.
Όλες οι ενδείξεις από παντού, δείχνουν ότι στην πίττα δεν υπάρχει ούτε ένα 20% αύξηση της ανταγωνιστικότητας µε τη µείωση
και την εξαθλίωση των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις και στη
βιοµηχανία.
Αλλού πρέπει να ψάξετε, όπως σας είπα, τα θέµατα για να τονώσουµε όλα αυτά και όχι να φέρνετε µια τροπολογία, η οποία
δεν συµµορφώνεται ούτε µε το πνεύµα της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας στα ζητήµατα διαιτησίας.
Τίθενται νέα διαδικαστικά εµπόδια στη λειτουργία του θεσµού
της διαιτησίας, που δεν µπορεί να επιτελέσει το σκοπό για τον
οποίον θεσπίστηκε. Υπάρχει πρόβληµα µε την αναδροµικότητα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και την εκτελεστικότητα της απόφασης της ιδιοκτησίας, κ.ο.κ..
Εµείς θεωρούµε ότι αυτό το οποίο λέει η ΓΣΕΕ και το οποίο
αναφέρει και αναλυτικά στην εισήγησή της που µας έχει στείλει,
σχετικά µε την τροπολογία για τον ΟΜΕΔ και όλα τα ζητήµατα
τα διαδικαστικά της µεσολάβησης και διαιτησίας των συλλογικών
διαφορών εργασίας -έχει πάρα πολύ δίκιο-, στηρίζονται στην
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και γι’ αυτό εµείς δεν
θα την ψηφίσουµε. Κανονικά έπρεπε να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία.
Πάµε τώρα στη νέα τροπολογία για τον αναβαλλόµενο φόρο.
Όταν ήρθε αυτή η τροπολογία ήταν απόγευµα και την άλλη µέρα
τη συζητούσαµε στην Ολοµέλεια. Σας είπαµε ότι ένα τόσο σοβαρό θέµα το φέρατε την τελευταία στιγµή που είχατε υποχρέωση και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άλλες χώρες, η
Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία κ.λπ., που είχαν παρόµοια προβλήµατα προσαρµογής –όχι η Ιταλία, οι άλλες χώρες- το τακτοποίησαν αυτό το θέµα πιο νωρίς. Εσείς το φέρνετε τελευταία
στιγµή µε µια τροπολογία.
Σας είπαµε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέµα και ότι δεν
είναι δυνατόν να έρχεται τόσο πρόχειρα και να µη γίνεται συζήτηση. Και βέβαια, αυτό το οποίο είπαµε εµείς, είναι ότι εδώ µε
αυτήν την τροπολογία δεν διασφαλίζονται τα συµφέροντα του
δηµοσίου. Και λίγο-πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση µεταξύ των άλλων
σας λέει κι αυτό. Σας ζητάει µια διαδικασία πιο σαφή γι’ αυτήν
τη διασφάλιση είτε των τραπεζών είτε του δηµοσίου.
Έρχεστε, λοιπόν, µε µια τροπολογία -που φέρνετε πάλι αργά
χθες, πολύ λιγότερο χρόνο µας δώσατε- µε την οποία το δηµόσιο,
δίνει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στην ΕΚΤ τα εχέγγυα
που ζήτησαν, προκειµένου να νοµιµοποιηθεί η χορήγηση του αναβαλλόµενου φόρου στις προβλέψεις που θα µειώσουν ισόποσα
τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, που θα προκύψουν από
τις ανακοινώσεις των stress tests στις 26 Οκτωβρίου κ.λπ..
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, νοµοθετούµε µε τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια την τελευταία στιγµή, απέναντι
στις υποχρεώσεις για ένα τόσο σοβαρό θέµα µε τα stress tests
µπροστά µας µε όλη αυτήν την επώδυνη διαδικασία για το τραπεζικό µας σύστηµα. Κι από την άλλη πλευρά, νοµοθετούµε
λάθος. Γενικά και µε τη µία και µε την άλλη, δεν µας διασφαλίζετε
ότι πράγµατι διασφαλίζονται τα συµφέροντα του δηµοσίου, έστω
κι αν προβλέπεται εδώ το δηµόσιο να καλύπτεται ισόποσα µε έντοκα γραµµάτια κ.ο.κ.
Πώς προβλέπετε να διαχειριστούµε όλα αυτά τα σοβαρά θέµατα; Δεν είναι επιπολαιότητες και προχειρότητες όλα αυτά που
συµβαίνουν; Πέρα δηλαδή από την ουσία, εµείς διαφωνούµε,
γιατί δεν θεωρούµε ότι εδώ κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα του
δηµοσίου και ότι αυτή η ανακεφαλαιοποίηση, παρ’ όλο που την
πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, είναι συνεχώς υπέρ των τραπεζών, οι οποίες από την άλλη πλευρά, µακάρι να αισθάνονταν
τόσο καλά που να ενίσχυαν αυτήν τη ρευστότητα της πραγµατικής οικονοµίας.
Αλλά, από την άλλη πλευρά, εσείς πιστεύετε ότι αυτά πρέπει
να γίνουν. Είναι υποχρεώσεις µας και απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και απέναντι στο όλο πρόγραµµα προσαρµογής. Με
αυτόν τον τρόπο, πώς θέλετε να σας θεωρήσουν αξιόπιστους;
Δεν γίνεται. Δεν µπορεί να γίνει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύρια
συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Ας µην αναφερθώ τώρα στην τροπολογία για το ξύδι, έντεκα
και είκοσι. Ο λαός λέει «τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι» κ.λπ..
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ξέρω ότι βιάζεστε. Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης
για δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
δεν έχω παρά να συµφωνήσω. Άλλωστε, δεν υπάρχει συνεδρίαση της Βουλής στην οποία να µη διατυπώνω τη διαµαρτυρία
µου, για τη µεταχείριση του ελληνικού Κοινοβουλίου και κατ’ επέκταση του ελληνικού λαού, τον οποίο εκπροσωπεί η Εθνική αυτή
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Αντιπροσωπεία από την Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά.
Μπορεί κανείς να µου πει «µα, προχθές δώσατε ψήφο εµπιστοσύνης». Ναι, έχω πολλές φορές εξηγήσει ότι αυτή η ψήφος
είναι ουσιαστικά ψήφος ανοχής προς το µη χείρον. Και το λέω
αυτό, για όποιον δεν κατανοεί και δεν βλέπει ότι η χώρα κάθε
µέρα πηγαίνει –αυτό που λέει η γνωστή έκφραση- στα βράχια.
Γιατί; Διότι από το καλοκαίρι του 2010, αντί όλοι µαζί να δούµε
πως θα βάλουµε πλάτη, δυστυχώς η φιλαρχία, η εξουσιοµανία,
θα έλεγα –και λυπάµαι- και του κ. Σαµαρά και του κ. Τσίπρα, οδηγεί σε αυτήν την πόλωση.
Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ούτε το 54% του Κωνσταντίνου
Καραµανλή ούτε το 53% του Γεωργίου Παπανδρέου ούτε το 45%
και 44% του Κώστα Καραµανλή και του Γιώργου Παπανδρέου
ούτε το 48% του Σηµίτη και ενώ µόλις και κινούνται γύρω στο
20% και 25%, ο ένας, ο κ. Σαµαράς απαξιώνει αυτό το Κοινοβούλιο και έρχεται µόνο αν θα ψηφίσει ή αν θα έρθει να υποστηρίξει
τον προϋπολογισµό και ο άλλος, ο κ. Τσίπρας, όπως διάβασα,
ακόµη και στα κοµµατικά του όργανα εδώ, εµφανίζεται για είκοσι
λεπτά κλπ. – αλλά αυτά αφορούν τα εσωτερικά τους.
Αυτό που µε ενδιαφέρει εµένα, είναι ότι ο ελληνικός λαός ενηµερώνεται από εδώ, την τηλεόραση της Βουλής, για την οποία
είµαι υπερήφανος ότι την ίδρυσα ως Πρόεδρος της Βουλής, ώστε
ο λαός να µην άγεται και να φέρεται από τα παραµύθια, που δυστυχώς αρκετοί από τους εκπρόσωπούς του εδώ του σερβίρουν.
Βέβαια, αυτά εξυπηρετούν εκείνους που ελέγχουν αυτά τα
µέσα και δίνουν τα δευτερόλεπτα ή το χρόνο σε εκπροσώπους
του λαού που καταδέχονται την τιµή που έχουν από το λαό να
την καταθέτουν στα πόδια αυτών των επιχειρηµατιών και των
υπαλλήλων τους.
Αυτό δεν θα πάψω να το τονίζω, τουλάχιστον για τους άλλους
διακόσιους πενήντα και περισσότερους, οι οποίοι έρχονται εδώ.
Μπορεί να επανεκλεγούν άλλη µία φορά αλλά δεν θα ξαναέρθουν, αν δεν πάνε να ανέβουν τις σκάλες του «MEGA», του κ.
Μπόµπολα και του «ΣΚΑΪ», του κ. Αλαφούζου ή του οποιουδήποτε ή να βρουν επιχειρηµατίες.
Αυτή είναι η αλήθεια λαέ! Αυτούς πρέπει να παίρνει ο πολίτης.
Σας λέει: «Τι ζητάτε εκεί; Εγώ σας στέλνω στο Βήµα της Βουλής,
όχι για να παίζετε θέατρο». Υποκρισία! Υποκρισία µεγάλη!
Κύριε Υπουργέ, εσείς καλά-καλά δεν πατήσατε το πόδι σας
στη Βουλή –και πρέπει να σας πω ότι είστε φιλοξενούµενος σε
αυτήν την Αίθουσα- και βλέπω ότι κοντεύετε να ξεπεράσετε και
τον κ. Σαµαρά σε αλαζονεία. Σας καλέσαµε εδώ και ένα µήνα
επανειληµµένως και αρνείστε να έρθετε εδώ –λίγα λεπτά από το
Σύνταγµα- να συζητήσετε µία πρόταση για το πως µπορεί να
προχωρήσουµε, πριν αρχίσει να λέει ο κ. Σαµαράς «Σκίζω τα
µνηµόνια» και εσείς να λέτε ότι µιλήσατε µε την κ. Λαγκάρντ και
πάµε καλά. Πάµε καλά πού; Στα spreads που χάνουν κι άλλο,
σχεδόν το 10%; Στο κραχ του χρηµατιστηρίου; Γιατί;
Είναι από την άλλη πλευρά ο κ. Τσίπρας µε τα χαρακτηριστικά
που είπα. Γιατί κόµµατα δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
Υπάρχουν αρχηγίσκοι, αρχηγοί, ηγετικές οµάδες και ο λαός
νοµίζει ότι ανήκει σε κόµµατα! Φτιάχνουν οι επιχειρηµατίες και
καινούργια κόµµατα – λίµνες, ποτάµια. Κι ο λαός πεινά, δυστυχεί
αλλά είναι εκεί καθισµένος στους καναπέδες, διότι δεν έχει
ελπίδα. Περιµένει κάποια ελπίδα.
Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσω, θέλω να µνηµονεύσω και να
ενηµερώσω. Έφυγε σήµερα από τη ζωή ο Γιάννης Χαραλαµπόπουλος, πλήρης ηµερών, ενενήντα πέντε ετών, ένας πατριώτης,
δηµοκράτης. Υπηρέτησε την πατρίδα στο Αλβανικό Μέτωπο, στη
Μέση Ανατολή, και στη διάρκεια της δικτατορίας ήταν πρώτος,
επικεφαλής στο Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνηµα στο
εσωτερικό, το ΠΑΚ. Και βασανίστηκε και φυλακίστηκε και
εξορίστηκε.
Έδωσε το παρόν στην εκλογική µου περιφέρεια, την Β’
Περιφέρεια της Αθήνας, η οποία τον τίµησε µέχρι το 2000, επί
τριάντα πέντε συνεχή έτη. Αποτελούσε τιµή και για το
Κοινοβούλιο και για το ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση του οποίου
υπήρξε Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εθνικής Αµύνης και
Αντιπρόεδρος.
Αφήνει παρακαταθήκες εντιµότητας, αγωνιστικότητας, πατριωτισµού ο Χαραλαµπόπουλος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνων
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των γενεών, που όπου και αν ανήκαν, αυτά που πίστευαν είχαν
κόστος. Δεν ήταν καριέρα. Δεν ήταν πλουτισµός. Δεν ήταν
εγωκεντρισµός, µαταιοδοξία, κενοδοξία. Από αυτά έχει ανάγκη
σήµερα η ελληνική κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το πρόβληµά µας; Θέλουµε να
βγούµε από το µνηµόνιο. Βέβαια! Σε όποιον Έλληνα πεις
«µνηµόνιο», αυτό θα πει. Εδώ ολόκληρα κόµµατα χτίστηκαν πάνω
στο «αντιµνηµονιακό» και µάλιστα κόµµατα ή πρόσωπα που δεν
διάβασαν καν τα µνηµόνια. Να µην πω και αυτοί που τα εφήρµοζαν
αν τα είχαν διαβάσει.
Όµως, η ιστορία είναι ότι τότε δεν είχαµε ούτε 1 ευρώ. Και τώρα
αν θα βγούµε, πρέπει να έχουµε ένα «µαξιλάρι» κύριε Υπουργέ.
Και ξέρετε πολύ καλά ότι το όποιο «µαξιλάρι», είτε από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε από οπουδήποτε αλλού –αυτό
που σας είπε η κ. Λαγκάρντ «προληπτική γραµµή»- συνεπάγεται
όρους και προϋποθέσεις. Πώς θα το ονοµάσετε; Μνηµόνιο ή
ξεµνηµόνιο; Γιατί δεν λέτε την αήθεια στον ελληνικό λαό;
Όµως, έχετε το ελαφρυντικό ότι δεν λέει την αλήθεια ούτε η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και εκείνοι λένε ότι θα τα σκίσουνε.
Όλα µπορούµε να τα σκίσουµε, αρκεί να έχουµε την εποµένη να
προχωρήσουµε. Και εκεί είναι το θέµα.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, συγκεκριµένα πράγµατα σας προτείνω.
Έχω στοιχεία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα δύο λεπτά θα µου τα δώσετε, κύριε Πρόεδρε, χάριν της
µνήµης του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου.
Ακούστε, σας προτείνω συγκεκριµένα πράγµατα για την Αρχή
ξεπλύµατος για το βρώµικο χρήµα. Δεν έχετε υπογράψει ακόµα
εσείς προσωπικό που χρειάζεται και εκκρεµεί ένα χρόνο, κύριε
Χαρδούβελη. Διότι γίνεται πόλεµος στον κ. Νικολούδη τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άλλαξε, λέει, η Κυβέρνηση και πρέπει να ξαναλλάξει, να ξαναϋπογράψει ο Υπουργός Οικονοµίας,
να ξαναϋπογράψει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
Γιατί θέλετε να τη διαλύσετε αυτήν την υπηρεσία; Εδώ µε τον
κ. Αθανασίου, φέρατε διάταξη ότι το έργο τους ουσιαστικά, το
ξέπλυµα, ο έλεγχος εξήντα χιλιάδων δηλώσεων «πόθεν έσχες»,
θα πάει σε µια ελεγχόµενη –ναι, το εννοώ, από την κάθε κυβέρνηση ελεγχόµενη- επιτροπή, τάχα µου ότι εδώ δεν γίνεται καλά.
Κύριε Τραγάκη, προήδρευσες στην επιτροπή αυτή και ξέρουµε
όλοι ότι εκεί είναι από κάθε κόµµα κι έτσι και πάει να περάσει κάτι
για τον άλλο, δεν θα του την χαρίσει.
Αλλά, δυστυχώς, ακόµα και για τον αναδροµικό έλεγχο, που
οµόφωνα ψηφίσαµε εδώ, τα µέλη εκτός των κοµµάτων δεν έχουν
ουσιαστικά καµµία βοήθεια να ασχοληθούν. Ούτε καν ενηµερώνονται. Και διαβάζω ότι θα βγουν να πουν ότι, λέει, όλοι οι Πρωθυπουργοί, όλοι οι Υπουργοί, όλοι οι Αρχηγοί κοµµάτων από το
1974 µέχρι το 2012, είναι ολοκάθαροι. Δεν είπα ότι δεν είναι καθαροί αλλά θέλω αποδείξεις, όταν έχουµε καταντήσει πια σε επιτροπή του τεκµηρίου αθωότητας, αφού από το πρωί µέχρι το
βράδυ εδώ µέσα, οι πάντες κατηγορούν τους πάντες για τα πάντα.
Λοιπόν, εδώ έχουµε από την Αρχή για το ξέπλυµα ότι στα
2.600.000.000 ευρώ δηλούµενα εισοδήµατα, τα 10.500.000.000
ευρώ είναι κατατεθειµένα. Αυτό είναι για δύο χιλιάδες πρόσωπα
περίπου. Υπολογίζεται, αναγόµενο σε είκοσι δύο χιλιάδες πρόσωπα περίπου, ότι έχετε µία διαφορά αφορολόγητη, κύριε
Υπουργέ, που φτάνει τα 40.000.000.000 ευρώ.
Έχετε επιδοτούµενους από τον ΟΑΕΔ εφτακόσιους τριάντα,
µε καταθέσεις πάνω από 150.000 ευρώ µέχρι εκατοµµύρια, µε
µηδέν δηλούµενο εισόδηµα. Αυτοί δεν πρέπει να φορολογηθούν;
Έχετε καταθέσεις στο εξωτερικό είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων εµβασµάτων. Δεν πρέπει αυτοί να φορολογηθούν, αν δεν
έχουν δηλωθεί;
Εγώ θα σας έκανα µία απλή πρόταση. Δεν ήρθατε για τρία
λεπτά εδώ –απαξιώνοντας κι εσείς το Κοινοβούλιο- να τη συζητήσετε. Τι λέω εγώ; Για όσα δεν έχουν φορολογηθεί, έναν φόρο
30% µε 40% να τον µειώσετε, αν τα φέρουν εδώ. Τότε θα έχετε,
κύριε Υπουργέ, αποτελέσµατα.
Και πείτε το και στον κ. Σαµαρά, γιατί δεν το βλέπουµε.
Μήπως, θα µου πείτε, βλέπουµε τον προηγούµενο Πρωθυπουργό της Νέας Δηµοκρατίας; Ο κ. Καραµανλής ήρθε και σή-
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µερα, ψήφισε. Πεντέµισι χρόνια τι έκανε εκείνη η κυβέρνηση; Κανείς δεν µιλάει γι’ αυτήν. Μα µήπως µιλάει η Αριστερά ή όπως
έλεγε σήµερα ο Παπαδηµούλης, ο εν αναµονή πρωθυπουργός
ο κ. Τσίπρας; Τουλάχιστον εκεί που τα λένε µε τον κ. Καραµανλή,
γιατί δεν τον ρωτάει: «Κώστα, πεντέµισι χρόνια τι έκανε η κυβέρνησή σου;». Να µας πει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του πρώην Προέδρου της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει επ’ αυτών να τοποθετηθείτε.
Εγώ πήγα και στη Γενική Γραµµατέα Εσόδων και στο γενικό
γραµµατέα του ΣΔΟΕ, στον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, πήγα και στην Αρχή για το ξέπλυµα. Έχουν όλοι καταργηθεί
στην ουσία. Κι ενώ στη Γενική Γραµµατεία έχει περάσει σχεδόν
–όσο εσείς είσαστε Υπουργός- το 55% των αρµοδιοτήτων σας,
να τα έχει η κ. Σαββαΐδου, η υπηρεσία για όλα αυτά που µιλάµε
τώρα, δεν έχει καν συγκροτηθεί.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ ζητώ συγγνώµη, γιατί πολλές φορές το
ύφος µου ίσως ή ο τόνος µου µπορεί να παρεξηγείται αλλά σας
λέω και είµαι βέβαιος ότι κι εσείς και όλοι εδώ αγωνιούµε. Βλέπουµε τι γίνεται.
Εδώ και η Αλβανία λέει ότι µέχρι την Πρέβεζα φθάνει. Δεν λέω
εγώ να αρχίσουµε τα εθνικοπατριωτικά. Όµως, πρέπει να δούµε
ότι «ξυπόλυτοι στα αγκάθια» δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Χρειάζεται ενότητα, πατριωτισµός πραγµατικός, όχι φούµαρα.
Χρειάζεται, επίσης, και περίσκεψη, κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερα
όταν κανείς έχει την ευθύνη και µέσα σε δύο µήνες, πριν καν
καλά ενηµερωθεί για την κατάσταση της χώρας, βγαίνει µπροστά
και λέει ότι θα την βγάλει από το µνηµόνιο. Μακάρι, αλλά πρέπει
να ξέρουµε που πάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου µας Γιάννη
Χαραλαµπόπουλου. Με τον Γιάννη Χαραλαµπόπουλο µάς συνέδεε µια πραγµατικά µεστή φιλία, διότι είχαµε την τύχη και εγώ
και ο κύριος Πρόεδρος, που µόλις κατέβηκε από το Βήµα, να είµαστε µαζί Βουλευτές το 1974.
Βέβαια, είναι σίγουρο ότι και η Βουλή θα κάνει ένα πολιτικό
µνηµόσυνο για τον Γιάννη Χαραλαµπόπουλο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω και τα δικά µου συλλυπητήρια, καθώς και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην οικογένεια του Γιάννη
Χαραλαµπόπουλου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο γιος του ήταν συνάδελφός
µας στην προηγούµενη Βουλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως. Εκφράσαµε, όπως
είπα, και τα δικά µας συλλυπητήρια.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω µε κάτι που σας αφορά, όχι
προσωπικά. Αφορά το Προεδρείο της Βουλής τυπικά, αλλά ουσιαστικά αφορά την Κυβέρνηση.
Είναι απαράδεκτο, για πολλοστή φορά ο Υπουργός Εργασίας
να φέρνει σε παντελώς άσχετα νοµοσχέδια, ρυθµίσεις σχετικές
µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων στον Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, να τις εισάγει σε νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
και ταυτόχρονα να τις «βάζει µαζί µε ξίδι, µαζί µε κρασί, µαζί µε
τσίπουρο». Δεν υποτιµώ τη σηµασία που έχουν αυτά τα προϊόντα
για τους παραγωγούς, αλλά δεν µπορεί να έρχονται άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια. Πρέπει να µπει ένα τέλος.
Ιδιαίτερα ο Υπουργός Εργασίας παίρνει το δεύτερο βραβείο,
το ασηµένιο µετάλλιο, της αντικοινοβουλευτικής στάσης και συµπεριφοράς µετά τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαµαρά,
που πάρα πολύ σπάνια έρχεται στη Βουλή. Δυόµισι χρόνια είναι
Υπουργός Εργασίας, δύο φορές έφερε νοµοσχέδια στη Βουλή
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και µείζονες ρυθµίσεις που αφορούν τους µισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, τη ζωή των ίδιων των εργαζοµένων, τις φέρνει µε
τροπολογίες την τελευταία στιγµή, εκπρόθεσµες, σε παντελώς
άσχετα νοµοσχέδια, χωρίς να µπαίνουν στην κρίση της αρµόδιας
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία ασχολείται
πάρα πολύ σπάνια µε ζητήµατα του Υπουργείου Εργασίας.
Είναι απαράδεκτο! Αυτή η αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
πρέπει να σταµατήσει. Επικαλούµαι την παρέµβαση όλων των
πολιτικών δυνάµεων της Βουλής. Όσον αφορά, τουλάχιστον, το
Υπουργείο Εργασίας, πρέπει να µπει ένα τέλος.
Δεύτερον, επί της ουσίας, υποτίθεται, κύριε Πρόεδρε, ότι φέρνει ο Υπουργός Εργασίας µε τους συνυπογράφοντες Υπουργούς
µία τροπολογία, για να εφαρµόσει τη µε αριθµό 2307 2014 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η απόφαση, µετά
από προσφυγή της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας,
έκρινε αντισυνταγµατικές τις διατάξεις της πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου µε αριθµό 6 28-2-2012, µε βάση την οποία, εκτός
όλων των άλλων αντεργατικών τα οποία έγιναν, αφαιρέθηκε κι η
δυνατότητα από τα συνδικάτα να προσφεύγουν µονοµερώς στον
ΟΜΕΔ, στον Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όταν αρνούνταν οι εργοδότες να υπογράψουν συλλογική σύµβαση και
θα έπρεπε, πλέον, να έχουν την έγκριση των αρνούµενων να υπογράψουν συλλογική σύµβαση εργασίας εργοδοτών, για να προσφύγουν, την οποία που δεν θα είχαν ποτέ.
Το είχαµε πει τότε και δικαιωθήκαµε, γιατί τις χρονιές 20132014 ούτε µία διαιτητική απόφαση δεν εκδόθηκε από τον Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Υποτίθεται ότι η τροπολογία έρχεται να αποκαταστήσει αυτό
το δικαίωµα των συνδικάτων και να ακυρώσει ως αντισυνταγµατική µία άλλη ρύθµιση της συγκεκριµένης πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου, µε την οποία περιορίστηκε το περιεχόµενο των διαιτητικών αποφάσεων µόνο στον βασικό µισθό του συγκεκριµένου κλάδου ή επιχείρησης χωρίς τα υπόλοιπα, χωρίς επιδόµατα
και χωρίς τα θεσµικά.
Όµως, παρ’ ότι –υποτίθεται- η τροπολογία θα αφορούσε κάτι
τέτοιο και αν το αφορούσε, όλοι µαζί θα λέγαµε «µπράβο, εφαρµόζεται επιτέλους µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
που αφορά εργαζόµενους», θέτει τέτοιους περιορισµούς, νέους
περιορισµούς, και εµπόδια στην άσκηση αυτού του δικαιώµατος,
αυτής της δυνατότητας των εργατικών συνδικάτων να προσφεύγουν µονοµερώς στη διαιτησία, που ουσιαστικά ακυρώνει αυτήν
τη δυνατότητα.
Η προτεινόµενη από τον Υπουργό Εργασίας τροπολογία ουσιαστικά ακυρώνει την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και µας γυρίζει πίσω –όπως θυµούνται οι παλαιότεροι
κοινοβουλευτικοί- στον αλήστου µνήµης νόµο 3239/1955, που
µετά από αγώνες δεκαετιών, µε το αίµα των εργαζοµένων και
των συνδικάτων, άλλαξε επιτέλους επί οικουµενικής κυβέρνησης
το 1990, και εγκρίθηκε, µε ψήφο και των τριακοσίων Βουλευτών,
ο ν. 1876/1990. Δυστυχώς, µας γυρίζει εκεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υπήρξα ως Υπουργός Εργασίας εισηγητής του νόµου για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, αυτό
είναι γνωστό.
Ο νόµος για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις ήταν
ένας πολύ καλός νόµος και γι’ αυτό ήταν η πρώτη φορά που ψηφίστηκε και από τους τριακόσιους Βουλευτές. Όµως, η Κυβέρνηση προτείνει σήµερα την ακύρωσή του και µας γυρίζει πίσω
στο 1955, σε µετεµφυλιακό καθεστώς απαγόρευσης της δράσης
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος!
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί η παρούσα κυβερνητική τροπολογία
έρχεται µε τρεις τρόπους επίπεδα στην ουσία να ακυρώσει αυτήν
τη δυνατότητα των εργατικών συνδικάτων, την οποία επαναφέρει
η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, να προσφεύγουν
µονοµερώς στη διαιτησία.
Με τον πρώτο τρόπο, θέτει περιορισµούς στο περιεχόµενο της
διαιτητικής απόφασης. Δηλαδή, βάζει πάρα πολλούς περιορισµούς στο διαιτητή ή στους διαιτητές, που θα βγάλουν την απόφαση. Συγκεκριµένα, τους επιβάλλει ότι «για να βγάλετε διαιτητική
απόφαση πρέπει να είναι πάρα πολύ αιτιολογηµένη και στην αιτιολογία πρέπει να συµπεριλαµβάνετε µε ακράδαντα επιχειρήµατα
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ότι λάβατε υπ’ όψιν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης του
κλάδου, το κόστος εργασίας στην επιχείρηση, εάν είναι επιχειρησιακή η συλλογική σύµβαση, ή του κλάδου, εάν είναι κλαδική η
συλλογική σύµβαση εργασίας. Επίσης, ότι λάβατε υπ’ όψιν την κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων του συγκεκριµένου
κλάδου, για τον οποίο καλείστε να βγάλετε απόφαση για συλλογική σύµβαση εργασίας. Επίσης, πρέπει η απόφαση που θα βγάλετε να µην βελτιώνει ισχύοντες µνηµονιακούς νόµους».
Δηλαδή, εάν κάποιος διαιτητής, σε µια διαιτητική απόφαση
έχει πει να βελτιωθεί λίγο αυτό που έγινε µε το «πάγωµα» των
τριετιών, να ισχύσει στη συγκεκριµένη επιχείρηση για τρεις
µήνες η εκ περιτροπής εργασία και όχι για εννιά ή αντί για τέσσερα επιδόµατα που µένουν µετά τη µετενέργεια των συλλογικών συµβάσεων να µείνει και άλλο ένα, ούτε αυτό το δικαίωµα
το έχει! Αυτός είναι ο πρώτος περιορισµός.
Σαν να µην έφθανε αυτό, ο δεύτερος περιορισµός είναι ότι ο
νόµος τώρα δίνει στους εργοδότες και δικαίωµα που το ζητούν
επί δεκαετίες -και το ξέρουν αυτό όσοι πέρασαν από το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνηµα- έφεσης στη διαιτητική απόφαση. Και
συγκροτούν ένα δευτεροβάθµιο όργανο, όπου πλειοψηφία έχουν
δύο ανώτατοι δικαστές, ένας αρεοπαγίτης και ένας σύµβουλος
της Επικρατείας, συν ένας εκπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, δηλαδή του νοµικού συµβούλου της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι τρεις στους πέντε.
Δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα σε αυτό το ιδιόµορφο «εφετείο»
–εξωδικαστικό βέβαια- να κάνει έλεγχο ακόµα και επί του περιεχοµένου της διαιτητικής απόφασης, δηλαδή, εάν λήφθηκαν υπ’
όψιν αυτά τα µνηµονιακά κριτήρια, τα οποία έθεσε µε τον τρόπο
που προανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το τρίτο και τελευταίο σηµείο, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής:
Σαν να µην έφτανε ότι βάζει περιορισµούς στο περιεχόµενο της
απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, σαν
να µην έφτανε ότι δίνει στους εργοδότες δυνατότητα έφεσης και
ορίζει ότι µετά την κατάθεση της και µέχρι την εξέτασή της αναστέλλεται η εφαρµογή της διαιτητικής απόφασης και της συλλογικής σύµβασης εργασίας, έρχεται και µε έναν τρίτο τρόπο και
εισάγει «δικαστικό έλεγχο της διαιτητικής απόφασης». Θα µου
πείτε δεν υπήρχε; Βεβαίως υπήρχε! Όµως, µέχρι τώρα, ο δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης αφορούσε µόνο το αν
τηρήθηκε η διαδικασία, δηλαδή οι ηµεροµηνίες, οι προθεσµίες,
η προσφυγή στο συνδικάτο, στον ΟΜΕΔ. Αυτά εξέταζε.
Τώρα διευρύνει την αρµοδιότητα του δικαστηρίου και του δίνει
τη δυνατότητα ελέγχου και του περιεχοµένου της διαιτητικής
απόφασης. Δηλαδή, εάν ο διαιτητής αυτολογοκρίθηκε, για να
µην του ακυρώσουν την απόφαση στο εφετείο ή εάν αυτολογοκρίθηκε η απόφαση του «εφετείου» για να µην ακυρωθεί από το
δικαστήριο, ακόµα και αν η διαιτητική απόφαση πέρασε από
αυτά τα δύο στάδια ελέγχου, έρχεται και ένα τρίτο και λέει «ακυρώνω τη διαιτητική απόφαση, διότι το περιεχόµενο κ.λπ.».
Αυτό είναι απαράδεκτο και µάλιστα µετά από αυτό, έρχεται και
ένα τέταρτο επίπεδο που λέει ότι η νέα τροπολογία –εφόσον περάσει- καταλαµβάνει και διαιτητικές αποφάσεις που έχουν βγει
στο ενδιάµεσο, από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ και µέχρι
την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας, όπως για παράδειγµα
την απόφαση για την ΕΤΕΡ –τους τεχνικούς ραδιοφωνίας- που
βγήκε επιτέλους µετά από τέσσερα χρόνια µνηµονίων πριν από
ένα µήνα και ήταν θετική για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους. Τώρα, λοιπόν, µπαίνει ένα «παράθυρο» για την ακύρωσή
της, διότι θεωρείται ότι υπερέβη τα µνηµονιακά όρια.
Είναι αυτό εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, κύριοι Υπουργοί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ζητάµε αυτό που ζητάνε και τα συνδικάτα και η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας, δηλαδή να αποσυρθεί τώρα αυτή
η τροπολογία, αλλοιώς θα την καταψηφίσουµε.

499

Ζητάµε να έρθει νέα νοµοθετική ρύθµιση, η οποία να περάσει
από όλη την προβλεπόµενη διαδικασία στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και η οποία να αποκαθιστά, πραγµατικά, αυτό το δικαίωµα των εργαζοµένων.
Δεν γίνεται να συνεχίσουµε µε καταργηµένες τις ελεύθερες
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Οι µόνοι που ωφελήθηκαν από την κατεδάφιση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας είναι τα µεγάλα αφεντικά, οι
µεγάλες επιχειρήσεις και ιδίως οι κρατικοδίαιτες. Πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί η συνταγµατική νοµιµότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μην µε φέρνετε στη δύσκολη θέση να σας σταµατήσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη καταθέσει
στη Βουλή πρόταση νόµου για την επαναφορά του κατώτατου
µισθού, έχει προτείνει επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας. Θα είναι µέρα µεσηµέρι, που µε τους αγώνες και την
ψήφο του λαού θα γίνει κυβέρνηση και θα τα αποκαταστήσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω
την εισήγησή µου αναφερόµενος στις τρέχουσες εξελίξεις. Το
κλίµα που διαµορφώθηκε στις αγορές τις τελευταίες µέρες, δεν
αντανακλά την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας ούτε φυσικά
τις προοπτικές της.
Η Ελλάδα, είναι πρωταθλητής της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σε
δηµοσιονοµική προσαρµογή και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Έχει αποδείξει ότι όχι µόνο είναι επάξιο µέλος της Ευρωζώνης
αλλά και το ότι έχει τα εχέγγυα να ξεκινήσει µια ταχεία αναπτυξιακή πορεία αποκατάστασης του χαµένου εδάφους της τελευταίας εξαετίας. Αυτή η πορεία προς την ανάπτυξη, αποτελεί
πλέον µια απτή πραγµατικότητα. Φυσικά, το µέλλον δεν θα είναι
ανέφελο αλλά σίγουρα δεν θα θυµίζει την επώδυνη περίοδο που
διανύσαµε ως τώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Πιστεύω ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε. Η ψυχραιµία, η
προσήλωση στους στόχους µας και η µέγιστη δυνατή πολιτική
συναίνεση, µπορούν να µας οδηγήσουν στην οριστική έξοδο από
την κρίση πολύ πιο γρήγορα από το αναµενόµενο.
Όσοι παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές, γνωρίζουν ότι
αυτές είναι πολλές φορές νευρικές και υπερβολικές στις αντιδράσεις τους.
Όµως, για την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της χώρας,
µιλάνε τα αδιάσειστα θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη της. Η χώρα
έχει δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα που της επιτρέπει να κάνει µεθοδικά και λελογισµένα βήµατα αποκατάστασης αδικιών.
Η χώρα, επίσης, θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα οικονοµικής
προσαρµογής που εκτελεί, σε συνεννόηση µε τους πιστωτές της.
Η χώρα έχει δροµολογήσει σε συνεργασία µε τους εταίρους της
την υιοθέτηση µίας βιώσιµης λύσης για το δηµόσιο χρέος της.
Στην προσπάθεια αυτή µας στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Ίσως µάθατε ότι σε λίγο θα ανακοινωθούν µέτρα που
θα διευκολύνουν την παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα προς τις τράπεζες, ούτως ώστε να διευκολυνθεί και η ρευστότητα από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις και στα
νοικοκυριά.
Σήµερα, έχουµε όλοι µεγάλη ευθύνη να βλέπουµε µπροστά και
να αποδείξουµε ότι η πολιτική µπορεί να δώσει ώθηση στην οικονοµία και στην κοινωνία. Είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουµε και θα σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
Περνάω τώρα στις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Με το άρθρο 1, κυρώνουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Δεδοµένου ότι δεν είχε προβλεφθεί
στη νεοσυσταθείσα γενική γραµµατεία συγκεκριµένος τρόπος
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αναπλήρωσης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη λειτουργία της συγκεκριµένης γενικής γραµµατείας όσο και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των φορολογουµένων. Έτσι, λοιπόν, και µέχρι να αναλάβει
ο νέος διάδοχος του γενικού γραµµατέα, µε το παρόν άρθρο καλύφθηκε το κενό για τις ηµέρες µεταξύ της παραίτησης του προηγούµενου και της ανάληψης καθηκόντων από τον επόµενο.
Στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, εισάγονται συµπληρωµατικές
διατάξεις για την απλοποίηση της νοµοθεσίας σχετικά µε την αιθυλική αλκοόλη. Προς άρση ανησυχιών, που εκφράστηκαν εκ µέρους κάποιων Βουλευτών στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η διάταξη δεν αφορά
τους µικρούς αποσταγµατοποιούς, τους λεγόµενους διήµερους,
για ίδια χρήση αλλά µόνο τους συστηµατικούς αποσταγµατοποιούς για επαγγελµατική χρήση.
Το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου, αφορά στην αξιοποίηση της κινητής περιουσίας της «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.», που έχει περιέλθει πλέον
στο δηµόσιο. Συγκεκριµένα, προβαίνουµε στην παραχώρηση
χρήσης κινητής περιουσίας, η οποία βρίσκεται στα ταπητουργικά
εργαστήρια που λειτουργούσε η προαναφερθείσα εταιρεία σε
διάφορους νοµούς της χώρας, Έβρου, Πρέβεζας, Ιωαννίνων,
Δράµας, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Καστοριάς και Αιτωλοακαρνανίας. Η περιουσία αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί από δήµους
και άλλους φορείς. Η παραχώρηση θα περιοριστεί σε φορείς που
εποπτεύονται από το δηµόσιο, µε πρώτη προτεραιότητα την παραχώρηση σε φορείς των τοπικών κοινωνιών, µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων.
Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα να εκκενωθούν τα συγκεκριµένα ενοικιασµένα ακίνητα και να παραληφθούν από τους
ιδιοκτήτες τους, προκειµένου το δηµόσιο να µην επιβαρύνεται
µε δαπάνες ενοικίων.
Σχετικά µε το ερώτηµα του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Γελαλή, για τις απαιτήσεις των πιστωτών του οργανισµού, δεν τίθεται κανένα ζήτηµα, δεδοµένου ότι το δηµόσιο
αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις της απορροφούµενης εταιρείας.
Επίσης, ο κ. Γελαλής έθεσε θέµα προγραµµάτων ΕΣΠΑ. Αρµόδια γι’ αυτά τα προγράµµατα, είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σε σχέση µε το ερώτηµα που έθεσε στην επιτροπή η κ. Βαλαβάνη για την παραχώρηση του κτηρίου της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88 στην Ηλιούπολη, θα ήθελα να σηµειώσω ότι δεν
αφορά την «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.», καθόσον το συγκεκριµένο κτήριο
αφορά περιουσία της εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου», της «ΟΠΕ Α.Ε.».
Όπως είναι γνωστό, ο ΟΠΕ συγχωνεύτηκε µε το «Invest in Greece» σε έναν ενιαίο φορέα, τον οργανισµό «Enterprise Greece»,
στον οποίο ανήκει πλέον το µισό κτήριο µέχρι τις 31-12-2014 και
µετά θα µεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ. Το άλλο µισό ανήκει στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Έχει αποφασιστεί ότι θα στεγαστεί εκεί
η ΔΟΥ Ηλιουπόλεως. Δεν υπάρχει επίσηµη διαδικασία για τη
χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων, που να έχει γνωστοποιηθεί
στο Υπουργείο.
Στη συνέχεια, θα ήθελα να παρουσιάσω στο Σώµα την τροπολογία που έχουµε καταθέσει, σχετικά µε την αναδιατύπωση του
άρθρου 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Η εν λόγω ρύθµιση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης τροπολογίας που ψήφισε η Βουλή για τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών. Ενσωµατώνει τις τελευταίες
απόψεις φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν µε λεπτοµέρεια, µετά την ψήφιση της τελευταίας τροπολογίας, ρυθµίζοντας όλες τις παραµέτρους, µέσα σε ένα
συνεχώς εξελισσόµενο ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η άρτι ιδρυθείσα τραπεζική ένωση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί ένα εξαιρετικά δυναµικό και
σύνθετο πεδίο πολιτικής, στο οποίο κάθε χώρα και το τραπεζικό
της σύστηµα οφείλουν να προσαρµόζονται.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εξασφαλίσουµε ότι για τα ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
πληρούνται οι προϋποθέσεις του εποπτικού πλαισίου της Βασι-
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λείας ΙΙΙ και ότι αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της επάρκειας των εποπτικών κεφαλαίων τους.
Η διάταξη προσοµοιάζει την προηγηθείσα πορτογαλλική ρύθµιση. Το δηµόσιο ως αντάλλαγµα για την υποχρέωση που έχει
αναλάβει προς τις τράπεζες, αποκτά τη δυνατότητα να λαµβάνει
ως αποζηµίωση στο 110%, υπό τη µορφή δωρεάν µετοχών σε
τρέχουσα τιµή.
Αυτό αντισταθµίζει επαρκώς τον κίνδυνο για οικονοµική απώλεια του κράτους, το οποίο σηµειωτέον µπορεί να µεταβιβάσει
άµεσα τους παραστατικούς τίτλους είτε στους υπάρχοντες µετόχους υπό προϋποθέσεις είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι
χρηµατικού ανταλλάγµατος.
Με την αναθεωρηµένη νοµοθετική ρύθµιση, πετυχαίνουµε θωράκιση των κεφαλαίων των τραπεζών, ίση µεταχείριση έναντι των
άλλων τραπεζών του Νότου στα επερχόµενα stress tests και διατήρηση του κεφαλαιακού αποθέµατος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση, παραµένει προσηλωµένη σε όλους τους βασικούς της στόχους, θωρακίζει το τραπεζικό σύστηµα και µέσω αυτού και τις αποταµιεύσεις των
πολιτών. Επιταχύνει τις µεταρρυθµίσεις σε όλα τα επίπεδα και
αναζητά τρόπους, ώστε να προχωρήσει σε σταδιακή ελάφρυνση
των φορολογικών επιβαρύνσεων. Οι επόµενοι µήνες θα αποτελέσουν µια περίοδο επιτάχυνσης των µεγάλων τοµών και µεταρρυθµίσεων που θα επιτρέψουν στη χώρα να αφήσει για πάντα
πίσω το οδυνηρό της παρελθόν.
Θα ήθελα να απαντήσω σε µια τροπολογία που κατατέθηκε από
την κ. Μπακογιάννη. Σχετικά µε την κατατεθείσα τροπολογία εκ
µέρους της κ. Μπακογιάννη, που αφορά τον ΕΝΦΙΑ, οφείλουµε να
επισηµάνουµε, πως οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αποτελούν ήδη
αντικείµενο δράσης και επεξεργασίας από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Όσον αφορά την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών,
σηµειώνεται πως έχει ήδη συσταθεί επιτροπή υπό την προεδρία
του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, µε τη συµµετοχή
προσωπικοτήτων εγνωσµένου κύρους µε βαθιές γνώσεις πάνω
στην αγορά ακινήτων.
Η επιτροπή αυτή, ήδη εργάζεται προς το σκοπό αναθεώρησης
του τρόπου υπολογισµού των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων
ανά γεωγραφικές ζώνες, ώστε να αντανακλούν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς.
Σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ, πρέπει να τονίσουµε πως η µείωση τόσο
του κύριου όσο και του συµπληρωµατικού φόρου ΕΝΦΙΑ αποτελεί ήδη στόχο της Κυβέρνησης. Επισηµαίνεται πως ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός προ ολίγων ηµερών προανήγγειλε τη σταδιακή
µείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς τα έσοδα από το φόρο αυτό, θα µειωθούν σταδιακά από το 1,43% του ΑΕΠ κάτω από το 1% του
ΑΕΠ, αρχής γενοµένης ήδη από το επόµενο έτος, παράλληλα µε
την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών.
Το πνεύµα της τροπολογίας, είναι στην κατεύθυνση των θέσεων
που εξετάζονται από το Υπουργείο στο πλαίσιο που σας προανέφερα. Συνεπώς, αυτήν τη στιγµή δεν µπορεί να γίνει δεκτή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντήστε και σε καµµία άλλη
τροπολογία.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Οι άλλες τροπολογίες θα γίνουν δεκτές;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο στην κ. Μπακογιάννη απαντάµε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει σοβαρό θέµα κοινοβουλευτικής τάξεως, σεβασµού του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής.
Δεν ξέρω ποιοι υπέδειξαν ή επέβαλαν τον κ. Χαρδούβαλη ως
Υπουργό Οικονοµικών. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι πολύ
ισχυροί, πάντως σίγουρα, αν κρίνω από την εµφάνιση του κυρίου
Υπουργού, δεν σέβονται –αφού και ο εκλεκτός τους δεν σέβε-
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ται- το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Μπορεί σήµερα να έχουν κατορθώσει στην ψυχή του λαού να
υπάρχει το δηλητήριο του αντικοινοβουλευτισµού. Δεν ξέρω τι
έχουν υπ’ όψιν τους ο κύριος Υπουργός και όποιοι άλλοι δεν σέβονται το ελληνικό Κοινοβούλιο, ποιο είδος δηµοκρατίας έχουν
υπ’ όψιν τους.
Η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, είναι η βάση του πολιτεύµατος µας. Πολλοί βλακωδώς ονοµάζουν πολιτικό σύστηµα το
άθλιο κοµµατικό µας σύστηµα, δηλαδή το σύστηµα του αρχηγισµού και των οµάδων, που κυριαρχεί σε αυτό που λέµε κοµµατικό σύστηµα. Πολιτικό σύστηµα είναι άλλο πράγµα. Είναι η
Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, η λαϊκή κυριαρχία
και η διάκριση των τριών εξουσιών.
Το πολιτικό µας σύστηµα δεν πάσχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε. Θέσατε θέµα διαδικαστικό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχω προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι. Εξηγείστε, για
να βάλουµε κάποιο χρόνο. Πείτε µας το προσωπικό σας θέµα,
κύριε Πρόεδρε. Εσείς ξέρετε καλύτερα τον Κανονισµό που εσείς
ψηφίσατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, το προσωπικό
µου θέµα είναι το εξής:
Εγώ απασχόλησα το Κοινοβούλιο στο χρόνο και µε την ανοχή
σας. Και ο κ. Χαρδούβελης απαξίωσε επί έναν µήνα να έρθει εδώ
να πει την άποψή του και τις θέσεις του Υπουργείου σε συγκεκριµένη πρόταση φορολόγησης των µην φορολογηθέντων εµβασµάτων στο εξωτερικό και των καταθέσεων στις ελληνικές
τράπεζες -αφού γίνουν τα stress tests- που η Αρχή για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος έχει στείλει.
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου -ο οποίος φαίνεται, καθώς
και η υπηρεσία του, ενόχλησε τόσο πολύ γι’ αυτά τα στοιχεία,
από τα οποία προκύπτει τεράστια διαφορά µεταξύ δηλωθέντων
εισοδηµάτων χιλιάδων προσώπων και καταθέσεων- υπέστη µία
capitis deminutio και του αφαιρέθησαν οι αρµοδιότητες που είχε
ως τώρα, όπως καταργήθηκε και η Επιτροπή της Βουλής για τον
έλεγχο των «πόθεν έσχες» και τον αναδροµικό έλεγχο πρώην
Πρωθυπουργών, Υπουργών και Αρχηγών κοµµάτων. Και ανατέθηκε σε µία πενταµελή επιτροπή, της οποίας ένα µέλος θα είναι
ο υποδιοικητής -εποπτευόµενος από τον Υπουργό- της Τράπεζας
της Ελλάδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ, επειδή διαµαρτύρονται και οι συνάδελφοι, πόσο χρόνο θέλετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε, η
Βουλή κι εγώ ως εκπρόσωπος του λαού, να ανεχθώ να απαντά ο
κ. Χαρδούβελης σε µη αναπτυχθείσα τροπολογία.
Κύριοι συνάδελφοι ρώτησα. Μίλησε η κ. Μπακογιάννη;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπε τίποτα για κάποια τροπολογία της;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Απ’ ό,τι είδα κι άλλες τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Και δεν απαντά ο Υπουργός σε Βουλευτές
που µίλησαν από διάφορα κόµµατα και σε προτάσεις που του θέτουν συγκεκριµένα. Τι είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το είπατε, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλει να απαντήσει ή όχι, είναι δικαίωµά του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ σας είπα ότι η ψήφος µου
είναι ψήφος ανοχής στο µη χείρον. Αυτό, όµως, είναι το χειρότερο. Ιδιαίτερα το θέαµα ενός Υπουργού, ο οποίος φιλοξενείται
στο Κοινοβούλιο και δεν είναι εκπρόσωπος του λαού, να απευθύνεται µε αυτό το καταφρονητικό ουσιαστικά ύφος στο Κοινοβούλιο. Αυτό του επιστρέφεται, τουλάχιστον για να µάθει
κάποιους τρόπους κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, ευχαριστούµε. Εδώ είναι, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός και σας
άκουσε. Αν θέλει απαντάει, αν δεν θέλει δεν απαντάει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και έδωσε δείγµα, κύριε Πρόεδρε, όταν µας είπε ότι δεν φταίει για τον ΕΝΦΙΑ, ότι φταίει ο
προηγούµενος Υπουργός, ότι φταίνε οι υπάλληλοι, αντί να µας
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πει ως ειδικός επιστήµων ότι το λογισµικό σύστηµα και τα στοιχεία που δείχνει µέσα φταίει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ανησυχώ, κύριε Πρόεδρε. Και
δικαιούµαι και οφείλω να ανησυχώ. Δεν µπορεί, για να εµφανιστεί
ο κ. Χαρδούβελης και ο κ. Σαµαράς ότι σκίζουν -πριν εµφανιστεί
ο κ. Τσίπρας ότι τα σκίζει- τα µνηµόνια, η χώρα αυτή να πάει στην
καταστροφή µε όλα αυτά που την απειλούν όχι µόνο από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό µέτωπό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ.
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 δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Μακρακώµης Φθιώτιδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι
δύο οι οµιλητές, αλλά είναι τέσσερις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε µας πόσοι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχουµε άλλους
τρεις οµιλητές, η κ. Κούβελα, η κ. Χαραλαµπίδου και η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δώστε µας τον λόγο γιατί έχω
και εγώ µια δουλειά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ας µιλήσουν πρώτα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, µε
συγχωρείτε. Ξέρετε καλύτερα ότι έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε
ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Εγώ παρακαλώ να προηγηθούν οι τρεις συνάδελφοι και να πάρουν τον λόγο µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Εντάξει;
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµος. Απλώς µου διέφυγε ότι δεν
γίνονται δεκτές και οι υπόλοιπες βουλευτικές τροπολογίες. Αυτό
ήθελα να πω, γιατί δεν το είχα πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μάλιστα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Οι βουλευτικές. Οι υπουργικές
γίνονται δεκτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Κούβελα για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι τέσσερις οι οµιλητές, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έτσι δεν συµφωνήσαµε, κύριε Λαφαζάνη; Θέλετε τον λόγο; Δεν θέλετε να προηγηθούν οι οµιλητές;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να
πάρουν τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πόσοι είναι γραµµένοι στον κατάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τρεις οµιλητές έχουµε
και τελειώνουµε. Είναι η κ. Κούβελα, η κ. Χαραλαµπίδου και η κ.
Κωνσταντοπούλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τέσσερις είναι οι οµιλητές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τρεις είπαµε. Στον
κατάλογο είναι τέσσερις αλλά δεν έχει εµφανιστεί ο κ. Μητρόπουλος. Τρεις, λοιπόν, είναι αυτήν τη στιγµή. Κανονικά, ο κ. Μητρόπουλος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τρεις είναι, κύριε Πρόεδρε. Μετά
από τους τρεις θα µιλήσουµε οι Κοινοβουλευτικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό δεν είπαµε;
Τόση ώρα αυτό λέµε! Και για να µην έχετε καµµία αµφιβολία,
ανακοινώνω και τον κ. Μητρόπουλο που δεν είναι εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί έφυγε ο κύριος Υπουργός,
κύριε Πρόεδρε; Είναι εικόνα αυτή;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σε εµένα το λέτε; Με
συγχωρείτε, αλλά, όταν εκ του Κανονισµού…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι εικόνα Κοινοβουλίου
αυτή, κύριε Πρόεδρε; Αυτήν τη στιγµή προσβάλλει το Κοινοβούλιο ο Υπουργός. Το καταλαβαίνουµε; Τι είναι αυτό το θέατρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σε εµένα το λέτε,
κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι διακόψετε τη συνεδρίαση
να έρθει εδώ ο Υπουργός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε αλλά
ο Κανονισµός….
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι απαράδεκτη, κύριε Κακλαµάνη. Είναι ο Υφυπουργός εδώ. Σας παρακαλώ! Δεν µπορούµε
να σας ανεχτούµε άλλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Ο Κανονισµός…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αµάν αυτή η εµπάθεια!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καθίστε κάτω, κύριε
Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κάνουµε υποµονή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα -και
αυτό είναι σηµαντικό, λάβετέ το υπ’ όψιν- ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα νότια 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, πέντε µέλη φινλανδικής
αντιπροσωπείας, προσκεκληµένοι της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Δεύτερον, για αυτό που ειπώθηκε, ξέρετε καλά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μπορώ να µιλήσω
και εγώ, κύριε Λαφαζάνη, ένα λεπτό;
Το αν είναι ή δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, έχετε εσείς
κάθε δικαίωµα να το κρίνετε ή να το κατακρίνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έχει τα προσωπικά του αντικείµενα
εδώ, κύριε Πρόεδρε. Έχει και προσωπικές ανάγκες. Να µη διαχέονται εδώ διάφορες….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μπούρα, δεν
έχετε τον λόγο! Εκ του Κανονισµού η Κυβέρνηση εκπροσωπείται.
Το τι σχόλια θα κάνετε εσείς ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
ή ως Βουλευτές, είναι δικαίωµά σας.
Κυρία Κούβελα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας να έρθει να µας ακούσει, γιατί έχουµε
και ερωτήµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σενάριο για έξοδο από το µνηµόνιο, είχε οδηγήσει σηµαντικά ξένα κεφάλαια στο χρηµατιστήριο, καθώς επένδυαν στην επανάληψη της περίπτωσης της
Πορτογαλίας, όπου το χρηµατιστήριο µετά το σχέδιο της κυβέρνησης για έξοδο από το µνηµόνιο, είχε εκτοξευθεί άνω του 30%.
Μάλλον, η διάψευση των προσδοκιών, όπως εµφανίστηκε στην
Ουάσιγκτον, οδηγεί σε φυγή των κεφαλαίων και σε κατάρρευση
του ελληνικού Χρηµατιστηρίου.
Πριν από τρεις ηµέρες, τρεις µεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί
οίκοι –η «City Group», η «Mary Lynch» και η «Mediobanca»- σε εκθέσεις τους για το ελληνικό Χρηµατιστήριο, υποστήριζαν ότι οι
µετοχές των ελληνικών τραπεζών αποτελούν επενδυτική ευκαιρία και συνιστούσαν αγορά για τις ελληνικές τραπεζικές µετοχές.
Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών, η «City Group», υποστήριζε ότι θα
υπάρχει οµάδα µετοχών που θα ευνοηθεί από την ανάληψη της
διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διατύπωνε ανοιχτά την
άποψη ότι οι οικονοµολόγοι συνεργάτες της είναι υπέρ του «κουρέµατος» του ελληνικού χρέους, όπως το προτείνει και το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Επισηµαίνουµε ότι το γεγονός της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις δηµοσκοπήσεις, έχει αρχίσει από τα µέσα Σεπτεµβρίου. Η ξένη οι-
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κονοµική δηµοσιογραφία, αφήνει να εννοηθεί ότι για την πτώση
του Χρηµατιστηρίου, φταίνε οι κυβερνητικές επιλογές για απόφαση πρόωρης εξόδου και άρνηση της βοήθειας του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι κατά
τη γνώµη µας συσχετίζεται και µε την αβεβαιότητα ως προς τις
πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκτεταµένη
απειλή ύφεσης, η οποία επηρεάζει και τη δική µας οικονοµία και
την ελληνική αγορά.
Στη συνέχεια έρχεται η δεύτερη γκάφα της Κυβέρνησης, που
είναι η ολέθρια µεθόδευση του Υπουργείου Οικονοµικών για τον
αναβαλλόµενο φόρο προς όφελος των τραπεζιτών που σύµφωνα
µε τα δηµοσιεύµατα, προκάλεσε και την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζικής Εποπτείας.
Υπενθυµίζουµε ότι µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες, τα δύο
κόµµατα που συγκυβερνάτε, ψηφίσατε στη Βουλή τροπολογία
που έδωσε στις τράπεζες τη δυνατότητα να µην καταβάλλουν
για πολλά χρόνια φόρους που θα έπρεπε να πληρώνουν, υπολογίζοντάς τους ως απόθεµα κεφαλαίων σε περίπτωση νέας, τρίτης
στη σειρά, ανακεφαλαιοποίησης, η οποία είναι πιθανόν να προκύψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των «stress
tests» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 26 Οκτωβρίου.
Ως ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίσαµε τη ρύθµιση και αντιπροτείναµε σε
περίπτωση χρήσης του αναβαλλόµενου φόρου να εκδίδονται µετοχές ισόποσης αξίας υπέρ του ελληνικού δηµοσίου, αυξάνοντας
τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο, όπως έγινε στην περίπτωση της Πορτογαλίας.
Σε ερώτηση, επίσης, των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπήρχε η
σύµφωνη γνώµη των ευρωπαϊκών αρχών για την τροπολογία που
ουσιαστικά αποτελεί κρατική ενίσχυση χαρίζοντας στους τραπεζίτες 2 µε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ σε βάθος µερικών χρόνων, η
απάντηση της Κυβέρνησης µέσω του κ. Γεωργιάδη –εκπροσώπου τότε της Κυβέρνησης- ήταν ότι υπήρχε συµφωνία.
Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζικής Εποπτείας ζητούν πλέον από την
Κυβέρνηση να αλλάξει το νόµο δικαιώνοντας το ΣΥΡΙΖΑ και απαιτούν να εφαρµοστεί ό,τι και στο πορτογαλικό µοντέλο, δηλαδή
να γίνει αυτό που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Με παρέµβασή τους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζικής Εποπτείας, θεωρούν ότι αν χρησιµοποιηθεί ο αναβαλλόµενος φόρος όπως ψηφίστηκε, θα θεωρηθεί
κρατική ενίσχυση, εκτός αν η Κυβέρνηση αλλάξει το νόµο και
µαζί µε τον αναβαλλόµενο φόρο, όποτε γίνεται χρήση, να γίνεται
και αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δηµοσίου. Δηλαδή, ζητά από την
Κυβέρνηση να κάνει αυτό που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το κύµα πωλήσεων των τραπεζικών µετοχών, οφείλεται στους
κυβερνητικούς χειρισµούς για τον αναβαλλόµενο φόρο, σε συνδυασµό µε τις φήµες ότι τέσσερις συστηµικές τράπεζες αναζητούν ιδιωτικά κεφάλαια για νέα ανακεφαλαιοποίηση, σε τιµές
πολύ χαµηλότερες από τις τρέχουσες –δηλαδή µε ζηµία- των σηµερινών µετόχων, δηλαδή και του ελληνικού δηµοσίου.
Τι συµβαίνει σήµερα και έρχεται η τροπολογία που εισάγεται
σε άσχετο νοµοσχέδιο; Μάλιστα, υπάρχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα; Δυστυχώς, κατά τη γνώµη µας και απ’ ό,τι
ακούσαµε προηγουµένως από τον Υπουργό, δεν υπάρχει.
Επίσης, στο Υπουργείο ξέρουν ακριβώς τι συµβαίνει µ’ αυτήν
την τροπολογία; Όπως ξαφνικά ήρθε σε µας σήµερα να τη συζητήσουµε, νοµίζω ότι θα έχει έρθει και στο Υπουργείο. Να µας
πει ο κύριος Υπουργός, εφ’ όσον έρθει ξανά στην Αίθουσα.
Η σηµερινή, λοιπόν, τροπολογία, όχι µόνο δεν διορθώνει τις
χαριστικές ρυθµίσεις που έγιναν για τους τραπεζίτες αλλά είναι
ένα ηµίµετρο και σαφώς δεν αλλάζει τη µετοχική σύνθεση των
τραπεζών υπέρ του δηµοσίου. Μάλιστα, αναφέρεται και στην
τροπολογία ότι το δηµόσιο θα έχει το δικαίωµα, αυτά τα δικαιώµατα και όχι τις κοινές µετοχές, να τις µετατρέψει σε κοινές µετοχές εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Δηλαδή, ποιο είναι
το εύλογο χρονικό διάστηµα; Τα τριάντα χρόνια;
Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Αν θέλει η Κυβέρνηση να την ξαναφέρει, να γίνει συζήτηση επακριβώς και δηµοκρατική µε όλους τους Βουλευτές, διαφορετικά να δεχθεί την
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να την υιοθετήσει.
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Οι κυβερνητικοί χειρισµοί είναι πρόχειροι και γίνονται πάντα
µε γνώµονα το συµφέρον των τραπεζιτών και όχι το κοινό συµφέρον. Επίσης, δεν συµβαδίζουν µε τις προοπτικές των ευρωπαϊκών αρχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η κατάρρευση, και επισήµως, των κυβερνητικών φαµφαρονισµών και η επιστροφή στη γνωστή τακτική της πλήρους υποχώρησης –µετά, υποτίθεται, τη φοβερή διαπραγµάτευση που έκανε
ο κύριος Πρωθυπουργός- εξευτέλισε την Κυβέρνηση και υπονόµευσε πλήρως την αξιοπιστία της έναντι των ξένων επενδυτών,
οι οποίοι έχουν πλέον κάθε λόγο να θεωρούν ότι οι προβλέψεις
της Κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, είναι τόσο αξιόπιστες όσο οι διακηρύξεις της περί
τέλους των µνηµονίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση «χάνει τη µπάλα» στις αγορές
και οι κραυγές της Κυβερνητικής Εκπροσώπου και άλλων τροµολάγνων, είναι απλώς άναρθρες.
Εµείς διαβεβαιώνουµε τον ελληνικό λαό ότι δεν έχει τίποτα να
φοβάται από µια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταργήσει τα µνηµόνια και τα «οικειοποιηµένα» εισαγωγικά προγράµµατα της δηµοσιονοµικής λιτότητας και της φτωχοποίησης της µεγάλης
κοινωνικής πλειοψηφίας, διεκδικώντας ταυτόχρονα τη διαγραφή
του µεγαλύτερου µέρους του χρέους και την αποπληρωµή του
υπόλοιπου µε ρήτρα ανάπτυξης, µέσα από την επαναδιαπραγµάτευση των δανειακών συµβάσεων, σε ευρωπαϊκό, όχι διµερές,
επίπεδο, στο πλαίσιο ενός συνολικού ευρωπαϊκού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του δηµόσιου χρέους των υπερχρεωµένων
χωρών, και τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, βιωσιµότητας και αειφορίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
την κ. Κούβελα.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Χαραλαµπίδου για επτά λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω
την τοποθέτησή µου, λέγοντας ότι ο Υπουργός Εργασίας εξακολουθεί την τακτική της υποβάθµισης του πολιτικού και δηµοκρατικού ρόλου του εθνικού κοινοβουλίου. Μας φέρνει σήµερα σε
νοµοσχέδιο, εντελώς άσχετο, του Υπουργείο Οικονοµικών, το ζήτηµα της αποκατάστασης –τάχα!- του ρόλου του ΟΜΕΔ σε µία
τροπολογία.
Μιλάµε για βασικό, κορυφαίο ζήτηµα της εργατικής νοµοθεσίας,
που αφορά τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Μιλάµε για την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που ακυρώνει µνηµονιακές
διατάξεις. Και αντί ο κύριος Υπουργός Εργασίας να συγκαλέσει
άµεσα την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, αντί να
καλέσει τους φορείς και πρώτα και κύρια τα συνδικάτα για να κάνει
διαβούλευση και αντί να έρθει ο ίδιος να καταθέσει σχέδιο νόµου
και να συζητήσει στη Βουλή ένα θέµα που γνωρίζει ότι είναι πολύ
σηµαντικό για όλους τους εργαζόµενους, κυρίως του ιδιωτικού
τοµέα -και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ το έχουµε θέσει πάρα πολλές φορές,
γιατί µιλάµε για το δίκαιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις-, έρχεται σήµερα και φέρνει µια τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο,
κατευθείαν στη Ολοµέλεια, για να ψηφιστεί έτσι όπως είναι.
Με τη σηµερινή πρακτική, ο κ. Βρούτσης οδηγεί σε νέα επίπεδα την απαξίωση της Βουλής και της νοµοθετικής εξουσίας.
Κύριε Υπουργέ, το Συµβούλιο της Επικρατείας, τον Ιούνιο του
2014 σας υποχρέωσε να πάρετε πίσω τη µνηµονιακή ρύθµιση για
την µεσολάβηση και τη διαιτησία, η οποία είχε καταντήσει τον
ΟΜΕΔ -τον Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας- έναν οργανισµό που πρωτοκολλούσε τις θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων.
Βέβαια, δεν περιµέναµε εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και οι εργαζόµενοι, να καταργήσετε πραγµατικά µια εφαρµοστική διάταξη του
µνηµονίου. Εδώ η Κυβέρνησή σας -και είναι τροµερό- δεν εφαρµόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Όµως, εσείς µε τη συγκεκριµένη τροπολογία πήγατε το ζήτηµα ακόµα παραπάνω.
Ας δούµε τι κάνετε µε την τροπολογία. Αρχικά επαναφέρετε
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τυπικά τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία. Δίνετε ξανά και τη
δυνατότητα προσφυγής για όλα τα θεσµικά και οικονοµικά θέµατα και όχι µόνο για τις βασικές αποδοχές, όπως σας υποχρέωνε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Μετά, όµως, στο άρθρο 3 της τροπολογίας, λέτε ότι ο διαιτητής
ή η επιτροπή διαιτησίας µελετούν τα στοιχεία -κυρίως τα οικονοµικά και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία- που συγκέντρωσαν, µελετούν την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική
κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων, της παραγωγικής
δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά,
την πρόοδο στη µείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη
µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος προσαρµογής της χώρας.
Δηλαδή, βάζετε όλα τα νεοφιλελεύθερα κριτήρια της µνηµονιακής λογικής και δεσµεύετε εκ των προτέρων το διαιτητή,
µήπως τυχόν και ξεφύγει κανένας και βγάλει καµµιά ευνοϊκή απόφαση για τους εργαζόµενους. Διότι πρέπει να τονίσω ότι ήδη µε
βάση τον κανονισµό του ΟΜΕΔ, η κρίση του διαιτητή έπρεπε να
είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι όροι
που θέτει µια διαιτητική απόφαση, δεν µπορούν να έρχονται σε
αντίθεση ή να τροποποιούν την κείµενη νοµοθεσία.
Τα µνηµόνια και τα µεσοπρόθεσµα, αποτελούν κείµενη νοµοθεσία µέσα από τους εφαρµοστικούς νόµους. Άρα, θα πρέπει να
µας εξηγήσετε το εξής: Καµµία από τις επιταγές των µνηµονίων
δεν µπορεί να τροποποιηθεί στο πλαίσιο µιας διαιτητικής απόφασης, ακόµα κι αν η διαιτητική απόφαση είναι αποτέλεσµα συµφωνίας των εργοδοτικών οργανώσεων και των εργαζοµένων.
Άρα, επαναφέρετε µεν τη διαδικασία αλλά ορίζετε µε τέτοιο
τρόπο την αιτιολόγηση της διαιτητικής απόφασης, που από την
αρχή αποκλείετε κοινωνικά ή εργασιακά κριτήρια.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, προσθέτετε από πάνω και τη δυνατότητα έφεσης επί της διαιτητικής απόφασης, κάτι που είναι
πρωτοφανές και δεν έχει συµβεί πουθενά και ποτέ στη χώρα µας
και δίνεται η δυνατότητα να κρίνει ένα όργανο µε πλειοψηφία δικαστών –και όχι διαιτητών του ΟΜΕΔ, όπως κανονικά έπρεπε- και
να µπορεί αυτό το όργανο ακόµα και να αλλάζει το περιεχόµενο
της διαιτητικής απόφασης, ακόµα κι αν αυτή η απόφαση –επανα
λαµβάνω- είναι προϊόν σύγκλησης εργαζοµένων και εργοδοτών.
Με αυτήν την τροπολογία, δηλαδή, µας λέτε ότι δίνετε τη δυνατότητα στους ανώτατους δικαστές, να διαµορφώνουν το περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και πάλι µε τα
δικά σας µνηµονιακά κριτήρια. Και φυσικά, εµείς τουλάχιστον πιστεύουµε -και η πρακτική αυτό δείχνει για όσους προέρχονται
από το συνδικαλιστικό κίνηµα- ότι δεν θα υπάρχει ούτε µία εργοδοτική οργάνωση η οποία δεν θα καταφύγει στην έφεση. Άρα,
βάζετε τα οικονοµικά κριτήρια, δεσµεύετε τους διαιτητές και
τους µεσολαβητές του οργανισµού και ακολούθως βάζετε την
έκθεση µε τους ανώτατους δικαστές να διαµορφώνουν αυτοί τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στην πράξη, δηλαδή, ακυρώνετε τη δυνατότητα της προσφυγής από την πλευρά των εργαζόµενων, µε το ειδικό βάρος που
βάζετε στην οικονοµική αιτιολόγηση και ακόµα και τα θεσµικά αιτήµατα, µε τον τρόπο αυτό µετατρέπονται σε οικονοµικούς στόχους και ακυρώνονται.
Τελικά ο ρόλος του ΟΜΕΔ, επιστρέφει στο ρόλο που είχε το
2013-2014, που δεν έχει εκδώσει ούτε µια διοικητική απόφαση,
δηλαδή σε αχρηστία.
Σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, για να µην κρύβεστε πίσω από
τροπολογίες, να αποσύρετε αυτήν την τροπολογία. Εµείς δεσµευόµαστε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι θα επαναφέρουµε όλο το
δίκαιο των συλλογικών συµβάσεων, γιατί αυτή η τροπολογία σας,
είναι ένα πολύ ωραίο τέχνασµα για να ακυρώσετε στην πράξη
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
Ολοκληρώνουµε τον κατάλογο των αγορητών µε την κ. Κωνσταντοπούλου.
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Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι και ο κ. Μητρόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας άκουσα.
Ποιος;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι και ο κ. Μητρόπουλος µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κανείς δεν είναι,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µιλήσει µετά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Έχει
ανακοινωθεί, δεν είναι εδώ, έχει διαγραφεί. Δεν θα έρχεται όποτε
θέλει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχει διαγραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ πολύ!
Είπα ότι ολοκληρώνουµε µε εσάς. Ας ήταν εδώ. Πρώτος ήταν
στη σειρά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει αλλάξει η σειρά. Εν πάση
περιπτώσει.
Κύριοι ελάχιστοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, επειδή ο χρόνος περνάει και είναι αµείλικτος, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Η σηµερινή συζήτηση έχει διδακτική σηµασία
και εξ αυτού παιδαγωγική αξία. Ήταν ιδιαιτέρως διδακτική και
παιδαγωγική η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών,
του κ. Χαρδούβελη, ο οποίος µε «βελούδινο» ύφος αφηγήθηκε
ότι έθεσε την τροπολογία που ψηφίστηκε από εσάς υπ’ όψιν κάποιων ευρωπαϊκών φορέων, οι οποίοι ευρωπαϊκοί φορείς, εξέφρασαν και διατύπωσαν απόψεις. Εν συνεχεία δε, ενσωµάτωσε
τις απόψεις τους σε µια νέα τροπολογία, την οποία φέρνει µαζί
µε άλλες σε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο κυρώνεται η εικοστή
πέµπτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που έχει εκδοθεί από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας επί διακυβερνήσεως Σαµαρά.
Τι είπε, δηλαδή, ο κ. Χαρδούβελης; Ότι δεν νοµοθετείτε εσείς,
κύριοι –λέω για εσάς που ψηφίζετε «ναι» σε όλα- νοµοθετούν κάποιοι φορείς οι οποίοι διατυπώνουν απόψεις –καλώς τον κύριο
Υπουργό, σας αναµέναµε αρκετή ώρα- και ο κύριος Υπουργός
ενσωµατώνει τις απόψεις τους και τις ανακοινώνει στο Σώµα. Και
εσείς θα ξαναψηφίσετε «ναι» σε όλα!
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι υψίστη προσβολή για τη δηµοκρατία. Βεβαίως, είστε συνεπής µε τις αντιλήψεις που έχετε εξ αρχής
εκφράσει, διότι θυµάµαι πολύ καλά την πρώτη σας δήλωση, όταν
αναλάβατε Υπουργός Οικονοµικών, µετά από την καταπληκτική
πορεία που κατέγραψε στην ίδια θέση ο προκάτοχός σας και νυν
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο κ. Στουρνάρας. Η πρώτη
σας δήλωση, λοιπόν, ήταν ότι «είχε κάποια προβλήµατα η οικονοµία γιατί είχαµε εκλογές». Γενικά η αντίληψή σας, έτσι όπως
αναδύεται όζουσα από τις τοποθετήσεις, τις πράξεις και τις παραλείψεις σας, είναι ότι οι εκλογές είναι κάτι κακό, η δηµοκρατία
είναι κάτι κακό και η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι κάτι διακοσµητικό και περιττό.
Οφείλω να σας πω ότι ως δοτός Υπουργός Οικονοµικών, εξωκοινοβουλευτικός, διορισµένος, έχετε την υποχρέωση να επιδεικνύετε µεγαλύτερο σεβασµό στο Κοινοβούλιο και στη
δηµοκρατική κοινοβουλευτική διαδικασία.
Και επειδή απαντήσατε σε µία εκπρόθεσµη τροπολογία που
έχει καταθέσει Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, να σας ενηµερώσω για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι τροπολογίες
παρουσιάζονται από τους Βουλευτές που τις προτείνουν και
όταν είναι εκπρόθεσµες, κανονικά δεν γίνονται δεκτές και κανονικά επίσης, οι Υπουργοί δεν µπορούν εκπροθέσµως να φέρνουν
τροπολογίες. Αυτό βέβαια είναι τεράστια ευθύνη του Προεδρείου, διότι σήµερα εισάγονται παρανόµως δύο εκπρόθεσµες
τροπολογίες, τις οποίες εσείς συνυπογράφετε.
Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του.
Αναρωτιέµαι πραγµατικά, ποιος ιθύνων νους σκαρφίζεται αυτές
τις διατυπώσεις και αναρωτιέµαι, αν πιστεύετε, πραγµατικά ότι
έχουµε ξεχάσει πότε και πως εκδόθηκε αυτή η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Να το θυµίσω, λοιπόν, για όποιους µπορεί και να
έχουν ξεχάσει. Εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου του 2014, µετά την εκλογική συντριβή των συγκυβερνώντων, δυστυχώς ακόµη και τώρα
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κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και µετά την
αιφνιδιαστική, εσπευσµένη και δόλια ενέργεια να κλείσει η Βουλή
στις 4 Ιουνίου του 2014, για να µην εισαχθεί η ποινική δικογραφία
των υποβρυχίων που έστειλαν οι εισαγγελείς διαφθοράς, κατά του
κ. Βενιζέλου και του κ. Παπακωνσταντίνου, προκειµένου να ελεγχθούν ενδεχόµενες ποινικές τους ευθύνες.
Η Βουλή, λοιπόν, έκλεισε στις 4 Ιουνίου κατ’ αυτόν τον τρόπο,
έκλεισε σε ενέργεια ξεπλύµατος και στις 10 Ιουνίου, αφού η Κυβέρνηση επιδίωξε και έλαβε την παραίτηση του κ. Θεοχάρη, µε
την επίσης µελανότατη διαδροµή, εκδίδεται πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου για την αντικατάστασή του.
Υπήρχε κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη; Όχι. Υπήρχε
κυβερνητική απόφαση. Υπήρχε Βουλή; Υπήρχε. Γιατί έπρεπε να
εκδοθεί πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κατά παραβίαση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος; Γιατί η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έκλεισαν τη Βουλή.
Αυτά είναι ενδεικτικά της έλλειψης δηµοκρατικής αντίληψης
για τη λειτουργία των θεσµών και του πολιτεύµατος, αυτά είναι
δηλωτικά της καταγραφής σας από τον Ιούνιο του 2014 πρόθεσης εκτροπής, διότι όταν η Κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, για να εκδίδει τη µία µετά την άλλη τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, χωρίς να συντρέχουν οι συνταγµατικές και νόµιµες προϋποθέσεις αλλά και για να κλείνει τη
Βουλή, όταν αυτό εξυπηρετεί την παραγραφή ποινικών ευθυνών,
είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε δήλωση, που έγινε τότε, τον Ιούνιο του 2014, περί δήθεν ύπαρξης εκατόν ογδόντα Βουλευτών
διαθεσίµων, είναι δήλωση, η οποία κατέδειξε και αποκάλυψε τα
σχέδια υπογείων διαδροµών και υπογείων διαδικασιών, στις
οποίες κατά σύστηµα και κατά συνήθεια καταφεύγει η Κυβέρνηση Σαµαρά και ο ίδιος ο επικεφαλής της, ο κ. Σαµαράς.
Κύριε Χαρδούβελη, ανέµενα στην τοποθέτησή σας αυτή στην
Ολοµέλεια, να πείτε δυο λόγια γι’ αυτήν την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου πως εκδόθηκε και γιατί έρχεται να κυρωθεί.
Ανέµενα επίσης στην τοποθέτησή σας αυτή, να πείτε δυο
λόγια σε σχέση µε το τι σηµατοδότησε η εξαναγκαστική παραίτηση του κ. Θεοχάρη, διότι σε επίπεδο πολιτικής το παραµικρό
δεν έχει αλλάξει. Και χαρακτηριστικό είναι ότι σε εκείνα που πρωτοστάτησε ο κ. Θεοχάρης, εξακολουθείτε να πρωτοστατείτε κι
εσείς. Στη δίωξη των αδυνάµων, στην εξουθένωση των πλέον
ανυπεράσπιστων και σ’ αυτόν τον ανηλεή –πραγµατικά- πόλεµο
που έχετε ανοίξει µε τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, µε αυτές τις γυναίκες, που είναι πραγµατικά ντροπή σας
να τις εξουθενώνετε µέχρι σήµερα, την ίδια ώρα που χαρίζεστε
στους κραταιούς ξανά και ξανά και χαρίζετε στους εαυτούς σας
και το 40% ακατάσχετο κρατικής χρηµατοδότησης, προκειµένου
να µη δυσκολευτείτε.
Αυτά δεν είναι στοιχεία ούτε δείγµατα ούτε υποδείγµατα
ήθους και ακεραιότητας που πρέπει να διέπουν την άσκηση της
εξουσίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστερας, κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χαρδούβελης, ανέβηκε στο
Βήµα για να κάνει µια οµολογία παταγώδους αποτυχίας της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής. Μόνο θλίψη προκαλούσε η
παρουσία σας στο Βήµα, το ύφος σας και ο τρόπος σας µε τον
οποίον επιχειρήσατε να πείτε ορισµένα πράγµατα, για τη γενικότερη πορεία της οικονοµίας. Θα έλεγα ότι µιλήσατε ως «βρεγµένη γάτα».
Κύριε Χαρδούβελη, φεύγει η χώρα από το µνηµόνιο; Εσείς το
είπατε και το διαβεβαιώσατε ότι από την 1-1-2015 το µνηµόνιο
είναι παρελθόν. Φεύγει; Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτή τη δήλωσή σας; Θα σταµατήσει από 1-1-2015 η δανειοδότηση της
χώρας από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Εσείς το είπατε και
αυτό. Μπορείτε να µας το επιβεβαιώσετε και τώρα; Θα φύγει η
τρόικα, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, από 1-1-2015 από την
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Ελλάδα; Κι αυτό εσείς το ισχυριστήκατε και θα σας παρακαλούσα, εάν είναι πραγµατικότητα µια τέτοια εξέλιξη και επιµένετε
σ’ αυτήν, να µας διαβεβαιώσετε για το αληθές αυτής της εξαγγελίας σας.
Το µέτρο της επιτυχίας της οικονοµικής πορείας της χώρας,
ξέρετε ότι θεωρούσατε ότι είναι οι αγορές και η εµπιστοσύνη που
σας δείχνουν οι αγορές. Εσείς το λέγατε. Κι όλη η προσπάθειά
σας είναι να αποκαταστήσετε –υποτίθεται- την εµπιστοσύνη των
αγορών.
Οι αγορές αυτήν τη στιγµή βλέπετε πώς µεταχειρίζονται την
ελληνική οικονοµία: κατάρρευση του Χρηµατιστηρίου και τα επιτόκια του δεκαετούς οµολόγου σε απίστευτα ύψη, που θυµίζουν
έντονα καταστάσεις του 2012.
Ποια είναι, λοιπόν, η επιτυχία σας; Με τα δικά σας µέτρα και
τα δικά σας σταθµά οµιλώ. Ποια είναι η επιτυχία σας, πού οδηγείτε τη χώρα; Πολύ φοβούµαι ότι το επόµενο διάστηµα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός θα γνωρίσει νέα µέτρα, νέες πιέσεις
και νέες –λεγόµενες- µεταρρυθµίσεις, που στην ουσία θα είναι
απορρυθµίσεις και διάλυση της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Εκεί οδεύετε ολοταχώς.
Αυτήν την ώρα η Κυβέρνηση έχει µία και µόνη επιλογή: Να
πάει άµεσα σε εκλογές, ώστε να µιλήσει και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για την τύχη και την πορεία της χώρας. Δεν αντέχει
άλλο ο τόπος και ο ελληνικός λαός µια Κυβέρνηση κυριολεκτικά
παραδοµένη στους πιστωτές, µια Κυβέρνηση, η οποία αυτήν τη
στιγµή βλέπει όλες τις δεσµεύσεις και τις εξαγγελίες που έκανε
να έχουν τιναχτεί στον αέρα και την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση να βαδίζει συνεχώς από το κακό στο χειρότερο.
Βλέπουµε, δυστυχώς, µια Κυβέρνηση να έχει καταθέσει έναν
προϋπολογισµό, ο οποίος προµηνύει νέα δεινά για τον ελληνικό
λαό: Αύξηση φόρων, νέα µείωση των δαπανών για την κοινωνική
ασφάλιση και δραστική µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων. Όλα αυτά προοιωνίζουν ότι το 2015 θα είναι πολύ
χειρότερο από το 2014.
Πέραν αυτών, κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, καταθέσατε δύο
εκπρόθεσµες τροπολογίες, χθες το βράδυ τη µία και σήµερα την
άλλη. Γνωρίζετε τον Κανονισµό της Βουλής; Γνωρίζετε το Σύνταγµα; Γνωρίζετε ότι αυτές οι τροπολογίες µε τον τρόπο που τις
καταθέτετε παραβιάζουν κάθε έννοια νόµιµης λειτουργίας της
Βουλής;
Γιατί το κάνετε, λοιπόν; Γιατί τις καταθέτετε; Ολόκληρη τροπολογία–νοµοσχέδιο για το ξύδι είναι κατεπείγουσα, για να τη φέρετε
εκπρόθεσµα, να την καταθέσετε σήµερα στις 11.20’το πρωί και να
την ψηφίσουµε στις τέσσερις η ώρα, χωρίς να την έχει διαβάσει
κανείς σε αυτήν την Αίθουσα; Ποιο είναι το κατεπείγον;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν την ξέρει. Ενηµερώνεται
τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πού να την ξέρει;
Επίσης, την τροπολογία που καταθέσατε χθες το βράδυ για
την αναβαλλόµενη φορολογία την είχατε ξανακαταθέσει πριν
από ένα µήνα και µάλιστα µας είχατε πει, τότε που την είχατε καταθέσει, ότι είναι κατεπείγουσα και τη φέρατε µε τις διαδικασίες
που φέρατε το ξύδι. Δηλαδή την προηγούµενη φορά τη φέρατε
το πρωί και την ψηφίσατε το απόγευµα, χωρίς να την γνωρίζουν
–φαντάζοµαι- και αυτοί που την ψήφισαν. Μας είπατε τότε ότι
ήταν κατεπείγουσα και γι’ αυτό είχατε αυτές τις διαδικασίες, εκπρόθεσµες και κατεπείγουσες.
Πέρασε σχεδόν ένας µήνας και ξαναφέρνετε την τροπολογία
αυτή αλλαγµένη. Τι κατεπείγουσα, λοιπόν, ήταν; Ποιο ήταν το κατεπείγον, αφού είχατε περιθώριο ένα µήνα να την ξαναφέρετε
αυτήν την τροπολογία, για να την ξανασυζητήσουµε;
Άρα, περιφρονείτε τη Βουλή, τον Κανονισµό της και το Σύνταγµα. Αυτή είναι η πρακτική σας. Δεν υπάρχει καµµία άλλη εξήγηση γι’ αυτές τις µεθοδεύσεις που κάνετε. Αυτό που θέλετε να
διασφαλίσετε είναι να µη µάθει τίποτα ο ελληνικός λαός, να περάσουν όλα απαρατήρητα, να µη γνωρίζουν οι Βουλευτές, να
µην υπάρξει καµµία δηµοσιότητα, να µην τηρηθούν οι διαδικασίες των επιτροπών, να µην υπάρχει ακρόαση φορέων, να µην
υπάρχει χρόνος, ώστε να ανταλλαγούν απόψεις και να υπάρχει
διάλογος και αντιπαράθεση, η οποία είναι ενοχλητική για εσάς.
Όλα θέλετε να γίνονται µε διαδικασίες εξπρές, µέσα σε µερικές
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ώρες και να τελειώνουµε. Αυτή είναι η Κυβέρνησή σας: άκρως
αντιδηµοκρατική! Χρησιµοποιεί ολοκληρωτικές µεθόδους.
Αναφέροµαι τώρα στο θέµα της ουσίας της τροπολογίας. Την
προηγούµενη φορά που είχατε φέρει αυτήν την τροπολογία για
τον αναβαλλόµενο φόρο, σας είχα ρωτήσει απ’ αυτό το Βήµα:
Έχετε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Έχετε συνεννοηθεί µαζί τους;
Πήρε τον λόγο ο κ. Γεωργιάδης και αφού µε ειρωνεύτηκε, γιατί
εγώ, ένας παρείσακτος και «παλαιοντολόγος», ζητάω να ξέρω τι
γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαβεβαίωσε την Αίθουσα ότι, βεβαίως, είχαν εγκριθεί όλα αυτά και ότι είχαν συµφωνηθεί.
Βεβαίως, τώρα ερχόσαστε και µας λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγείρανε ενστάσεις και
αντιρρήσεις επί της τροπολογίας σας, ενστάσεις και αντιρρήσεις
βεβαίως, οι οποίες είχαν δηµοσιοποιηθεί προτού καταθέσετε την
προηγούµενη τροπολογία σας. Και για αυτό έκανα εγώ την ερώτηση. Είχαν δηµοσιοποιηθεί και τις είχα διαβάσει εγώ. Δεν τα
έβγαλα από το µυαλό µου ούτε σας ρώτησα τυχαία. Είχα δει τις
ανησυχίες, οι οποίες είχαν εκφραστεί µε δηµόσιο τρόπο από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις ρυθµίσεις του αναβαλλόµενου φόρου και όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και γενικότερα.
Κάποιοι ησυχάσατε και τώρα ερχόσαστε και φέρνετε νέα τροπολογία. Και σας ρωτώ πάλι, κύριε Χαρδούβελη: Έχετε γνωµοδότηση; Έχετε συνεννόηση µε τα αρµόδια κοινοτικά όργανα και
µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι συµφωνεί µε αυτήν την
τροπολογία; Γιατί οι ρυθµίσεις που θα εφαρµοστούν µε βάση την
τροπολογία συνδέονται µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά πλαίσια και το
ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα stress tests.
Εποµένως, πρέπει να υπάρχει συναίνεση επ’ αυτών, για να µην
δηµιουργηθεί πρόβληµα εκ των υστέρων για άλλη µια φορά και
µείνουν τα πάντα στον αέρα.
Και σας ρωτάω: Έχετε συνεννοηθεί τώρα; Υπάρχει και από την
πλευρά τους συµφωνία; Και εάν έχετε συνεννοηθεί, πείτε µας µε
ποια διαδικασία έχει γίνει αυτή η συνεννόηση. Και εάν υπάρχει
γνώµη από την πλευρά των ευρωπαϊκών οργάνων για την τροπολογία σας, καταθέστε την µας, να δούµε ποια είναι αυτή η γνώµη.
Επίσης, σας ερωτώ αν είναι και η ρύθµιση αυτή συµβατή µε
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Γιατί κι εδώ υπάρχουν και εκφράζονται διάφορες ανησυχίες.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πέραν αυτών, όµως, η ουσία
είναι ότι για άλλη µια φορά ερχόσαστε να κάνετε ένα µεγάλο
δώρο στις τράπεζας, ένα πολύ µεγάλο δώρο στις τράπεζες!
Δώρο κατ’ αρχάς στις τράπεζες ήταν ο αναβαλλόµενος φόρος
και ο συµψηφισµός των απωλειών που είχαν οι τράπεζες από το
PSI µε φορολογικές µειώσεις. Αυτό ήταν µεγάλο δώρο στις τράπεζες, κύριε Χαρδούβελη.
Βεβαίως, είχαν ζηµίες οι τράπεζες από το PSI. Αλλά οι τράπεζες
είχαν µόνο ζηµίες από το κούρεµα των οµολόγων; Δεν είχαν τα
ασφαλιστικά ταµεία; Δεν είχαν τα νοσοκοµεία; Δεν είχαν τα πανεπιστήµια; Δεν είχαν τα φυσικά πρόσωπα οµολογιούχοι που εµπιστεύτηκαν το ελληνικό δηµόσιο; Είχαν όλοι αυτοί µεγάλες ζηµίες
και µεγαλύτερες ίσως και ουσιαστικότερες, από την άποψη των
επιπτώσεων, από τις τράπεζες, οι οποίες άλλωστε µαζί µε τις κυβερνήσεις ήταν συνυπεύθυνες για τα οικονοµικά χάλια της χώρας.
Γιατί δεν συµψηφίσατε τις απώλειες που είχαν από το κούρεµα
των οµολόγων των ασφαλιστικών ταµείων; Γιατί δεν κάνατε ανάλογες κινήσεις και µε τα νοσοκοµεία, τα πανεπιστήµια και τα φυσικά πρόσωπα και σπεύσατε να κάνετε το δώρο στις τράπεζες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τώρα τι κάνετε µε αυτές τις ρυθµίσεις; Θα βάλει µετρητά
το δηµόσιο και θα πάρει warrants και τα warrants προνοµιακά θα
τα πάρουν οι ιδιώτες µέτοχοι των τραπεζών σε εύλογο χρονικό
διάστηµα. Και δεν ξέρουµε και σε ποια τιµή και µε ποια αποτίµηση θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Με ποια τιµή και µε ποια
αποτίµηση; Και πάλι το δηµόσιο θα έχει απώλειες για ένα πρόσθετο δώρο πάνω στο δώρο των τραπεζών.
Και όλα αυτά γιατί; Για να µειωθούν οι ανάγκες της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, έτσι ώστε να µπορούν να µπουν
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οι ιδιώτες µε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, µε λίγα χρήµατα
και βεβαίως µε τις τιµές των µετοχών των τραπεζών «στα Τάρταρα» και τα ξένα funds να πάρουν τζάµπα τις τράπεζες, το τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας και από κει και πέρα να
επικαθορίσουν όχι µόνο τις πολιτικές αλλά και τις οικονοµικές
εξελίξεις, τον οικονοµικό και επιχειρηµατικό χάρτη της χώρας.
Εκεί βαδίζετε ολοταχώς και εκεί αποσκοπούν στην ουσία οι τροπολογίες σας.
Κλείνω µε µία κουβέντα για την άλλη τροπολογία. Μιλάω για την
τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για τη διαιτησία. Είναι εµπρόθεσµη, αλλά παρά τον Κανονισµό κι αυτή, διότι κατετέθη σε
άσχετο νοµοσχέδιο και αυτό δεν το επιτρέπει το Σύνταγµα ρητά.
Εν πάση περιπτώσει, κατετέθη αυτή η τροπολογία, η οποία τι
κάνει; Έρχεται να ακυρώσει και να υπονοµεύσει µέχρι ακυρώσεως την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το Συµβούλιο της Επικρατείας ζήτησε να αποκατασταθεί πλήρως ο θεσµός
της διαιτησίας στην προτέρα του µορφή. Έρχεται τώρα το
Υπουργείο Εργασίας, σύµφωνα µε τις επιταγές της τρόικας και
των µνηµονίων, να πει ότι συµµορφώνεται µε την απόφαση του
δικαστηρίου, αλλά στην ουσία να την ακυρώσει.
Διότι – ο κ. Κουτσούκος τα ξέρει καλύτερα- από τη στιγµή που
τίθεται υπό αίρεση από τη µία µε µία πενταµελή επιτροπή και από
την άλλη σε δικαστικές εφέσεις και µε µια σειρά από προϋποθέσεις που τίθενται εκεί, αυτή η µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία ακυρώνεται στην πράξη, δεν υφίστανται. Μ’ αυτό τον τρόπο
φαλκιδεύονται καίρια δικαιώµατα των εργαζοµένων στη σύναψη
ελεύθερων, συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συλλογικών συµβάσεων.
Αυτό κάνετε µ’ αυτήν την περίφηµη τροπολογία, διότι το µνηµόνιο είναι πάνω από τα ελληνικά δικαστήρια, πάνω από το Σύνταγµα, πάνω από τη λαϊκή κυριαρχία. Το µνηµόνιο είναι πάνω απ’
όλα, εποµένως ακόµα και αν τα δικαστήρια ακυρώσουν µνηµονιακές δεσµεύσεις, θα βρείτε τον τρόπο νοµοθετικά να τις επαναφέρετε «από την πίσω πόρτα».
Για προφανείς λόγους καταψηφίζουµε και τις δύο αυτές τροπολογίες τις οποίες έχετε φέρει, µαζί βεβαίως µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
εννέα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Αράχωβας Βοιωτίας (Α’ τµήµα).
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καραγκούνης, για δώδεκα λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να πάρω τον λόγο, επειδή απουσίαζα γιατί είχα ένα θλιβερό
καθήκον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μετά την ολοκλήρωση των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θα προταθείτε και θα πάρετε και λίγο χρόνο παραπάνω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Καραγκούνη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Άκουσα τις οµιλίες των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολύ
µεγάλο µέρος αυτών των οµιλιών ήταν αφιερωµένο στις τροπολογίες και σ’ αυτήν την αντικοινοβουλευτική λειτουργία της Κυβέρνησης, αυτή την αντιδεοντολογική λειτουργία όσον αφορά
στο ζήτηµα της κατάθεσης τροπολογιών. Ειπώθηκε ότι άσχετες
τροπολογίες έρχονται σε άσχετα νοµοσχέδια και ότι τέλος πάντων δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η περιφρόνηση στη Βουλή, η
περιφρόνηση στο Σύνταγµα και όλα αυτά που ακούστηκαν.
Άκουσα και τον κ. Λαφαζάνη και τον κ. Στρατούλη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα το πούµε για άλλη µία φορά: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η Βουλή είναι µία πολύ ζωντανή διαδικασία. Εδώ είµαστε για να
λύνουµε προβλήµατα, όταν παρουσιάζονται, όταν υπάρχει ένας
κατεπείγων χαρακτήρας. Αυτή είναι η λογική, γι’ αυτό είµαστε
εδώ. Δεν µπορεί ένα ζήτηµα που παρουσιάζεται σήµερα να το λύσουµε µετά από δύο µήνες, γιατί τότε µπορεί να είναι πολύ αργά.
Στο κάτω-κάτω της γραφής, επειδή άκουσα για εµπρόθεσµες ή
εκπρόθεσµες τροπολογίες, ξέρετε ότι η Βουλή ως κυρίαρχο όργανο αποφασίζει το ποιες τροπολογίες θα κάνει δεκτές ή όχι.
Εσείς τι λέτε; «Όχι, να µην τις φέρουµε αυτές τις τροπολογίες,
είναι άσχετες, είναι αντισυνταγµατικές, δεν συµβαδίζουν µε τη
λειτουργία του Κοινοβουλίου» και άλλα τέτοια.
Έχω µπροστά µου µια σειρά από τροπολογίες που έχουν καταθέσει Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, λοιπόν, µερικές: «Ζητήµατα ασφαλίσεως του επιστηµονικού προσωπικού του νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και
Αλλοδαπού Δικαίου» κατατεθειµένη σε ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Άλλη τροπολογία, εκπρόθεσµη µάλιστα, µε θέµα: «Ρυθµίσεις
για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων». Αυτή ήταν κατατεθειµένη σε ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Τουρισµού. Πολύ σχετικό και αυτό και εκπρόθεσµο
µάλιστα!
Πάµε σε άλλη τροπολογία. Είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά σας
αναφέρω τώρα µερικές απ’ αυτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε και για τη χθεσινή τη δική
σας...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα σας πω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:…για το 40% ακατάσχετο στα
κόµµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
περιµένετε λίγο. Θα τα πούµε όλα. Καθίστε λίγο να πούµε αυτά
τώρα και µετά θα πούµε και τα υπόλοιπα. Μην φωνάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην διακόπτετε σας
παρακαλώ και εσείς, κύριε Καραγκούνη, µην απαντάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Σε άλλο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών είχατε καταθέσει τροπολογία µε τίτλο
«Κατάργηση σταθµών διοδίων επί του οδικού άξονα ΠΑΘΕ». Επίσης, άλλη τροπολογία µε τίτλο «Επαναφορά του ΕΦΚ πετρελαίου…» είχατε καταθέσει σε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και όχι του ΥΠΕΚΑ.
Τα καταθέτω όλα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και σε µια από αυτές υπογράφει ο κ. Στρατούλης. Το λέω
επειδή µίλησε για λίγο κρασί, λίγο ξύδι, λίγο θάλασσα. Έπρεπε
να µιλήσετε για λίγες άδειες οικοδοµών, λίγο ινστιτούτο αλλοδαπού δικαίου και λίγο φόρο εισοδήµατος. Συγγνώµη, αλλά αυτή
είναι η αλήθεια.
Πάµε τώρα στην ουσία γιατί αυτά που µετράνε είναι τα ζητήµατα που απασχολούν τη Βουλή, αλλά κυρίως την κοινωνία. Γιατί
άκουσα τον κ. Λαφαζάνη να λέει νωρίτερα και να µας ρωτάει αν
θα φύγει από τη χώρα το µνηµόνιο και η τρόικα. Είδα και ένα
γέλιο, ένα µειδίαµα στο πρόσωπό του. Και εµείς αντιστρέφουµε
το ερώτηµα:
Κύριε Λαφαζάνη, θα µας αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγουµε από το
µνηµόνιο; Θα µας αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγουµε από αυτήν την
οριστική δέσµευση; Ναι ή όχι; Αυτή είναι η ουσία και θα εξηγήσω
γιατί το λέω αυτό.
Το µόνο που κάνετε τον τελευταίο καιρό -και το βλέπουµε όλοι,
η ελληνική Βουλή, η ελληνική κοινωνία- είναι να προσπαθήσετε
να δηµιουργήσετε µε κάθε τρόπο αστάθεια στη χώρα. Και σε µια
εποχή που πραγµατικά η χώρα χρειάζεται συνεννόηση και σταθερότητα, εσείς τι κάνετε; Κάνετε το οτιδήποτε ώστε να επικρατήσει η ασυνεννοησία και η αστάθεια. Τίποτα άλλο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η δηµοκρατία είναι αστάθεια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Έτσι την έχετε καταντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, µην
απαντάτε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Έτσι την έχετε καταντήσει,
γεµάτη αστάθεια, αυτό δηλαδή που δεν θέλουµε και αυτό που
προσπαθούσαµε δυόµισι χρόνια να αποτινάξουµε και το καταφέραµε. Και φέραµε πραγµατικά την έξοδο της χώρας λίγο πριν το
2015 όταν είχαµε καταληκτική ηµεροµηνία µετά από δύο χρόνια.
Βεβαίως όµως αυτό δεν το θέλετε. Τα ρέστα σας παίζετε, το τελευταίο σας χαρτί. Και θέλετε να µιλήσετε και για φορολογικές
πολιτικές και για όλα αυτά που απασχολούν το παρόν νοµοσχέδιο! Εδώ δεν έχετε αποφασίσει πραγµατικά τι είδους οικονοµία
θέλετε να εφαρµόσετε.
Είπε χθες ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ότι σήµερα βλέπουµε κάτι από το µέλλον για την κατάσταση στις αγορές. Εγώ
θα συµφωνήσω µαζί του, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο. Το ερώτηµα είναι: Ποιο µέλλον; Έχετε αφήσει πολύ
βαρύ το αποτύπωµα της ανευθυνότητας, όχι µόνο στο παρελθόν
αλλά και στο παρόν. Αφήστε το µέλλον.
Άκουσα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αρκετές φωνές και το
είπατε και εσείς: «Μα, καλά πέφτει η Wall Street εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ»; Σωστά ρωτάτε και εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας. Θεωρώ
ότι η Wall Street είναι πραγµατικά πολύ σοβαρή για να πέσει εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Πιστεύω αντίθετα ότι όλα τα επονοµαζόµενα hedge funds που
εδρεύουν στη Wall Street συµπαθούν το ΣΥΡΙΖΑ γιατί καλύτερος
πρεσβευτής για να προωθείται το στοίχηµα εναντίον του ευρώ
δεν υπάρχει -στο µέγεθος σας, βεβαίως, αναλογικά.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να πάµε στη Wall Street.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είστε πίσω από την αναταραχή. Βρίσκεστε στο κέντρο της αναταραχής γιατί αυτό θέλετε για την Ελλάδα. Τι θέλετε; Να υπάρχει αναταραχή. Προσπαθείτε γι’ αυτή.
Κάνετε τα πάντα για να την προκαλέσετε. Θα σας το πω πολύ
απλά για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πού χτυπάει η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ.
Διάβασα σήµερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην «ΕΣΤΙΑ»
και µάλιστα σ’ αυτήν την πολύ κρίσιµη στιγµή που γίνονται όλα
αυτά στη χώρα µας. Από προχθές, Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολείται µε µια προσφυγή κατά της νοµιµότητας της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράσει αν
χρειαστεί, σε απεριόριστες ποσότητες, από τη δευτερογενή
αγορά οµόλογα υπερχρεωµένων χωρών και µ’ αυτόν τον τρόπο
να αποκλιµακώσει την ανεξέλεγκτη άνοδο των επιτοκίων η οποία
πραγµατικά κόντεψε το 2012 να διαλύσει το ευρώ, µε πρώτο και
βασικό θύµα την Ελλάδα. Αυτό, δηλαδή, που έκανε τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο κ. Ντράγκι.
Τι έφτιαξε δηλαδή; Έφτιαξε το γνωστό σχήµα OTM που ήταν
πραγµατικά σωτήριο για όλους µας, ήταν σωτήριο για την Ευρώπη αλλά πρωτίστως, όπως θυµάστε, ήταν σωτήριο για την Ελλάδα. Ο κ. Ντράγκι µε τη δήλωση τότε ότι είναι έτοιµος να κάνει
οτιδήποτε χρειαστεί για να σώσει το ευρώ κέρδισε µια τεράστια
νίκη απέναντι στις αγορές. Αντί, λοιπόν, να του δοθεί παράσηµο
-και γνωρίζω πολύ καλά τι λέω- από προχθές ο κ. Ντράγκι βρίσκεται στα δικαστήρια.
Το ερώτηµα είναι: ξέρετε ποιοι τον πήγαν στα δικαστήρια;
Είναι αυτή η γνωστή ετερόκλητη συµµαχία των άκρων. Είναι πολλοί οι ενάγοντες βεβαίως. Δεν γνωρίζω τον πλήρη κατάλογο. Πιθανόν να είναι και κάποιοι από την Ελλάδα. Πάντως αν ήταν
κάποιοι από την Ελλάδα ξέρω από ποιο κόµµα θα απαρτίζονταν.
Ένας από τους ενάγοντες σίγουρα θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνω
στη φαντασία σας το ποιος θα µπορούσε να είναι ο άλλος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Είναι απαράδεκτο να ακούγονται τέτοιες λογικές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ποιος είναι ο δεύτερος
υπογράφων σε αυτή την καταπληκτική και υπέροχη νοµική παρέµβαση; Είναι ο αρχηγός του Die Linke, ο εξαίρετος δικηγόρος
κ. Γκίζι. Βεβαίως, είναι σύντροφος και συναγωνιστής και αδελφό
κόµµα του κ. Τσίπρα. Ανταλλάσσετε και συναντήσεις. Εσείς στη
Γερµανία, αυτός εδώ. Αγωνιζόταν για τον κ. Τσίπρα. Πραγµατικά
αν έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους εχθρούς; Αντιλαµβάνεστε σε ποιο σηµείο σάς εκθέτει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Εσείς που έχετε φίλη τη Μέρκελ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Να σας πω τι λέει, κύριε
Στρατούλη –επειδή αναφέρεστε στην κ. Μέρκελ- τι λέει αυτή η
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προσφυγή; Επιτίθεται στο µόνο θεσµό που υπερασπίστηκε αποτελεσµατικά το ευρώ, την Ευρωζώνη, την παγκόσµια οικονοµία
αλλά κυρίως την Ελλάδα, τις οικονοµίες της Ελλάδας, τις καταθέσεις των Ελλήνων. Να το ακούει αυτό ο ελληνικός λαός.
Με απλά λόγια, είναι πολιτικά και ιδεολογικά αντίθετοι µε τη
σταθερότητα και δεν διστάζουν να το κάνουν και νοµικά αυτό,
να το αποτυπώσουν και νοµικά. Μιλάµε για τέτοια πώρωση.
Θα σας κάνω το εξής σχόλιο. Αναρωτιέµαι, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που βγάζετε συνεχώς ανακοινώσεις και µάλιστα πρόσφατα καταγγέλλατε τους πάντες -τους Βουλευτές,
τους Υπουργούς, τα κυβερνητικά στελέχη, πρόσφατα µέσω της
κ. Κωνσταντοπούλου και τον Πρωθυπουργό της χώρας- θα βγάλετε κάποια ανακοίνωση µε την οποία θα καταδικάζετε και θα καταγγέλλετε ανοιχτά και δηµόσια τον εµπρηστή κ. Γκίζι; Αυτή είναι
η ουσία. Δώστε µια απάντηση. Θα µου πείτε τι να καταγγείλετε;
Τον ιδεολογικό σας µέντορα; Το αδελφό σας κόµµα;
Βλέπετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει
αναταραχή στις παγκόσµιες αγορές. Σας ανέφερα την προσφυγή για να καταδείξω τι πιστεύουν οι κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουν τελικά αυτό που πιστεύει και ο Γκίζι. Δηλαδή,
ο λόγος που δεν το λέτε ευθέως είναι γιατί δεν θέλετε ακριβώς
να δείξετε το πραγµατικό σας πρόσωπο στον ελληνικό λαό. Αυτή
είναι η ουσία. Μαζεύετε ψηφαλάκια την ίδια ώρα που αποτελείτε
πραγµατικά τους εµπρηστές της εθνικής προσπάθειας.
Πίσω απ’ όλα αυτά, βέβαια, βρίσκεται αυτό που πάντα βρισκόταν εξαρχής στο βάθος του µυαλού σας: διάλυση του ευρώ, διάλυση της Ευρώπης, «καλωσήρθατε στον αριστερισµό», µια νέα
Κούβα –βεβαίως εκτός από το ΝΑΤΟ- χωρίς ελεύθερη οικονοµία,
µε µια οικονοµία ιδιοκτησιακή του αριστερού κοµµατισµού. Και
βεβαίως, στο πίσω µέρος του µυαλού σας –άσχετα αν δεν το
λέτε, κύριε Λαφαζάνη- είχατε πάντα τα µηχανήµατα στο Χολαργό
να τυπώνουν ασταµάτητα δραχµές ή νόµισµα µε κάποια άλλη
υφή, δεν ξέρω πώς το αντιλαµβάνεστε, ίσως µε µια αριστερίστικη
αντήχηση. Δεν θέλω να σας δεσµεύσω σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, ο µόνος κουµπαράς που υπάρχει κι επειδή έχει γίνει
πολύ µεγάλη χρήση κι αναφορά στον κουµπαρά,…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς πού ξέρετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ:…είναι ο κουµπαράς στον
οποίο σωρεύετε πραγµατικά το τυφλό ιδεολογικό µίσος, αρνούµενοι να αντιληφθείτε ότι µια οικονοµία που στέκεται στα πόδια
της δεν είναι θέµα πολιτικό, είναι θέµα πραγµατικά αυτονόητης
εθνικής επιβίωσης, διότι αυτό αφορά τον κόσµο. Όµως, όταν κανείς ακολουθεί πιστά την πολιτική της καµµένης γης, θα πει οτιδήποτε και κυρίως θα κάνει οτιδήποτε µε στόχο την εξουσία.
Διότι βεβαίως µετά -αυτή είναι η λογική σας- γαία πυρί µειχθήτω!
Το ψέµα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κοντά ποδάρια. Και πιστεύω ότι αυτά που συµβαίνουν αυτήν τη στιγµή
πρέπει να καταστούν σαφή σε κάθε Έλληνα, να καταστεί σαφές
το τι σηµαίνει ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά την άποψή µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΣΥΡΙΖΑ
σηµαίνει σύρριζα καταστροφή της οικονοµίας και κατ’ επέκταση
του δηµοκρατικού κεκτηµένου το οποίο κατοχυρώνει η οικονοµική ευηµερία. Και πολύ απλά, ως Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς κάτι τέτοιο δεν θα αφήσουµε ποτέ
να συµβεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο
κ. Κουτσούκος, για δώδεκα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για το νοµοσχέδιο δεν ακούσαµε
τίποτα από τον εισηγητή του κυβερνώντος κόµµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όπως και από τον κ. Λαφαζάνη δεν ακούσαµε τίποτα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα µου επιτρέψετε -γιατί το θεωρώ υποχρέωσή µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- να
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αποτίσω µε δύο λόγια φόρο τιµής στον εκλιπόντα Γιάννη Χαραλαµπόπουλο. Και αυτό το θεωρώ ως υποχρέωσή µου να το κάνω
για δύο λόγους.
Ο ένας λόγος είναι ότι ο εκλιπών ήταν παρών σε όλους τους
εθνικούς, τους πατριωτικούς και τους δηµοκρατικούς αγώνες,
στους αγώνες του λαού µας για ειρήνη, ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, σε αντίθεση µε το κλίµα των ηµερών και την περιρρέουσα ατµόσφαιρα για τους πολιτικούς,
αυτός ο άνθρωπος µας δίδαξε ήθος, αξιοπρέπεια, εντιµότητα κι
απέδειξε ότι δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Και αυτό είναι οδηγός και για
µας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει οδηγός και για τη νεότερη
γενιά στην περίοδο της ισοπέδωσης και της απαξίωσης των
αξιών που υπηρέτησε πιστά ο Γιάννης Χαραλαµπόπουλος.
Για τον αγώνα του γνώρισε εξορίες, φυλακίσεις και διώξεις.
Τιµήθηκε από το λαό ως Βουλευτής το 1963 στη Μεσσηνία,
πρώτα µε την Ένωση Κέντρου και βρέθηκε δίπλα –κοντά- στον
Αντρέα Παπανδρέου το 1974 όταν ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε
µέλος του εκτελεστικού γραφείου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κορυφαίος Υπουργός κι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
Διεκδίκησε µέσα από τις δηµοκρατικές διαδικασίες του κόµµατός
µας την αρχηγία κι έδειξε δηµοκρατικό ήθος και σεβασµό στις
αποφάσεις των συντεταγµένων οργάνων του κινήµατός µας.
Δεν είναι δυνατόν στο χρόνο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, µιλώντας για ένα νοµοσχέδιο, να πεις όσα πρέπει να πεις
για έναν άνθρωπο που έφυγε πλήρης ηµερών στα ενενήντα
πέντε του και αφιέρωσε τη ζωή του στα κοινά µε τον τρόπο που
σας είπα. Πιστεύω ότι θα έχουµε την ευκαιρία να πούµε περισσότερα όταν, όπως άκουσα από τον κύριο Αντιπρόεδρο, θα γίνει
εδώ το πολιτικό µνηµόσυνο.
Θέλω απλώς να εκφράσω στους οικείους του, στα παιδιά του,
τον Γιώργο και τον Χάρη, συλλυπητήρια εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και όλης της Βουλής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και όλης της Βουλής συµφωνώ,
κύριε Λαφαζάνη.
Έρχοµαι τώρα στα καθ’ ηµάς. Κοιτάξτε. Χθες βιώσαµε ένα
κλίµα εδώ στη Βουλή µιας συζήτησης, η οποία πάρα πολλούς
από εµάς µας προβληµάτισε έντονα, γιατί ήταν σαν να µην καταλαβαίνουµε πού βρίσκεται η χώρα και τι γίνεται γύρω µας, σαν
να θεωρούµε ότι δεν µας παρακολουθεί κανένας, ότι είµαστε
µόνοι µας και µπορούµε να ανταλλάσσουµε κατηγορίες, να πετάµε λάσπη ο ένας στον άλλο και να µην έχουµε τουλάχιστον ένα
στοιχειώδες επίπεδο συνεννόησης. Παρεµβαίνοντας στη συζήτηση είπα, ίσως µε έναν τρόπο που ήταν υπερβολικός, «Μαζέψτε
τους, κύριε Τσίπρα και κύριε Σαµαρά!» …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συµβάλατε στη νηφαλιότητα!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ:…µε την έννοια ότι πρέπει να αντιληφθούν τα κορυφαία στελέχη των κοµµάτων ότι αυτή η εικόνα
της αποσταθεροποίησης -και αυτό δεν έχει να κάνει µε την Κυβέρνηση, προσέξτε- στο εσωτερικό της χώρας, κοινωνικής και
πολιτικής, είναι αυτή που εµποδίζει την υλοποίηση οποιουδήποτε
σχεδίου εξόδου από την κρίση και αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Είπα και χθες στην επιτροπή Οικονοµικών για το προσχέδιο
του προϋπολογισµού είτε το δικό µας σχέδιο όπως το έχουµε περιγράψει, που κορυφώνεται στο τετράµηνο, είτε το δικό σας,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να πατήσει πάνω
στα πλεονάσµατα και στην αξιοπιστία της χώρας στη διεθνή κοινότητα περνάει µέσα από την επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος
και ένα κλίµα συνεννόησης και συνεργασίας και πρέπει να γίνει
κατανοητό.
Επιχείρησε ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών µε τη χαµηλών τόνων τοποθέτησή του να δηµιουργήσει και να δώσει το µήνυµα ότι δουλεύουµε συστηµατικά και ότι αυτό που κάνουµε
είναι προς το συµφέρον της χώρας και όχι µόνο προς το συµφέρον των κοµµάτων που κυβερνούν, γιατί η χώρα είναι πάνω από
τα κόµµατα. Αντιµετωπίστηκε από τον κ. Λαφαζάνη -πολιτικά ευπρεπής είναι ο κ. Λαφαζάνης πάντα όταν µιλάει- χρησιµοποιώντας εκφράσεις που δεν αρµόζουν σε αυτό το µήνυµα που
επιχείρησε να δώσει ο κ. Χαρδούβελης, δηλαδή ότι δουλεύουµε
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µε συνέπεια πάνω στους στόχους που έχουµε βάλει, ότι ελπίζουµε ότι θα περάσουµε το review, την επιθεώρηση, τα stress
tests και τη διαπραγµάτευση αυτού του χρέους για να πάµε στη
νέα εικόνα, τη µεγάλη εικόνα που απεγκλωβίζει την Ελλάδα,
χωρίς να σηµαίνει ότι η Ελλάδα, πλέον, δεν ανήκει σε διεθνείς
οργανισµούς και δεν έχει υποχρεώσεις.
Είπε ο κ. Λαφαζάνης -χαριτολογώντας φαντάζοµαι- ότι ο κύριος
Υπουργός ήταν «σαν βρεγµένη γάτα». Να πω και εγώ, κύριε Λαφαζάνη, µια και χρησιµοποιείτε αυτήν την έκφραση, ότι «εσείς τραβάτε την ουρά σας απέξω», διότι δεν αντιλαµβάνεστε ότι
οποιαδήποτε διαπραγµάτευση της χώρας για το χρέος δεν µπορεί
να γίνει από µια δύναµη µονάχα στη χώρα. Εσείς έχετε διατυπώσει
τρεις - τέσσερις θεωρίες: της περικοπής, της µονοµερούς, της επιµήκυνσης, κ.λπ.. Οποιαδήποτε θεωρία, για να συζητηθεί στο τραπέζι, θέλει συνένωση δυνάµεων.
Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η πρόταση που έχει καταθέσει ο
Βαγγέλης Βενιζέλος από τις εκλογές του 2012, για Εθνική Επιτροπή Διαπραγµάτευσης για το χρέος, σήµερα είναι απαραίτητο
να υιοθετηθεί και από εσάς και από τον Πρωθυπουργό για να δείξουµε ότι απέναντι σε αυτό το µεγάλο ζήτηµα που αφορά τη µέλλουσα γενιά εµείς δεν κόβουµε τα πόδια της χώρας, δεν θα την
ξαναγυρίσουµε στα ελλείµµατα του 2009 για να ξαναϋποβάλλουµε το λαό σε θυσίες. Δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για περικοπές µισθών, ούτε για περικοπές συντάξεων, ούτε για άλλη
µείωση του βιοτικού επιπέδου.
Σε αυτό το κλίµα ψηφίσαµε τον αναβαλλόµενο φόρο, σε συνέχεια της διάταξης του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που έδινε στις τράπεζες τη δυνατότητα να συµψηφίζουν
τις ζηµιές σε τριάντα χρόνια. Οι άλλες επιχειρήσεις -το ξέρει ο κ.
Γελαλής, είναι του επαγγέλµατος- το κάνουν σε πέντε χρόνια. Και
τι είπαµε; Θα κάνουµε µια λογιστική τακτοποίηση των ζηµιών που
δεν µπορούν να συµψηφιστούν µε το φόρο και αυτό θα κεφαλαιοποιηθεί για να διαφυλάξουµε το «µαξιλάρι» των 11 δισεκατοµµυρίων του ΤΧΣ, ώστε να αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες της ελληνικής
οικονοµίας, το δηµοσιονοµικό κενό, τα προβλήµατα που θα προκύψουν από τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων κοκ. Και εσείς σε
αυτό το «µαξιλάρι» έχετε απευθυνθεί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Είδα την αγωνία σας για το αν έχει την έγκριση ο κ. Χαρδούβελης για τη ρύθµιση. Άκουσα µε προσοχή αυτά που είπε. Και
έγινε σαφές ότι δέχτηκε το Υπουργείο Οικονοµικών από τους οργανισµούς, µε τους οποίους οφείλουµε να συνεργαστούµε και οι
οποίοι τελικά θα κρίνουν τις τράπεζες από αύριο, ορισµένες παρατηρήσεις για το χαρακτήρα της ρύθµισης. Ήρθε, λοιπόν, να
τις αποτυπώσει σε αυτή τη ρύθµιση, λέγοντάς µας ότι είναι ανάλογη µε αυτή που έγινε στην Πορτογαλία.
Προφανώς, διαφέρει από την προηγούµενη. Είναι καθαρό.
Διότι αντί να πάµε στον συµψηφισµό και να κάνουµε το λογαριασµό στο τέλος της τριακονταετίας, αυτός µπορεί να γίνει νωρίτερα.
Εγώ, όµως, ρωτώ όλους εδώ στο Κοινοβούλιο: Τι προσδοκούµε, αγαπητοί συνάδελφοι, για τη χώρα και την έξοδό της από
την κρίση και άρα για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος;
Ότι θα είµαστε συνεχώς µια χρεοκοπηµένη χώρα, µε χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις, µε χρεοκοπηµένες τράπεζες, µε χρεοκοπηµένο λαό, άρα δεν θα υπάρξει κερδοφορία ποτέ για να
συµψηφιστούν αυτές οι ζηµίες; Διότι αν είναι αυτό, τότε είναι δικαιολογηµένος ο φόβος ότι τελικά θα πληρώσει ο λαός.
Γιατί, όµως, κάνουµε αυτά που κάνουµε εδώ; Για να µην οδηγηθούµε εκεί. Διότι αν είναι να οδηγηθούµε εκεί, δεν χρειάζεται
πλέον να συζητούµε. Είναι ληγµένη ιστορία. Είναι µάταιος ο
κόπος. Εγώ, λοιπόν, δεν πιστεύω σε αυτόν τον µάταιο κόπο και
κυρίως πιστεύω ότι πρέπει να δικαιωθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού και οι κόποι του.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία που αφορά την αποκατάσταση
του δικαιώµατος στη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία. Για το τι
έκανε εκείνη η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του 2012 έχουµε
τοποθετηθεί όλοι αναλυτικά και εγώ προσωπικά και δεν µπορούµε
να την επαναφέρουµε τώρα, αν και δηλώνω πίστη στο θεσµό της
ελεύθερης συλλογικής διαπραγµάτευσης. Και καταγγέλλω απ’
αυτό εδώ το Βήµα ότι οι λεγόµενοι «µεταρρυθµιστές», αυτοί δηλαδή που πιέζουν τη χώρα µας για µεταρρυθµίσεις, σε ό,τι αφορά
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την κατάργηση του δικαιώµατος της ελεύθερης συλλογικής διαπραγµάτευσης, µας οδηγούν σε µια σοβιετική οικονοµία, όπου
αποφασίζει το κράτος για τους µισθούς. Ε, όχι, αυτό δεν είναι µεταρρύθµιση. Αυτό είναι οπισθοδρόµηση! Εµπεριέχει την εξυπηρέτηση συµφερόντων και είναι σαφές.
Άρα, λοιπόν, να, µια µεγάλη µεταρρύθµιση που πρέπει να τεθεί
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, κύριε Υπουργέ, απέναντι
στην πίεση των εταίρων µας για µεταρρυθµίσεις: Η αποκατάσταση
της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Τι τους νοιάζει τι θα αποφασίσουν οι εργοδότες µε τους εργαζόµενους;
Βεβαίως, σε αυτήν την περίπτωση της αποκατάστασης µε
βάση την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας -την οποία
δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί λένε ότι δεν επιτρέπεται να σχολιάζουµε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά πολύ περίεργες είναι
ορισµένες αποφάσεις των δικαστηρίων το τελευταίο διάστηµα
και αναφέροµαι σε συγκεκριµένα πράγµατα που είναι γνωστά
στον ελληνικό λαό- έρχεται να τη νοµοθετήσει και να βάλει και
ένα δευτεροβάθµιο Όργανο, το οποίο άκουσα ότι κατακρίθηκε.
Εγώ, διαβάζοντας τη ρύθµιση, διαπιστώνω ότι αυτό δεν είναι
Όργανο του κράτους ή του Υπουργού. Το µεγαλύτερό του µέρος
αποτελείται από τους διαιτητές του ΟΜΕΔ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Οι δύο στους πέντε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Οι δύο στους πέντε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε -µας ακούει και ο λαός- πως επιλέγονται οι διαιτητές του ΟΜΕΔ; Κοινή συναινέσει εργοδοτών
και εργαζοµένων. Επιλέγονται, λοιπόν, και έχει ανώτατους δικαστές που θα κρίνουν σε Β’ βαθµό την απόφαση.
Με συγχωρείτε, όταν αυτή η απόφαση µπορεί να κριθεί από
το Πρωτοδικείο και ένας πρωτοδίκης µπορεί να κρίνει την απόφαση ενός συλλογικού θεσµού, πολλώ δε περισσότερο δεν µπορεί να κριθεί από ένα τέτοιο Όργανο κύρους. Παραµένει,
πάντως, η κρίση του δικαστηρίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί έρχεται µε τροπολογία;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και βεβαίως, θέλω να σας πω, κύριε
Υπουργέ, ότι είχαµε θέσει ως όρο για να την ψηφίσουµε, τη διατύπωση που καταθέσατε µε τη νοµοτεχνική βελτίωση –δεν κατάλαβα, αυτήν καταγγέλλετε ως εκπρόθεσµη;- η οποία λέει στο
άρθρο 6 ότι οι κανονιστικοί όροι των εν ισχύει συλλογικών ρυθµίσεων συνεχίζουν να ισχύουν µε τη διαιτητική απόφαση. Δηλαδή, τι λέει; Λέει ότι δεν θα ξαναβάλουµε στη διαδικασία της
διαιτησίας, δηλαδή να ξαναφέρουµε σε χειρότερη µοίρα, τους
εργαζοµένους στο βαθµό που σε αυτήν την περίοδο και µε το
υφιστάµενο πλαίσιο έχουν υπογράψει συλλογικές συµβάσεις.
Έχω έναν κατάλογο περίπου δεκαπέντε συλλογικών συµβάσεων που έχουν υπογραφεί µετά την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Τις έκαναν µε κόστος οι εργαζόµενοι, µε υπευθυνότητα. Πολλοί δέχθηκαν και µείωση µισθών για να εξασφαλίσουν
τα εργασιακά τους. Ε, αυτό κατοχυρώνουµε εδώ µε τη νοµοτεχνική ρύθµιση, η οποία ήταν απαίτησή µας.
Και µια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για το νοµοσχέδιο.
Ακούστε, για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είπα στην
επιτροπή ότι χρειάζεται να συζητήσουµε απολογιστικά για το
έργο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων τι έχει καταφέρει, τι δεν έχει καταφέρει και γιατί. Και εµείς, κύριε Υπουργέ,
έχουµε καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή Οικονοµικών ως
ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι θα συµφωνήσουν και τα άλλα κόµµατα
να έλθει και η κ. Σαββαΐδου και ο κ. Στασινόπουλος, για να συζητήσουµε ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα των ενεργειών τους, ποια
είναι η αποτελεσµατικότητα και να συµβάλουµε και εµείς, γιατί
πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται.
Όµως, εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι µε βάση αυτήν την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ήρθαν ολόκληρες διατάξεις
για την αιθυλική αλκοόλη, οι οποίες, από ό,τι διαπίστωσα, δεν
ήταν σε γνώση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είπα στην
επιτροπή ότι πρέπει αυτές να διορθωθούν µε βάση την άποψη
που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραγωγή
της αιθυλικής αλκοόλης και του τσίπουρου. Και είδα ότι διορθώσατε αρκετά από αυτά, κύριε Υπουργέ, πιστεύω σε συνεννόηση,
παραπέµποντας σε κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Και µια είναι εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δράττοµαι της ευκαιρίας, κύριε Υπουργέ, να σας πω το εξής: Είναι θε-
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τικό ότι θα παράγουµε τσίπουρο στα µικρά οινοποιεία. Έχουµε
πάρα πολλά σε όλη τη χώρα. Παράγουµε και διαφηµίζουµε την
παραγωγή µας. Να παράγουν τσίπουρο και να το εµφιαλώνουν.
Άλλες χώρες έχουν δηµιουργήσει brand name, όπως οι Ιταλοί µε
την γκράπα.
Και µε την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι έχουµε ένα µειονέκτηµα ως χώρα. Κατοχυρώσαµε το ούζο µε παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης φυτικής προέλευσης -όχι από στέµφυλα- σε µια
χώρα που έχει παραγωγή σταφυλιών πρώτης ποιότητας και που
είναι υποχρέωσή µας την παραγωγή των σταφυλιών να έχουµε
τη δυνατότητα να τη µετατρέπουµε σε επώνυµα προϊόντα, για
να δώσουµε προστιθέµενη αξία στους αγρότες µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας, αγαπητοί
συνάδελφοι, για τον λόγο που είπα στην αρχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Αβραµίδης για δώδεκα λεπτά.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω
να δείξετε µικρή ανοχή, όπως και στους προλαλήσαντες.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια, τα προσωπικά µου και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, στον εκλιπόντα
Γιάννη Χαραλαµπόπουλο, µία εµβληµατική φυσιογνωµία της πολιτικής, έναν πατριώτη, έναν ευπατρίδη, που θεωρώ ότι, αν σήµερα ήταν σε αυτήν τη Βουλή, σε αυτό το Κοινοβούλιο, δεν θα
δεχόταν µπάστακα στο Υπουργείο του και δεν θα ψήφιζε ενδεχοµένως αυτά τα οποία ψηφίζονται εδώ. Τον τιµούµε και εκφράζουµε
τα θερµά µας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείµνηστου.
Ακούσαµε ενδιαφέροντα πράγµατα εδώ. Και εγώ άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον σεβαστό πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαµάνη, ο οποίος λέει ότι έδωσε ψήφο ανοχής στην Κυβέρνηση,
να διερωτάται ποιος επέβαλε τον Υπουργό Οικονοµικών. Αν θεωρεί ο σεβαστός κύριος Πρόεδρος, ότι στη σηµερινή αυτή Κυβέρνηση επιβάλλονται από τους ισχυρούς Υπουργοί, να τους κατονοµάσουµε. Και γιατί τότε να στηρίζεται µία τέτοια Κυβέρνηση;
Η Κυβέρνηση αυτή, λοιπόν, µε τους κυβερνητικούς Βουλευτές
έφερε και ψήφισε την τροπολογία για το ακατάσχετο του 40%
της κρατικής χρηµατοδότησης από τις τράπεζες.
Και υπάρχει ένα ερώτηµα εδώ: Ποιος θα πληρώσει αυτά τα
οποία τελικά δεν θα πληρωθούν, εάν αύριο κλείσουν τα πολιτικά
µαγαζιά αυτά, εάν αύριο αλλάξει ΑΦΜ και δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ,
υπάρχει δηµοκρατική παράταξη; Θα πάνε στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Αυτό έγινε και µε την άλλη τροπολογία, την εκπρόθεσµη, που
απαλλάχθηκαν από τις ποινικές ευθύνες οι διευθυντές των τραπεζών, για τα θαλασσοδάνεια στα κόµµατα.
Γιατί δεν ακολουθείτε την οδό των κουπονιών; Μπορείτε, λοιπόν, να µαζεύετε για τα κόµµατά µέχρι και 150.000 ευρώ σας,
αντί να τα φορτώνετε στις τράπεζες και τελικά στις πλάτες του
ελληνικού λαού.
Ούτως ή άλλως, οι επερχόµενες εκλογές θα δώσουν µία νέα
σύνθεση Βουλής, µία νέα κυβέρνηση, που ελπίζω και περιµένω
να αλλάξει και αυτό το ακατάσχετο 40%. Εκτός κι αν κάποια κόµµατα έχουν ήδη αλλάξει ΑΦΜ µέχρι τότε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε ακόµη µια φορά να
επικυρώσουµε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µία νοµοθετική διαδικασία, που θα έλεγα ότι δεν είναι η δέουσα, δεν είναι
η κατάλληλη, για τις δηµοκρατικές αρχές του κοινοβουλευτισµού. Μόνο ως εξαίρεση. Γι’ αυτό και θεωρούµε ότι αυτές οι
πρακτικές θα πρέπει να τερµατιστούν.
Όσο δεν το πράττει αυτό η Κυβέρνηση, τόσο θα ολισθαίνει σε
µία διαδικασία που θα υπονοµεύει τελικά και τον κοινοβουλευτισµό.
Κάποιοι µπορεί να θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο, διότι
έτσι επιταχύνονται οι νοµοθετικές διαδικασίες. Όµως, δεν κατανοούν τελικά ότι το δικαίωµα στην αντίθεση και στη διαβούλευση,
εντός των ορίων της δηµοκρατικότητας, είναι κυρίαρχο.
Το σχέδιο νόµου το οποίο επεξεργάστηκε σε µία συνεδρίαση
η επιτροπή και καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε, αποτελείται
συνολικά από τρία άρθρα.
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Με το πρώτο άρθρο κυρώνεται η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία αναπληρώθηκε το κενό στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων. Δηλαδή, αποτελεί την επίσηµη
πρόσληψη της νέας γραµµατέως.
Η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής είναι αλήθεια ότι δεν προσφέρεται για κινήσεις εντυπωσιασµού στο µικρόκοσµο του πολιτικού συστήµατος. Ο µνηµονιακός νόµος 4093/2012 προέβλεπε
τη θέση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, για την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των δηµοσίων εσόδων. Η συνέχεια
είναι γνωστή. Ανέλαβε ο κ. Θεοχάρης.
Αυτό, όµως, το οποίο θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι ήταν
ένας υπάκουος, στο έργο του, Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος την
πολιτική την οποία αποφάσισε η Κυβέρνηση την έφερε σε πέρας.
Το αιτιολογικό της Κυβέρνησης, όπως εξήγησε ο κ. Μαυραγάνης, είναι ότι χρησιµοποιήθηκε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
διότι θα έπρεπε για εκείνες τις ηµέρες που έτρεχαν οι εκκαθαρίσεις των δηλώσεων να γίνουν όλα νόµιµα και να µην περιµείνουµε εκ των υστέρων, γιατί αν έµπαινε σε κάποιο σχέδιο νόµου
θα είχαµε πρόβληµα και δεν θα µπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του για εκείνο το µεσοδιάστηµα εκείνος που θα επιλεγόταν
ως αναπληρωτής.
Να θυµίσουµε ότι επί των ηµερών του κ. Θεοχάρη έγιναν κατασχέσεις ακόµα και µικροποσών. Για 10 ευρώ είχαµε κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς. Δεν δόθηκε επί των ηµερών
του µια προτεραιότητα στους ελέγχους, µε αποτέλεσµα η κοινωνία να διαµαρτύρεται και να περιµένει αποτελέσµατα από τους
ελέγχους των διαφόρων λιστών.
Η κυνική οµολογία του Υπουργού Οικονοµικών για αποτυχία
του φοροελεγκτικού µηχανισµού, συνιστά µία µόνο απλή ένδειξη
της σηµερινής κατάστασης. Σύµφωνα µε αυτή, όπως δηµοσίευσε
η εφηµερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» στις 12 Οκτωβρίου 2014, πριν από
λίγες ηµέρες, σε διάστηµα εννέα µηνών πραγµατοποιήθηκαν
µόνο χίλιοι τετρακόσιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, πρόσωπα µεγάλου πλούτου και εµβάσµατα σε offshore.
Οι φόροι που βεβαιώθηκαν ήταν 1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ,
όταν εκτιµάται ότι θα µπορούσαν να είχαν επιβληθεί, αν είχαν
ελεγχθεί τα µισά εµβάσµατα, φόροι τουλάχιστον 4,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το σχετικό δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαβάζω στο δηµοσίευµα αυτό ότι οι ανέλεγκτες υποθέσεις
εµβασµάτων ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες
δέκα, οι offshore σε έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα, η λίστα Λαγκάρντ έχει δύο χιλιάδες εξήντα δύο ονόµατα κλπ..
Εµείς δεν θα υπερασπιστούµε, προφανώς, τον κ. Θεοχάρη, ο
οποίος έκανε καλά τη δουλειά του, σύµφωνα µε αυτά που έλεγε,
που αποφάσιζε η Κυβέρνηση. Ήταν καλός στη δουλειά που του
αναθέσανε.
Αυτό, όµως, το οποίο θέλουµε να σηµειώσουµε είναι ότι η ευθύνη για την πολιτική αυτή ανήκει στην Κυβέρνηση και στους
Βουλευτές που τη στηρίζουν.
Το µήνυµα το οποίο εκπέµπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η ίδια η κοινωνία είναι ότι θέλουµε µια αλλαγή πολιτικής, όχι αλλαγή προσώπων.
Χέρι σε περισσότερους από πενήντα χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασµούς φορολογουµένων έχει βάλει η εφορία από την αρχή
του έτους για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο.
Τα αιτήµατα που έχουν δεχθεί και έχουν εκτελέσει οι τράπεζες
από τις αρχές του έτους, εµφανίζουν αύξηση της τάξης του
130%, γεγονός που δείχνει ότι µια καταιγίδα κατασχέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην προσπάθεια του Υπουργείου Οικονοµικών να τονώσει τα δηµόσια έσοδα. Τα κατασχετήρια
αφορούν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις φορολογουµένων από
µια δεξαµενή οφειλών η οποία ξεπερνά τα 60 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το µακρύ χέρι του δηµοσίου, µέσω των τραπεζών, αγγίζει από τρεχούµενους λογαριασµούς, λογαριασµούς µισθοδοσίας έως και προθεσµιακές καταθέσεις.
Πάντως, δεν λείπουν και µεµονωµένες περιπτώσεις όπου
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έχουν γίνει κατασχέσεις ακόµα και επιδοµάτων ανεργίας, παρότι
ο νόµος ορίζει αυστηρά ότι το επίδοµα ανεργίας είναι ακατάσχετο.
Ο Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί µισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθηµάτων, τα οποία καταβάλλονται περιοδικά εις
βάρος των οφειλετών του δηµοσίου, εφόσον το ποσό αυτό, αφαιρουµένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι µέχρι 1.000 ευρώ
το µήνα.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι το Υπουργείο λέει ότι δεν γνωρίζει
από πού προέρχονται τα χρήµατα και ότι είναι ευθύνη των τραπεζών να προστατέψουν τον καταθέτη.
Αν ο µισθός, η σύνταξη ή το βοήθηµα υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των 1.000 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% του
ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που αποµένει δεν είναι
µικρότερο από 1.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της
εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» λίγους µήνες πριν από το
«ξεπάγωµα» των πλειστηριασµών κατοικιών από τράπεζες, οι
εφορίες έχουν επιδοθεί σε κυνήγι οφειλετών, κατάσχοντας εισοδήµατα, κινητή και ακίνητη περιουσία ακόµη και για οφειλές µερικών εκατοντάδων ευρώ.
Εντύπωση προκαλεί και η σκληρή στάση που τηρούν ακόµα
και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτή του Νίκου Γιαννέλη από
τη Λέσβο, συµβασιούχου στο δήµο και πατέρα τεσσάρων παιδιών: Η Εφορία Μυτιλήνης προχώρησε σε κατάσχεση του σπιτιού του για οφειλή µόλις 2.268 ευρώ, βγάζοντας στην ουσία στο
σφυρί το σπίτι του ως το µοναδικό περιουσιακό του στοιχείο.
Όσον αφορά τα ζητήµατα αυτά και για τη φορολογία, έχουµε
συγκεκριµένες προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα διαβάσω ένα µικρό απόσπασµα για την
εφαρµογή ενός απλού, σταθερού, αναπτυξιακού και δίκαιου φορολογικού συστήµατος µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων
και την ανάταξη της εθνικής οικονοµίας.
Προσαρµογή των φορολογικών απαιτήσεων στις πραγµατικές
φοροδοτικές ικανότητες των Ελλήνων µε παράλληλη καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Μείωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ούτως ώστε να καταστεί η χώρα µας
φορολογικά ανταγωνιστική σε σχέση µε τις γειτονικές χώρες. Κατάργηση των χαρατσιών και της φοροµπηχτικής πολιτικής στα
ακίνητα. Δραστική µείωση της σηµερινής φορολογικής επιβάρυνσης των µισθωτών και των συνταξιούχων µέσα από φοροελαφρύνσεις, αφαίρεση δαπανών από φόρο κ.λπ.. Κούρεµα στα
δάνεια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των υπερχρεωµένων
νοικοκυριών. Ρύθµιση κόκκινων δανείων, δυνατότητα εξόφλησης
χρεών µέσω πολλών δόσεων. Πάγωµα τιµών των βασικών ειδών
διατροφής µε µηδενικό ΦΠΑ. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρµανσης σε τιµές του Απριλίου του
2010 και αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, όπως ισχύει
και για τη ναυτιλία.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το απόσπασµα αυτό από το κυβερνητικό πρόγραµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γαβριήλ Αβραµίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο δεύτερο άρθρο έχουµε την προσθήκη τροποποιητικών,
συµπληρωµατικών διατάξεων του ν.2969/2001 που αφορά την
ελληνική ποτοποιία και αποσταγµατοποιία. Ένα σηµαντικό ζήτηµα που µε τον τρόπο που έρχεται δεν εξυπηρετεί τον κοινό
σκοπό του κλάδου, δίχως να επιχειρείται µια ευρεία συζήτηση µε
τους παραγωγικούς φορείς. Αφορά την αιθυλική αλκοόλη, τη
διακίνηση και την παρασκευή του λεγόµενου µπλε οινοπνεύµατος και τα αλκοολούχα προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα αφορά τη
δυνατότητα να λειτουργήσουν αποστακτήρια στα υφιστάµενα οινοποιεία, το ζήτηµα της απόσταξης και της διακίνησης ενός προϊόντος, δηλαδή του τσίπουρου, που είναι πολύ ωραίο βεβαίως.
Υπάρχουν στο άρθρο θετικές διατάξεις και φαίνεται πως επιχειρούν τη βελτίωση και απλοποίηση της νοµοθεσίας για την παραγωγή και εµπορία της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων
προϊόντων καθώς και των διαδικασιών ελέγχου αυτών.
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Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε ότι µεγάλες απώλειες
καταγράφονται στον κλάδο από τη λαθρεµπορία αλκοολούχων
ποτών, η οποία προκαλεί και βλάβη στη δηµόσια υγεία, σε συνδυασµό µε τη νοθεία. Γι’ αυτό και η παρέµβαση της πολιτείας
πρέπει να είναι ουσιαστική. Το παρεµπόριο έχει λάβει διαστάσεις
νόµιµου εµπορίου, ελέω της απουσίας ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού προς αυτήν την κατεύθυνση διακίνησης αλκοολούχων
και επίσης συµβάλλει και η αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα οινοπνευµατώδη ποτά.
Κλείνοντας, είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστεί το αίτηµα της
γεωγραφικής ένδειξης παραγωγής και εµφιάλωσης, που εκφράζουν οι παραγωγοί, γεγονός που θα εξυπηρετούσε ακόµα και
τουριστικούς σκοπούς αναδεικνύοντας το ελληνικό τουριστικό
προϊόν της ελληνικής γης και υπαίθρου σε όλον τον κόσµο.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που έχουν
κατατεθεί, οι οποίες δεν έχουν γίνει δεκτές από τον Υπουργό και
αφορούν την κατάργηση σταθµού διοδίων επί του οδικού άξονα
ΠΑΘΕ. Η µία είναι τροπολογία της συναδέλφου µου από τους Ανεξάρτητους Έλληνες κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη και η άλλη είναι
ανάλογη τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Υποστηρίζουµε αυτές τις τροπολογίες. Υπάρχει ένα σοβαρό
ζήτηµα. Είχαµε την τραγωδία στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας,
όπου τρεις ακόµα νέοι άνθρωποι χάθηκαν πρόσφατα σε τροχαίο
και για το οποίο πρέπει να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σεβόµενος τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω εδώ, λέγοντας πως καταψηφίζουµε όλες τις εκπρόθεσµες τροπολογίες.
Βεβαίως, δεν είναι µόνο ευθύνη της Κυβέρνησης είναι και ευθύνη
του Προεδρείου που διαχειρίζεται το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει εξηγηθεί πάρα πολλές φορές. Το Προεδρείο αυτό που
µπορεί να κάνει το έχει κάνει. Δεν έχει καµµία ευθύνη.
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 µία µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί από το Β’ Τµήµα του Γυµνασίου Αράχωβας Βοιωτίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Αρβανίτης-Αβράµης για δώδεκα
λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Παρά την παράκλησή µου,
η οποία δεν εγένετο αποδεκτή από εσάς, κύριε Πρόεδρε, θα
αναγκαστώ να ταξιδέψω νύχτα στον επικίνδυνο δρόµο ΚορίνθουΠατρών για να µπορέσω να ξεκουραστώ και αύριο να παραστώ,
όπως σας έχω στο έγγραφό µου γράψει, στην τελετή η οποία θα
γίνει στο Αεροδρόµιο του Αράξου για την απόσυρση των αεροσκαφών. Δεν πειράζει, όµως, θα πάω σιγά-σιγά µε τη βοήθεια
του Θεού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αρβανίτη, ξέρετε ότι το έθεσα το θέµα και δεν έγινε αποδεκτό από τους συναδέλφους σας. Τι να κάνω;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εντάξει, κι εγώ σας είπα αν
δεν έχουν αντίρρηση οι συνάδελφοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορούσα κάλλιστα να έχω προηγηθεί, να πάω σιγά-σιγά
κάτω. Δεν πειράζει όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το είπα, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε το, µη δίνουµε άλλη σηµασία. Θα πάω σιγά-σιγά,
δεν χάλασε ο κόσµος. Δεν είµαι σαν εκείνους που παίρνουν τη
σειρά των άλλων. Αντιθέτως παραχωρώ τη σειρά µου, πάντοτε!
Γιατί είµαι φύσει ευγενής και πρέπει έτσι να είµαι, όλοι να είµαστε
έτσι! Δυστυχώς δεν είµαστε έτσι!
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Ξεκινώ, λοιπόν, µε το εξής: Ο ειδικός αγορητής µας ανεφέρθη
στα σχετικά άρθρα του νοµοσχεδίου εκτενώς, λεπτοµερώς, µε
µια εµπεριστατωµένη αναφορά και ανάλυση. Εγώ θα µείνω στις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Τι λέει, λοιπόν, το Σύνταγµα; Τι λέει το άρθρο 44; Λέει το εξής:
«Μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Αυτή η φράση,
σε όσους γνωρίζουν ελληνικά, δεν χρήζει ουδεµιάς ερµηνείας
ούτε παρερµηνείας.
Έχουµε, λοιπόν, κατάχρηση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου χωρίς να υπάρχει λόγος τέτοιος που αναφέρεται στο Σύνταγµα, δηλαδή έκτακτες περιστάσεις εξαιρετικώς επείγουσες και
απροβλέπτου ανάγκης.
Αυτές είναι οι περιστάσεις; Μήπως σας βιάζουν οι εντολείς
σας; Απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Αυτές είναι;
Όµως, υπάρχει εδώ εκτός από τας αυθαιρέτους ερµηνείας και
οι εκτελέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44. Υπάρχει µία οξύµωρος διατύπωση. Βεβαίως, αυτό που θα πω είναι όψιµο γιατί θα
χρειαστεί και θα κάνουµε πρόταση εµείς ως Χρυσή Αυγή όταν θα
γίνει η Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Δηλαδή, αφού είναι εξαιρετικώς επείγουσες καταστάσεις και καταστάσεις απροβλέπτου
ανάγκης, γιατί δίνετε προθεσµία σαράντα ηµερών; Γιατί δίνετε αντιστοίχως προθεσµία τριών ολοκλήρων µηνών; Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι σχήµα οξύµωρο και όσοι γνωρίζουν ελληνικά θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουν κατά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος
ότι πρέπει αυτό να διατυπωθεί ακριβώς και όπως πρέπει, δηλαδή
να είναι σύµφωνη η προθεσµία η οποία δίνεται µε τη διατύπωση
του νόµου και οι Υπουργοί, η εκτελεστική εξουσία γενικά, να φέρνει εδώ πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου όταν πράγµατι υπάρχει επείγουσα περίπτωση και απρόβλεπτος περίπτωση και
κατάσταση ανάγκης. Αυτά ήθελα να πω για το νοµοσχέδιο.
Θέλω να πω ορισµένα πράγµατα. Ειπώθηκε ότι –µάλιστα σηµείωσα αυτό το οποίο είπε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ και
αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον- η υποταγή και το αέναο χρέος
είναι η µόνη οδός σωτηρίας του λαού και του έθνους. Υποταγή!
Προσκυνηµένοι, κατά Θεόδωρον Κολοκοτρώνη! Προσκυνηµένοι
χωρίς αντίδραση να υποκύψουµε, να δεχθούµε το αέναο χρέος,
να είναι χρεωµένα τα παιδιά µας και τα τρισέγγονά µας αιωνίως!
Όλα αυτά τα µέτρα του Υπουργείου Οικονοµικών είναι µέτρα
τα οποία έχουν δοθεί απέξω. Το είπε και ο Βενιζέλος εξάλλου.
Τα µνηµόνια –λέει- µας εδόθησαν απέξω, γιατί εµείς δεν µπορούσαµε να αρνηθούµε! Πήγαµε στο Καστελόριζο και µετά βάλαµε
και τον Καρατζαφέρη κολαούζο να πει ότι δεν θα πάρουµε µισθούς και συντάξεις. Εκεί καταντήσαµε! Εκεί δυστυχώς!
Ειπώθησαν πολλά σήµερα για ζώντας και τεθνεώτας. Αιωνία
τους η µνήµη. Το λέω µε ειλικρίνεια. Αιωνία τους η µνήµη και δια
τας πράξεις και δια τας παραλείψεις των. Όλοι κρίνονται από την
ιστορία.
Δεν άκουσα κάποιον να ανησυχήσει εθνικά και να σχολιάσει τον
εθνικό εξευτελισµό µας. Τι δηλαδή; Βγάλανε σηµαία στο Στάδιο
του Βελιγραδίου οι κατσικοκλέφτες οι Αλβανοί, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η Ήπειρός µας η ελεύθερη και η Κέρκυρα και η
δυτική Μακεδονία. Καµµία αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί το έχουµε; Γιατί το πληρώνουµε; Για να δίνει µόνο µυστικά κονδύλια σε διάφορες οργανώσεις, τις µη κυβερνητικές
-αυτές τις αστείες οργανώσεις που δεν προσφέρουν κανένα έργο
και µόνο αποµυζούν χρήµατα τα οποία πληρώνει ο ελληνικός
λαός;
Δεν είδα εδώ να ξεσπά το εθνικό φιλότιµο! Δεν το είδα από κανέναν! Δεν είδα κανέναν να µιλήσει για τους επτά νεκρούς Έλληνες που σκότωσαν οι φίλοι του κ. Βενιζέλου που πήγε και
αγκάλιασε τους κυβερνώντες στην Ουκρανία. Δεν άκουσα τίποτε
από αυτά.
Επίσης, πήγαµε στη Δερβιτσάνη. Οι κατσικοκλέφτες που
ήρθαν εδώ ψειριασµένοι και πεινασµένοι και τους κάναµε ανθρώπους και πήγαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επί του νοµοσχεδίου,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επί του νοµοσχεδίου.
Ξέρετε ότι είστε εκτός του Κανονισµού. Τα είπατε αυτά που εί-

512

χατε να πείτε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Χαρακτηρίζω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επί του νοµοσχεδίου
συζητάµε σήµερα.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Μίλησα επί του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τότε τελειώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε, αυτά
που είπατε τώρα εδώ είναι οι απόψεις σας και είναι σεβαστές –
ό,τι σηµαίνει κατ’ εσάς- αλλά δεν έχουν θέση. Τώρα συζητάµε
επί του νοµοσχεδίου. Το γνωρίζετε αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Δηλαδή, απ’ ό,τι κατάλαβα
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µιλάνε µόνο επί του νοµοσχεδίου και δεν έχουν δικαίωµα να κρίνουν ένα εθνικό θέµα το οποίο
έχει ανακύψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το γνωρίζετε αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θέλετε να µου αφαιρέσετε
τον λόγο; Εδώ είµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, συνεχίστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αιτιολογηµένα να πείτε σας
τον αφαιρώ, κύριε, γιατί µιλάτε για τα εθνικά συµφέροντα. Μιλάω
για την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μπορεί το Προεδρείο να αφαιρέσει τον λόγο όταν συζητάνε εκτός του νοµοσχεδίου εκ του Κανονισµού.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Πέραν αυτού, ακούστε κάτι,
αυτήν τη στιγµή δεν είµαι ειδικός αγορητής, που και ο ειδικός
αγορητής έχει κάθε δικαίωµα να αναφερθεί στην τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία έχει σηµασία και αφορά σοβαρά θέµατα.
Πρώτη φορά µου γίνεται η παρατήρηση αυτή. Εγώ ανεφέρθην
και µίλησα εδώ για το ζήτηµα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Διαβάστε τον Κανονισµό και θα δείτε ότι έχω δίκιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Λοιπόν, ακούστε, µην κάνουµε διάλογο τώρα. Η ουσία είναι η εξής: Είπε ο κ. Κακλαµάνης
-αλλά θεωρητικώς πάντοτε, στην πράξη τον είδα τι έκανε- ότι έχει
καταργηθεί η λαϊκή κυριαρχία και η διάκριση των εξουσιών. Ναι!
Έχετε σφετεριστεί την εξουσία! Έχετε παραβιάσει το πολίτευµα!
Αυτό λέγεται …! Και έχετε κάνει και προπαρασκευαστικές πράξεις κατ’ άρθρον 135 του Ποινικού Κώδικος για να φτάσετε εδώ,
ώστε να ολοκληρώνετε το έγκληµα αυτό, της παραβιάσεως της
προσβολής του πολιτεύµατος.
Ποια λαϊκή κυριαρχία; Δεν υπάρχει τίποτα! Ποια ανθρώπινα δικαιώµατα; Αυτά τα οποία έχουν οι νόµιµοι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής κι είναι οι µισοί µέσα στη φυλακή; Αυτά κι έχουµε τον
ανεκδιήγητο Ντογιάκο, έναν άνθρωπο ο οποίος προσβάλλει το
δικαστικό σώµα, το οποίο έχετε «αλώσει» εσείς ως εκτελεστική
εξουσία.
Σήµερα -το µάθατε υποθέτω- έκανε την πρότασή του προς το
Συµβούλιο των Εφετών, µία πρόταση επτακοσίων περίπου
σελίδων, όπου µας χαρακτηρίζει εγκληµατική οργάνωση. Δικαίωµα του ο εισαγγελεύς να έχει οποιαδήποτε άποψη και να κάνει
οποιαδήποτε πρόταση, αλλά αυτό το κακό έχει συµβεί και κατά τη
διάρκεια της κυρίας ανακρίσεως. Οι ειδικές ανακρίτριες στις
διατάξεις µάς έλεγαν εγκληµατικήοργάνωση.
Με ποιο δικαίωµα; Κανείς δεν τους παρατήρησε. Ούτε
Επιθεωρητής του Αρείου Πάγου ούτε κανένας απολύτως. Πώς
χαρακτηρίζεις κάποιον δολοφόνο, πλαστογράφο, παιδεραστή ή
οτιδήποτε άλλο; Πώς τον χαρακτηρίζεις; Όταν κάνεις ανάκριση.
Εσύ συγκεντρώνεις στοιχεία, και όταν τα στοιχεία συγκεντρωθούν,
τότε τα διαβιβάζεις εις τον αρµόδιο εισαγγελέα και εν συνεχεία
εις το Συµβούλιο των Εφετών, που και αυτό το δικαστικό συµβούλιο δεν έχει δικαίωµα να χαρακτηρίσει εγκληµατία κάποιον. Όχι,
θα πει «υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής και παραπέµπω»
ή «δεν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις».
Έχουµε καταστρατηγήσει τα πάντα! Δεν χρειάζεται κανείς να
ξέρει ειδικά νοµικά για να ψέξει αυτόν τον άνθρωπο, τον κ.
Ντογιάκο, ο οποίος …. Και θέλω να πω κάτι –είναι απών ο
συνάδελφος- έκανε µία προσφυγή και ζήτησε την αποκατάσταση
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των περιοριστικών όρων. Ουδείς περιοριστικός όρος προετάθη
από τον κ. Ντογιάκο να αλλάξει ή να αντικατασταθεί µε κάτι άλλο,
µηδέ εξαιρουµένου και του οµιλούντος, που εξακολουθώ να έχω
φίµωτρο. Δεν µπορώ να µιλήσω στον ελληνικό λαό, γιατί θα
αντιδράσει το Κοινοβούλιο, και θα πει σε έναν Βουλευτή, σε έναν
αντιπρόσωπο του έθνους, ότι απαγορεύει να πάει στα χωριά,
στις πολιτείες να µιλήσει; Εκεί καταντήσαµε! Αλλού είστε!
Επιλεκτικά ευαίσθητοι!
Και τι έγινε µε τον συναγωνιστή και συνάδελφο, εδώ, Βουλευτή
τον κ. Μίχο; Του απέρριψαν την αίτηση αυτή να αλλάξουν οι
περιοριστικοί όροι και του είπαν µία φορά την εβδοµάδα θα
πηγαίνει να ψωνίζει για να µπορεί να τρώει ο άνθρωπος. Ευτυχώς
που του επιτρέπει να τρώει ή να πάει στο φαρµακείο ή να πάει σε
ένα µαγαζί να πάρει ρούχα. Και τι του απαγορεύουν; Να πηγαίνει
στον ιερό ναό της ορθοδοξίας, να λειτουργείται στην εκκλησία.
Ακούσατε κύριοι Βουλευτές! Ακούσατε Έλληνες! Να µην πηγαίνει
στην εκκλησία! Ντογιάκος! …
Θα πάµε όλοι. Παραπεµπόµεθα µε το 187. Αβασάνιστα
υπήγαγε πραγµατικά περιστατικά κατά το δοκούν εις την οικείαν
ποινικήν διάταξιν, η οποία είναι ελλιπής. Γιατί; Ηγνόησε κατά
παράβαση του καθήκοντός του, τι; Τη Σύµβαση του Παλέρµο του
2001 που έχουµε συνυπογράψει και που λέει ξεκάθαρα ποια είναι
τα στοιχεία τα συγκροτούντα την καθόλου υπόσταση του
εγκλήµατος του άρθρου 187. Και ποια είναι τα στοιχεία αυτά
εκτός από τον αρχηγό, τη δοµηµένη οργάνωση, συγκεκριµένο
σκοπό; Είναι η προσπόριση οικονοµικού οφέλους! Είναι η
διακρατική σχέση µε άλλες εγκληµατικές οργανώσεις, δηλαδή
εµπορία ναρκωτικών, όπλων, εκείνα και τα άλλα. Αυτό το παρορά
ο κ. Ντογιάκος, χωρίς να έχει κανέναν απολύτως δικαίωµα.
Εκεί έχει φτάσει σήµερα το δικαστικό σώµα.
Δεν ξέρω, από διαίσθηση, αλλά είµαι πάντως βέβαιος θα µπορούσα να πω, γιατί δεν είναι δυνατόν να παραδεχτώ ότι είναι όλο
το δικαστικό σώµα …, ότι στα Συµβούλια Εφετών θα υπάρξουν
πάντα ένας-δύο άνδρες, που σέβονται τον όρκο τον οποίο έδωσαν, να σηκώσουν το κεφάλι και αν πούνε: «Όχι, παρανόµως παραπέµπονται οι Βουλευτές να δικαστούν για έγκληµα το οποίο
δεν έκαναν», «Παρανόµως γίνεται αυτή η πρωτοφανής κατηγορία
που ουδέποτε έχει συµβεί σε καµµία χώρα πολιτισµένη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Προσπάθησα να σας
επιστήσω την προσοχή να µιλήσετε επί του νοµοσχεδίου και
εσείς µπήκατε σε θέµατα της δικαιοσύνης και χρησιµοποιήσατε
εκφράσεις απαράδεκτες στο Κοινοβούλιο.
Με εντολή, λοιπόν, του Προέδρου οι ανάρµοστες λέξεις τις
οποίες αναφέρατε, έχουν διαγραφεί από τα Πρακτικά.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Θα έπρεπε να µείνουν για να ξέρει ο κόσµος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και σήµερα παρακολουθήσαµε µια επανάληψη µιας αντιπαράθεσης βολικής για το σύστηµα και ανούσιας για το λαό, µιας διπολικής αντιπαράθεσης, που επικεντρώθηκε στο ζήτηµα αν θα
φύγει ή όχι η τρόικα, αν θα τελειώσουν ή όχι τα µνηµόνια, λες
και απ’ αυτήν την άποψη θα αλλάξει κάτι, λες και αν γίνουν αυτά,
τα βάσανα του λαού θα περάσουν.
Όµως, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Τα µνηµόνια διαρκείας θα υπάρχουν όσο η χώρα µας είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ο λαός θα φτωχαίνει όλο και περισσότερο όσο τα
κλειδιά της οικονοµίας τα έχουν οι µονοπωλιακοί όµιλοι, όσο δηλαδή, τα µονοπώλια κυριαρχούν στην οικονοµία και ταυτόχρονα
την εξουσία την ασκεί η αστική τάξη.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η αντιπαράθεση επί της ουσίας
πού επικεντρώνεται; Επικεντρώνεται ανάµεσα στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που θεσµοθετεί η Κυβέρνηση, δηλαδή στην
ελάχιστη εγγυηµένη φτώχεια και στην ανακύκλωσή της από τη µια
µεριά και από την άλλη µεριά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για 500
ευρώ φιλοδώρηµα στο πλαίσιο της δέκατης τρίτης σύνταξης για
τους χαµηλοσυνταξιούχους. Σε αυτές, δηλαδή, τις καταστάσεις
που διατηρούν επί της ουσίας τις συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης για το λαό στο όνοµα και στο βωµό της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων.
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Ο Υπουργός, ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι οι εξελίξεις τις οποίες
έχουµε το τελευταίο διάστηµα δεν αντανακλούν την κατάσταση
και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας προσπαθώντας να
διασκεδάσει την όλη εικόνα. Και µάλιστα τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πρωταθλήτρια χώρα στις µεταρρυθµίσεις µε βάση εκθέσεις
διεθνών οργανισµών. Να θυµίσω, όµως, ότι και τη δεκαετία του
2000 πρωταθλήτρια χώρα στις µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η «κέλτικη τίγρης», η Ιρλανδία. Όµως, αυτός
ο πρωταθλητισµός τον οποίο επέδειξε δεν την οδήγησε στο να
αποφύγει την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης και της εισόδου της Ιρλανδίας στο µνηµόνιο. Ταυτόχρονα, ο κύριος Υπουργός στην παρέµβασή του χρειάστηκε να διαβεβαιώσει ότι θα
εκτελέσει κατά γράµµα και χωρίς καµµία απόκλιση η Κυβέρνηση
το πρόγραµµα της οικονοµικής προσαρµογής, όπως άλλωστε δεσµεύτηκε χθες και σύσσωµο το Υπουργικό Συµβούλιο.
Δηλαδή, τι δεσµεύτηκε ο κύριος Υπουργός και η Κυβέρνηση
συνολικά; Ότι τα µέτρα και οι µεταρρυθµίσεις οι οποίες είναι
υποχρεωτικές για να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία θα γίνουν και θα υλοποιηθούν. Θα επιταχυνθεί µάλιστα η υλοποίησή της. Δηλαδή, θα επιταχύνει η Κυβέρνηση την
υλοποίηση µόνιµων µηχανισµών που αναπαράγουν µια πολύ
φτηνή εργατική δύναµη χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Θα αναπαράγει τους µόνιµους µηχανισµούς που οδηγούν στην καταστροφή των επαγγελµατιών, των
αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων προς όφελος των
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, τους µηχανισµούς που αναπαράγουν και διαµορφώνουν νέους τοµείς δράσης για την κερδοφορία του υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου.
Άρα, διαµορφώνει τέτοιους µηχανισµούς η Κυβέρνηση, που
στο πλαίσιο του ανταγωνισµού θωρακίζουν την κερδοφορία των
επιχειρηµατικών οµίλων και τέτοιους µηχανισµούς, οι οποίοι δεν
είναι προσωρινοί, δεν έχουν να κάνουν απλά και µόνο µε τη διαχείριση της κρίσης, αλλά έχουν να κάνουν µε την επόµενη ηµέρα,
δηλαδή µε την αγωνία της Κυβέρνησης για το πώς θα διασφαλιστεί τα επόµενα χρόνια, τις επόµενες δεκαετίες η ανάπτυξη της
καπιταλιστικής οικονοµίας.
Βεβαίως, η ένταση που υπάρχει στις χρηµαταγορές σε διεθνές
επίπεδο, η άνοδος των spreads, είναι αντανάκλαση µιας αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τα σηµάδια υποχώρησης των οικονοµικών µεγεθών, της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ισχυρών οικονοµιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα, το
Υπουργείο Οικονοµικών της Γερµανίας αναθεώρησε προς τα
κάτω τις προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ στη Γερµανία και
για το 2014, αλλά και για το 2015. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και µια σειρά από χώρες, οι λεγόµενες BRICS.
Από αυτήν την άποψη, αυτή η υποχώρηση διαµορφώνει σηµάδια αγωνίας, µια διαπάλη, η οποία εντείνεται για το µείγµα διαχείρισης της αστικής πολιτικής οικονοµίας στο φόντο των
πρωταγωνιστών, από τη µια µεριά των Ηνωµένων Πολιτειών, του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και, από την άλλη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων οικονοµιών, και στο φόντο της
αγωνίας τους για το πώς θα διασφαλιστεί η καπιταλιστική ανάπτυξη.
Όµως, ο λαός µας λέει µία παροιµία ότι «όταν τσακώνονται τα
βουβάλια, την πατάνε τα βατράχια». Βέβαια, τα βατράχια στην
προκειµένη περίπτωση δεν είναι απλά οι µικρότερες καπιταλιστικές οικονοµίες, αλλά επί της ουσίας είναι οι λαοί, γιατί η κοινή
συνισταµένη των δύο αντιµαχόµενων στρατοπέδων για το µείγµα
διαχείρισης αποτελεί η λογική της προώθησης των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων.
Βεβαίως, αυτή η αβεβαιότητα, αυτή η αγωνία για το αύριο της
παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας, αυτή η αναιµική ανάπτυξη, η οποία επιβεβαιώνεται και η οποία διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση µιας νέας, ακόµη πιο βαθιάς
καπιταλιστικής κρίσης, επιβεβαιώνει ένα πολύ απλό συµπέρασµα, ότι δεν µπορεί µέσα από αυτό το σύστηµα και την κυριαρχία
της καπιταλιστικής οικονοµίας να υπάρχει διέξοδος προς όφελος
του λαού.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και ο λαός, το λαϊκό κίνηµα, ο λαϊκός παράγοντας πρέπει να µην µπει κάτω από ξένη σηµαία, αλλά
σήµερα να διεκδικήσει συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές ξε-
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περνώντας αυτό το φθαρµένο και ιστορικά ξεπερασµένο καπιταλιστικό σύστηµα, που αναπαράγει τη φτώχεια και την εξαθλίωση
για την εργατική τάξη και τους λαούς στο όνοµα της συγκέντρωσης του πλούτου σε µία χούφτα κεφαλαιοκράτες.
Ας µπω σε µία σειρά από ζητήµατα, τα οποία απασχόλησαν τη
συζήτηση µε βάση την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά
και τις τροπολογίες.
Θα ξεκινήσω από την τροπολογία για τον αναβαλλόµενο φόρο.
Τι εκφράζει αυτή η τροπολογία; Εκφράζει, αφ’ ενός µεν, την αγωνία της Κυβέρνησης να θωρακίσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
για να µπορέσει να διασφαλίσει τα απαραίτητα εποπτικά κεφάλια
για τις τράπεζες, όπως αυτά καθορίζονται στη «Βασιλεία ΙΙΙ».
Αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχουµε µία δεύτερη τροπολογία
µετά από λίγο χρονικό διάστηµα, που τροποποίησε την προηγούµενη τροπολογία πριν από ένα µήνα, η τροπολογία αντανακλά
και τον ανταγωνισµό και τις αντιθέσεις, οι οποίες εκδηλώνονται
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαπάλη, δηλαδή, στους κόλπους της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει ίση µεταχείριση ανάµεσα στις άλλες τράπεζες των υπολοίπων
κρατών-µελών. Γιατί θεωρήθηκε ότι η συγκεκριµένη τροπολογία
-αυτό είπαν οι ευρωπαϊκοί φορείς που ανέφερε ο κ. Χαρδούβελης και τους λάβαµε υπ’ όψιν- διαµορφώνει συνθήκες κρατικής
στήριξης στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και, άρα, νοθεύει τον ανταγωνισµό µε τις άλλες τράπεζες.
Βεβαίως, αυτή η τροπολογία, αυτή η αγωνία αποτυπώνει και
τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καθορίζει η τραπεζική ενοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όµως, αυτή η αγωνία να φέρνετε στη µέση της νύχτας τροπολογίες που θωρακίζουν τα συµφέροντα του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος δεν αποτυπώνεται, δεν υπάρχει στη συγκυβέρνηση
για να αποκαταστήσει τις τεράστιες απώλειες, τις οποίες δέχθηκαν από το PSI οι µικροοµολογιούχοι, οι οµολογιούχοι αποταµιευτές, ώστε να αποκαταστήσει το PSI που δέχθηκαν τα
αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων, των πανεπιστηµίων
αλλά και των νοσοκοµείων.
Αυτή ακριβώς η λογική, δηλαδή ότι η Κυβέρνηση είναι ταξικά
προσανατολισµένη στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου, αποτυπώνεται στην τροπολογία για τον
ΟΜΕΔ.
Εδώ θα θέλαµε να θυµίσουµε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατέφυγε στον αντικοµµουνισµό, λέγοντας ότι τα µέτρα αυτά είναι µέτρα κατάλοιπα µιας σοβιετικής
αντίληψης της οικονοµίας, ότι ο αντικοµµουνισµός στον οποίο
κατέφυγε για να καλύψει ότι σήµερα θέλει να προστατεύσει µε
κάθε τρόπο τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών αποτελεί δεύτερη φύση του. Διότι, «ο λύκος και αν εγέρασε, µπορεί να αλλάζει τρίχωµα, δεν αλλάζει όµως τα χούγια»!
Τι γίνεται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία; Αυτή αποτελεί εµπόδιο στην υλοποίηση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με αυτή την τροπολογία η Κυβέρνηση προσπαθεί να
υπερκεράσει, να απονευρώσει, να περιορίσει επί της ουσίας την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για µια
απόφαση που έκρινε αντισυνταγµατική την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, µε την οποία η Κυβέρνηση κατάργησε τη δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής των συνδικάτων στον
Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Με βάση αυτή την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου η προσφυγή έπρεπε να προέρχεται αποκλειστικά µετά από συµφωνία
και των δύο µερών, δηλαδή και των συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων. Αυτό είναι αδύνατο, διότι η εργοδοσία δεν
πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί να παραπεµφθεί µια σύµβαση στον
ΟΜΕΔ.
Άλλωστε, η ίδια η πραγµατικότητα υποδηλώνει αυτό το
πράγµα: Καµµία προσφυγή στον ΟΜΕΔ δεν έγινε στο µεσοδιάστηµα που λειτουργούσε αυτή η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Και η Κυβέρνηση βεβαίως µε την τροπολογία δεν
συµµορφώνεται στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
για άµεση επαναφορά της µονοµερούς προσφυγής και µηχανεύεται νέες διατάξεις που δηµιουργούν νέα εµπόδια, εφευρίσκει
νέους περιορισµούς για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις των εργοδοτικών οργανώσεων.
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Τέτοια νέα εµπόδια είναι ακριβώς ότι καθορίζει και το περιεχόµενο το οποίο πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν οι διαιτητές, ότι δηλαδή πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στους νόµους, οι οποίοι
έχουν ψηφιστεί και καθορίζουν και τον κατώτερο µισθό, αλλά και
τις υπόλοιπες κανονιστικές λειτουργίες. Εάν φύγουν έξω από
αυτό το νοµικό περιοριστικό πλαίσιο, δεν µπορεί να γίνει δεκτή
η όποια απόφαση διαιτησίας την οποία βγάζουν.
Επίσης, πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν το σύνολο των οικονοµικών
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον κλάδο και όχι µόνο των υγειών
επιχειρήσεων, αλλά πρώτα από όλα των ασθενέστερων επιχειρήσεων, προκειµένου να χορηγηθούν οι πάσης φύσεως παροχές.
Άρα, δηλαδή, περιορίζει, στενεύει τον άξονα κάτω από τον
οποίο η διαιτησία µπορεί να βγάλει την απόφασή της. Αυτό γίνεται προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων.
Δεύτερον, διαµορφώνει νέα πεδία: ένα δευτεροβάθµιο όργανο
στο οποίο η απόφαση του πρώτου βαθµού πρέπει να γνωµοδοτήσει. Και αν δεν φτάνει και αυτή η γνωµοδότηση δίνει τη δυνατότητα να πάνε οι εργοδοτικές οργανώσεις στο εφετείο, για να
καταστείλουν την όποια απόφαση βγάζει.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, µέσα από αυτήν τη διαδικασία,
εµείς λέµε ότι η τροπολογία είναι απαράδεκτη. Έρχεται σε αντίθεση µε το πνεύµα της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας και πρέπει να αποσυρθεί.
Όσον αφορά στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, επί της
αρχής είµαστε κατά. Βλέπουµε ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να
καταφεύγει σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, για να αντιµετωπίσει µια σειρά από ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ολοκληρώσω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων η συζήτηση περιορίστηκε στο πρόσωπο του Χάρη
Θεοχάρη. Αυτός ήταν το εκτελεστικό όργανο. Λες και αυτός ήταν
ο υπεύθυνος για την πορεία της φορολογικής πολιτικής. Αυτός
–ανεξάρτητα εάν ήταν επιµελέστερος και «βασιλικότερος του
Βασιλέα»- λειτούργησε στο πλαίσιο των νόµων, το οποίο καθορίζει το ίδιο το Κοινοβούλιο. Την φοροεπιδροµή την επιβάλλουν
το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει διαµορφώσει η πλειοψηφία
του Κοινοβουλίου και η Κυβέρνηση µε την πολιτική της.
Στο δεύτερο άρθρο, δεν καταλάβαµε τον λόγο γιατί πρέπει να
έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και να ρυθµιστεί µε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να µην γενικευθεί η συζήτηση για τα
ζητήµατα που αφορούν την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα
προϊόντα.
Βεβαίως, οι διατάξεις αυτές έχουν θετικό πρόσηµο, υπάρχουν
θετικές διατάξεις σε αυτό το άρθρο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει
ένα «παράθυρο» που µπορεί να τις ακυρώσει αυτές τις θετικές
διατάξεις. Και το παράθυρο είναι ότι µια σειρά από σοβαρά ζητήµατα παραπέµπονται σε υπουργικές αποφάσεις.
Γνωρίζουµε στο πλαίσιο αυτό τις πιέσεις των βιοµηχανιών του
κλάδου ενάντια σε αυτούς οι οποίοι έχουν καζάνια, στους καζανάδες, για να βγουν έξω από την αγορά τελείως.
Από την άλλη µεριά –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε και
ευχαριστώ για την ανοχή σας- η Κυβέρνηση γιατί επιµένει σε
αυτήν τη λογική των τροπολογιών την τελευταία στιγµή; Έρχεται
στις 23.20’ µε εκπρόθεσµη τροπολογία να ρυθµίσει ένα ζήτηµα,
το οποίο ρυθµίζεται από ένα νοµοθετικό πλαίσιο του 1930. Δηλαδή, περίπου έναν αιώνα δεν υπήρξε ο χρόνος να ρυθµίσουµε
το νέο νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να το ρυθµίσουµε µε µία
τροπολογία –που είναι νόµος επί της ουσίας- µε µια σειρά άρθρα
τελευταία στιγµή; Αύριο θα χανόταν τίποτα; Θα άλλαζε τίποτα;
Μιλάµε για την τροπολογία για το ξύδι. Από το 1930 είναι το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο. Τώρα, χθες το βράδυ το θυµηθήκατε, για να φέρετε στις 23.20’ τη συγκεκριµένη τροπολογία; Η
Κυβέρνηση είχε φέρει ξανά τη συγκεκριµένη τροπολογία και την
απέσυρε.
Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί. Είναι προκλητική η συγκεκριµένη
διαδικασία που ακολουθείτε, κύριοι της Κυβέρνησης. Δεν µπορεί
ένα τέτοιο ζήτηµα να ρυθµιστεί µε µία τέτοια συζήτηση εδώ
πέρα. Πρέπει να έρθει µε την κανονική διαδικασία, να συζητηθεί,
γιατί δεν έχει τίποτα το επείγον. Κανένα κατεπείγον ζήτηµα δεν
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ρυθµίζει, δεν αντιµετωπίζει. Τι αντιµετωπίζει µόνο; Τον ανταγωνισµό, τον σφοδρότατο ανταγωνισµό ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς οµίλους και στα συµφέροντα επιχειρηµατικών οµίλων
που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες.
Γι’ αυτό ακριβώς, επειδή δεν έχει κανένα κατεπείγον το χαρακτήρα, εµείς ζητάµε ως ΚΚΕ να αποσύρετε τη συγκεκριµένη τροπολογία που αφορά την οργάνωση της παραγωγής του ξυδιού
στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Καρασµάνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Να µην τοποθετηθώ εγώ, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μετά τον Υπουργό,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μόνο δύο λεπτά θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα να µιλήσω για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1914
και ειδικό 291. Πρόκειται για µια τροπολογία η οποία αναβαθµίζει
ένα ιδιαίτερα σηµαντικό προϊόν του αµπελουργικού µας τοµέα,
το ξύδι. Δεν έχει καµµία σχέση µε το τσίπουρο, γιατί ακούστηκαν
κάποια πράγµατα που δεν έχουν σχέση µε την τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το τσίπουρο είναι στην
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κύριε Υπουργέ! Με συγχωρείτε πάρα πολύ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτή η τροπολογία ανακοινώθηκε στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου στο Β’ Θερινό Τµήµα της Βουλής,
πλην όµως για διαδικαστικούς λόγους δεν µπόρεσε να συζητηθεί. Καταθέσαµε την τροπολογία σήµερα σε αυτό το νοµοσχέδιο,
γιατί υπάρχει συναρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Αρκεί να σας πω ότι πολλοί Υπουργοί το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα αποπειράθηκαν να λύσουν το θέµα του ξυδιού, αλλά
πάντοτε προβάλλονταν κάποια εµπόδια και τελευταία στιγµή
αυτό το θέµα δεν λυνόταν.
Εµείς ξεπεράσαµε τα εµπόδια χθες και καταθέσαµε την τροπολογία σε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν αιφνιδιάσαµε τη Βουλή.
Ανακοινώθηκε, όπως είπα, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου στο Β’ Θερινό Τµήµα της Βουλής. Μάλιστα, η τροπολογία
αυτή εστάλη στα e-mail των συναδέλφων, για να ενηµερωθούν
για το περιεχόµενό της.
Με την τροπολογία, λοιπόν, αυτή προσαρµόζεται και αναβαθµίζεται το υφιστάµενο καθεστώς παραγωγής και διακίνησης του
ξυδιού στα σύγχρονα δεδοµένα της ευρωπαϊκής αγοράς, παράγοντας έτσι µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στο προϊόν.
Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παραλαβής σταφυλιών από τις ίδιες τις οξοποιίες για την παραγωγή ξυδιού και η
παραγωγή ξυδιού από κρασιά και αποξηραµένη σταφίδα. Προστίθενται νέες πρώτες ύλες για την παραγωγή του ξυδιού, αλλά
µε σαφείς ενδείξεις στις συσκευασίες του προϊόντος για τα υλικά
παρασκευής του, ενώ καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες για
τη διασφάλιση της ποιότητας του ξυδιού µε διατάξεις για την τήρηση της εθνικής και κοινοβουλευτικής νοµοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων.
Με την τροπολογία αίρονται ορισµένοι αναχρονιστικοί περιορισµοί στην παραγωγή και διάθεση του ξυδιού στην αγορά, ενώ
παράλληλα υιοθετείται ένα νέο και σαφές πλαίσιο λειτουργίας
και ελέγχων για τις επιχειρήσεις οξοποιίας και τη συστέγασή
τους µε άλλες συµβατές µε τη λειτουργία τους δραστηριότητες.
Γενικότερα, πρόκειται για µια ιδιαίτερη, σηµαντική τροπολογία, η οποία ευελπιστεί να καταστήσει το ξύδι ως ένα από τα προϊόντα αιχµής του εθνικού αµπελουργικού τοµέα και να δώσει µια
νέα προσοδοφόρα διέξοδο στα εµπορικά µας προϊόντα.
Γι’ αυτό ζητώ και παρακαλώ και προσκαλώ τις κυρίες και τους
κυρίους συναδέλφους να υπερψηφίσουν αυτήν την τροπολογία,
γιατί, όπως είπα, είναι ένα διαχρονικό αίτηµα πολλών ετών των
παραγωγών. Επιτέλους, ξεπεράσαµε όλα τα εµπόδια και την καταθέσαµε. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητάµε για ακόµα µια φορά -και επιµένω- την υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς ο κ.
Τσούκαλης, για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καρασµάνη, την τροπολογία σας θα την ψηφίσουµε,
αλλά θέλω να υπενθυµίσω σε εσάς ως εκλεγµένο µέλος του Κοινοβουλίου –δεν αναφέροµαι στους άλλους δύο Υπουργούς- τη
σαφή προειδοποίηση και διαβεβαίωση του κ. Μεϊµαράκη του
Προέδρου του Κοινοβουλίου, όταν στις 28 Νοεµβρίου του 2013
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα υπήρξε µIα γενικευµένη αντίδραση
σε σχέση µε τον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν διαφωνώ και σέβοµαι τον Κανονισµό. Είµαι
Βουλευτής επί δεκαεννέα χρόνια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αναφέροµαι, κύριε Μπούρα, και σε
εσάς.
«Σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τουλάχιστον δεν µπορεί
να ξαναϋπάρξουν τροπολογίες και δη άσχετες, χωρίς αιτιολόγηση. Τελευταία φορά! Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση θα το καταλάβει». Αυτή είναι η δήλωση του κ. Μεϊµαράκη, ο οποίος φαντάζοµαι
να το παρακολουθεί.
Το θέµα, λοιπόν, δεν είναι το να αξιολογήσουµε στην ουσία τις
τροπολογίες. Κάποιες τροπολογίες είναι σωστές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εξήγησα τους λόγους. Εάν το άφηνα, κάποια
άλλα εµπόδια θα έµπαιναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, µην
διακόπτετε. Να ζητήσετε τον λόγο, εάν θέλετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Καρασµάνη, την περασµένη
εβδοµάδα υπήρχε νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Τσούκαλη, µην
απαντάτε. Συνεχίστε την οµιλία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Την άλλη εβδοµάδα θα υπάρχει νοµοσχέδιο. Πρόκειται για εκκρεµότητα η οποία υπάρχει εδώ και
πάρα µα πάρα πολύ καιρό. Αναφέροµαι και στη διάταξη για τον
ΟΜΕΔ και στις διατάξεις για την αλκοόλη, οι οποίες παρ’ όλο που
είναι ενσωµατωµένες στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θεωρούνται οιονεί τροπολογίες. Να ξέρουµε πώς νοµοθετούµε.
Αυτό προς αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής τάξης και των
κανόνων της ορθής νοµοθέτησης.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, αυτήν την εβδοµάδα, από
την Τρίτη µέχρι σήµερα, αυτές οι τρεις ηµέρες έχουν χαρακτηριστεί από σύσσωµο τον οικονοµικό Τύπο ως µαύρες: «µαύρη
Τρίτη», «µαύρη Τετάρτη», «µαύρη Πέµπτη».
Υπάρχει µία γενικευµένη ανησυχία. Η ανησυχία αυτή υπάρχει
στους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως κοµµατικών επιλογών και
φαίνεται ότι είναι εισαγόµενη από αυτούς που ονοµάζετε οίκους
αξιολόγησης ή από τους τοµείς εκείνους, όπου διαµορφώνεται
η παγκόσµια οικονοµική αντίληψη και η αντίστοιχη ψυχολογία.
Δεν είχαµε την απαίτηση να έρθετε, όπως ανέφεραν κάποιοι
άλλοι συνάδελφοι, και να λαϊκίσετε ή να αναφέρεστε σε εκφράσεις και σε λόγους, που να τονώνουν µε πλασµατικό τρόπο την
ψυχολογία των πολιτών.
Είχαµε την απαίτηση να ενηµερώσετε τη Βουλή για το τι πραγµατικά συµβαίνει και µέσω της Βουλής να µεταφερθεί στην ελληνική κοινωνία η πραγµατική αλήθεια, το τι ακριβώς συµβαίνει
στη χώρα.
Αντιθέτως, η τοποθέτησή σας µπορεί να χαρακτηριστεί επιεικώς τεχνοκρατική, διεκπεραιωτική, δίχως να δώσετε τη δυνατότητα στους Βουλευτές και τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες να
τοποθετηθούν επί της ουσίας αυτών που συµβαίνουν τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες µέρες, στη χώρα.
Γιατί το ερώτηµα είναι σαφές και δεν µπορούµε να το ξεπεράσουµε. Φαντάζοµαι ότι έχετε δει τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων. Δεν αναφέροµαι στον ελληνικό Τύπο. Αναφέροµαι στα
πρωτοσέλιδα του «BLOOMBERG» σήµερα, του «REUTERS».
Αναφέροµαι, λοιπόν, κυρίως σε εκείνα τα πρωτοσέλιδα που
λένε ότι το πρόβληµα των οίκων είναι τα αντιφατικά µηνύµατα
που εκπέµπει η Κυβέρνηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και η χώρα.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και η χώρα µέσω της Κυβέρνησης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Έχουµε ξεκάθαρο λόγο. Στέλνουµε ξεκάθαρα µηνύµατα, αυτοί δεν τα καταλαβαίνουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε συνάδελφε, αν διαβάσετε τις
δηλώσεις και τις διαρροές παραγόντων του Υπουργείου Οικονοµίων –η µία στο εξωτερικό- όσον αφορά την έξοδό µας από το
µνηµόνιο ή τη διατήρηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραµµής, θα καταλάβετε την αντιφατικότητα των µηνυµάτων.
Το ερώτηµα είναι το εξής. Πού οφείλεται αυτή η εικόνα κατάρρευσης; Οφείλεται στην πολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί ο
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητάει εκλογές κ.λπ. ή προκαλείται από την αντιφατική στάση της Κυβέρνησης, η οποία διαµορφώνει στρατηγική ή και τακτική λόγω των πολιτικών εξελίξεων;
Αυτά τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να επαφίενται
σε µια απλή προεκλογική τακτική. Θέλω να συνδέσω αυτήν την
εικόνα –τη σηµερινή, τη χθεσινή και την προχθεσινή- µε κάτι που
ανέφερα προχθές στην οµιλία µου επί του νοµοσχεδίου για το
πολιτικό χρήµα.
Αυτή η εικόνα που εκπέµπει η χώρα στο οικονοµικό επίπεδο
συνδέεται δυστυχώς µε την εικόνα απαξίωσης και απόλυτης κατάρρευσης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος, ακόµα
και των τελευταίων ιχνών που έχουν αποµείνει σε αυτήν τη χώρα.
Αυτή η εικόνα καλλιεργείται συστηµατικά από την τυφλή αντιπαράθεση των δύο µεγάλων εταίρων που αυτήν τη στιγµή κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό.
Έχω πει -και θα το επαναλάβω- ότι αυτή η διπλή κατάρρευση
δεν προµηνύει καλά όχι µόνο για την ελληνική οικονοµία, αλλά
δεν προµηνύει καλά και για ολόκληρη τη χώρα. Πολύ φοβάµαι
µάλιστα ότι ίσως να οδηγηθούµε -αν συνεχιστεί αυτή η τυφλή
πολιτική- ακόµα και σε εθνικές περιπέτειες.
Προσέξτε το επίπεδο αντιπαράθεσης. Τουλάχιστον ας µπει µια
κόκκινη γραµµή σε κάποιους τοµείς και κάποια στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τη στοιχειώδη συνεννόηση. Γιατί υπάρχει η γνωστή παροιµία, την οποία δεν θα πω ολόκληρη, που λέει «όποιος
ουρεί στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι». Θα το βρουν όλοι στο
αλάτι κάποια στιγµή.
Αναβαλλόµενος φόρος. Κύριε Υπουργέ, πριν λίγες µέρες και
εγώ από αυτό το Βήµα σάς θύµισα την τοποθέτηση της ειδικής
αγορήτριάς µας κ. Ξηροτύρη επί της συγκεκριµένης ρύθµισης.
Δεν θα σταθώ στις επιµέρους παραµέτρους του αναβαλλόµενου
φόρου.
Ουσιαστικά τι είχαµε πει τότε; Να ανεχθούµε τη διαδικασία
αυτή, προκειµένου να διαφυλάξουµε το µαξιλάρι των 11 δισεκατοµµυρίων του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά
τουλάχιστον να διασφαλίσουµε τα συµφέροντα του ελληνικού
Δηµοσίου. Ας καλύψουµε όλο αυτό το ποσό µε ένα τρόπο, είτε
µε οµόλογα είτε µε γραµµάτια είτε µε οτιδήποτε άλλο.
Τότε είχατε πει από αυτό εδώ το Βήµα ότι είναι η καλύτερη
ρύθµιση προς το συµφέρον και των τραπεζών και του ελληνικού
δηµοσίου και δύο µέρες µετά οι διαρροές από τους οίκους -που
ανέφερε ο κ. Κουτσούκος, αν δεν κάνω λάθος- ουσιαστικά διεµήνυαν ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου, γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτό το
ποσό να µετατραπεί σε δηµόσιο χρέος και θα αναστείλει τη βούληση κάποιων µετόχων να συνεισφέρουν µε φρέσκο χρήµα στη
βελτίωση των κεφαλαίων των τραπεζών.
Ξέρετε ποιο είναι το µήνυµα αυτής της τροπολογίας; Είναι ότι
η Κυβέρνηση και ο Υπουργός δεν προάσπισαν το δηµόσιο συµφέρον κι έρχονται οι ξένοι οίκοι, ουσιαστικά, να µας επαναφέρουν στην τάξη και να µας υπενθυµίσουν ποιο είναι το δηµόσιο
συµφέρον.
Σήµερα οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς λάβαµε
µία απάντηση, κύριε Υπουργέ, σε µία κρίσιµη ερώτηση που επαναφέραµε σε σχέση µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης.
Για άλλη µια φορά ρωτήσαµε το αρµόδιο Υπουργείο ποιο είναι
το σχέδιο ανάπτυξης ή ανασυγκρότησης της χώρας µετά από
την 1η Ιανουαρίου 2015 που, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις σας,
η Ελλάδα δεν θα έχει ανάγκη στήριξης, θα µπορεί να στηρίζεται
στις δυνάµεις της και θα αρχίσουµε να αναπτύσσουµε το παραγωγικό µας δυναµικό. Μόνο που για να το αναπτύξουµε, ξέρει και
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ο τελευταίος τεχνοκράτης ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο.
Η απάντησή σας, σε δέκα γραµµές, είναι πανοµοιότυπη µε τις
απαντήσεις που παίρναµε από τον κ. Στουρνάρα πριν από έναν
χρόνο, ότι έχουµε αναθέσει σε κάποια ελληνικά «think tank» να
µας καταθέσουν τις απόψεις τους, να εκπονήσουν αυτή τη µελέτη και να καταθέσουν τα τεύχη και ότι τα τεύχη έχουν κατατεθεί και ότι τα επεξεργαζόµαστε και σύντοµα θα δοθούν στη
δηµοσιότητα και θα ακολουθήσει η κοινωνική διαβούλευση. Και
αυτή η απάντηση δίδεται δύο µήνες ουσιαστικά πριν την έξοδο
από το µνηµόνιο, όπως λέτε.
Ερώτηση πάρα πολύ απλή: Πότε θα προετοιµαστούν αυτή η
κοινωνία, οι παραγωγικοί φορείς και το δυναµικό αυτής της
χώρας ούτως ώστε να επανεκκινήσει η οικονοµία σύµφωνα µε
δικό µας σχέδιο ιδιοκτησίας, όπως έλεγε παλιότερα ο κύριος
Πρωθυπουργός; Και σε τελευταία ανάλυση, πώς θα εµπνεύσεις
ένα όραµα, µία εµπιστοσύνη και θα αναζωογονήσεις την ψυχολογία αυτής της κοινωνίας και αυτών των πολιτών ούτως ώστε
να µπορέσουν να σε ακολουθήσουν σε αυτήν την πορεία;
Αυτά είναι τα µεγάλα ερωτήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Όταν θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας επί των άρθρων και των
τροπολογιών θα τοποθετηθώ µε τα «ναι» ή τα «όχι».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα δώσω τον λόγο
για τέσσερα λεπτά στον κ. Μητρόπουλο.
ΑΛΕΞIOΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν χρειάζονται τέσσερα λεπτά.
Ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, κύριε Μητρόπουλε. Έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αποτίω κι εγώ, αξιότιµε κύριε
Πρόεδρε, φόρο τιµής στον αγωνιστή της δηµοκρατίας και ευπατρίδη πολιτικό Γιάννη Χαραλαµπόπουλο, τον οποίο ήξερα από
την εποχή της χούντας, της δικτατορίας. Δίδαξε ήθος και αγώνες
σε όλες τις επόµενες γενεές.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, µετά τα όσα ακούσατε και από τον τελευταίο αγορητή, που φαίνεται ότι δεν γνωρίζει σε τι καταπλεονεκτικές ρήτρες έχει δεσµευτεί η χώρα µας και µετά το τελευταίο
«στραπάτσο» των διαπραγµατεύσεων της Ουάσιγκτον, οφείλετε
να ενηµερώσετε µετά από αυτά την ελληνική κοινή γνώµη και το
Κοινοβούλιο σε τι ρήτρες έχει δεσµευτεί η πατρίδα µας, οι
οποίες µας έχουν θέσει στην κατάσταση τού να αδυνατούµε σήµερα µε νοµικά κείµενα, τα οποία καταπλεονεκτικώς µας έχουν
δεσµεύσει, και να µην βάζουµε θέµα διαγραφής χρέους, να µην
βάζουµε θέµα αποδέσµευσης έστω από ρήτρες που µας δεσµεύουν από έναν εταίρο.
Μετά από όλα αυτά, οφείλετε να ενηµερώσετε το Κοινοβούλιο.
Διότι οι µονοµερείς κινήσεις του ελληνικού µνηµονιακού καθεστώτος να δηλώσουν ότι µόνοι µας επιλέξαµε το αγγλικό δίκαιο,
µόνοι παραιτούµεθα από το ελληνικό δίκαιο και µόνοι µας µπαίνουµε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Λουξεµβούργου,
µας έχουν δηµιουργήσει τέτοιες και τόσες δρακόντειες ρήτρες
που είναι δεµένα τα χέρια του ελληνικού Κοινοβουλίου και της
ελληνικής Κυβέρνησης.
Επί του θέµατος, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ,
το Φλεβάρη του 2012, η Κυβέρνηση έφερε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και βεβαίως, την ΠΥΣ 6/2012. Εκεί απηγόρευε
τη µονοµερή προσφυγή µιας πλευράς των κοινωνικών εταίρων
στον ΟΜΕΔ προκειµένου να λυθεί το ζήτηµα της συλλογικής
σύµβασης.
Ήρθε η απόφαση 2307/2014 του Συµβουλίου της Επικρατείας,
κύριε Υπουργέ, που σας υπεχρέωσε να επαναθεσπίσετε τη δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής και εσείς κωφεύσατε, όπως
κωφεύσατε και µε τα αναδροµικά των ενστόλων. Απορώ τι θα κάνετε στις 20 Νοεµβρίου, όταν µε απόφασή του το Συµβούλιο της
Επικρατείας -εννοώ το Τριµελές Συµβούλιο- θα αποτιµήσει τη
στάση σας, αν έχετε εξ ολοκλήρου συµµορφωθεί µε τις αποφάσεις που αναφέρονται στα αναδροµικά και στην προσαρµογή
των αποφάσεων των ενστόλων.
Καταθέτω την απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας, που σας λέει ότι µέχρι τις 20 Νοεµβρίου οφείλετε να συµµορφωθείτε πλήρως µε την απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα τι κάνατε; Απορώ πώς στελέχη και της Αριστεράς δεν
το αντελήφθησαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα-δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Αντί να συµµορφωθείτε µε την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που σας υπεχρέωσε να επαναθεσπίσετε τη δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής, ξαναθεσπίζετε τον κανόνα ότι,
µόνο αν συµφωνούν και τα δύο µέρη, οφείλει να κινηθεί η διαδικασία. Διαβάζω την τροπολογία σας: Η προσφυγή στη διαιτησία
µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων, µε συµφωνία των µερών.
Δηλαδή, παραβιάζετε το διατακτικό της απόφασης και βάζετε
και τη δυνατότητα ύστερα για µονοµερή προσφυγή αφού, κύριε
Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κάνετε αντί για µονοµελές τριµελές
το όργανο των διαιτητών. Βάζετε πάνω από το πρωτοβάθµιο τριµελές πενταµελές συµβούλιο διαιτητών. Περιορίζετε ασφυκτικά
τη δυνατότητα του διαιτητή να αποφασίζει και βεβαίως, αφού
έχετε πρώτο και δεύτερο βαθµό διαιτησίας, βάζετε και τριπλό
βαθµό δικαστικού ελέγχου της διαιτητικής απόφασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αναρωτήθηκα -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- γιατί το κάνετε
αυτό και για αυτό άργησα. Ανεζήτησα το V Παράρτηµα στην αγγλική της Δανειακής Σύµβασης του Φλεβάρη του 2012, που µιλάει για εξάλειψη της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. Θα
το καταθέσω στην αγγλική, για να ενηµερωθούν και συνάδελφοι
οι οποίοι είναι και νοµικοί. Δεν ξέρω πώς παρεµβαίνουν στα κείµενα και πώς µπορούν να µελετήσουν τα κείµενα.
Διαβάζω, λοιπόν: Εξάλειψη της µονοµερούς προσφυγής στη
διαιτησία. Αναρωτήθηκα γιατί δεν εφαρµόζετε την απόφαση του
ΣτΕ για τη θέσπιση της δυνατότητας µονοµερούς.
Όχι µόνο επαναθεσπίζετε, αλλά µε τις συµπληρωµατικές ρυθµίσεις σήµερα, κύριε Πρόεδρε, καταλύετε ό,τι απέµεινε από τη
συλλογική αυτονοµία. Δεν έχει µείνει ίχνος συλλογικής διαπραγµάτευσης. Και πάλι απορώ γιατί παρετηρήθη από σηµαντικούς,
και µάλιστα νοµικούς, συναδέλφους της Αριστεράς.
Διαβάζω και τελειώνω. Σε τι έχετε δεσµευτεί; Είναι η σελίδα
712, δόθηκε στην αγγλική. Παρακαλώ στα Πρακτικά, να διανεµηθεί αρµοδίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλάτε για εξάλειψη της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. Λέτε πάνω σε απαράδεκτο και ανοίκειο ύφος ότι «θα λάβουµε τα παρακάτω µέτρα», όχι εσείς, αλλά η κυβέρνηση
Παπαδήµου.
Διαβάζω -και τελειώνω- τα εξής: Μιλάτε για εξάλειψη της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. Την ίδια στιγµή θα διευκρινίσουµε ότι θεσπίζουµε τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία,
µε συνέπεια ο διαιτητής να µη µπορεί να ορίσει τίποτε από το
βασικό µισθό. Διαβάζω: Ως εκ τούτου, οι διαιτητές θα µπορούν
να αποφαίνονται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Ολοκληρώνετε,
δεν διαβάζετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα αποφαίνονται, λοιπόν, µόνο για το βασικό µισθό και δεύτερον, θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπ’ όψιν τα οικονοµικά και
χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα µαζί µε τα νοµικά.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι θεσπίσατε αυτόν τον µηχανισµό σε
υποχρέωση που είχαµε για τη ρήτρα διαρκούς εσωτερικής υποτίµησης.
Όµως, αν περάσει αυτή η τροπολογία, καταλύεται όπως είπα
και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ό,τι απέµεινε από τη συλλογική αυτονοµία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πέµπτη φορά το εί-
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πατε. Μην το ξαναπείτε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι κοινωνικοί εταίροι δεν θα έχουν
δικαιώµατα, δεν θα µπορούν να συµφωνούν σε τίποτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μητρόπουλο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:…και βεβαίως, αδρανοποιείται
ένας σπουδαίος µηχανισµός, ο ΟΜΕΔ, ο οποίος είχε δικαιώµατα
και ο οποίος προσέφερε σε αυτό που και εσείς αναδείξατε, σε
µία κοινωνική ειρήνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν κηρύξω τη συζήτηση περαιωµένη, θα
ήθελα κι εγώ να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου για το θάνατο
του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. Τα είπε, άλλωστε, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και όλες οι πτέρυγες της Βουλής.
Εγώ θέλω να κάνω µόνο µία ευχή. Η ταπεινότητά του, η σεµνότητά του, η ακεραιότητά του, το ήθος του και η αφοσίωσή
του στην πατρίδα πρέπει να µας εµπνέουν όλους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και εγώ προσωπικά εκφράζουµε
τα συλλυπητήριά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης
λήξης της θητείας του” (Α’ 136) και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
δεύτερο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
τρίτο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1901 και ειδικό αριθµό 287, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1901 και ειδικό αριθµό 287 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1912 και ειδικό αριθµό 290, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1912 και ειδικό αριθµό 290 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1914 και ειδικό αριθµό 291 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1914 και ειδικό αριθµό 291 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του” (Α’ 136) και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του” (Α’ 136) και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α’ 136)
και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κύρωση ΠΝΠ
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου, από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η, από 10 Ιουνίου 2014, Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης
λήξης της θητείας του» που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 136
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που έχει ως
εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµα
τέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλε-
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πτης ανάγκης για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω
της αποδοχής παραίτησης (ΠΥΣ
14/5.6.2014, ΥΟΔΔ 320).
3. Την ανάγκη διασφάλισης αναπλήρωσης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της
θητείας.
4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Στο τέλος της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ένας από τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων ως αναπληρωτής για
το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θητείας του µέχρι το διορισµό του διαδόχου του. Σε περίπτωση που ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για
οποιονδήποτε λόγο παύσει, µε όµοια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής ένας από τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, µέχρι το διορισµό του
νέου Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά το
άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από την 5η
Ιουνίου 2014.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
– ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΟΛΓΑ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΓΑΡΑΣ»
Άρθρο δεύτερο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001
Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»
(A’ 281) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις:
1. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 11 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«11.α. Πλήρως µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη µε την εθνική
µέθοδο (φωτιστικό οινόπνευµα):
Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης χαµηλής ποιότητας
(κεφαλές και ουρές της απόσταξης, ακατέργαστη ή ακάθαρτη ή
ακαθάριστη αιθυλική αλκοόλη) µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 93% vol. και όχι άνω των 96% vol., στην οποία προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες ανά εκατόλιτρο ένυδρης αιθυλικής
αλκοόλης 93% vol.:
α) Μεθυλική αλκοόλη: 2 λίτρα.
β) Τερεβινθέλαιο: 1 λίτρο.
γ) Φωτιστικό πετρέλαιο: 0,50 λίτρα.

δ) Κυανούν του µεθυλενίου: 0,40 γραµµάρια.
Το τελικό προϊόν πρέπει, ως έχει, να παρουσιάζει ένδειξη του
εκατονταβάθµου αλκοολοµέτρου 93% vol. στους 20° C.
β. Πλήρως µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη µε την κοινή ευρωπαϊκή µέθοδο:
Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη), ως και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, στην οποία προστίθενται οι ουσίες που καθορίζονται, κατά το είδος και την
αναλογία τους, στις εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.
12. Ποτά από ζύµωση: Τα ποτά του κωδικού Σ.Ο. 22.06 που
λαµβάνονται από αλκοολική ζύµωση καρπών, φρούτων και γενικά
γεωργικών πρώτων υλών ή/και των χυµών αυτών και προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι
παραγωγής και διάθεσης των εν λόγω προϊόντων.»
2. Η παράγραφος Β5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης, καθώς και οι σωληνώσεις µεταφοράς, πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα για την
αποθήκευση αλκοολούχων υγρών.
Τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης πρέπει να είναι κανονικού
γεωµετρικού σχήµατος, εγκατεστηµένα έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η σφράγισή τους, πριν δε από την έναρξη λειτουργίας να έχουν ογκοµετρηθεί και εγκριθεί αρµοδίως οι οικείοι
ογκοµετρικοί πίνακες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
3. Στο άρθρο 7 η παράγραφος Γ3 αντικαθίσταται, ενώ προστίθεται και παράγραφος Γ4 ως εξής:
«Γ3. Τα αποσταγµατοποιεία µπορούν να συστεγάζονται και συλλειτουργούν µε οινοποιεία, στα οποία οι αρµόδιες κατά το άρθρο
2 του παρόντος νόµου Αρχές µπορούν να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους σύµφωνα µε όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γ4. Προκειµένου για τα στέµφυλα που εισάγονται στα αποσταγµατοποιεία προς παραγωγή αποστάγµατος στεµφύλων σταφυλής, µπορεί να αναγνωρίζεται, κατά τους σχετικούς ελέγχους,
ανοχή έως 15% πλέον του ορίου της απόδοσής τους σε αιθυλική
αλκοόλη που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου Ε2 του παρόντος άρθρου.»
4. Η παράγραφος Δ6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτοποιείου σε
ενιαίο χώρο µε άλλη επιχείρηση εκτός από αποσταγµατοποιείο και
οινοπνευµατοποιείο Β’ κατηγορίας. Ωστόσο, η συνύπαρξη αυτή
δεν επιτρέπεται στην περίπτωση συστέγασης και συλλειτουργίας
οινοποιείου και αποσταγµατοποιείου.»
5. Η παράγραφος Δ10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ10.α. Απαγορεύεται η εµφιάλωση αλκοολούχων ποτών από
άλλους επιτηδευµατίες πλην των ποτοποιών.
β. Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, στις περιπτώσεις των αποσταγµατοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν µε οινοποιεία που διαθέτουν
εµφιαλωτήριο οίνων, επιτρέπεται η εµφιάλωση στο υφιστάµενο
εµφιαλωτήριο οίνων, αποκλειστικά και µόνον, των παραγοµένων
από το αποσταγµατοποιείο αποσταγµάτων.
Στην περίπτωση αυτή, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται οι
όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του εµφιαλωτηρίου για την
εµφιάλωση των κατά τα ανωτέρω αποσταγµάτων, ενώ όσον
αφορά τις διαδικασίες ελέγχου για την εµφιάλωση και τη διάθεση
τούτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.»
6. Οι παράγραφοι 6 και 7, ως και η περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Επιτρέπεται η διάθεση στη λιανική πώληση εµφιαλωµένης
της πλήρως µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, είτε µε την
εθνική µέθοδο (φωτιστικού οινοπνεύµατος) είτε µε την κοινή µέθοδο σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.
Η παρασκευή της πλήρως µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης,
είτε µε την εθνική µέθοδο (φωτιστικού οινοπνεύµατος) είτε µε την
κοινή µέθοδο πραγµατοποιείται, αποκλειστικά και µόνον, από τα
οινοπνευµατοποιεία Α’ και Β’ κατηγορίας ή από τους νεφτοποιούς
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της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ως και από
τις φορολογικές αποθήκες εµπορίας που διακινούν χύµα, παντός
είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγµατα και προϊόντα απόσταξης
γεωργικής προέλευσης.
Η εµφιάλωση της πλήρως µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης,
είτε µε την εθνική µέθοδο (φωτιστικού οινοπνεύµατος) είτε µε την
κοινή µέθοδο, επιτρέπεται να γίνεται µόνο από επιτηδευµατίες οι
οποίοι κατέχουν ειδική, κατά περίπτωση, άδεια που εκδίδεται από
την αρµόδια Τελωνειακή Αρχή, επί τη βάσει της οποίας και µόνον
επιτρέπεται η εκ µέρους τους προµήθεια αυτής.
7.α. Προκειµένου για την κατά την παρ. 1β’του άρθρου 83 του
ν. 2960/2001 και την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη, η µετουσίωση µπορεί να
διενεργείται επ’ ονόµατι των Οινοπνευµατοποιών Β’ κατηγορίας ή
των φορολογικών αποθηκών εµπορίας χύµα, παντός είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγµάτων και προϊόντων απόσταξης, µε
σκοπό την εν συνεχεία διάθεσή της τµηµατικά στις δικαιούχες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που κέκτηνται την προς τούτο σχετική έγκριση, υπό όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο διάθεση στη
λιανική πώληση της, κατά το προηγούµενο εδάφιο, µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, ταύτης προοριζοµένης αποκλειστικά και
µόνον για βιοµηχανική χρήση.»
«11.β. για την πλήρη µετουσίωση, την παρασκευή, διάθεση και
εµφιάλωση της, κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, ως και για την
εµφιάλωση της ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και τη διάθεσή της στη λιανική πώληση.»
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι διοικητικές παραβάσεις του νόµου αυτού παραγράφονται, εάν εντός τριετίας από την τέλεσή τους δεν κοινοποιηθεί στον
ή στους υπαιτίους η καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου της
αρµόδιας αρχής.
Προκειµένου περί µη κανονικών δειγµάτων, κάθε είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγµάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και
αλκοολούχων ποτών, η τέλεση των κατά τα ανωτέρω διοικητικών
παραβάσεων ανατρέχει από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα
αποτελέσµατα των οικείων χηµικών εξετάσεων κατέστησαν οριστικά ή από της εκδόσεως της σχετικής γνωµοδοτήσεως του
ΑΧΣ.»
Άρθρο τρίτο
Αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του ΕΟΜΜΕΧ
Στο άρθρο 17 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να παραχωρείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η χρήση της κινητής περιουσίας της εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, η οποία έχει
περιέλθει στο Ελληνικό Δηµόσιο, βάσει της Απόφασης
4507/3.11.2011 (Β’2542), της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
4038/2012 (Α’14) και του µε αριθµ. 18404/30.10.2012 Δηµοσίου
Συµβολαίου του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παύλου
Κουρνέτα, άνευ ανταλλάγµατος και µε σκοπό την αξιοποίησή της,
σε Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.,
εποπτευόµενα από το Δηµόσιο. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτηµάτων,
που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονοµικών, έχοντας υπόψη τις
καταγραφές που έχουν πραγµατοποιηθεί από τις κατά τόπους
Κτηµατικές Υπηρεσίες, βάσει της αριθ. πρωτ Δ6Α1114957ΕΞ2012
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.
Επί των ανωτέρω πράξεων µεταβιβάσεως ή παραχώρησης χρήσης εφαρµόζεται η παρ. 13 του άρθρου 14Α του ν. 3429/ 2005 (Α’
314), όπως ισχύει.»
Άρθρο τέταρτο
Διαδικαστικά ζητήµατα µεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας
1. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1876/1990, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (A’ 212), αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«4. Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε κοινές συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των µερών επί των αιτιολογηµένων
προτάσεων και αντιπροτάσεών τους για την κατάρτιση συλλογικής
σύµβασης εργασίας, που καταχωρούνται συνοπτικά σε Πρακτικό
Μεσολάβησης, εξετάζει την οικονοµική κατάσταση και εξέλιξη της
ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην
οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά και προβαίνει σε εξέταση
προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική µε τους όρους εργασίας, συνεπικουρούµενος από έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες της επιλογής του.»
2. Το εδάφιο α’ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 1876/1990,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010
(Α’ 212), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ηµέρας
ανάληψης των καθηκόντων του µεσολαβητή, προθεσµία η όποια
δύναται να παραταθεί µε συµφωνία των µερών, ο µεσολαβητής
κοινοποιεί στα µέρη αιτιολογηµένη πρόταση µεσολάβησης. Στην
πρόταση µεσολάβησης αναφέρονται: i) τα µέρη που θα δεσµεύονται από την προτεινόµενη συλλογική σύµβαση εργασίας και οι εκπρόσωποι αυτών που µετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης, ii) ο
τρόπος προσφυγής στη µεσολάβηση, iii) τα θέµατα που τέθηκαν
σε διαπραγµάτευση στη διαδικασία µεσολάβησης, iv) τα στοιχεία,
υποµνήµατα κ.λπ. µε τα οποία τα µέρη τεκµηρίωσαν τις προτάσεις
και αντιπροτάσεις τους, v) τα ζητήµατα στα οποία επήλθε συµφωνία, vi) τα ζητήµατα στα οποία διατηρήθηκε η διαφωνία και επί των
οποίων αιτιολογεί την ουσιαστική κρίση της πρότασής του κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 16 του παρόντος και vii)
ρητή διατύπωση όλων των όρων της προτεινόµενης συλλογικής
σύµβασης εργασίας, χωρίς παραποµπές σε άλλες ρυθµίσεις.»
3. Το άρθρο του 16 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 14 του ν. 3899/2010, και τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 της µε αριθµό 6 Πράξης του
Υπουργικού Συµβουλίου της 28.2.2012 (Α’ 38), που εκδόθηκε κατά
εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α’ 28),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Διαιτησία
(Πρώτος Βαθµός)
1. Η προσφυγή στη Διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε
στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε συµφωνία των µερών.
2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς στις εξής
περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος
αρνήθηκε τη µεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε µέρος µετά την
υποβολή της πρότασης µεσολάβησης.
3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριµελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των µερών. Στην περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, διεξάγεται από Τριµελή Επιτροπή Διαιτησίας.
4. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριµελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ο ορισµός ενός εκ των διαιτητών ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται µε συµφωνία
των µερών από τον κατάλογο διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε κλήρωση. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών
από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρµόδια υπηρεσία του
Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και
ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και του προέδρου της, καθώς και των αναπληρωτών τους. Η επιλογή ή η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του
οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του. Κάθε µέρος έχει το δικαίωµα να εκφράσει µία φορά άρνηση για το κληρωθέν πρόσωπο.
Ο διαιτητής και η Τριµελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
τον ορισµό τους.
5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή Διαιτησίας έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τον µεσολαβητή. Μελετούν όλα τα στοιχεία και πορίσµατα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης και τα
πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της
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διαιτησίας και κυρίως τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής
δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά,
την πρόοδο στη µείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη
µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας.
6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και τεκµηριωµένη αιτιολογία σχετικά µε τους όρους που τίθενται σε αυτή
και οι οποίοι δεν µπορούν να έρχονται σε αντίθεση ή να τροποποιούν προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας. Στη διαιτητική απόφαση
διατυπώνονται ρητώς όλοι οι κανονιστικοί όροι. Κανονιστικοί όροι
άλλων εν ισχύι συλλογικών ρυθµίσεων εξακολουθούν να ισχύουν
µε τη διαιτητική απόφαση. Η πληρότητα της αιτιολογίας ελέγχεται
δικαστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 16Β του παρόντος.
7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή ή της Επιτροπής
Διαιτησίας, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα τριάντα
πέντε (35) ηµερών, αν δεν προηγήθηκε. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαµβάνεται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία του
Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ηµερών από εκδόσεώς της στα δεσµευόµενα από αυτή µέρη.
8. Η απόφαση της διαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν
διαφορετικά.
9. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η
άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για διάστηµα δέκα (10)
ηµερών από την ηµέρα προσφυγής του.»
4. Μετά το άρθρο 16 του ν. 1876/1990 προστίθενται άρθρα 16Α
και 16Β ως εξής:
«Άρθρο 16A
Έφεση κατά απόφασης διαιτησίας
(Δεύτερος Βαθµός)
1. Κατά της απόφασης του διαιτητή ή της Τριµελούς Επιτροπής
Διαιτησίας οποιοδήποτε από τα µέρη µπορεί να ασκήσει έφεση,
που κατατίθεται στη γραµµατεία του Ο.ΜΕ.Δ.. Η προθεσµία της
έφεσης είναι δέκα (10) ήµερες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσµία και η άσκηση της έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα διαρκεί έως
ότου εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της έφεσης.
2. Η έφεση εξετάζεται από Δευτεροβάθµια Πενταµελή Επιτροπή
Διαιτησίας που απαρτίζεται από:
α) Δύο µέλη που προέρχονται από τον κατάλογο των διαιτητών
του Ο.ΜΕ.Δ.
και
β) έναν Σύµβουλο του Συµβουλίου της Επικρατείας και έναν
Αρεοπαγίτη, οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους από
το οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο για θητεία ενός (1) έτους,
και έναν Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο
οποίος επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του από την Ολοµέλεια
αυτού για θητεία ενός (1) έτους. Τα µέλη αυτά, όπως και οι διαιτητές, απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.
3. Η αµοιβή των µελών της Δευτεροβάθµιας Πενταµελούς Επιτροπής Διαιτησίας καθορίζεται µε τον Κανονισµό Αµοιβών του
Ο.ΜΕ.Δ., ο οποίος εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1876/1990.
4. Η ανάδειξη των µελών της Δευτεροβάθµιας Πενταµελούς
Επιτροπής Διαιτησίας, που θα επιληφθεί συγκεκριµένης έφεσης,
εφόσον δεν πρόκειται για τα πρόσωπα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2, γίνεται µε κλήρωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ. 4 του άρθρου 16 αυτού του νόµου και προεδρεύει ο εκάστοτε αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου.
5. Στη διαδικασία ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Πενταµελούς
Επιτροπής Διαιτησίας και για την απόφαση που θα εκδοθεί, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 16,
όπως ισχύει. Η απόφαση εκδίδεται µε βάση τα στοιχεία που προ-

σκοµίστηκαν στον πρώτο βαθµό διαιτησίας.
6. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ηµερών από
την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων της Δευτεροβάθµιας
Επιτροπής Διαιτησίας, οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία, και κοινοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ηµερών από εκδόσεώς της στα δεσµευόµενα από αυτή µέρη.»
«Άρθρο 16Β
Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων
1. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί έφεση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16Α, κατά απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε
µε τη διαδικασία του άρθρου 16, τα µέρη, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας εφέσεως του άρθρου 16Α, µπορούν να ασκήσουν αγωγή περί του κύρους αυτής,
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχείο 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η αγωγή αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του ίδιου Κώδικα. Η
σχετική αγωγή εγείρεται από συµµετέχοντα στη συλλογική διαφορά µέρη, η δε εκδοθησοµένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσµευόµενα από τη διαιτητική απόφαση µέρη. Η δικάσιµος ορίζεται
εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την κατάθεση της αγωγής
ανεξάρτητα από τον αριθµό των υποθέσεων της δικασίµου. Η
έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκείται εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την επίδοση της πρωτόδικης απόφασης. Η δικάσιµος της έφεσης ορίζεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
άσκησή της. Η προθεσµία κλήτευσης είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες
πριν από τη συζήτηση.
2. Σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση ενώπιον της Πενταµελούς
Επιτροπής Διαιτησίας, κατά απόφασης διαιτησίας η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16, τα µέρη µπορούν
να ασκήσουν αγωγή περί του κύρους αυτής, εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Πενταµελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ενώπιον του Εφετείου. Η αγωγή
αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Η σχετική αγωγή εγείρεται από συµµετέχοντα στη συλλογική διαφορά µέρη, η δε εκδοθησοµένη απόφαση
ισχύει για όλα τα δεσµευόµενα από την τελική διαιτητική απόφαση
µέρη. Η δικάσιµος ορίζεται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από
την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα τον αριθµό των υποθέσεων της δικασίµου. Στην περίπτωση αυτή το Εφετείο µπορεί να
κρίνει και το κύρος της απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε µε τη
διαδικασία του άρθρου 16.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 6/2012 (Α’ 38), που εκδόθηκε
κατά εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012
(Α’ 28), καταργείται.
6. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τυχόν προσφυγές που έχουν
κατατεθεί στον Ο.ΜΕ.Δ. και µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαιτησίας εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
Το ίδιο ισχύει για αποφάσεις διαιτησίας που έχουν κοινοποιηθεί
στα µέρη µετά τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ. 2307/2014 απόφασης
της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Στις υποθέσεις
του προηγούµενου εδαφίου, η προθεσµία προς άσκηση έφεσης
ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Πενταµελούς Επιτροπής Διαιτησίας
αρχίζει δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο πέµπτο
Το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4302/ 2014 (Α’ 225), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Μετά το άρθρο 27 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 11 του παρόντος άρθρου αφορούν στην προαιρετική µετατροπή αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές
και εκκαθαρισµένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου.
Προς το σκοπό της ένταξης στις διατάξεις των παραγράφων
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αυτών και για την ανάληψη των σχετικών εταιρικών ενεργειών,
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του νοµικού προσώπου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή αφορά στο σχηµατισµό ειδικού
αποθεµατικού και στη δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών (δικαιώµατα µετατροπής)
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου
6, στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του νοµικού προσώπου
µε κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεµατικού και στην εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω απόφαση γνωστοποιείται στη Φορολογική Διοίκηση και στην Εποπτική Αρχή.
Η ένταξη στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου λήγει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του
νοµικού προσώπου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέχρι το τέλος του προηγούµενου έτους
εκείνου στο οποίο αφορά.
Οι αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων λαµβάνονται µε την
αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικά, όσον αφορά στη λήξη της ένταξης, το νοµικό πρόσωπο
υποβάλλει προς την Εποπτική Αρχή σχετική αίτηση προς έγκριση
τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης, την οποία αυτή εγκρίνει ή απορρίπτει εντός δύο (2)
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της.
2. Ο φόρος εισοδήµατος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές
διαφορές, που αφορούν:
α) στο υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 27, που έχει προκύψει σε βάρος
των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νοµικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 και
β) στο ποσό των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν
γένει ζηµιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά µε απαιτήσεις
των προαναφερθέντων νοµικών προσώπων, υφιστάµενες κατά την
31η Δεκεµβρίου 2014, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση», σύµφωνα µε τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις
διατάξεις του παρόντος νόµου ή τις αντίστοιχες διατάξεις του
προϊσχύσαντος ν. 2238/1994, και εµφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νοµίµως ελεγµένες και εγκεκριµένες από την τακτική γενική
συνέλευση των µετόχων, ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί
µε βάση τα ΔΠΧΑ, µετατρέπεται, στο σύνολό του ή µερικά µε τον
τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, κατά περίπτωση, σε οριστική
και εκκαθαρισµένη απαίτηση αυτού έναντι του Δηµοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, µετά από φόρους, αποτέλεσµα χρήσης του νοµικού προσώπου είναι ζηµία, σύµφωνα µε
τις, κατά τα παραπάνω, νοµίµως ελεγµένες και εγκεκριµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση
των µετόχων.
Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασµού του συνολικού ποσού της,
κατά τα παραπάνω, οριζόµενης αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, µετά
από φόρους, ζηµία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων,
όπως αυτά εµφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις του νοµικού προσώπου, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, µη συµπεριλαµβανοµένης
σε αυτά της λογιστικής ζηµίας χρήσης [Φορολογική Απαίτηση =
Ποσό Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης οικονοµικών καταστάσεων X λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία χρήσης)].
Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το
χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων και
συµψηφίζεται µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού
προσώπου ή και εταιρειών του ιδίου εταιρικού οµίλου («συνδεδεµένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόµου) του
φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονοµικές
καταστάσεις. Προκειµένου για το συµψηφισµό µε τον αναλο-
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γούντα φόρο εισοδήµατος, το νοµικό πρόσωπο ή η συνδεδεµένη
επιχείρηση µπορεί να υποβάλει εµπρόθεσµα συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία γέννησης της απαίτησης κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήµατος του
φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζηµία δεν
επαρκεί για τον ολοσχερή συµψηφισµό της απαίτησης και κατά
το µέρος που αυτή δεν έχει συµψηφισθεί, το νοµικό πρόσωπο έχει
άµεσα εισπράξιµη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για
το υπόλοιπο (µη συµψηφισθέν) ποσό. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται
εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της (αρχικής ή συµπληρωµατικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Στην περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου, το νοµικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών (δικαιώµατα µετατροπής), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές µετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης µε το εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του ποσού
της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης. Ως αγοραία αξία των
µετοχών νοείται: (α) εφόσον οι µετοχές του νοµικού προσώπου
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ο µέσος όρος
της χρηµατιστηριακής τιµής τους σταθµισµένος µε βάση τον όγκο
συναλλαγών, κατά τις προηγούµενες τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα
παραπάνω, φορολογική απαίτηση ή (β) εφόσον oι µετοχές δεν
είναι εισηγµένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό του νοµικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην
έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή. Η άσκηση των δικαιωµάτων
µετατροπής πραγµατοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος, µε την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεµατικού.
3. Στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής
εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου, σε εφαρµογή διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας ή της ευρωπαϊκής,
όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόµενο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, µετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά τα οριζόµενα
στην ίδια παράγραφο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συµψηφισθεί ολοσχερώς µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, το µη συµψηφισθέν µέρος της ανωτέρω
απαίτησης αποτελεί άµεσα εισπράξιµη απαίτησή του από το Δηµόσιο.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρµόζονται στο ποσό
της αναβαλλοµένης φορολογικής απαίτησης που έχει λογισθεί
επί των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών
λόγω πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε απαιτήσεις κατά εταιρειών του ιδίου εταιρικού οµίλου, καθώς και µετόχων, εταίρων,
µελών διοικητικών συµβουλίων, διευθυνόντων συµβούλων, γενικών διευθυντών και διευθυντών αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου εταιρικού οµίλου νοείται κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την
έννοια του παρόντος νόµου.
5. Σε περίπτωση συµψηφισµού ή είσπραξης της απαίτησης,
όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, το σχετικό ποσό αφαιρείται από τη συνολική φορολογική απαίτηση του νοµικού προσώπου,
6. Για το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό εκατόν δέκα τοις
εκατό (110%) του ποσού της ανωτέρω απαίτησης, που δεν έχει
συµψηφισθεί µε το φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου,
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, το νοµικό πρόσωπο σχηµατίζει ισόποσο ειδικό αποθεµατικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου και την
έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών (δικαιώµατα µετατροπής) προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Για το
σκοπό αυτόν, κατά το χρόνο σχηµατισµού του κατά τα ανωτέρω
ειδικού αποθεµατικού, το νοµικό πρόσωπο εκδίδει προς το Ελλη
νικό Δηµόσιο παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών (δικαιώµατα µετατροπής) η συνολική αξία των
οποίων προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Οι τίτλοι είναι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, οι οποίες µπορεί
να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο.
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Οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµοι από τους κατόχους. Εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των τίτλων, οι υφιστάµενοι
µέτοχοι έχουν δικαίωµα εξαγοράς τους κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο του νοµικού προσώπου κατά
το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων µετατροπής από τους κατόχους τους πραγµατοποιείται χωρίς αντάλλαγµα
και δεν αποτελεί δηµόσια προσφορά κατά την έννοια του ν.
3401/2005. Δεν αποτελεί, επίσης, δηµόσια προσφορά η άσκηση
του δικαιώµατος εξαγοράς των τίτλων από τους υπάρχοντες µετόχους. Μετά την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς από τους
υφιστάµενους µετόχους ή την παρέλευση του εύλογου χρονικού
διαστήµατος χωρίς να ασκηθεί το δικαίωµα αυτό οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµοι έναντι
ανταλλάγµατος και διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά.
7. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ορίζονται κάθε σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θέµα και ιδίως η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, τα απαιτούµενα στοιχεία
τεκµηρίωσης για την επαλήθευση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης κατά του Δηµοσίου, η παρακολούθηση
και πιστοποίηση του µη συµψηφισθέντος ετήσιου υπόλοιπου της
φορολογικής απαίτησης της παραγράφου 2, ο τρόπος αποπληρωµής της, ο οποίος είναι είτε µετρητοίς είτε µε ταµειακά ισοδύναµα, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 7 των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων, η πιστοποίηση της εξόφλησης της απαίτησης αυτής, οι βασικοί όροι που διέπουν τους εκδιδόµενους παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεων κοινών µετοχών
(δικαιώµατα µετατροπής), η µεταβίβασή τους, η αξία µεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς από τους µετόχους του νοµικού προσώπου, ο χρόνος κατά
τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη
αγορά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε το
χρόνο και τη διαδικασία µετατροπής των δικαιωµάτων και την έκδοση (δωρεάν) κοινών µετοχών των νοµικών προσώπων προς το
Ελληνικό Δηµόσιο.
8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, και για όσα νοµικά πρόσωπα αποφασίσουν την ένταξή τους στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται ως προς τις σε αυτό αναφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις κάθε άλλη διάταξη νόµου, η
οποία τυχόν θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις, αιρέσεις ή προθεσµίες στην επιστροφή από το Δηµόσιο φόρου εισοδήµατος. Η
τυχόν µείωση του ποσού της φορολογικής απαίτησης, κατόπιν του
ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης, συνεπάγεται την έκδοση
πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου ή πράξης διόρθωσης αυτού, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αξίωση
του νοµικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου σε βάρος οποιουδήποτε κατόχου, σχετικά µε τους παραστατικούς τίτλους της παραγράφου 6 ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
9. Σε περίπτωση µετατροπής της αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης επί του ποσού των συσσωρευµένων προβλέψεων και
λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 σε οριστική και εκκαθαρισµένη
απαίτηση έναντι του Δηµοσίου, το δικαιούχο νοµικό πρόσωπο δεν
µπορεί να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµά του το ποσό
των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό της κατά τα ανωτέρω µετατραπείσας φορολογικής απαίτησης σε οριστική. Το ως άνω
ποσό εγγράφεται σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου.
10. Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί µετατροπή της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση έναντι του
Δηµοσίου, αφαιρείται από το υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό
της χρεωστικής διαφοράς, που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα
του νοµικού προσώπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν φορολογικές
απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Κατ'
εξαίρεση, στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης,
ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου, η φο-
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ρολογική απαίτηση γεννάται οποτεδήποτε συντρέξουν τα γεγονότα αυτά µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.»
Άρθρο έκτο
Παραγωγή και διάθεση ξυδιού
Παράγραφος 1
Ορισµοί και κατηγορίες ξυδιού
1. Ως ξύδι (ή όξος) νοείται το προϊόν που παράγεται µε οξική
ζύµωση ή αλκοολική και οξική ζύµωση, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε πρώτης ύλης, από τις ακόλουθες:
α) Οίνοι κάθε κατηγορίας, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1308/2013 (EE L 347).
β) Ξηρή σταφίδα.
γ) Φρούτα και προϊόντα αλκοολικής ζύµωσης αυτών. Για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ως φρούτα νοούνται και τα τµήµατα των φρούτων νωπών ή αποξηραµένων ή/και χυµοί αυτών.
δ) Αιθυλική αλκοόλη. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
ως αιθυλική αλκοόλη νοείται η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προ
έλευσης, το απόσταγµα οίνου, το απόσταγµα στεµφύλων σταφυλής, το απόσταγµα οινολασπών, το απόσταγµα σταφίδας, η
ακατέργαστη αλκοόλη ως και το προϊόν απόσταξης γεωργικής
προέλευσης, όπως ορίζονται στην ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.
ε) Βύνη δηµητριακών ή/και δηµητριακά.
στ) Μέλι και βρώσιµα υπολείµµατα µελισσοκοµίας.
ζ) Μπύρα.
2. Ανάλογα µε τις χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες, το ξύδι
που παράγεται διακρίνεται στις κάτωθι κατηγορίες:
α) Ξύδι από οίνο: Το ξύδι όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1308/2013, το οποίο παράγεται αποκλειστικά από την οξική ζύµωση οίνου.
β) Ξύδι από ξηρή σταφίδα: Το ξύδι που παράγεται αποκλειστικά
από αλκοολική και οξική ζύµωση των υγρών εκχύλισης της ξηράς
σταφίδας.
γ) Ξύδι από φρούτα: Το ξύδι που παράγεται από οξική ζύµωση
ή αλκοολική και οξική ζύµωση των πρώτων υλών που αναφέρονται
στην περίπτωση γ’ της υποπαραγράφου 1, καθώς και το ξύδι που
προκύπτει από αλκοολική και οξική ζύµωση µη οινοποιήσιµων σταφυλιών, συµπεριλαµβανοµένων των απορρόγων σταφυλιών
(απορρίµµατα συσκευαστηρίων σταφυλιών) ή και των οινοποιήσιµων σταφυλιών σε ανάµιξη µε εκχύλισµα ξηρής σταφίδας.
δ) Ξύδι από αλκοόλη: Το ξύδι που παράγεται από οξική ζύµωση
της αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση δ’
της υποπαραγράφου 1.
ε) Ξύδι από δηµητριακά: Το ξύδι που παράγεται από αλκοολική
και οξική ζύµωση των πρώτων υλών που αναφέρονται στην περίπτωση ε’ της υποπαραγράφου 1.
στ) Ξύδι από µέλι: Το ξύδι που παράγεται από αλκοολική και
οξική ζύµωση των πρώτων υλών που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της υποπαραγράφου 1.
ζ) Ξύδι από µπύρα: Το ξύδι που παράγεται από οξική ζύµωση
της πρώτης ύλης που αναφέρεται στην περίπτωση ζ’ της υποπαραγράφου 1.
η) Βαλσαµικό ξύδι: Το προϊόν που λαµβάνεται είτε µε προσθήκη
σε ξύδι αµπελοοινικής προέλευσης συµπυκνωµένου γλεύκους
σταφυλιών ή/και ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους
σταφυλιών, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1308/2013 είτε µε µερική αλκοολική ζύµωση και στη συνέχεια µε
οξική ζύµωση του προϊόντος συµπύκνωσης των υγρών που λαµβάνονται από την εκχύλιση ξηράς σταφίδας. Το βαλσαµικό ξύδι
έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την αριθµ. 90/2009
απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 90/2009/ 17.2.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β’ 270).
3. Επιτρέπεται η παρασκευή ξυδιού από περισσότερες της µίας
πρώτες ύλες, µε εξαίρεση την αιθυλική αλκοόλη, η οποία µπορεί
να αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή αποκλειστικά και µόνο
του ξυδιού από αλκοόλη. Επιτρέπεται η ανάµιξη ξυδιών µόνο των
κατηγοριών που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’, ε’,
στ’ και ζ’ της υποπαραγράφου 2.
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4. α) Η οξύτητα των ξυδιών που προορίζονται για κατανάλωση
πρέπει να είναι τουλάχιστον πενήντα (50) γραµµάρια ανά λίτρο,
εκφρασµένη σε οξικό οξύ, για όλες τις κατηγορίες ξυδιών, εκτός
από τα ξύδια από οίνο τα οποία πρέπει να έχουν οξύτητα τουλάχιστον εξήντα (60) γραµµάρια ανά λίτρο.
β) Κάθε άλλο βρώσιµο προϊόν που παρασκευάζεται µε διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου ή των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του και χρησιµοποιείται
ως υποκατάστατο του ξυδιού δεν θεωρείται ξύδι και χαρακτηρίζεται ως «αρτυµατική ύλη» ή «άρτυµα» ή «αναπλήρωµα ξυδιού».
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορούν να καθορίζονται:
α) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των διαφόρων κατηγοριών ξυδιού, καθώς και των πρώτων υλών παραγωγής του.
β) Οι τυχόν νέες κατηγορίες ξυδιού, οι πρώτες ύλες παραγωγής
τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
αυτών.
Παράγραφος 2
Αρµόδιες αρχές
1. α) Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι:
αα) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δια της
Διεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου,
ως αρµόδια κεντρική αρχή.
ββ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5, 8
και 11.
γγ) Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, τα οποία εποπτεύουν, συντονίζουν και συνεπικουρούν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων στο ελεγκτικό τους έργο.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να ανατίθενται πρόσθετες αρµοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων και να καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.
2. Για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία παραλαµβάνεται, προς οξοποίηση, στα οξοποιεία αρµόδιες αρχές είναι οι
Χηµικές Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ) και οι
Τελωνειακές Υπηρεσίες υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των
οποίων τελούν τα εν λόγω οξοποιεία εφαρµοζοµένων και των σχετικών διατάξεων των ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και Αλκοολούχα Προϊόντα» (Α’ 281) και ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» (Α’ 265).
Παράγραφος 3
Εγκαταστάσεις παραγωγής και εµφιάλωσης ξυδιού
1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Το ξύδι
διατίθεται προς εµπορία είτε προσυσκευασµένο είτε χύµα.
Η εµφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία, καθώς και
από εµφιαλωτήρια ξυδιού, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
2. Απαγορεύεται εντός των οξοποιείων η παραγωγή προς εµπορία οίνου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος και τροφίµου πλην του ξυδιού και αυτών που αναφέρονται
στην περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 5.
3. Απαγορεύεται η συστέγαση οξοποιείου µε οινοποιείο.
4. Οι δεξαµενές που προορίζονται για την αποθήκευση της παραλαµβανόµενης, προς οξοποίηση, αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να
είναι σύµφωνες µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 για τα
δοχεία συλλογής και αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης, ενώ
ο σχεδιασµός, η διαρρύθµιση, η κατασκευή και η χωροδιάταξή
τους πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε
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αυτές.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
α) Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες,
σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται στα οξοποιεία που διαθέτουν
τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, η παραγωγή σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου, σιροπιού σύκων, σταφιδοµέλιτος, χαρουποσιροπίου, καθώς και η κατεργασία φρούτων,
τοµάτας και λαχανικών προς παρασκευή χυµών, συµπυκνωµένων
ή µη, πολτών, πηκτών, µαρµελάδων και σαλτσών µε βάση το ξύδι.
β) Καθορίζονται οι προδιαγραφές των δεξαµενών αποθήκευσης, των µηχανηµάτων και των σωληνώσεων µεταφοράς ξυδιού,
καθώς και τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία του
ξυδιού.
γ) Ρυθµίζεται η διαδικασία, µε την οποία είναι δυνατή η παραλαβή οινοποιήσιµων σταφυλιών προς αλκοολική ζύµωση και εν συνεχεία οξική ζύµωση για την παραγωγή ξυδιού από οίνο, καθώς
και η διαδικασία µε την οποία είναι δυνατή η παραλαβή µη οινοποιήσιµων σταφυλιών προς αλκοολική ζύµωση και εν συνεχεία
οξική ζύµωση για την παραγωγή ξυδιού από σταφύλι.
δ) Μπορούν να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η συστέγαση οξοποιείου µε µονάδα παραγωγής συµπυκνωµένου γλεύκους και η
συµπύκνωση γλεύκους για παραγωγή βαλσαµικού ξυδιού.
Παράγραφος 4
Έναρξη λειτουργίας οξοποιείου
και εµφιαλωτηρίου ξυδιού
1. α) Τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την έναρξη της λειτουργίας
οξοποιείου ή/και εµφιαλωτηρίου ξυδιού, ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποβάλλει, υποχρεωτικά, αναγγελία έναρξης λειτουργίας,
στην κατά τόπο αρµόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρέπει να αναφέρονται οι πρώτες ύλες που θα παραλαµβάνονται προς κατεργασία, οι κατηγορίες ξυδιών που θα παράγονται ή/και θα
εµφιαλώνονται και το σχετικό διάγραµµα ροής.
Στην περίπτωση που µεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων
υλών περιλαµβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη, ο υπεύθυνος της
επιχείρησης υποχρεούται να υποβάλλει την κατά τα ανωτέρω
αναγγελία έναρξης λειτουργίας και στις κατά την υποπαράγραφο
2, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου αρµόδιες Αρχές οι
οποίες, δια των αρµοδίων οργάνων τους, προβαίνουν στον
έλεγχο-επιθεώρηση των οικείων εγκαταστάσεων συντασσοµένης
σχετικής έκθεσης επί τη βάσει της οποίας και αναλόγως του αποτελέσµατος αυτής επιτρέπεται και µόνον, ύστερα από σχετική έγκριση, η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης, προς κατεργασία, από το
οξοποιείο.
Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση, µε την οποία ο αναγγέλων δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας.
β) Η λειτουργία του οξοποιείου ή/και του εµφιαλωτηρίου ξυδιού αρχίζει µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από την αναγγελία
έναρξης λειτουργίας του, καθώς και νωρίτερα, εφόσον η κατά
τόπον αρµόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για τη συνδροµή των
νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας του, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση.
Αν δεν τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας του οξοποιείου ή/και του εµφιαλωτηρίου ξυδιού, η κατά τόπον αρµόδια
αρχή δύναται, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της αναγγελίας,
να απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του.
Η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας του οξοποιείου ή/και εµφιαλωτηρίου ξυδιού ή η απαγόρευση
λειτουργίας του, κοινοποιείται άµεσα από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
στη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στην περίπτωση των οξοποιείων, µεταξύ των πρώτων υλών των
οποίων περιλαµβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη, οι διατάξεις της
παρούσας περιπτώσεως τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρούσας υποπα-
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ραγράφου.
2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού
Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εµφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο,
το οποίο δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι
επιχειρήσεις ξυδιού που διαθέτουν βεβαίωση συνδροµής νοµίµων
προϋποθέσεων λειτουργίας.
3. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
αναγγελία έναρξης λειτουργίας οξοποιείου ή/και εµφιαλωτηρίου
ξυδιού, η διαδικασία ελέγχου αυτών, τα υποδείγµατα µε βάση τα
οποία γίνεται η αναγγελία, τα περί µεταβολής στοιχείων υφιστάµενης αναγγελίας λειτουργίας και υποβολής ενστάσεων και κάθε
σχετικό θέµα.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού»,
καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου µητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρµοδιότητάς τους.
Παράγραφος 5
Διακίνηση προϊόντων οξοποιίας
1. Οι οξοποιοί ή/και οι εµφιαλωτές ξυδιού υποχρεώνονται να τηρούν βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο να καταχωρίζουν κάθε µήνα τις εισαχθείσες πρώτες ύλες κατά κατηγορία,
τις κατεργασθείσες ποσότητες πρώτων υλών και την περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρα ή/και αλκοόλη, τις παραχθείσες και διακινηθείσες ποσότητες ξυδιού κατά κατηγορία, καθώς και την
περιεκτικότητα αυτών σε οξικό οξύ.
2. α) Οι οξοποιοί οφείλουν να υποβάλλουν στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν, ετήσια δήλωση παραγωγής.
β) Αν οι οξοποιοί χρησιµοποιούν αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη
ύλη, επιπλέον της ετήσιας δήλωσης παραγωγής της περίπτωσης
α’, οφείλουν να υποβάλλουν και µηνιαία δήλωση παραγωγής και
διακίνησης στην κατά τόπον αρµόδια Χηµική Υπηρεσία του ΓΧΚ,
εντός δεκαηµέρου από της λήξεως εκάστου µηνός.
Στην περίπτωση αυτή, στο τέλος εκάστου µηνός, διενεργείται
από την κατά τόπον αρµόδια Χηµική Υπηρεσία του ΓΧΚ καταµέτρηση υπολοίπων των πάσης φύσεως πρώτων υλών, αυτουσίων ή
υπό κατεργασία, ως και των ηµιετοίµων ή ετοίµων προϊόντων, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου.
Στις δηλώσεις των περιπτώσεων α’ και β’ περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα βιβλία, σύµφωνα µε
την υποπαράγραφο 1.
3. Η αρµόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας και η Χηµική Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών, κατά περίπτωση, προβαίνουν στον
έλεγχο της δήλωσης παραγωγής αφού προβούν στον έλεγχο των
βιβλίων, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έλεγχο, τον οποίο κρίνουν απαραίτητο.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στις δηλώσεις, στα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα οξοποιεία, καθώς και στη διακίνηση των προϊόντων οξοποιίας.
Παράγραφος 6
Επισήµανση
1. Η επισήµανση του ξυδιού πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις
της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας και επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Η ονοµασία πώλησης του ξυδιού πρέπει να είναι αυτή της
ονοµασίας της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ξύδι. Στην περίπτωση συµµετοχής περισσοτέρων της µίας πρώτων υλών, η ονοµασία πώλησης του ξυδιού πρέπει να φέρει την ένδειξη «ξύδι
από…», η οποία συµπληρώνεται από τις ονοµασίες των αντίστοιχων κατηγοριών κατά σειρά φθίνουσας συµµετοχής στο τελικό

προϊόν.
Στην περίπτωση ξυδιού που παρασκευάζεται από ένα είδος
φρούτου ο όρος «φρούτα» αντικαθίσταται από την ονοµασία του
συγκεκριµένου φρούτου που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή
του. Ειδικά για την περίπτωση του ξυδιού από µήλα µπορεί, αντί
της ονοµασίας πώλησης «ξύδι από µήλα», να χρησιµοποιείται,
εναλλακτικά, η ονοµασία «µηλόξυδο».
Το ξύδι που παράγεται από σταφύλια, µη οινοποιήσιµα, συµπεριλαµβανοµένων των απορρόγων συσκευαστηρίων ή µε ανάµιξη
οινοποιήσιµων ή µη σταφυλιών ή προϊόντων αυτών µεταξύ τους
ή/και µε εκχύλισµα ξηρής σταφίδας πρέπει να φέρει την ονοµασία
πώλησης «ξύδι από σταφύλια» ή «γνήσιο ξύδι» ή «ξύδι αµπελοοινικής προέλευσης».
β) «Ξύδι αµπελοοινικής προέλευσης» µπορεί να ονοµάζεται το
ξύδι που προέρχεται από προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα.
γ) Η ένδειξη της επί τοις εκατό περιεκτικότητας σε οξικό οξύ
αναγράφεται υποχρεωτικά στην επισήµανση του ξυδιού.
2. Ξύδια τα οποία έχουν παρασκευαστεί νοµίµως ή έχουν διατεθεί στο εµπόριο σε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή σε κράτη της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) που είναι
συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στην Τουρκία, µπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά, εφόσον έχουν παρασκευασθεί σύµφωνα µε πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου
ώστε να εγγυώνται ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας
για την ανθρώπινη υγεία.
3. Το βαλσαµικό ξύδι, το οποίο παράγεται µε εκχύλιση ξηρής
σταφίδας µπορεί να φέρει στην επισήµανσή του την ένδειξη «βαλσαµικό ξύδι από εκχύλιση ξηρής σταφίδας» ή «βαλσαµικό ξύδι από
ξηρή σταφίδα».
4. Στο ξύδι από οίνο, µπορεί να αναγράφεται η οινοποιήσιµη
ποικιλία του, αν αυτή µπορεί να αποδειχθεί από τον οξοποιό µε
την τήρηση των κανόνων ιχνηλασιµότητας.
5. Αν οι πρώτες ύλες παραγωγής είναι ελληνικής προέλευσης,
µπορεί στην επισήµανση του ξυδιού να αναγράφεται ο όρος «από
ελληνικές πρώτες ύλες» ή ο όρος «από ελληνικά/ους», ο οποίος
συµπληρώνεται µε την κατηγορία των πρώτων υλών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται να καθορίζονται ειδικές ενδείξεις της επισήµανσης
των ξυδιών και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 7
Διάλυµα οξικού οξέος
1. Κάθε προϊόν που παράγεται κατόπιν αραίωσης σε νερό οξικού οξέος, κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, το οποίο
χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο ξυδιού, καθώς και οποιοδήποτε
µίγµα αυτού του προϊόντος µε ξύδι, δεν θεωρείται ως ξύδι, αλλά
χαρακτηρίζεται ως διάλυµα οξικού οξέος. Τα προϊόντα, στα οποία
περιέχεται διάλυµα οξικού οξέος αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη «Διάλυµα οξικού οξέος/ή τεχνητό ξύδι».
2. Απαγορεύεται η παραγωγή ή η εµφιάλωση διαλύµατος οξικού οξέος από οξοποιούς ή εµφιαλωτές ξυδιού και γενικά η παρουσία, για οποιονδήποτε λόγο, στα οξοποιεία και στα
εµφιαλωτήρια ξυδιού των προϊόντων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1, καθώς και κάθε είδους βιοµηχανικού οξικού οξέος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 8
Έλεγχοι
1. Οι έλεγχοι των οξοποιείων και των εµφιαλωτηρίων ξυδιού διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους και διενεργούνται είτε
από τους αρµόδιους για τα αµπελοοινικά προϊόντα υπάλληλους
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής είτε από
κλιµάκια ελεγκτών, τα οποία συγκροτούνται µε απόφαση των Προϊσταµένων των Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. και τα οποία αποτελούνται από:
α) δύο (2) υπάλληλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής, εκ των οποίων ο ένας αρµόδιος για τα αµπελο-
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οινικά προϊόντα και ο δεύτερος αρµόδιος ποιοτικός ελεγκτής και
β) έναν (1) υπάλληλο των Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε..
2. Τα Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.:
α) Εποπτεύουν, συντονίζουν και συνεπικουρούν τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής στο ελεγκτικό τους έργο.
β) Σε κάθε εισαγωγή από τρίτη χώρα ή από κράτος - µέλος της
Ε.Ε. πρώτων υλών, οι οποίες προορίζονται για οξοποίηση, ενηµερώνουν άµεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, καθώς και την αρµόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου
προορισµού, η οποία µεριµνά για την παρακολούθηση του προϊόντος και την ορθή επισήµανσή του.
Στην περίπτωση οξοποιείων που κατεργάζονται, µεταξύ των
άλλων πρώτων υλών, και αιθυλική αλκοόλη, ενηµερώνουν άµεσα
και τις κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρµόδιες Αρχές, οι οποίες ενεργούν για τον έλεγχο
και τη δειγµατοληψία, προς χηµική εξέταση, της εισαγόµενης κατά
τα ανωτέρω πρώτης ύλης.
3. Ο έλεγχος και η εποπτεία των οξοποιείων που κατεργάζονται, µεταξύ των άλλων πρώτων υλών, και αιθυλική αλκοόλη διενεργείται, από τις κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου αρµόδιες αρχές, ιδίως όσον αφορά τους
χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό, την παραλαβή και
χρήση της αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και των λοιπών πρώτων
υλών, τον τρόπο για τη βεβαίωση της κατεργασίας των πρώτων
υλών ως και την πίστωσή τους, σύµφωνα µε όρους, προϋποθέσεις
και διαδικασίες που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ενώ µπορεί να επιβάλλονται απαγορεύσεις, περιορισµοί και υποχρεώσεις προκειµένου για την κατεργασία ή τη
συγκατεργασία των διαφόρων πρώτων υλών.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουµένης υποπαραγράφου, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των οξοποιείων
και των εµφιαλωτηρίων ξυδιού και κάθε σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 9
Μέτρα συµµόρφωσης
1. Οι αρµόδιες αρχές, αν κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους
έργου διαπιστώσουν µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις
διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή νοµοθεσία, η κατ’ εφαρµογή αυτής εθνική νοµοθεσία, καθώς και οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλουν, κατά περίπτωση, και στο βαθµό που
απαιτείται και κατά λόγο αρµοδιότητας, τα µέτρα συµµόρφωσης
που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του ν.
4235/2014 (Α’ 32), στις σχετικές διατάξεις του
ν. 2969/2001,
καθώς και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της παραγράφου
10 του παρόντος άρθρου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής των µέτρων συµµόρφωσης.
Παράγραφος 10
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
1. α) Στους οξοποιούς και εµφιαλωτές ξυδιού που παρασκευάζουν ή εµφιαλώνουν διάλυµα οξικού οξέος και σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 7, εκτός εκείνων της
υποπαραγράφου 3 αυτής, επιβάλλεται πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
β) Σε περίπτωση υποτροπής το κατά τα ανωτέρω πρόστιµο τριπλασιάζεται.
2. Σε όποιους υποπίπτουν σε οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των υπουργικών αποφάσεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της υποπαραγράφου 5 ή παράβαση η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις α’ «Γενικά» και β’ «Τοµέας Τροφίµων» της
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4235/2014, συµπεριλαµβανοµένου
και του «Υποτοµέα κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίµων
µη ζωικής προέλευσης», οι παραβάσεις του οποίου µπορούν να
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εξειδικεύονται µε προεδρικό διάταγµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ίδιου νόµου, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για τις
παραβάσεις αυτές.
3. Όποιος παράγει, εισάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει
στην κατανάλωση ξύδι όλων των κατηγοριών ή διάλυµα οξικού
οξέος, το οποίο κατά διαπίστωση των αρµοδίων αρχών είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου, τιµωρείται µε την ποινική κύρωση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014. Για τον
προσδιορισµό της έννοιας του επιβλαβούς για την υγεία προϊόντος εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.
4235/2014.
4. Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου,
εξαιρουµένων αυτών που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 5,
επιβάλλονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του
ν. 4235/2014.
5. α) Επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ:
αα) Στους οξοποιούς που εναποθέτουν σε µη ογκοµετρηµένες
δεξαµενές την παραλαµβανόµενη αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παραγωγή ξυδιού από αλκοόλη.
ββ) Στους οξοποιούς που παραλαµβάνουν αιθυλική αλκοόλη
προς οξοποίηση, οι οποίοι παραλείπουν να υποβάλλουν, υποβάλλουν εκπρόθεσµα ή συντάσσουν ανακριβώς την κατά τις διατάξεις
της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου, µηνιαία δήλωση.
γγ) Επιφυλασσοµένων των σχετικών διατάξεων των νόµων
2960/2001 και 2969/2001, οι οξοποιοί που παραλαµβάνουν αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση, οι οποίοι υποπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντος, ως και των υπουργικών
αποφάσεων που θα εκδοθούν για την εφαρµογή του, αρµοδιότητας των κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρµοδίων αρχών, που δεν προβλέπεται στην
παρούσα υποπαράγραφο.
β) Επιβάλλεται πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ:
αα) Στους οξοποιούς που παραλαµβάνουν αιθυλική αλκοόλη
προς οξοποίηση, οι οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβώς το
προβλεπόµενο βιβλίο, καθώς και στους εξ αυτών αρνουµένους να
παραδώσουν για έλεγχο, στους αρµοδίους υπαλλήλους των κατά
την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
αρµοδίων αρχών, το βιβλίο αυτό ως και τα τηρούµενα βιβλία και
στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
ββ) Στους οξοποιούς που παραλαµβάνουν αιθυλική αλκοόλη
προς οξοποίηση, οι οποίοι αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο
στο εργοστάσιο των αρµοδίων για τον έλεγχο υπαλλήλων των
κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρµοδίων αρχών ή παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
διενέργεια του ελέγχου.
γ) Επιφυλασσοµένων των σχετικών διατάξεων των νόµων
2960/2001 και 2969/2001, στους οξοποιούς που χρησιµοποιούν
την παραλαµβανόµενη αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος εκτός από το ξύδι από
αλκοόλη, ως και στους οξοποιούς που γενικά δεν αποδεικνύουν
τη νόµιµη χρησιµοποίηση της παραλαµβανόµενης προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης, επιβάλλεται πρόστιµο έξι χιλιάδων
(6.000) ευρώ.
δ) Επιφυλασσοµένων των σχετικών διατάξεων των νόµων
2960/2001 και 2969/2001, στους οξοποιούς που παραλαµβάνουν
αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση οι οποίοι δεν αναφέρουν, αναφέρουν ανακριβώς τις εισαγόµενες στο οξοποιείο τους πρώτες
ύλες ή γενικά δεν τηρούν τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες, ως και τους περιορισµούς και απαγορεύσεις που καθορίζονται σχετικά µε την παραλαβή και κατεργασία των πρώτων υλών,
επιβάλλεται πρόστιµο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
ε) Σε περίπτωση υποτροπής, τα προβλεπόµενα από τις κατά τα
ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου τριπλασιάζονται.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα
πρόστιµα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 1, ενώ µε από-
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φαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζονται
τα πρόστιµα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 5.
Παράγραφος 11
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 10 επιβάλλονται, εισπράττονται και αποδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 25 του ν. 4235/2014, εκτός των περιπτώσεων της
υποπαραγράφου 5 αυτής για τις οποίες εφαρµόζονται οι διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις
των νόµων 2960/2001 και 2969/2001.
Παράγραφος 12
Μεταβατικές διατάξεις
1. α) Μέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων ήδη συσκευασµένων ξυδιών, επιτρέπεται η χρήση στην επισήµανση και στα συνοδευτικά έγγραφα αυτών των ονοµασιών πώλησης που ίσχυαν πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και στο ξύδι που πρόκειται
να συσκευαστεί εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου,
β) Μέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ξυδιού,
του οποίου η οξύτητα δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται τα όρια οξύτητας που ίσχυαν πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.
2. Στα οξοποιεία και εµφιαλωτήρια ξυδιού που κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου λειτουργούν, δίνεται προθεσµία
έξι (6) µηνών να καταθέσουν στην κατά τόπον αρµόδια Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής αναγγελία έναρξης λειτουργίας, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 4.
Παράγραφος 13
Καταργούµενες διατάξεις

σεων, βάσει του οποίου επιτρέπεται η κατεργασία ξηράς σταφίδας
εν γένει, για την παρασκευή όξους» (Α’ 87), όπως συµπληρώθηκε
µε τα βασιλικά διατάγµατα της 29.7.1938 (Α’ 321) και 23/30.3.1932
(Α’ 96).
β) Της αριθ. 3020343/2573/0029/26.9.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός των αναγκαίων όρων και περιορισµών ως και των τηρητέων διατυπώσεων
και διαδικασιών ελέγχου για την παραγωγή σταφιδοµέλιτος από
τα εργοστάσια παραγωγής σταφιδίνης» (Β’ 1392).
γ) Της αριθ. 34252/10.12.1948 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Περί των όρων και περιορισµών καθ’ ους επιτρέπεται η
εν εργοστασίοις παρασκευής σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου και χαρουποσιροπίου κατεργασία οπωρών, τοµάτας και διαφόρων άλλων λαχανικών προς παρασκευήν οπών, χυµών
συµπυκνωµένων ή µη, πολτών, ως και πηκτών και µαρµελάδων» (Β’
219).
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε την εξουσιοδοτική διάταξη της υποπαραγράφου
3 της παραγράφου 8 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της
αριθ. 218/97/21.5.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
«Αντικατάσταση των 1170/1991, 1492/1991 και 91/1966 αποφάσεων του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του
Κράτους, µε τις οποίες έχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία
αναπληρώµατος ξυδιού από αλκοόλη» (Β’ 453), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο έβδοµο
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του άρθρου πρώτου ισχύουν από την 5η Ιουνίου
2014.
2. Οι λοιπές διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις διατάξεις του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται,
όπως ισχύουν:
α) Ο ν. 4586/1930 «Περί προστασίας της παραγωγής φυσικού
όξους και εµπορίας αυτού» (Α’ 45).
β) Η αριθµ. 11795/30.6.1930 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας «Περί καθορισµού των βιοµηχανικών
εργοστασίων εις τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή οξικού οξέος
και περί των όρων και διατυπώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται
αυτή» (Β’ 82), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1ε του άρθρου 1 αυτής.
γ) Η αριθ. 1733/1973/10.7.1973 απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του Κράτους «Περί των
όρων και υποχρεώσεων υφ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεσις εις την κατανάλωσιν αναπληρωµάτων όξους εκ µήλων» (Β’
329/1974), καθώς και η αριθ. 2122/1962 όµοια απόφαση.
δ) Η αριθ. 2056/1961/31.12.1961 απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του Κράτους «Περί των
όρων συσκευασίας, ους δέον να πληροί το εις την λιανικήν πώλησιν προσφερόµενον εµφιαλωµένον όξος» (Β’ 74/1962).
ε) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, για τις
οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση µε τις περιπτώσεις α’ έως και
δ’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου 3, εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις των κάτωθι κανονιστικών πράξεων που έχουν
εκδοθεί βάσει της κείµενης νοµοθεσίας:
α) Του διατάγµατος της 5.5.1928 «Περί των όρων και διατυπώ-

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικός
έλεγχος, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ».
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