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2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) σχετικά µε την αντιµετώπιση του επαναλαµβανόµενου
φαινοµένου των πληµµυρών στο Νοµό Έβρου, σελ. 1109
β) σχετικά µε τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του
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Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. (Η αίτηση θεωρήθηκε από το
Προεδρείο ως µη υποβληθείσα, επειδή δεν είχε συµπληρωθεί
ο απαιτούµενος αριθµός υπογραφών, σύµφωνα µε το άρθρο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
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ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙE’
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 20 Μαρτίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 11.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 52/17-3-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Βασιλικής Κατριβάνου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη διασφάλιση της δηµοσιότητας και της προστασίας µαρτύρων στην επερχόµενη δίκη της Χρυσής Αυγής.
2. Η µε αριθµό 45/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την τεχνική ολοκλήρωση και την τελική παράδοση στην
κυκλοφορία του έργου της εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαµάτας
– Σπάρτης.
3. Η µε αριθµό 51/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης
Ζαρούλια προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, σχετικά µε τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η απειλή των τζιχαντιστών.
4. Η µε αριθµό 57/17-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αθανασίου Βαρδαλή προς τους Υπουργούς Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συνέχιση των εργασιών
στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
5. Η µε αριθµό 42/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη
προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, σχετικά µε την αποκοπή-καταστροφή του πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου «Χάνια Αυλωναρίου –Πλατάνα- Παραλία
Κύµης».
6. Η µε αριθµό 43/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη τήρηση του πρωτοκόλλου επίσηµων προσκεκληµένων κατά τις πρόσφατες δηµό-

σιες εκδηλώσεις στη Ρόδο για την εθνική επέτειο ενσωµάτωσης
της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 46/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κώστα Καραµανλή προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Νοµού Σερρών.
2. Η µε αριθµό 50/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία
Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την ολιγωρία που επιδεικνύουν οι αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση της παιδοφιλίας.
3. Η µε αριθµό 59/17-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την άµεση και
ουσιαστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς της περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας.
4. Η µε αριθµό 48/16-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού».
Επίσης έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Διαρκείς
Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων
καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 18/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς τους Υπουργούς
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του επαναλαµβανόµενου φαινοµένου των πληµµυρών στον Νοµό Έβρου.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
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Ο κ. Δηµοσχάκης έχει τον λόγο επί δίλεπτον.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Έβρος αποτελεί την αρχή της Ελλάδας και την αρχή της Ευρώπης. Είναι λυπηρό αυτός ο
ευλογηµένος και ιστορικός τόπος να παρουσιάζει σήµερα αυτήν
την τραγική εικόνα, όπως διαµορφώθηκε µετά από τις επαναλαµβανόµενες πληµµύρες.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα που µιλάµε, διανύοντας κάποιος οδικώς την απόσταση από Αλεξανδρούπολη προς Φέρες, Σουφλί,
Διδυµότειχο, Ορεστιάδα και φθάνοντας στο τελικό σηµείο της
πατρίδας µας που είναι το Ορµένιο, διαπιστώνει πλέον ότι ενώ
είχαµε ποταµούς, τώρα αποκτήσαµε µέχρι την κάθετη γραµµή
του τρένου και απέραντες λίµνες.
Τα έντονα καιρικά φαινόµενα προκάλεσαν ανυπολόγιστη ζηµιά
στον πρωτογενή τοµέα της περιοχής. Η υπερχείλιση του ποταµού Έβρου, των παραποτάµων του Άρδα και Ερυθροποτάµου,
αλλά και των παραποτάµων Τούντζα και Εργίνη από την Ανατολική Θράκη και οι συνεπακόλουθες πληµµύρες είχαν ως αποτέλεσµα να προκληθούν εκτεταµένες ζηµιές τόσο στη φυτική
παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο όσο και στις υποδοµές του
πρωτογενούς τοµέα του κλάδου µεταποίησης, καθώς και στο
οδικό δίκτυο.
Ζηµιές σοβαρές, επίσης, προκλήθηκαν σε κατοικίες, στάβλους
και αποθήκες οικισµών του Σουφλίου και του Λαγυνά αλλά και
σε αγροικίες και αποθήκες που βρίσκονται στον κάµπο.
Πάνω από εκατό χιλιάδες στρέµµατα φυτικής παραγωγής είναι
ήδη κατεστραµµένα. Το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί
σε µεγάλο µέρος. Τα αναχώµατα στις παραποτάµιες περιοχές
έχουν υποστεί εκτεταµένη ζηµιά. Τα κατεστραµµένα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Έβρου είναι εκατοντάδες, µε τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας να έχει καταγράψει τεράστιες ζηµιές σε όλες τις υποδοµές
και τα δίκτυα.
Επίσης, ο µεταποιητικός κλάδος, από τον οποίο ξεκινούσε µια
σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα, υπέστη τεράστιες ζηµιές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ολοσχερής καταστροφή
των εγκαταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισµού Κοινής Γεωργικής Εκµετάλλευσης στο Τυχερό Έβρου, ο οποίος κινδυνεύει
να χάσει την επιτυχηµένη του παρουσία στη διεθνή αγορά σπαραγγιού.
Πέρα από όλα αυτά που αφορούν στην εσωτερική διάσταση
του προβλήµατος των καταστρεπτικών πληµµυρών του ποταµού
Έβρου, υπάρχει σε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα και έντονη εξωτερική
διεθνής διάσταση. Αυτή αφορά στις σχέσεις µας µε τη γειτονική
Βουλγαρία.
Η πεποίθηση που έχει δηµιουργηθεί είναι ότι η βουλγαρική
πλευρά ολιγωρεί να εφαρµόσει το συµφωνηµένο µε τη χώρα µας
σύστηµα έγκυρης προειδοποίησης στις περιπτώσεις απότοµης
και αιφνίδιας ανόδου της στάθµης κατά πρώτον του ποταµού
Άρδα µε τα φράγµατα του Ιβαΐλογκραντ και κατά δεύτερον του
Έβρου στο βουλγαρικό έδαφος.
Γι’ αυτό και σήµερα ρωτάµε ποιες είναι οι άµεσες κινήσεις τις
οποίες προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Θα αποζηµιωθούν οι πληγέντες και κυρίως θα αποκατασταθούν οι υποδοµές; Υπάρχει η πολιτική βούληση να παρακαµφθούν τυχόν γραφειοκρατικά και άλλα εµπόδια, ώστε οι αγρότες
του Νοµού Έβρου να αποζηµιωθούν πλήρως και τάχιστα;
Οι υποδοµές θα αποκατασταθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να περισωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η
εαρινή σπορά; Ήδη έχει χαθεί η πρώιµη και κινδυνεύει άµεσα να
χαθεί και η κανονική σπορά, ενώ όπως πάµε θα κινδυνεύσει και
η όψιµη.
Το Υπουργείο Εσωτερικών τι θα κάνει για την αποζηµίωση
πληµµυροπαθών; Οι οικίες, οι αποθήκες, οι στάβλοι, οι βοηθητικοί χώροι, αλλά και η οικοσκευή τους υπέστησαν σηµαντικές καταστροφές.
Θα ενισχυθούν άµεσα οι Δήµοι Διδυµοτείχου και Σουφλίου οικονοµικά, καθώς δεν έχουν να πληρώσουν τους επαγγελµατίες,
οι οποίοι µε τα µηχανήµατά τους νυχθηµερόν βοηθούν την άντληση υδάτων που έχουν καταπνίξει τις κατοικηµένες περιοχές;
Τέλος, ως Κυβέρνηση τι θα κάνετε για τα πάνω από δεκαπέντε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές
στο Διδυµότειχο και στο Σουφλί, µε αποτέλεσµα χιλιάδες νέοι να
µην έχουν πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις;
Επίσης, θα υπάρξει συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών,
έτσι ώστε το χρόνιο πρόβληµα του ποταµού Έβρου να διευθετηθεί σε διπλωµατικό επίπεδο µε τα γειτονικά κράτη, ακόµα και
αν πρέπει να φθάσουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αγωνιστούµε στα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα;
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Βουλευτή.
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, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου
Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάµε τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού
ελέγχου µε τον αγροτικό χώρο, πράγµα που οφείλω να τονίσω,
γιατί όχι µόνο δείχνει ότι είναι ένας χώρος που έχει πολλά προβλήµατα, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει και ένα µεγάλο ενδιαφέρον
από τους συναδέλφους Βουλευτές, ιδιαίτερα της περιφέρειας
και ειδικότερα του Έβρου, για τον οποίο συζητάµε σήµερα. Αυτό
απεικονίζεται ακόµα και από την εικόνα των παρόντων Βουλευτών. Επιτέλους να αρχίσει και η Βουλή να ασχολείται µε έναν
χώρο που εµείς, τουλάχιστον, τον θεωρούµε ως το χώρο που
µπορεί να µας βοηθήσει στην κρίση που βιώνουµε σήµερα.
Τέθηκαν πολλά ερωτήµατα από τον κύριο συνάδελφο. Η αγωνία του σεβαστή, όπως και όλων των συναδέλφων, θα έλεγα, ιδιαίτερα του Έβρου και της Μακεδονίας, που, επειδή είναι
ανάλογα τα προβλήµατα, έχουν την ανάλογη, αντίστοιχη αγωνία.
Εµείς ως Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, όπως ξέρετε, κύριε συνάδελφε, βρεθήκαµε από την πρώτη στιγµή στο
πλευρό των γεωργών και των κτηνοτρόφων του Έβρου και των
υπόλοιπων περιοχών που επλήγησαν. Έχουµε χρέος –αυτό τονίζουµε πάντα- να στηρίξουµε τους αγρότες, να στηρίξουµε τους
κτηνοτρόφους.
Από την πρώτη, λοιπόν, στιγµή των καταστροφών ο Υφυπουργός Παναγιώτης Σγουρίδης βρέθηκε στην περιοχή. Είχαµε συναντήσεις και µε τους προέδρους του ΕΛΓΑ, µε τους Γενικούς
Γραµµατείς του Υπουργείου. Έτσι, θα έλεγα ότι γενικότερα
έχουµε πλέον µια εικόνα για τις ζηµιές που έχουν συµβεί, όπως
και εσείς ο ίδιος τις περιγράψατε. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζήτησα άµεσα
από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ να ξεκινήσουν οι αναγγελίες των ζηµιών, αλλά και οι εκτιµήσεις στις πληγείσες περιοχές, προκειµένου να καταβληθούν έγκαιρα οι αποζηµιώσεις στους πληγέντες
γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Τα κλιµάκια επισκέφτηκαν τις πληγείσες περιοχές -εκεί που
µπόρεσαν να µπουν µέσα, ιδιαίτερα στις πληµµύρες του Δεκεµβρίου- για να εντοπίσουν τις ζηµιές.
Αυτήν την ώρα, όπως γνωρίζετε, το φαινόµενο είναι σε τέτοια
έξαρση που δεν επιτρέπει να µπούµε για να δούµε τις τελευταίες
ζηµιές που υπάρχουν. Παρ’ όλα αυτά είµαστε σε επαφή.
Τελευταία µάλιστα, αν θυµάστε, κάναµε µεγάλη σύσκεψη µε
την παρουσία όλων, αιρετών, δηµάρχων, περιφερειαρχών, βουλευτών, εκπροσώπων ευρύτερα, θα έλεγα, της περιοχής. Μάλιστα σε αυτήν τη σύσκεψη συµµετείχαν και εκπρόσωποι από άλλα
Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υποδοµών, και πραγµατικά καταλήξαµε για τις προτεραιότητες που θέτουµε για τον Έβρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού.)
Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ µεγάλο το
θέµα και θα καταχραστώ λίγο τον χρόνο.
Έχουµε ανακοινώσει, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Έβρο τα εξής:
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Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, ολοκληρώθηκαν οι εκτιµήσεις
και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή
αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ µέχρι το Πάσχα σε όσους κτηνοτρόφους
είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, δηλαδή έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.
Στα βαµβάκια η συνδεδεµένη ενίσχυση ήδη καταβάλλεται και
σε όσες περιπτώσεις έχουµε προβλήµατα θα επιλυθούν οπωσδήποτε µέχρι τον Ιούνιο.
Όσον αφορά τα χειµερινά σιτηρά, σκόρδα και σπαράγγια, που
οι καλλιέργειές τους επλήγησαν από τις πληµµύρες, όπως είπαµε και στη σύσκεψη, µόλις καταστεί εφικτό, θα προχωρήσουµε
στις εκτιµήσεις.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες ζηµιές στο φυτικό κεφάλαιο παρακολουθούνται όπως σας είπα –είναι και τα στελέχη του υποκαταστήµατος του ΕΛΓΑ στην περιοχή- και µετά την
οριστικοποίηση της ζηµιάς ξέρετε ότι θα υποβληθεί ο σχετικός
φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουµε την έγκρισή
τους για πληρωµή µέσω κρατικών ενισχύσεων, των γνωστών «de
minimis».
Ταυτόχρονα, γίνεται µια προσπάθεια από πλευράς του Υπουργείου να αξιοποιήσει ένα ποσό ύψους 100.000 ευρώ για τις έγγειες βελτιώσεις και για την κάλυψη των ζηµιών, µε πρόθεση να
αυξηθεί αυτό το ποσό, για να µπορέσουµε τουλάχιστον να απαντήσουµε στις άµεσες ανάγκες, να λειτουργήσουν.
Βέβαια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά και σε
άλλες ενέργειες, προσπαθώντας στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης που τρέχει -και δεν έχει την απορροφητικότητα αυτή που
θα έπρεπε να έχει- µήπως µπορέσουµε και εντάξουµε και ζηµιές,
υποβάλλοντας µάλιστα ένα σχετικό αίτηµα µεταβολής, θα έλεγα,
της επιλεξιµότητας των δαπανών.
Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχει και ένα
άλλο κοµµάτι στο οποίο δεν έχω απαντήσει, ίσως στη δευτερολογία µου πω περισσότερα και µε βάση, βεβαίως, τη επανατοποθέτηση του συναδέλφου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Δηµοσχάκη, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η
διαχρονικότητα του προβλήµατος δεν είναι δικαιολογία. Βέβαια,
αναγνωρίζουµε στον Υπουργό και στον Υφυπουργό φιλοτιµία.
Επίσης, αναγνωρίζουµε την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει.
Ωστόσο αυτά δεν είναι αρκετά.
Κύριε Υπουργέ, δείτε το σαν ευκαιρία, αν θέλετε, για να αποδείξετε ότι ενδιαφέρεστε ουσιαστικά για τον Έβρο και λύστε τα
προβλήµατά τους. Όλοι οι Έλληνες πονούν για τον Έβρο, είτε
οι ίδιοι, είτε οι συγγενείς τους και έχουν συνδέσει τα καλύτερά
τους χρόνια υπηρετώντας την πατρίδα, εκπληρώνοντας τη στρατιωτική τους θητεία στον Έβρο.
Έχουµε να προτείνουµε λύσεις και εννοείται ότι τις έχουµε
προτείνει. Ωστόσο λέµε ότι η αποκατάσταση των άνω των
ογδόντα θραύσεων –σπασιµάτων δηλαδή- των αναχωµάτων και
η βελτίωση αυτών είναι πρώτη προτεραιότητα.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είµαι γόνος αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας, γνωρίζω ότι για να µεταβεί κανείς στα χωράφια του,
θα έπρεπε να είχαν αποκατασταθεί από εχθές τα αναχώµατα,
διότι τα αναχώµατα είναι και δρόµοι πρόσβασης στις ιδιοκτησίες.
Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει προστασία εγγειοβελτιωτικών
έργων και αντικατάσταση των υπαρχόντων αντλιοστασίων µε
υποβρύχια νέας τεχνολογίας –υπάρχουν αντλιοστάσια, τα λεγόµενα υποβρύχια νέας τεχνολογίας- ώστε να µην υπάρχει αυτό το
πρόβληµα. Αυτήν τη στιγµή, πάνω από τριακόσια αντλιοστάσια
είναι εκτός λειτουργίας, είναι υπό το νερό, µόνο στην περιφέρεια
Ορεστιάδας και Διδυµοτείχου.
Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση µε την Τουρκία και τη Βουλγαρία για σειρά έργων, όπως νησίδες από φερτά υλικά, καθαρισµός αυτών και διαπλάτυνση της κοίτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κρίνεται σκόπιµο να λάβουµε υπ’ όψιν την τεχνογνωσία, την
εµπειρία, τις δοµές και τις πρακτικές αντιµετώπισης παρόµοιων
προβληµάτων από χώρες της Ευρώπης µε µέριµνα της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης.
Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Είµαστε στη διάθεσή σας
για περαιτέρω λεπτοµέρειες.
Κύριε Πρόεδρε, στις 25 Ιανουαρίου ο ελληνικός λαός έκρινε
την προηγούµενη κυβέρνηση και ανέδειξε εσάς ως κυβερνώντες.
Ο Νοµός Έβρου σάς εµπιστεύθηκε µε τρεις Βουλευτές. Όπως
επανειληµµένα λέτε, έχετε νωπή λαϊκή εντολή. Παρακαλώ να την
εκτελέσετε αυτήν την εντολή σε ό,τι αφορά τον Έβρο για τις
πληµµύρες, για την αποτροπή των ζωονόσων µέσα από την έγκαιρη και γρήγορη, όσο το δυνατόν, κουνουποκτονία και µυγοκτονία, που ως γνωστόν είναι γέφυρες κακών, για το ότι δεν έχει
καταβληθεί επιδότηση του 12% του µισθολογικού κόστους σε
επαγγελµατοβιοτέχνες του Έβρου και για το ότι δεν υπάρχει
σαφές πλάνο αντιµετώπισης της ανεργίας, προώθησης του τουρισµού και εκσυγχρονισµού της αγροτικής παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά περιµένει ο κόσµος του Έβρου, οι «συνοριοφύλακες» της
Ελλάδας και της Ευρώπης. Περιµένει και απαιτεί σεβασµό και
όχι δικαιολογίες.
Θεραπεύστε τη γη και γεµίστε τα ταµεία. Εφαρµόστε το πρόγραµµα για το οποίο κερδίσατε τις εκλογές και εµείς στα καλά
θα σας στηρίξουµε.
Με τους συναδέλφους µου του Έβρου καθόµαστε στο ίδιο
τραπέζι και αγωνιούµε για την πατρίδα µας. Ο ποταµός Έβρος
µε τους κύριους παραποτάµους του αποτελεί πλέον σηµαντική
λεκάνη απορροής υδάτων προς τη θάλασσα.
Θα έπρεπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ηγηθεί µίας Task
Force άµεσης αντιµετώπισης προβληµάτων του Έβρου λόγων
των έντονων εθνικών και συµβολικών προεκτάσεων της περιοχής. Θα ήταν σκόπιµο να καλέσει και τους οµολόγους του, αν
χρειαστεί, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, γιατί όχι και τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –ο οποίος µας αγαπά- και
µε ελικόπτερο να έκαναν µία πτήση κατόπτευσης του τραγικού
τοπίου.
Εµείς αντιλαµβανόµαστε τη σπουδαιότητα των προβληµάτων
που έχει στο εξωτερικό και προτείνουµε τουλάχιστον να «υιοθετήσει» τον Έβρο, να παρακολουθήσει την πρόοδό του. Ο νοµός
αυτός θα πρέπει να καταστεί υποδειγµατικός και παράδειγµα για
όλη την Ελλάδα. Όταν θα µπαίνει κάποιος στην Ελλάδα από τους
Κήπους, να αντιλαµβάνεται, να νιώθει ότι µπήκε στην Ευρώπη.
Καλούµε και τους συναρµόδιους Υπουργούς σε µία διευρυµένη διυπουργική, να δηµιουργήσουν πιλοτικά µια µεθοδολογία
αντιµετώπισης ειδικών εκτάκτων και κρίσιµων περιστατικών,
όπως αυτά που επικρατούν στον Έβρο. Γιατί αν δεν ενδιαφερθείτε τώρα, άµεσα για τον Έβρο, λυπάµαι, αλλά αυτό ισοδυναµεί
µε εγκατάλειψη ή και εξαπάτηση, επί το επιεικέστερον, όσων σας
εµπιστεύτηκαν µε την ψήφο τους.
Παρακαλώ, σκεφθείτε και ενεργήστε «εβρίτικα» και ακριτικά.
Αν υποστούµε ανίατη ζηµιά σε αυτές τις ωραίες ιστορικές περιοχές, ξέρετε ποιο θα είναι το µέλλον του Ελληνισµού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Δηµοσχάκη.
Ο κ. Υπουργός έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Αγαπητέ συνάδελφε, ήταν ατυχής η έκφραση «εξαπατήσατε τον
ελληνικό λαό». Δεν έχουµε κλείσει ούτε καν δύο µήνες διακυβέρνησης της χώρας και βλέπετε πως όχι απλώς είµαστε κοντά και
τρέχουµε σε όλα τα προβλήµατα, αλλά και ανταποκρινόµαστε σε
αυτά για τα οποία δεσµευόµαστε.
Πραγµατικά, είναι µεγάλη και η δική µας αγωνία για την περιοχή και γι’ αυτό έχουµε αλλεπάλληλες επισκέψεις και συναντήσεις, αλλά ταυτόχρονα και συγκεκριµένες δεσµεύσεις που
υλοποιούνται.
Δεν θέλω να σας πω διεξοδικά πόσα αιγοπρόβατα και πόσα
µελισσοσµήνη καταστράφηκαν, για το πότε θα πάρουν την αποζηµίωση κ.λπ.. Καταλαβαίνετε ότι δεν µας επιτρέπει ο χρόνος να
αναφερθώ σε αυτά.
Η αγωνία µας είναι στον Έβρο, στη Μακεδονία η γη που καλ-

1112

λιεργείται να καλλιεργηθεί και φέτος, διότι όντως τα φαινόµενα
αυτά µας προκαλούν µεγάλο προβληµατισµό και καθυστέρηση
στην καλλιεργητική περίοδο. Όµως θα κάνουµε τα αδύνατα δυνατά για να κρατήσουµε αυτά τα δικαιώµατα και να καλλιεργήσουµε αυτές τις εκτάσεις. Αυτή είναι η µεγάλη µας αγωνία
σχετικά µε την περιοχή.
Το ζήτηµα της διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή πραγµατικά είναι ένα τεράστιο πρόβληµα. Ξέρετε ότι εµείς δεν µηδενίζουµε τα πάντα. Παλιότερα έχουν γίνει προσπάθειες συνεννόησης
µε τη συγκεκριµένη χώρα, η οποία ενώ πηγαίνει στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων και συζητάει, γιατί αισθάνεται ίσως και την
πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρεί τίποτα από αυτά για τα
οποία δεσµεύεται. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτηµα.
Πραγµατικά, θα καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια και όντως
εκεί θα ζητήσουµε και τη συµµετοχή του Πρωθυπουργού, ούτως
ώστε να δηµιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις για να υπάρξει
µια συνεννόηση µε τη συγκεκριµένη χώρα. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι απεµπολούµε αυτά για τα οποία δεσµευτήκαµε απέναντι στον ελληνικό λαό.
Θέλω να µείνω για λίγο στο θέµα της διαχείρισης των υδάτων.
Ξέρετε ότι υπάρχει Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, η οποία ασχολείται και επεξεργάζεται σχέδια διαχείρισης υψηλού κινδύνου της
λεκάνης του Έβρου και γενικότερα, θα έλεγα, µια προσέγγιση
προς την κατεύθυνση του να βρούµε µια µόνιµη λύση.
Όπως καταλαβαίνετε και όπως όλοι το εννοούµε, αν δεν υπάρξει µια διακρατική συµφωνία στα τρία κράτη που έχουν άµεση
σχέση και επαφή µε όλα όσα συµβαίνουν στον Έβρο, τότε δυστυχώς δεν θα µπορούµε να κάνουµε τίποτα γι’ αυτή τη µόνιµη
λύση. Ο ένας θα µεταφέρει το πρόβληµα στον άλλο και η κατάσταση θα είναι αυτή που βιώνουµε σήµερα.
Εγώ θα σας δώσω, αγαπητέ συνάδελφε, περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τις αποζηµιώσεις που πρόκειται να γίνουν.
Θέλω όµως και από εσάς και γενικότερα από τους συναδέλφους,
ιδιαίτερα αυτά τα ζητήµατα και γενικότερα τα ζητήµατα του
αγροτικού χώρου να τα προσεγγίζουµε µε τη γνώση µιας πραγµατικότητας δύσκολης στην οποία όλοι πρέπει να βοηθήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η δεύτερη µε αριθµό 36/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την άµεση και ουσιαστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς της
περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 30/10-3-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωµή
αγροτικών ενισχύσεων.
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κατέθεσα αυτήν την ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος των
διαθεσίµων ταµειακών υπολοίπων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπολοίπων οργανισµών του Υπουργείου σας, όπως του ΕΛΓΑ και του
«ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» που επιδιώκετε να ακολουθήσουν σύντοµα.
Τα αποθεµατικά φαίνεται να χρησιµοποιούνται ως λάφυρα από
την Κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών, στην απεγνωσµένη προσπάθειά της να βρει λύσεις για να καλύψει τις ταµειακές ανάγκες
του δηµοσίου, αντί της καταβολής των ενισχύσεων και αποζηµιώσεων, µε ένα κατασκευασµένο επιχείρηµα, ότι τα χρήµατα θα
πάρουν µεγαλύτερους τόκους. Προσπαθείτε να το καλύψετε µε
σπασµωδικές και πρόχειρες κινήσεις, αντί να αντιµετωπίσετε τη
ραγδαία επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών της χώρας από
τότε που αναλάβατε τη διακυβέρνησή της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι όταν τοκίζονται ευρωπαϊκά
χρήµατα στην Ελλάδα, η χώρα χάνει χρήµατα, διότι οι τόκοι επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ως Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας οφείλετε όχι µόνο να προστατέψετε τις κοινοτικές
επιδοτήσεις και τους απλούς αγρότες, αλλά και να καταβάλετε
αυτές έγκαιρα. Αντιθέτως, πενήντα µία χιλιάδες βαµβακοπαραγωγοί την προηγούµενη εβδοµάδα καρδιοχτύπησαν για να πάρουν την ειδική ενίσχυση βάµβακος, γιατί ενώ στάλθηκαν από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι καταστάσεις πληρωµών στην Τράπεζα Πειραιώς, τα αποθεµατικά που προορίζονταν για τις πληρωµές των
κοινοτικών ενισχύσεων είχαν µεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Και µπορεί οι βαµβακοπαραγωγοί να πληρώθηκαν -και χαίροµαι γιατί το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε σε αυτό- καθώς η ερώτηση κατατέθηκε στις 10 Μαρτίου και οι πληρωµές έγιναν έξι ηµέρες
αργότερα, στις 16 Μαρτίου, παρά ταύτα, όµως, έχει δηµιουργηθεί ένα αίσθηµα ανασφάλειας στον αγροτικό κόσµο.
Κατόπιν αυτού, ερωτάσθε:
Πρώτον, θα επηρεάσει η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων
στην Τράπεζα της Ελλάδος το χρονοδιάγραµµα πληρωµών των
δικαιούχων αγροτών;
Δεύτερον, πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι αγροτικές ενισχύσεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα;
Τρίτον, αν τα ταµειακά αποθέµατα της χώρας δεν βελτιωθούν,
θα επιστραφούν τα χρήµατα αυτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωµή των δικαιούχων; Και αν ναι, µε ποιον τρόπο;
Τέταρτον, το Υπουργείο σκοπεύει να προβεί σε αντίστοιχες µεταφορές ταµειακών διαθεσίµων και άλλων οργανισµών αρµοδιότητάς του, όπως του ΕΛΓΑ; Μπορείτε να µας γνωστοποιήσετε
ποιο είναι το πρόγραµµα καταβολής των αποζηµιώσεων, σε µια
χρονιά µε µεγάλες ζηµιές στη φυτική και ζωική παραγωγή;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντόπουλο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Αγαπητέ συνάδελφε, ατυχήσατε διπλά µε την ερώτησή σας.
Ατυχήσατε πρώτον, διότι µιλήσατε για κακή χρήση των ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεύτερον, για καθυστέρηση
–λίγο το «µπαλώσατε» τώρα- έναρξης της πληρωµής αυτών για
τα οποία είχαµε δεσµευτεί.
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος. Η αλλαγή που αποφάσισε η Κυβέρνηση, όσον αφορά την αξιοποίηση των διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα έχει και δεν έχει καµµία σχέση και καµµία συνέπεια
στους χρόνους πληρωµής των κάθε είδους ενισχύσεων που αφορούν τους Έλληνες αγρότες.
Αντιθέτως -και θα σας το αποδείξω- µόνο οφέλη µπορεί να δηµιουργήσει, καθώς τα ταµειακά διαθέσιµα έχουν εξασφαλιστεί
κατά τρόπο αποδοτικότερο, δηλαδή -για να το πω πάρα πολύ
απλά- µε πολύ µεγαλύτερο επιτόκιο απ’ αυτό που ίσχυε µέχρι σήµερα. Η αξιοποίηση δηλαδή είναι σε όφελος των αγροτών.
Αγαπητέ συνάδελφε, οι κοινοτικές ενισχύσεις των δικαιούχων
παραγωγών είναι διασφαλισµένες. Οι πληρωµές εξελίσσονται
απρόσκοπτα και βεβαίως σύµφωνα µε την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία. Δεν κάνατε φαίνεται τον κόπο να διαβάσετε την
κοινή υπουργική απόφαση. Εγώ θα την καταθέσω στα Πρακτικά,
για να την πάρουν οι συνάδελφοι και να δουν τι πραγµατικά
έχουµε αποφασίσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ευάγγελος
Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσα αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση διασκεδάζουν κάθε ανησυχία που κατά κόρον αναπτύχθηκε για ένα ζήτηµα
που είχε ένα βασικό στόχο, πώς θα αξιοποιήσει καλύτερα τα διαθέσιµα. Σας πληροφορώ µάλιστα -για να είµαστε ξεκάθαροι και
για να τα λέµε έξω από τα δόντια- ότι και ενόχληση υπήρξε από
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πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Από το 2008 το συγκεκριµένο ποσό που αφορούσε προκαταβολή
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης µέχρι τον Οκτώβρη
του 2014 ήταν «παρκαρισµένο» σε τραπεζικό ίδρυµα χωρίς καταβολή ούτε του ελαχιστότατου τόκου. Από τον Οκτώβρη µέχρι
σήµερα είχε πάει στο 0,3% και πάρα πολύ απλά το βάλαµε σε
διαδικασία 2,3% - 2,4%. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, πόσο πιο αποδοτικό θα είναι, και θα είναι και για άλλα χρήµατα. Θα τα βρούµε
στη διαδροµή όλα, για να δούµε κατά πόσον τα διαθέσιµα του
δηµοσίου υπηρετούν το δηµόσιο ή υπηρετούν άλλου είδους συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Στην προκειµένη περίπτωση εµείς µέσα στην ΚΥΑ –και θα το
δείτε- αναφέρουµε ότι: «σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιµοποίησης των διαθεσίµων αυτών για πληρωµές δικαιούχων…
….» «που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν…» –είναι λάθος η
πληροφόρησή σας- «…πέραν του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης για άλλες πληρωµές».
Για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης το συγκεκριµένο
ποσό ως προκαταβολή παρακολουθούσε την πορεία του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και µόνο µετά την περάτωσή
του και εφόσον απορροφηθεί όλο το ποσό, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί. Εάν δεν απορροφηθεί όλο το ποσό, τότε θα επιστραφεί.
Ξέρετε και τι πρόβληµα έχουµε όταν στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης σήµερα η απορροφητικότητα είναι µόνο 63% και
αγωνιζόµαστε -δώσαµε µάχη προχθές στο Συµβούλιο Υπουργών
Γεωργίας- για να µας δώσουν µια παράταση, ώστε να µπορέσουµε να απορροφήσουµε το 1 και πλέον δισεκατοµµύριο που
δεν έχει χρησιµοποιηθεί.
Δεν είναι, λοιπόν σωστό, να επικαλείστε διαδικασίες οι οποίες
δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Μάλιστα, εγώ θα σας πω και αυτό που επισηµαίνεται µέσα
στην ΚΥΑ, ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό 1290/2005 το ποσό της
προχρηµατοδότησης που έχει καταβληθεί στο κράτος-µέλος για
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης εκκαθαρίζεται, όπως σας
είπα και προηγουµένως, µετά το τέλος ολοκλήρωσης του συγκεκριµένου προγράµµατος. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας περιορισµός. Δίνουµε, µάλιστα, αυτήν την ώρα και µια µεγάλη µάχη
για το συγκεκριµένο ζήτηµα και εσείς βρεθήκατε απέναντι, διαδίδοντας ότι «πάνε τα λεφτά του αγροτικού χώρου!».
Μάλιστα, είπατε πριν από λίγο, «χάρη στην προσπάθεια του
ΠΑΣΟΚ…». Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι: τη Δευτέρα έβγαλε
ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, µε την οποία µας κατηγορεί ότι καθυστερήσαµε µία µέρα, δύο µέρες να πληρώσουµε τις ενισχύσεις». Και
την εποµένη πληρώθηκαν.
Για να πληρωθούν οι ενισχύσεις, αγαπητέ συνάδελφε, γίνεται
ολόκληρη διαδικασία.
Εµείς έγκαιρα και τα ποσά είχαµε προγραµµατίσει και τις διαδικασίες υλοποιήσει, ούτως ώστε µόλις δόθηκε το ok, την εποµένη πήγαν ο αγρότες και άρχισαν σιγά σιγά να πληρώνονται.
Θα σας πω στη δευτερολογία µου για την περαιτέρω διαδικασία, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα, για να τα πληροφορηθείτε και εσείς αλλά και o ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σας
άκουσα µε προσοχή.
Μέχρι τώρα οι έγκαιρες πληρωµές είχαν συµβάλει στη διαµόρφωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ Υπουργείου και αγροτών. Γιατί, λοιπόν, πυρπολείτε το καλό παρελθόν; Αντ’ αυτών των
πρακτικών θα περίµενε κανείς να έχετε «σηκώσει τα µανίκια» και
να βρείτε τρόπους να µειώσετε το κόστος παραγωγής, κάτι για
το οποίο δεν αναφέρατε κάτι, δεν είπατε τίποτα, να πάρετε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οµάδας παραγωγών, για την
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των ευέλικτων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Θα περίµενε κανείς να καταβάλετε τις πληρωµές, την εξόφληση της εξισωτικής
αποζηµίωσης του 2014 και ό,τι έχει αποµείνει από το 2013. Θα
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περίµενε κανείς να έχετε γνωστοποιήσει το ακριβές χρονοδιάγραµµα για τις πληρωµές των παραγωγών των βιολογικών προϊόντων, των ποιοτικών παρακρατηµάτων στο σιτάρι, στο
ελαιόλαδο, στο βόειο και αιγοπρόβειο κρέας, που αφορούν εκατόν πενήντα χιλιάδες παραγωγούς.
Η στάση σας όµως, απέναντι στον αγροτικό κόσµο και ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα φάνηκε από την ηµέρα των προγραµµατικών σας
δηλώσεων, όταν δεν βρήκατε να πείτε κάτι θετικό για τη νέα περίοδο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που έχει να κάνει µε ένα
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, το ανύπαρκτο σχέδιό σας, η ασάφεια που χαρακτηρίζει όλες τις κυβερνητικές επιλογές σας, η οποία σε καµµία
περίπτωση δεν είναι δηµιουργική, κατέστρεψε µία εθνική στρατηγική. «Πρώτη φορά Αριστερά» είπατε και θα περίµενε κανείς η Κυβέρνηση να συνεχίσει τη διαπραγµάτευση επί της ουσίας, να
διεκδικήσει θέµατα ουσίας και όχι να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια. Τη διαπραγµάτευση αντικατέστησαν οι βόλτες στις αυλές των
Βρυξελλών για να τρέφουν κάποιοι τα εγώ τους. Χάθηκε η ευκαιρία η χώρα να βγει από το µνηµόνιο, να µεταβεί στην προληπτική
πιστωτική γραµµή, να µετατραπεί το πρόγραµµα του ΔΝΤ σε προληπτικό, να βγει η χώρα σταδιακά και προστατευµένα στις αγορές.
Στη θέση αυτών επιλέξατε την παραµονή της χώρας στο µνηµόνιο, χωρίς µάλιστα να φέρετε την παράταση της κύριας σύµβασης της χρηµατοοικονοµικής διευκόλυνσης στη Βουλή για
έγκριση, κάτι πρωτοφανές. Με τις κινήσεις σας, µε το να υποτιµάτε τους Ευρωπαίους εταίρους και µε το να θεωρείτε τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς κουτόφραγκους οδηγείτε την Ελλάδα
στο περιθώριο της Ευρώπης.
Κύριε Υπουργέ, προέρχοµαι από το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας
και πριν από ένα µήνα είδα τις µεγάλες πληµµύρες να καταστρέφουν ολοσχερώς σηµαντικά τµήµατα καλλιεργήσιµων εκτάσεων,
ζωικού κεφαλαίου και γεωργικών υποδοµών. Μπορείτε να καταλάβετε την ανασφάλεια αυτών των ανθρώπων όταν ο κόπος τους
κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να γίνει παρανάλωµα ενός φυσικού
φαινοµένου; Μπορείτε να καταλάβετε σε τι περαιτέρω αβεβαιότητα τούς οδηγείτε µε τις επιλογές σας; Τι απαντάτε σε όλους
αυτούς τους αγρότες που ανησυχούν όταν η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα προκαλέσει την καθυστέρηση στις πληρωµές τους; Ποιο είναι το τελικό
χρονοδιάγραµµα για τις πληρωµές; Δεν µας είπατε. Ποιο είναι
το σχέδιο, εν τέλει, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης –δεν µας είπατε, έστω και εν συντοµία- για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου µας; Περιµένουµε τις
πρωτοβουλίες σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Κωνσταντόπουλο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Αγαπητέ συνάδελφε, µιλήσατε για ένα καλό παρελθόν. Δεν
ήθελα µέχρι τώρα να παρελθοντολογήσω, αλλά µε αναγκάζετε
να σας πω ότι την πρώτη µέρα που πήγα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκα µπροστά µου δύο φακέλους. Ο ένας φάκελος είχε 1,25 δισ. ευρώ βεβαιωµένα πρόστιµα και µάλιστα µε
την υποχρέωση να υπογράψω την πρώτη δόση που θα πληρωνόταν, 215 εκατοµµύρια από τον προϋπολογισµό, από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους -έφυγε, πληρώθηκε- και ακόµη άλλο
1,3 δισ. ευρώ καταλογισµούς από διαχειρίσεις και πληρωµές που
µάλιστα φτάνουν µέχρι του σηµείου τού να µας υποχρεώνουν ως
Υπουργείο να τις αναζητήσουµε ατοµικά από τους αγρότες.
Αυτά όσον αφορά το τι γινόταν στο παρελθόν. Δεν θέλω να πω
περισσότερα.
Όσον αφορά το εάν εµείς οδηγούµε την Ελλάδα στο περιθώριο της Ευρώπης, θέλω να σας πω αυτά που εγώ βίωσα. Προχθές, όταν είχα πάει στο Συµβούλιο Υπουργών Αγροτικής
Πολιτικής, εντελώς διαφορετική προσέγγιση διαπίστωσα, για τον
απλούστατον λόγο ότι όταν τους ενηµερώνεις και πραγµατικά οι
απόψεις σου, οι θέσεις σου είναι τεκµηριωµένες και κυρίως, υπηρετούν τη βασική στόχευση, που είναι να δούµε πώς ο αγροτικός
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χώρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρει τη θέση που του
πρέπει, εξασφαλίζεις συµµαχίες. Σας πληροφορώ ότι υπήρξαν
πάρα πολλές συµµαχίες –τις οποίες δεν µας επιτρέπει ο χρόνος
να αναφέρουµε εδώ πέρα- που ούτε καν είχαµε στο νου µας ότι
θα υπάρξουν, και για τα θέµατα της φέτας και για τα θέµατα του
Προγράµµατος της Αγροτικής Ανάπτυξης και για τα θέµατα της
απλούστευσης, της ευελιξίας όσον αφορά τη διαχείριση της
νέας ΚΑΠ. Δεν µας επιτρέπει ο χρόνος να τα αναφέρουµε.
Επειδή, λοιπόν, έµεινε ανοικτό το τι κάνουµε -αν πληρώνουµε
και πώς πληρώνουµε- εγώ οφείλω να σας ανακοινώσω και να διαβεβαιώσω γι’ αυτά που είχα πει προηγουµένως και τα οποία επαναλαµβάνονται.
Από την περασµένη Τρίτη, λοιπόν, ξεκινήσαµε τις πληρωµές
σε έναν ορίζοντα τριµήνου, µέχρι τέλος Μαΐου. Την Τρίτη πιστώθηκε σε σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσιους δικαιούχους βαµβακοπαραγωγούς το ποσό των 177 εκατοµµυρίων ευρώ για την
ειδική ενίσχυση βάµβακος. Επίσης, πιστώθηκε και η ενιαία ενίσχυση σε είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιους δικαιούχους ποσού
16.800.000 ευρώ.
Αυτά έγιναν αυτές τις µέρες. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα ακολουθήσουν και άλλα ποσά, τα οποία θα καλύψουν εκκρεµότητες από
παλαιότερες ενισχύσεις. Έχουµε εκκρεµότητες του 2010, του
2011, του 2012. Το ξέρετε. Και αυτές θα αρχίσουµε σιγά-σιγά να
τις ικανοποιούµε. Το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου θα
πληρώσουµε το επόµενο ποσό που οφείλουµε για την ενιαία ενίσχυση του 2014, θα δούµε τι θα γίνει την ίδια περίοδο ή δέκα,
δεκαπέντε ηµέρες αργότερα για τις ενισχύσεις των ειδικών καθεστώτων που αφορούν τα νησιά, που αφορούν τις περιοχές
αυτές. Βεβαίως, ανάλογη πληρωµή, θα έλεγα, θα υπάρξει και
µέχρι τέλος Μαΐου όλων των άµεσων ενισχύσεων, τουλάχιστον
µέχρι του 2012. Για να είµαστε καθαροί και ειλικρινείς είναι αυτά
που εµείς βρήκαµε µπροστά µας.
Όσον αφορά την εξισωτική αποζηµίωση: Η πληρωµή της εκκαθάρισης του 2014 θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Μαΐου.
Υπάρχουν κι άλλα ζητήµατα που αφορούν τα αγροτοπεριβαλλοντικά µέτρα, την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήµατος. Όλα αυτά µπαίνουν σε µία διαδικασία του τριµήνου, όπως
σας είπα.
Από ’κει και πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι -για να χαµηλώσουµε
λίγο και τους τόνους- όλοι µας οφείλουµε και το θέλουµε να στηρίξουµε τον αγροτικό χώρο. Εµείς ξεκινάµε βάζοντας ως βάση
ότι αυτά που έχουν γίνει µέχρι τώρα, έγιναν. Το θέµα είναι τι µπορούµε να κάνουµε σε αυτήν την κακή πραγµατικότητα. Δεν νοµίζω πως αµφισβητεί κανένας σας ότι τα προβλήµατα είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τεράστια και ότι ο χώρος έχει υποστεί δεν σας λέω µόνο µία απώλεια εισοδήµατος τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως απώλεια θέσεων εργασίας. Έχει σταµατήσει να ασχολείται ο κόσµος της
υπαίθρου µε την αγροτική δραστηριότητα, πράγµα που, όπως είπαµε και προηγουµένως, είναι το υπ’ αριθµόν ένα εργαλείο για
να υπηρετήσουµε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
διότι στηρίζεται πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει η
χώρα µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε τώρα να γίνεται συζήτηση στο
Συµβούλιο Υπουργών και να καταλαβαίνουν τώρα ότι η φέτα
είναι το γεωγραφικής ένδειξης προϊόν που πρέπει να γίνει σηµαία
γεωγραφικής ένδειξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, λοιπόν,
εµείς θα τα πολεµήσουµε και θέλουµε και τη δική σας βοήθεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε στο σηµείο αυτό
η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Να σας διαβάσω ένα αίτηµα, το οποίο είναι από την πλευρά
του κ. Κωστή Χατζηδάκη. Το αίτηµα είναι το εξής: «Λόγω του πολιτικού µνηµοσύνου στη µνήµη του Τάσου Μητσόπουλου, πρώην
Υπουργού Αµύνης, που θα πραγµατοποιηθεί στη Λάρνακα και
στο οποίο θα είµαι οµιλητής, αιτούµαι της σχετικής αδείας από
τη Βουλή των Ελλήνων, ώστε να απουσιάσω από τις 20 Μαρτίου
2015 έως τις 21 Μαρτίου 2015. Με εκτίµηση, Κωστής Χατζηδάκης».
Το Σώµα εγκρίνει τη ζητηθείσα άδεια;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Το Σώµα ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συνεδρίασή µας, αγαπητές
και αγαπητοί συνάδελφοι, βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 3
του Κανονισµού της Βουλής και τη δωδεκάτη µεσηµβρινή θα συνεχίσουµε µε την ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Αξιότιµες κυρίες και
αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, ζητώ συγγνώµη που καθυστερήσαµε εξαιτίας µου. Ο λόγος ήταν ότι ολοκληρώσαµε τη διαδικασία εκλογής Προεδρείου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4
του Συντάγµατος.
Οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων
και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής αποδέχθηκαν τον χαρακτηρισµό του προαναφερθέντος νοµοσχεδίου ως κατεπείγοντος
και προέβησαν στην επεξεργασία και εξέτασή του, όπως ορίζεται
στο άρθρο 109 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. Υπέβαλαν δε την έκθεσή τους στις 19-3-2015, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου του Κανονισµού της Βουλής. Αµέσως µετά το νοµοσχέδιο εγγράφηκε κατά προτεραιότητα στην ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε ό,τι προβλέπεται στο
άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και κατά
παρέκκλιση του άρθρου 91 παράγραφος 7.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 109 παράγραφοι
4,5 και 6 του Κανονισµού της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση των
κατεπειγόντων νοµοσχεδίων ολοκληρώνεται σε µια συνεδρίαση
που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα ώρες.
Στην αρχή της συνεδρίασης η Βουλή µπορεί, µετά πρόταση
του Προέδρου της, να καθορίσει το χρόνο που θα διατεθεί για
την κατ’ αρχήν και την κατ’ άρθρον συζήτηση. Αν δε για οποιοδήποτε λόγο δεν ληφθεί απόφαση της Βουλής σχετικά, διατίθενται
τέσσερις ώρες για την κατ’ αρχήν και έξι ώρες για την κατ’ άρθρον συζήτηση.
Στην κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον συζήτηση µετέχουν, εκτός
από τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές, ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν περάτωσα
ακόµη, κύριε Γεωργιάδη.
Η οµιλία τους περιορίζεται στο µισό του χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, να
σας προτείνω να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και
επί των άρθρων ενιαία, προκειµένου να δοθεί άνεση χρόνου
στους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές και σε Βουλευτές να
τοποθετηθούν επί του νοµοσχεδίου.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνω να λάβουν τον
λόγο δύο οµιλητές ορισµένοι από το ΣΥΡΙΖΑ, δύο οµιλητές ορισµένοι από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας οµιλητής ορισµένος από
το Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή, ένας οµιλητής ορισµένος από
Το Ποτάµι, ένας οµιλητής ορισµένος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, ένας οµιλητής ορισµένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ένας οµιλητής ορισµένος από το ΠΑΣΟΚ.
Οι χρόνοι οµιλίας προτείνω να διαµορφωθούν ως εξής, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι: Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να
έχουν χρόνο οµιλίας δεκαπέντε λεπτά. Ο αρµόδιος Υπουργός
εννέα λεπτά. Οι συναρµόδιοι Υπουργοί εννέα λεπτά. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας δέκα λεπτά. Οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων για επτάµισι-οκτώ λεπτά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έξι λεπτά. Οι ορισθέντες από τα κόµµατα
οµιλητές έξι λεπτά.
Οι δευτερολογίες προσδιορίζονται στο µισό των ανωτέρω χρόνων οµιλίας, εκτός των χρόνων των εισηγητών, ειδικών αγορητών
και οµιλητών, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωµα δευτερολογίας,
καθώς τους έχει δοθεί αυξηµένος χρόνος πρωτοµιλίας.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τι θέλετε κύριε Κουτσούκο; Γιατί δεν συµφωνείτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς, θέλω να θέσω το θέµα του κατεπείγοντος στην Ολοµέλεια.
Η κυρία Πρόεδρος της Βουλής, η οποία δεν είναι σήµερα παρούσα, είχε δεσµευθεί στην εναρκτήρια οµιλία της ότι ποτέ επί
των ηµερών της δε θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Παρά
ταύτα το πρώτο σχεδόν νοµοσχέδιο της Κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτήν τη διαδικασία την οποία η κυρία Πρόεδρος είχε
δεσµευθεί ότι δεν θα ακολουθήσουµε.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβάνεται η Νέα
Δηµοκρατία -για να δείτε ότι είµαστε διαφορετικοί από εσάς,
όπου κατά το διάστηµα της προηγούµενης Κυβερνήσεως ποτέ
δε θα δεχόσασταν τίποτα να συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος- ότι τα φορολογικά άρθρα µπορεί να έχουν αυτό τον
χαρακτήρα λόγω των ζητηµάτων που αναλύσαµε µέσα στην επιτροπή.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει σειρά άρθρων παντελώς άσχετων µε τα φορολογικά ζητήµατα, τα οποία
δεν έχουν κανένα επείγοντα χαρακτήρα και τα οποία πρέπει
οπωσδήποτε να αποσυρθούν.
Αναφέροµαι πάνω απ’ όλα και ιδιαιτέρως στο άρθρο 24. Το
άρθρο 24, όπως αναλύσαµε χθες στην επιτροπή και όπως, δυστυχώς, δεν τεκµηρίωσε η κυρία Υπουργός γιατί έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, πρέπει να αποσυρθεί από το παρόν
νοµοσχέδιο. Αν δεν αποσυρθεί το άρθρο 24, κινδυνεύει η πλειοψηφία που θα το ψηφίσει να έχει διαπράξει ένα τεράστιο
σφάλµα και να έχει πάρει στις πλάτες της µεγάλη βλάβη του δηµοσίου.
Η κυρία Υπουργός προσπάθησε το βράδυ να διασκεδάσει
αυτήν τη βλάβη µε µια νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία κάνει τα
πράγµατα, κύριε Πρόεδρε -είστε και νοµικός- ακόµη χειρότερα.
Τι πρότεινε η κυρία Υπουργός; Πρότεινε να ψηφίσει η Βουλή
ότι η Βουλή µε νόµο θα διατάξει το δικαστήριο να δώσει αναβολή, στην περίπτωση που το ελληνικό δηµόσιο δεν προλάβει να
ορίσει εκκαθαριστή στην εταιρεία «Παράκτιο Μέτωπο». Αν είναι
ποτέ δυνατόν, σε κράτος δικαίου του δυτικού πολιτισµού να διατάξει η εκτελεστική εξουσία ένα δικαστήριο και µάλιστα εφετείο
αν θα δώσει ή όχι αναβολή! Είναι καταφανώς αντισυνταγµατικό.
Αφού, λοιπόν, η κυρία Υπουργός –και προς τιµήν της- αναγνώρισε τον κίνδυνο να υποστεί το δηµόσιο αυτήν τη βλάβη και αφού
το άρθρο 24 δεν έχει σε κανένα σηµείο της αιτήσεως τεκµηριώσει για ποιον λόγο έχει τη χρεία του κατεπείγοντος, ζητούµε να
αποσυρθεί το άρθρο 24 από τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Να το φέρετε σε επόµενο νοµοσχέδιο µε την κανονική διαδικασία, να καλέσουµε στην επιτροπή και τους δηµάρχους, να καλέσουµε τους εργαζοµένους, να καλέσουµε και τους νοµικούς
συµβούλους, να γίνει και η δίκη στην ώρα της χωρίς κανέναν κίνδυνο, όπως αυτόν που αναγνώρισε η κυρία Υπουργός και να µην
µένουν σκιές στο Κοινοβούλιό µας.
Θέλω να προσθέσω και κάτι ακόµα, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας. Το λέµε τώρα, γιατί θέλουµε να είναι ενήµεροι οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και να µην τους κάνουµε γυµνάσια, όπως µας έκαναν
αυτοί κατά την προηγούµενη Σύνοδο. Η Νέα Δηµοκρατία θα καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 16, 17,
21 και 24.
Επαναλαµβάνω ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας θα καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για τα
άρθρα 16 και 17, διότι αυτά τα άρθρα έρχονται σε προφανή αντίθεση µε τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου του Eurogroup και
των χθεσινών ανακοινώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού.
Υπενθυµίζω ότι χθες ο κύριος Πρωθυπουργός δεσµεύθηκε ότι
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θα υλοποιήσει τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Μέσα σε
αυτήν τη συµφωνία δεσµεύθηκε ότι θα ενισχύσει τη Γενική Γραµµατεία Εσόδων και την Ανεξάρτητη Φορολογική Διοίκηση. Τα δύο
αυτά άρθρα είναι σε απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. Ενισχύουν
τον Υπουργό και µειώνουν την Ανεξάρτητη Φορολογική Διοίκηση
και τη Γενική Γραµµατεία Εσόδων. Έρχονται δηλαδή σε πλήρη
αντίθεση µε τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, που µόλις τις
πρωινές ώρες την παρουσίασε εκ νέου ο κύριος Πρωθυπουργός
ως επιτυχία του και δεσµεύθηκε ότι θα την ακολουθήσει. Άρα
αυτά τα δύο άρθρα θα τα θέσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Επίσης, θα καταθέσουµε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για
το άρθρο 21, που αφορά το χαράτσι του 26% µε έναν τρόπο
πρωτοφανή για χώρα του δυτικού κόσµου, αλλά βεβαίως και για
το άρθρο 24 για το «Παράκτιο Μέτωπο» και για όλα αυτά που
είπα προηγουµένως.
Κατά συνέπεια παρακαλούµε την κυρία Υπουργό αν έχει
σκοπό να αποσύρει ειδικά το άρθρο 24 να µας το πει από την
αρχή, για να µην χάνουµε χρόνο.
Να ξέρουν οι κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα θέσουµε
αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
Για το θέµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας είναι δικαίωµά σας.
Για το θέµα του άρθρου 24 θα σας απαντήσει η Κυβέρνηση.
Για το θέµα του κατεπείγοντος θέλω να σας πω ότι ήρθε στην
Ολοµέλεια χαρακτηρισµένο και µέσα από επεξεργασίες των συναρµοδίων Διαρκών Επιτροπών. Τηρήθηκαν οι διαδικασίες Κανονισµού και Συντάγµατος. Έτσι ήρθε στη Βουλή. Έτσι εισάγεται
στην Ολοµέλεια.
Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, διαφώνησα χθες
στην επιτροπή για το κατεπείγον για λόγους αρχής, υπενθυµίζοντας τις δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής, της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν ξέρω εάν απουσιάζει κατά σύµπτωση ή
για να αποφύγει να τοποθετηθεί επί του θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα προεδρεύσει
στα µείζονα αργότερα, κύριε Κουτσούκο.
Συνεχίστε σας παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα έρθει να µας τα πει η ίδια. Μην
απολογείστε για την κ. Κωνσταντοπούλου.
Επίσης, εξήγησα ότι οι διατάξεις για τα ληξιπρόθεσµα είναι
παρόµοιες µε αυτές που ισχύουν, κύριε Πρόεδρε: Μέχρι 31 Μαρτίου ισχύει η προηγούµενη ρύθµιση της Κυβέρνησης, την οποία
κάποιοι κάνουν ότι δεν ξέρουν ότι είναι νόµος του κράτους και
ψηφίσαµε και προχθές µια άλλη ρύθµιση, το «παράθυρο ευκαιρίας». Άρα δεν έχει κατεπείγον χαρακτήρα.
Εν πάση περιπτώσει, εάν η Κυβέρνηση -µια και εχθές διεξήχθη
η συζήτηση και σήµερα είναι εν ολοµελεία η Βουλή- επιµένει,
εµείς δεν θα δείξουµε τον ίδιο αρνητισµό που επιδείκνυαν ως Αντιπολίτευση να το συζητήσουµε.
Έχει, όµως, κατεπείγοντα χαρακτήρα η ρύθµιση για τις τριγωνικές συναλλαγές, η οποία, όπως θα αποδείξω, αν δεν την αποσύρει η Κυβέρνηση, όχι απλώς δεν αναιρεί αυτά για τα οποία µας
κατήγγειλε ότι χαρίσαµε 1,2 δισεκατοµµύρια στις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών, αλλά ουσιαστικά είναι µια άφεση αµαρτιών;
Και έχει κανένα κατεπείγοντα χαρακτήρα η ρύθµιση για το
«Παράκτιο Μέτωπο» και την «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου», η
οποία, παρ’ ότι διορθώθηκε µετά την παρέµβαση των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεννόηση µε την Κυβέρνηση, εντούτοις
αποδείχθηκε στη χθεσινή συζήτηση στην επιτροπή ότι είναι ύποπτη, µια και εµπλέκεται ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης
κ. Σαγιάς σε µια δικαστική διένεξη της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο» µε επενδυτές τα µεγάλα συµφέροντα κατά των οποίων ξιφουλκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δόθηκαν εξηγήσεις.
Ολοκληρώστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Άρα προτείνουµε να αποσυρθούν
τα δύο άρθρα, το 21 και το 24. Δεν έχουν καµµία σχέση µε τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα του νοµοσχεδίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εντάξει, κύριε Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Θα σας παρακαλούσα να είστε λίγο σύντοµος, κύριε Παφίλη.
Για όλους ισχύει αυτό, για να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα βγάλω γενικότερο λόγο. Θα
µιλήσω συγκεκριµένα.
Πρώτον, να ευχηθούµε στην Κυβέρνηση καλορίζικα τα κατεπείγοντα! Εδώ τώρα αν ήσασταν αλλιώς, θα είχε βγει κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, θα λέγατε ότι καταργείται η Βουλή κ.λπ..
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πού είναι ο κ. Λαφαζάνης να µας τα πει αυτά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεύτερον, παραπάει οι υπόλοιποι της
προηγούµενη κυβέρνησης να θέτουν θέµα κατεπείγοντος, όταν
όλα τα είχαν φέρει ως κατεπείγοντα. Απλώς επαναλαµβάνεται
τώρα αυτό, που ζήσαµε και που ζούµε, µε διαφορετικούς ρόλους. Καταγγέλλουν εκείνοι που έφεραν τα κατεπείγοντα και
εκείνοι που κατάγγελλαν τα κατεπείγοντα τώρα φέρνουν κατεπείγοντα.
Γιατί το λέµε αυτό; Αυτό το νοµοσχέδιο έχει εξαγγελθεί από
την επόµενη της ορκωµοσίας των µελών της Κυβέρνησης, κύριε
Πρόεδρε. Ναι ή όχι; Όλοι οι αρµόδιοι Υπουργοί το είχαν εξαγγείλει. Πέρασε ενάµισης µήνας. Γιατί κατεπείγον, λοιπόν; Γιατί
πέρασε ενάµισης µήνας, αφού το είχαν έτοιµο; Τι είναι το κατεπείγον και δεν µπορεί να συζητηθεί µε µια κανονική και φυσιολογική διαδικασία πέρα από τα θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ και του
«Παράκτιου Μετώπου», τα οποία είναι όντως σοβαρά και για τα
οποία έχουµε τοποθετηθεί;
Εποµένως, δεν συµφωνούµε µε τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Και πολύ φοβούµαστε -και το ξαναλέω- ότι η καλή η µέρα
από το πρωί φαίνεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Παφίλη, ως
νοµικός, θα σας απαντήσω, επειδή συµµερίζοµαι όλες τις απόψεις που ακούστηκαν -είναι όλες σωστές, παρά το ότι δεν ήταν
όλες επί της διαδικασίας- ότι φοβούµαι ότι εµείς τώρα, το Σώµα,
δεν έχουµε δυνατότητα να αµφισβητήσουµε αυτό που εσείς είπατε και από µια άποψη έχει και σωστή προσέγγιση, αλλά ήρθε
χαρακτηρισµένο από τις αρµόδιες προς τούτο Διαρκείς Επιτροπές, για να το συζητήσουµε. Τηρήθηκε δηλαδή η διαδικασία του
Κανονισµού και του Συντάγµατος, παρά τις όποιες δικαιολογηµένες αιτιάσεις έχει κάποιος. Αρκετοί εδώ είστε εµπειρότεροι
από µένα και νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό είναι το κόλπο, κύριε Πρόεδρε.
Αποφασίζει η επιτροπή. Δηλαδή ποιος; Η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο κ.
Ηλίας Παναγιώταρος.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο εδώ και ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εντάξει, κυρία Λυµπεράκη.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Και εµείς έχουµε ζητήσει τον λόγο
πιο πριν, κύριε Πρόεδρε. Ας τηρείται η σειρά καµµιά φορά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κυρία Λυµπεράκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Θα ήθελα να πω ότι δεν αµφισβητούµε ότι το νοµοσχέδιο ήρθε µε τις κανονικές διαδικασίες του
κατεπείγοντος κι ότι πέρασε στην επιτροπή. Εµείς, βέβαια, είχαµε υποστηρίξει στην επιτροπή, έχοντας συναίσθηση ότι υπάρχει ένα στοιχείο επείγοντος, ότι θα µπορούσε να βρεθεί µία
ενδιάµεση λύση µε τη διαδικασία του επείγοντος και άρα να µην
υπάρξει όλη η διάρκεια που θα επέβαλε µία κανονική διαδικασία
και να επιταχυνθεί στα όρια της µιας εβδοµάδας.
Παρά ταύτα και δεδοµένου ότι ήρθε πλέον µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, δεν θέλω να επιχειρηµατολογήσω για την
εξαίρεση των άρθρων 21 και 24, που ήδη ακούστηκαν. Θα ήθελα
να πω, όµως, ότι εµείς από το Ποτάµι έχουµε κάτι να προσθέσουµε για τα άρθρα που δεν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και
πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν µε µία άνεση το άρθρο 31
που αλλάζει ουσιαστικά την έννοια των ανώνυµων εταιρειών, δηλαδή την έννοια της ευθύνης και της αλληλέγγυας ευθύνης των
µετόχων στις ανώνυµες εταιρείες.
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Είναι πάρα πολύ κρίµα µέσα στον πανικό να πάρουµε µέτρα
τα οποία έχουν µονιµότερο και σχεδόν δοµικό χαρακτήρα για την
οικονοµία και να µην τα αφήσουµε στην άκρη, περνώντας µε τις
γρήγορες διαδικασίες τα υπόλοιπα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πρέπει να εξαιρεθεί και το άρθρο 31.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα τα αναπτύξετε,
κυρία Λυµπεράκη.
Ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπατε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωµα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας να ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δικαίωµα είπα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δικαίωµα, έστω. Δικαίωµα το οποίο
δεν έχει η Χρυσή Αυγή, παρ’ ότι έχει τον απαιτούµενο αριθµό
Βουλευτών. Προχθές η Νέα Δηµοκρατία έδωσε µεγάλη παράσταση µαζί µε άλλα κόµµατα, προκειµένου το αίτηµα της Χρυσής
Αυγής να µην γίνει δεκτό, γιατί πολύ απλά κάποιος εισαγγελέας
φυλακών δεν δίνει το δικαίωµα σε εκλεγµένους Βουλευτές του
ελληνικού Κοινοβουλίου για τρίτη συνεχόµενη φορά να παραβρίσκονται σε σοβαρότατες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας.
Ενηµερώνουµε το Σώµα -αν και δεν σας πολυενδιαφέρει πολύ,
απ’ ό,τι έχουµε καταλάβει γενικώς, αλλά ακούει και ο ελληνικός
λαός- ότι εχθές εδόθη άδεια στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Χρυσής Αυγής κ. Παππά να παραβρίσκεται στη Διάσκεψη
των Προέδρων, αλλά του απαγορεύτηκε να πάει στην Επιτροπή
Οικονοµικών, όπου θα έπρεπε να είναι παρών, δύο αίθουσες παραδίπλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Με τι δικαιολογία;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Με καµµία δικαιολογία, κύριε Τασούλα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα σκεπτικό, κύριε Τασούλα,
αν σας ικανοποιεί αυτό. Θα σας στείλουµε µετά και το απορριπτικό του εισαγγελέα.
Ο ίδιος εισαγγελέας που είπε ότι µπορεί ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής να βρίσκεται στη Διάσκεψη των
Προέδρων, ο ίδιος εισαγγελέας δεν επέτρεψε να πάει, ενώ βρισκόταν εδώ, στην Επιτροπή Οικονοµικών, στην οποία συζητείτο
ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, αυτό για το οποίο θα µιλήσουµε σήµερα στην Ολοµέλεια. Αυτά προς ενηµέρωση του Σώµατος.
Δεύτερον, για τη στιχοµυθία που ακούστηκε πριν για συγκεκριµένα άρθρα ότι δεν έχουν την έννοια του κατεπείγοντος, αν
και εφόσον δεν έχουν την έννοια του κατεπείγοντος, δεν υπάρχει
και λόγος να έρθουν σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ήρθε ούτως ή
άλλως καθυστερηµένα. Πολύ σωστά το έθεσε ο σύντροφος Παφίλης. Είχατε ενάµιση µήνα καιρό. Θα µπορούσατε κάπως να το
έχετε δροµολογήσει, ώστε να έρθει µε σωστές διαδικασίες και
να µην είσαστε κι εσείς ανακόλουθοι στις εξαγγελίες σας τις
προεκλογικές και τις µετεκλογικές.
Οπότε κάποια άρθρα, τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα του
κατεπείγοντος, θα µπορούσαν να µην είναι σε αυτό το νοµοσχέδιο, για να µην υπάρχουν προστριβές. Γιατί το ζητούµενο είναι
οι εκατό δόσεις που εκατοµµύρια συµπολιτών µας, ελεύθεροι
επαγγελµατίες, ιδιώτες, βιοτέχνες και άλλοι πλήττονται και σίγουρα δεν θέλουν µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο -που απ’ ό,τι φαίνεται συµφωνούν οι περισσότεροι- να περάσουν κι άλλα άρθρα,
τα οποία για κάποιους λόγους δεν θα έπρεπε να είναι στο εν
λόγω νοµοσχέδιο.
Από την άλλη δεν ξέρουµε τον λόγο της πρεµούρας κάποιων
για συγκεκριµένα άρθρα για το «Παράκτιο Μέτωπο». Ίσως µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο έχουν συµφέροντα. Θα τοποθετηθούµε αργότερα στην Ολοµέλεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ακουστήκατε, κύριε
Παναγιώταρε.
Ο κ. Αθανάσιος Πετράκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι ότι οι συνάδελφοι ήθελαν να καταγραφούν και
στην Ολοµέλεια οι ενστάσεις που διατύπωσαν στην επιτροπή.
Απαντήσαµε στην επιτροπή. Απαντούµε και σήµερα, λοιπόν, στην
Ολοµέλεια ότι το κατεπείγον του ζητήµατος βρίσκεται στο να
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συµβάλουµε να ανακουφιστούν τα φυσικά πρόσωπα και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν διαλυθεί από τις πολιτικές
που εφαρµόστηκαν τα πέντε προηγούµενα χρόνια. Από την τεράστια υπερφορολόγηση, και αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Γι’ αυτό προχωρούµε στις ρυθµίσεις προς τις εφορίες, τους
δήµους και τα ασφαλιστικά ταµεία, µε στόχο να υπάρξει ανακούφιση -επαναλαµβάνω- των φυσικών προσώπων, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και παράλληλα να µαζευτούν χρήµατα για
τα δηµόσια ταµεία.
Άρα αυτό είναι το κατεπείγον αυτής της υπόθεσης.
Αυτό το γνωρίζουν οι συνάδελφοι, διότι τη θετική γνώµη γι’
αυτές τις ρυθµίσεις την έχουν και όλοι οι φορείς που υπάρχουν
στο εµπόριο και τη βιοτεχνία.
Συνεπώς νοµίζω ότι η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να
προχωρήσουµε στην έναρξη της διαδικασίας, για να αρχίσει η
συζήτηση του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πετράκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης από τους ΑΝΕΛ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη στιγµή που εισάγεται, όπως πολύ σωστά είπατε, από
τις Διαρκείς Επιτροπές µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, παρέλκει οποιαδήποτε κουβέντα για απόσυρση διατάξεων. Γίνεται
καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εµάς τους Ανεξάρτητους
Έλληνες µας ενδιαφέρει η ουσία της υπόθεσης. Και η ουσία του
νοµοσχεδίου είναι οι εκατό δόσεις.
Παρακαλώ πολύ να προχωρήσουµε στη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να προχωρήσουµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όχι, δεν έχετε το δικαίωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα τα εξής:
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής
Αργολίδος κ. Γεώργιος Γαλέος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Ως οµιλητής ορίζεται ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Το Ποτάµι» µας
γνωρίζει ότι ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος ορίζεται η Βουλευτής κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη και ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης Θεοχάρης. Επίσης, µε υπογραφή του κ.
Παναγιώτη Καρκατσούλη, ορίζεται οµιλήτρια η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Μάρκου.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος ορίζεται ως οµιλητής
ο Βουλευτής κ. Κατσώτης Χρήστος. Επίσης, µε υπογραφή του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Παφίλη Αθανάσιου ως ειδικός
αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Παφίλης Αθανάσιος.
Ο κ. Νίκος Νικολόπουλος από τους ΑΝΕΛ µας γνωστοποιεί ότι
εισηγητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκκαλης
και οµιλητής ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος.
Από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ.
Ιωάννης Κουτσούκος, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης και ως οµιλητής ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ µας γνωστοποιήθηκε ότι ως οµιλητές ορίζονται η Βουλευτής κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου και ο Βουλευτής κ. Μπαλαούρας Γεράσιµος.
Από τη Νέα Δηµοκρατία, µε υπογραφή του κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, µας γνωστοποιήθηκε ότι οµιλητές ορίζονται οι Βουλευτές
κ. Ιωάννης Βρούτσης και κ. Μάκης (Μαυρουδής) Βορίδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τον λόγο έχει ο εισηγητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευστάθιος Γιαννακίδης…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα απαντήσει η Κυβέρνηση;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): …εκτός κι αν η
κυρία Υπουργός θέλει να δώσει κάποιες απαντήσεις, να κάνει κάποια βελτίωση ή βεβαίως να κάνει κάποια διευκρίνιση επί των αιτιάσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και όσων µίλησαν.
Κυρία Υπουργέ, θα θέλατε τον λόγο;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε τον λόγο,
κυρία Υπουργέ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Ήθελα να πω ότι δεν περίµενα ποτέ ότι σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα θα βρισκόµουν να συµφωνώ µε τον κ. Γεωργιάδη,
έστω και κατά το ήµισυ, αλλά όλα συµβαίνουν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όλα συµβαίνουν.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Όντως, ο κ. Γεωργιάδης έχει δίκιο για τον τρόπο µε
τον οποίο είχε γραφεί η νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 24,
αφού µας είπε όλα αυτά τα φοβερά. Και βέβαια δεν έγινε καµµία
αναγνώριση, όπως είπε ο κ. Κουτσούκος, περί «υπόπτων συναλλαγών». Αυτό που έγινε είναι ότι όταν σου λένε «ελέφαντας», συνήθως είναι λίγο δύσκολο να επικαλεστείς τον καθρέφτη που
δείχνει κάτι διαφορετικό.
Όντως από τη µία παράγραφο, µε δύο φράσεις, της νοµοτεχνικής βελτίωσης πρέπει να φύγει η πρώτη φράση, γιατί πράγµατι µπορεί να ερµηνευθεί ότι δίνουµε εντολές στη δικαστική
εξουσία αναβολής των δικών, αν αρχίσουν δίκες χωρίς να έχει
διοριστεί εκκαθαριστής. Και λέω «των δικών», γιατί δεν υπάρχει
µία δίκη. Έτσι όπως τα έλεγε ο κ. Γεωργιάδης, νοµίζαµε κι εµείς
ότι υπάρχει µία δίκη. Υπάρχει ολόκληρη σειρά δικών, διαφορετικού περιεχοµένου, οι οποίες βέβαια θα γίνουν κανονικά µέχρι να
τελεσιδικήσουν.
Δε χρειάζεται να νοµοθετηθεί. Αυτό που είναι η βασική αποστολή κάθε δηµόσιου λειτουργού, είτε είναι Υπουργός, είτε είναι
µέλος της Κυβέρνησης, είτε είναι Βουλευτής, είναι η προάσπιση
του δηµοσίου συµφέροντος. Σε αυτό είµαστε δεσµευµένοι όχι
µόνο ηθικοπολιτικά, αλλά και νοµικά. Θυµίζω ότι κάποιοι απ’ αυτούς που βρέθηκαν σε αυτόν τον χώρο, έφυγαν µε «βραχιολάκια»
για τέτοιες ιστορίες.
Είµαστε, λοιπόν, και από άποψη ηθικής και από άποψη νοµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µότητας και από άποψη δέσµευσης ουσιαστικής και τυπικής,
υποχρεωµένοι να υπερασπιστούµε µέχρι τέλους, σε κάθε περίπτωση, το δηµόσιο συµφέρον και αυτό θα κάνουµε.
Μπορώ να σας διαβάσω τη νοµοτεχνική βελτίωση που είναι
λίγο κινέζικα, όπως θα σας µοιραστεί τώρα και να σας διαβάσω
τι µένει µετά, για να καταλαβαίνουµε σε απλά ελληνικά.
Νοµοτεχνική βελτίωση: Διαγράφεται η φράση που έχει προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1, του άρθρου 24 του σχεδίου
νόµου από «οι εκκρεµείς κατά το χρόνο λύσης της εταιρείας
δίκες…» έως «…από τον Εκκαθαριστή».
Στην επόµενη πρόταση προστίθεται στην τελευταία σειρά της
η λέξη «εκκρεµών» µεταξύ της λέξης «των» και της λέξης «δικών»
και προστίθεται, επίσης, η φράση «της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.»» µετά τη λέξη «δικών» .
Με άλλα λόγια διαγράφεται η πρώτη από τις δύο προτάσεις
που λέει: «Οι εκκρεµείς κατά το χρόνο λύσης της εταιρείας δίκες
σε κάθε βαθµό αναβάλλονται, εφόσον έχουν προσδιοριστεί πριν
το διορισµό του Εκκαθαριστή και συνεχίζονται µέχρι την τελεσιδικία τους από τον Εκκαθαριστή».
Εδώ εννοούσαµε προφανώς -δεν δίναµε εντολή αναβολής στη
δικαιοσύνη- ότι θα αιτηθεί αναβολής αυτός ο οποίος θα εκπροσωπεί το δηµόσιο, αν δεν έχει προλάβει, σε οποιαδήποτε από τις
δίκες που υπάρχουν προγραµµατισµένες, να έχει διοριστεί εκκαθαριστής. Αλλιώς, είναι προφανές από τον νόµο ότι τη νόµιµη
εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος
έχει ο εκκαθαριστής. Και µένει η φράση «µε την υπουργική απόφαση της επόµενης παραγράφου, ορίζεται η νοµική εκπροσώπηση της εταιρείας και η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για
την εκτέλεση των εκκρεµών δικών της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.»».
Δεύτερον, υπάρχει µία νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 1, παράγραφος 4, εκεί που αναφέρεται ότι και τα χρέη προς τους δήµους µπαίνουν στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. Η ακριβέστερη
διατύπωση -θα µοιραστεί και αυτό, περιµένω να το φέρουν- είναι:
«…ή τη µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα των προς ένταξη ή
των ήδη ενταγµένων ιδιοκτησιών».
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ.
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Αυτές είναι οι δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες
από στιγµή σε στιγµή θα µοιραστούν. Κατά τη γνώµη µου, µε
αυτόν τον τρόπο το άρθρο 24 είναι απολύτως ξεκάθαρο ως προς
το περιεχόµενό του.
Επίσης, ήθελα να κάνω –και µε αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρεµία διευκρίνιση για το άρθρο 21 σε σχέση µε τις τριγωνικές συναλλαγές. Στο άρθρο προβλέπεται υπουργική απόφαση κατ’
εξουσιοδότηση του νόµου. Με αυτήν θα αντιµετωπιστεί ο έλεγχος που προβλέπεται, όπως και τα στοιχεία µε τα οποία ο φορολογούµενος θα µπορεί να αποδείξει τη νοµιµότητα της
συναλλαγής και θα προβλεφθεί ότι στις υποθέσεις στις οποίες
εκ των εγγράφων προκύπτει αυταπόδεικτα η νοµιµότητα της συναλλαγής, θα παρέχεται η δυνατότητα κατευθείαν απαλλαγής
από την υποχρέωση καταβολής του επιπλέον φόρου.
Με άλλα λόγια, όταν είναι φανερό ότι δεν είσαι ελέφαντας, δεν
θα υποχρεούσαι να προκαταβάλλεις 26% για να αναγνωριστεί
αυτό κάποια στιγµή.
Θα υπάρχουν αναλυτικά τα κριτήρια µε τα οποία αυτοί που
είναι προφανές ότι έχουν συνήθεις και όχι τριγωνικές συναλλαγές, δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλουν τίποτα. Οι υπόλοιποι,
δηλαδή αυτοί που από τον φάκελο που θα φέρουν θα είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβληµα ή ότι υπάρχει γκρίζα ζώνη, θα προκαταβάλλουν το 26% και θα ελέγχεται και θα ολοκληρώνεται ο
έλεγχος εντός του έτους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επί τίνος θέµατος,
κύριε Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επ’ αυτών που είπε η
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όχι, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µη χαλάσουµε τη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γεωργιάδη
σας παρακαλούµε. Θα ζητήσουν τον λόγο και όλοι οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά σοβαρό θέµα.
Ένα λεπτό θέλω. Δεν θέλω παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, είναι η
τρίτη αλλαγή που κάνετε από χθες στο άρθρο 24! Η τρίτη αλλαγή!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Έτσι είναι η Βουλή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μην βιάζεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε,
κύριε συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ δεν µιλάµε για απλές
νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Μιλάµε για την τρίτη αλλαγή επί της
ουσίας ενός άρθρου.
Σας ρωτήσαµε και σας ρωτάµε από χθες: Ποιος είναι ο κατεπείγον λόγος για να ψηφιστεί µε αυτήν τη διαδικασία;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Το είπαµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν έχει ειπωθεί τίποτα
για το κατεπείγον. Δεν έχει λεχθεί, κύριε Πρόεδρε, ούτε µία λέξη
για ποιο λόγο βιάζεται.
Πηγαίνω στην ουσία. Διαβάζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
από την έκθεση της επιτροπής της Βουλής: «Επισηµαίνεται εν
προκειµένω ότι τα ζητήµατα για τα οποία παρέχεται η ως άνω
νοµοθετική εξουσιοδότηση για το άρθρο 24, θα έπρεπε να προσδιορίζονται έστω και κατά γενικές κατηγορίες στην προτεινόµενη
διάταξη, ώστε να καταλείπεται στους αρµόδιους Υπουργούς η
ειδικότερη ρύθµισή τους ή ρύθµιση θεµάτων µε λεπτοµερειακό
χαρακτήρα.».
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Δηλαδή, εδώ σας λένε ότι όπως είναι γραµµένο αυτό το
άρθρο, θα δηµιουργήσει πλήθος νοµικών προβληµάτων.
Κυρία Υπουργέ, πραγµατικά σας τα λέω καλόπιστα, δεν αµφισβητώ σε κανένα σηµείο την ηθική σας συγκρότηση, ούτε κατά
κεραία. Το ξεκαθαρίζω. Θέλω, όµως, να µου εξηγήσει η αρµόδια
Υπουργός τα εξής: Κατ’ αρχάς να διορθώσω. Δεν είναι πολλές
οι δίκες, κυρία Υπουργέ. Εάν είχαµε την κανονική διαδικασία, ο
κ. Μηταράκης που ήταν αρµόδιος Υπουργός της προηγούµενης
κυβερνήσεως, θα σας εξηγούσε αυτό που είχε εξηγήσει σε µας.
Όλες οι υπόλοιπες δίκες είναι ήσσονος σηµασίας. Είναι δίκες
που έχουν να κάνουν µε προσφυγές κατοίκων κ.λπ..
Υπάρχει µία συγκεκριµένη δίκη, στις 28 Απριλίου, που έχει από
πίσω τεράστιο δηµόσιο συµφέρον. Έχει να κάνει µε την αντιδικία
µιας µεγάλης εταιρείας, της «Αττικός Ήλιος», µε το ελληνικό δηµόσιο. Εσείς λέτε –ακούστε τι είπατε τώρα- ότι θα αιτηθείτε αναβολή στο δικαστήριο. Θα αιτηθείτε αναβολή! Δηλαδή, εάν το
δικαστήριο δεν δώσει την αναβολή και εσείς δεν έχετε ορίσει εκκαθαριστή –γιατί δεν θα προλάβετε να τον έχετε ορίσει µέχρι
τότε- τότε θα χάσει το ελληνικό δηµόσιο τη δίκη και θα κερδίσει
ένας επιχειρηµατίας. Μπορεί να έχει και δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι
έχει άδικο ο επιχειρηµατίας. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο.
Όµως, θα κερδίσει ο επιχειρηµατίας, γιατί το ελληνικό δηµόσιο
θα έχει µείνει ανεκπροσώπητο επειδή εσείς θα έχετε ψηφίσει το
άρθρο 24.
Σας ρωτάω, λοιπόν, από χθες και δεν µου έχετε απαντήσει. Θα
επαναλάβω το ερώτηµά µου. Εγώ δεν είπα τίποτα το ύποπτο. Το
ξεκαθαρίζω. Δεν αµφισβητώ την ηθική σας συγκρότηση, ούτε τη
δική σας ούτε κανενός µέλους του Κοινοβουλίου.
Σας ερωτώ, όµως: Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε αυτό το άρθρο µε την κατεπείγουσα
διαδικασία, όταν εσείς η ίδια σε διάστηµα δέκα ωρών το έχετε
αλλάξει τρεις φορές, όταν η νοµοτεχνική υπηρεσία της Βουλής
µας λέει ότι είναι λάθος γραµµένο, όταν δεν µας έχετε εξηγήσει
για ποιο λόγο βιάζεστε; Τι θα πείραζε, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει σε επόµενο νοµοσχέδιο, ώστε να
καλέσουµε τους νοµικούς εκπροσώπους, τους εργαζοµένους,
τους δηµάρχους και σε ένα µήνα να το έχετε ψηφίσει και να πάµε
παρακάτω; Δεν πιστεύω να φοβάστε ότι δεν θα είστε σε ένα µήνα
Κυβέρνηση!
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ποιος ο λόγος, κυρία Υπουργέ; Σας εκλιπαρούµε, σας το ζητάµε, το απαιτούµε, το κάνουµε σαφές: Θέλουµε να αποσύρετε
το άρθρο 24, διότι σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να βρεθείτε,
χωρίς να το θέλετε, χωρίς να το έχετε σκοπό, χωρίς να αµφισβητούµε την ηθική σας ακεραιότητα, σε µια τεράστια βλάβη του ελληνικού δηµοσίου. Μετά, στην κανονική διαδικασία, αν δεν
αποσυρθεί, που ελπίζω να αποσυρθεί, θα σας δώσουµε και τα
έγγραφα, για να τα δείτε και να τα πιστέψετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ακουστήκατε, κύριε
Γεωργιάδη, θα τα λάβει υπ’ όψιν της η Κυβέρνηση.
Κύριε Πετράκο, θέλετε τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Όχι.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να το αποσύρετε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Φυσικά, δεν θα το αποσύρουµε.
Είναι πολύ απλός ο λόγος για τον οποίο επειγόµαστε. Εσείς
είπατε: «τι σας εµποδίζει να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία;
Σε ένα µήνα µπορείτε να το έχετε ψηφισµένο». Εµείς σε ένα
µήνα, αν είναι δυνατόν –δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουµε- θέλουµε να έχουµε το νέο ταµείο, δεν θέλουµε τότε να ψηφίζουµε
για το νέο ταµείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όλα µαζί σε ένα νόµο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό που λέτε είναι χειρότερο. Φέρτε το σε ένα νόµο όλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γεωργιάδη,
απήντησε η κυρία Υπουργός.
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Ο κ. Γιαννακίδης Ευστάθιος, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
να µας πείτε ώρα λήξης και ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα το ανακοινώσω
τώρα, κύριε Πρόεδρε.
Η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει σήµερα. Θα γίνει στο διάστηµα µεταξύ 8 και 10 το βράδυ. Αυτό θα εισηγηθώ στο Προεδρείο. Συνεπώς να γνωρίζουν οι συνάδελφοι…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Γιατί δεν λέτε τι ώρα ακριβώς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Διότι ενδεχοµένως
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να υπάρξει ανατοποθέτηση, κυρία Μπακογιάννη. Θα γίνει συζήτηση, µε τα αιτήµατα που έθεσε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας. Να γνωρίζει, µιας και µου τέθηκε το θέµα από δικούς
σας Βουλευτές, ότι θα γίνει σήµερα. Δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά λόγω της φύσης της συζήτησης και θα γίνει την ώρα που
σας πρότεινα. Αυτό θα εισηγηθώ.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί των άρθρων 16,
17, 21 και 24 του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας», της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις. Παρών.
Ο κ. Πλακιωτάκης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Βορίδης Μαυρουδής. Παρών.
Ο κ. Βρούτσης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Γιακουµάτος Γεράσιµος. Παρών.
Ο κ. Γιαννάκης Στέργιος. Παρών.
Ο κ. Τασούλας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κουκοδήµος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Μπούρας Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Δαβάκης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Αθανασίου Χαράλαµπος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών. Όλοι εδώ είστε. Έχετε φροντίσει να είστε εδώ.
Συνεπώς παρέλκει η περαιτέρω ανάγνωση.
Κύριε Γιαννακίδη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επιδεινούµενη κρίση των τελευταίων ετών, η διαρκής µείωση
µισθών και εισοδηµάτων και η έκρηξη της ανεργίας είχαν σαν
αποτέλεσµα την πραγµατική αδυναµία σηµαντικού µέρους πολιτών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των φορολογικών τους υποχρεώσεων και συνακόλουθα τη συσσώρευση
ανείσπρακτων βεβαιωµένων οφειλών από πλευράς του κράτους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ησυχία!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Η επίλυση του ζητήµατος των ληξιπρόθεσµων οφειλών είναι, συνεπώς, µέρος µιας πολιτικής αναγκαίας και µη επιδεχόµενης αναβολής, η οποία στοχεύει στην
προσπάθεια ανάκαµψης της χώρας και των πολιτών.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ακούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όσοι αποχωρείτε,
ησύχως σας παρακαλώ, για να ακουστεί ο συνάδελφος.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Η προωθούµενη ρύθµιση αφορά
ληξιπρόθεσµες οφειλές µέχρι την 1η Μαρτίου και προβλέπει κλιµακωτή απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης
καταβολής έως και 100%. Ο αριθµός των δόσεων µπορεί να
ανέλθει µέχρι τις εκατό, ενώ ορίζεται ελάχιστη µηνιαία δόση
ποσού 20 ευρώ.
Στη ρύθµιση του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται, επίσης, το
σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 25-5-2015
προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. Σκοπεύουµε, έτσι, να απελευθερώσουµε πλήθος πολιτών και επιχειρήσεων από τον βραχνά των
χρεών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται και η άµεση ενίσχυση των
κρατικών εσόδων.
Σηµειώνεται ότι πάνω από τρεισήµισι εκατοµµύρια φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές µικρότερες από 5.000 ευρώ.
Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν αυτήν την πραγµατικότητα, το
νοµοσχέδιο προβλέπει ότι βασικές οφειλές µέχρι του ποσού των
5.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσµης καταβολής αφού υπαχθούν στη ρύθµιση, ενώ η
ετήσια επιβάρυνση για µεγαλύτερες οφειλές διαµορφώνεται στο
3%.
Επιπλέον, προσφέρεται στους οφειλέτες η δυνατότητα να
ρυθµίσουν και σειρά από άλλες οφειλές, όπως εκείνες που τελούν σε αναστολή ή εκείνες που ήδη έχουν υπαχθεί σε κάποιο
ισχύον πρόγραµµα ρύθµισης.
Το ίδιο ισχύει και για οφειλές που αφορούν σε παλαιότερες
φορολογικές περιόδους µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2014.
Ακόµη µέχρι τις 26 Μαΐου µπορούν αν υπαχθούν στο πρόγραµµα βεβαιωµένες οφειλές, οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί
πρωτοδίκως.
Οι σχετικές διατάξεις, οι οποίες εξειδικεύονται στα άρθρα 3
και 4, κάνουν σαφές ότι σε σχέση µε τα αντίστοιχα προηγούµενα
εγχειρήµατα στο παρόν νοµοσχέδιο έχουµε προσπαθήσει να µει-
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ώσουµε όσο περισσότερο µπορούµε τα προαπαιτούµενα, προκειµένου να ενταχθεί σε αυτό και να ευεργετηθεί από τις προβλέψεις του ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός οφειλετών.
Τα άρθρα 5 έως 7 ορίζουν ζητήµατα τεχνικής φύσεως, όπως
ο τρόπος και η προθεσµία υποβολή της αίτησης, η οποία λήγει
στις 26 Μαΐου, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασής της
έως και ένα µήνα.
Επιπλέον, εξειδικεύεται ο τρόπος καταβολής των δόσεων και
πιο συγκεκριµένα η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών εργάσιµων από την ηµεροµηνία της αίτησης, ενώ οι επόµενες έως
την τελευταία εργάσιµη των εποµένων µηνών.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόµενες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταµήνου ή τρεις συνεχόµενες δόσεις κατά το επόµενο διάστηµα, τότε η ρύθµιση
χάνεται, ενώ το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και
του ΦΠΑ.
Οι συγκεκριµένες διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8
είναι πολύ πιο ευνοϊκές για τον οφειλέτη συγκριτικά µε το προηγούµενο πλαίσιο. Αυτό γίνεται προκειµένου να µπορέσει να παραµείνει εντός ρύθµισης σε βάθος χρόνου και να ωφεληθεί απ’
αυτήν ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός οφειλετών.
Στην ίδια λογική παρέχονται επιπλέον κίνητρα, όπως η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης των οφειλών σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης µε ταυτόχρονη απαλλαγή από τις ανάλογες
προσαυξήσεις.
Επιπρόσθετα, ο οφειλέτης µπορεί κατά τη διάρκεια της ρύθµισης να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραµµα µε διαφορετικό αριθµό δόσεων για το υπόλοιπο ποσό. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, ο συνολικός αριθµός δόσεων δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις εκατό.
Η υπαγωγή και, κυρίως, η συµµόρφωση στις ρυθµίσεις του
τρέχοντος νοµοσχεδίου συνεπάγεται µία σειρά από ευεργετήµατα για τον οφειλέτη, όπως, για παράδειγµα, η χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας και η άρση των κατασχέσεων που έχουν
επιβληθεί στα χέρια τρίτων.
Ερχόµαστε µε αυτόν τον τρόπο να εξορθολογίσουµε το σχετικό πλαίσιο, καθώς µέχρι σήµερα ο οφειλέτης έπρεπε να πληρώσει πολύ µεγαλύτερα ποσά της τάξης του 50% ή ακόµη και
100%.
Νοµοθετούµε λαµβάνοντάς υπ’ όψιν τις συνθήκες που έχει διαµορφώσει η οικονοµική κρίση στον κόσµο της εργασίας, αλλά
και την ανάγκη της οικονοµίας για µεγαλύτερη ρευστότητα.
Το άρθρο 12 ορίζει τα δικαιώµατα που διατηρεί το δηµόσιο
απέναντι στον οφειλέτη εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη.
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα συµψηφισµού των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του δηµοσίου, διαδικασία
που εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 13.
Επίσης, στο άρθρο 14 ορίζεται πως κατά τη διάρκεια υπαγωγής σε πρόγραµµα ρύθµισης αναστέλλεται τυχόν παραγραφή
των σχετικών οφειλών.
Ένα σηµαντικό σηµείο του νοµοσχεδίου συνίσταται στην έκπτωση που προσφέρεται στον οφειλέτη σε περίπτωση που αυτός
προκαταβάλει ένα σηµαντικό ποσό που ανέρχεται, τουλάχιστον,
στο δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης. Σε αυτήν την περίπτωση,
χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής του επιλεγόµενου προγράµµατος.
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να
ωφεληθούν σηµαντικά από το πρόγραµµα, ενώ, ταυτόχρονα,
αναµένεται να τονωθούν σηµαντικά και άµεσα τα δηµόσια έσοδα.
Γι’ αυτόν τον λόγο και τίθεται προθεσµία για χρήση της εν λόγω
διάταξης µέχρι και τις 27 Απρίλη.
Επιπλέον, το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρεί να εκλογικεύσει το
υπάρχον πλαίσιο προστίµων, καθώς µέχρι σήµερα είχε αγνοηθεί
το γεγονός των µεταξύ τους αντανακλάσεων.
Πιο συγκεκριµένα, µε τα άρθρα 18 και 19 επιδιώκεται η αποφυγή της υπέρµετρης επιβάρυνσης του οφειλέτη ταυτόχρονα
και µε πρόστιµο και µε τόκο εκπρόθεσµης καταβολής. Έτσι, τερµατίζεται η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η επιβάρυνση του χαρτοφυλακίου των
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ληξιπρόθεσµων οφειλών µε υπέρογκα πρόστιµα. Την ίδια στιγµή
καταργείται η επιβάρυνση για ληξιπρόθεσµες οφειλές µικρότερες των 50.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι για
χρέη µέχρι και 150.000 ευρώ.
Συνεπώς δηµιουργείται το πλαίσιο όχι µόνο για την προστασία
των µικροοφειλετών αλλά και για τον άµεσο τερµατισµό των διώξεων απέναντί τους.
Το προηγούµενο καθεστώς, το οποίο οδηγούσε στην προσωποκράτηση και τον εξευτελισµό συµπολιτών µας για ποσά της
τάξης των 2.000 και 3.000 ευρώ, είναι κάτι που εδώ και καιρό
έπρεπε να έχει σταµατήσει. Σήµερα η Κυβέρνηση έρχεται να
δώσει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 επιχειρείται να µπει ένα τέλος
στις τριγωνικές συναλλαγές. Η Κυβέρνηση παραµένει συνεπής
στη δέσµευσή της για πάταξη της φοροδιαφυγής, ξεκινώντας
από τις έκνοµες δραστηριότητες των µεγάλων επιχειρήσεων παραβατών.
Ταυτόχρονα, λαµβάνεται µέριµνα υπέρ των πιο αδύνατων κοινωνικών στρωµάτων, καθώς θεσπίζεται ευνοϊκότερος τρόπος φορολόγησης του τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει για
φορολογούµενους χωρίς εισόδηµα, ενώ προβλέπεται η κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης σε περίπτωση απόκτησης εισοδήµατος µόνο από τόκους και ακίνητα.
Επιπλέον, στην κατεύθυνση δηµιουργίας ενός δικαιότερου φορολογικού πλαισίου τροποποιούνται µια σειρά από διατάξεις του
κώδικα ΦΠΑ. Επιχειρείται να αντιµετωπιστούν ζητήµατα που προκύπτουν για µία σειρά από υπόχρεους, όπως είναι για παράδειγµα οι αγρότες κανονικού καθεστώτος και αφορούν στην
πολυπλοκότητα και την ασάφεια του παρόντος καθεστώτος.
Με το άρθρο 23 παρατείνεται ως το τέλος του έτους η ισχύς
του πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισµού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Αποτρέπεται έτσι
µια νέα χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία που θα σήµαινε η
διενέργεια νέου διαγωνισµού, ενώ διασφαλίζεται η δυνατότητα
πρόσληψης των αδιόριστων επιτυχόντων, προκειµένου να καλυφθούν άµεσα επιχειρησιακές ανάγκες, όπως υπαγορεύονται από
τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.
Με το άρθρο 24 προβλέπεται η κατάργηση της «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» και η απορρόφηση της «Εταιρείας Ακινήτων
Δηµοσίου» από ένα νέο φορέα διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας που πρόκειται να δηµιουργηθεί. Η ακίνητη περιουσία της
«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» θα απορροφηθεί από τον νέο
φορέα, που στόχο θα έχει την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας προς όφελος και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, καθώς
τα έσοδα που θα προκύψουν θα αξιοποιούνται κυρίως για τη
χρηµατοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη
στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ µε αποφάσεις Υπουργών
Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού θα ρυθµιστούν ζητήµατα προσωπικού, λύσης και εκκαθάρισης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νοµοσχεδίου επιχειρείται
η ενδυνάµωση της εργασίας του ΣΔΟΕ µε τις κατά τόπους ΔΟΥ,
ενώ παράλληλα ενισχύεται ο ρόλος της Ειδικής Γραµµατείας του
ΣΔΟΕ.
Η ενδυνάµωση των ελεγκτικών και φορολογικών αρχών, ο καλύτερος συντονισµός τους και η απαλοιφή των γραφειοκρατικών
κωλυµάτων κινούνται όχι µόνο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δηµοσίων εσόδων, αλλά και στη δικαιότερη και περισσότερο στοχευµένη λειτουργία του σχετικού µηχανισµού.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και διατάξεις του άρθρου 26,
µέσω των οποίων επιδιώκεται η αποκατάσταση αδικιών που προκλήθηκαν εις βάρος καλόπιστων φορολογουµένων οι οποίοι δέχθηκαν να υπαχθούν σε δικαστικούς συµβιβασµούς.
Με το άρθρο 27 το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να ρυθµίσει και
µία σειρά από σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στον καθορισµό της οριογραµµής του αιγιαλού, καθώς και την προστασία
του απέναντι σε επεκτατικές δραστηριότητες ιδιωτών.
Η έννοια του κατεπείγοντος δικαιολογείται από τα τρέχοντα
ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για τον καθορισµό του, καθώς
είναι αναγκαίο να προστατευθούν τα δικαιώµατα του δηµοσίου.
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Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου συµπυκνώνει τις πρώτες κινήσεις της Κυβέρνησης, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το
εξαιρετικά σοβαρό ζήτηµα των σωρευµένων ασφαλιστικών οφειλών και να εξασφαλιστεί η σταδιακή αποπληρωµή τους.
Η ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων συνιστά
µία εκ των βασικών παραµέτρων του παρόντος νοµοσχεδίου, το
οποίο πέρα από το εισπρακτικό κοµµάτι λαµβάνει µέριµνα και για
τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων, κυρίως των µικροµεσαίων, τη συντήρηση των επαγγελµατιών και
των αυτοαπασχολούµενων, αλλά και την ανάσχεση του υφεσιακού κλίµατος της οικονοµίας και την επανεκκίνησή της.
Πιο συγκεκριµένα, προβλέπεται ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρώντας το
ΝΑΤ, έως την 1η Φεβρουαρίου 2015, ενώ η προθεσµία υπαγωγής
ορίζεται µέχρι το τέλος του Απρίλη. Το πλαίσιο της ρύθµισης
προβλέπει ευνοϊκότερους όρους αποπληρωµής των ασφαλιστικών οφειλών µέσω εφάπαξ αποπληρωµής είτε ως πενήντα δόσεις είτε ως εκατό δόσεις.
Ανάλογα µε τον επιλεγόµενο τρόπο παρέχεται έκπτωση στις
προσαυξήσεις, στα τέλη καθυστέρησης και στις λοιπές επιβαρύνσεις σε ποσοστό 100%, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής,
75% έως πενήντα δόσεις και 50% έως εκατό δόσεις.
Το επιτόκιο πληρωµής ορίζεται στο 3% ετησίως για οφειλές
µεγαλύτερες από 5.000 ευρώ, ενώ συγχωρείται καθυστέρηση
πληρωµής µίας δόσης ανά δωδεκάµηνο.
Για οφειλές µικρότερες από 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ετήσια
προσαύξηση, για να διευκολυνθούν οι µικροεπαγγελµατίες που
εθίγησαν από την κρίση. Αυτό το µέτρο αφορά ενενήντα, περίπου, χιλιάδες ασφαλισµένους. Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθµιση είναι η πληρωµή τρεχουσών εισφορών από την 1-2-2015 και
δύναται να συµµετάσχουν σε αυτήν οφειλέτες που ήδη έχουν
υπαχθεί και σε άλλες ρυθµίσεις.
Επίσης, προστατεύονται αυτοί που αποδεδειγµένα δεν είχαν
εισόδηµα το 2014, µε αναστολή εισπρακτικών µέτρων και διώξεων για δώδεκα µήνες και δυνατότητα ένταξής τους στη ρύθµιση µέχρι 31-3-2016. Έτσι, προστατεύονται και αυτοί που µέσα
στην κρίση έχασαν τη δυνατότητα να αντεπεξέρχονται στις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Τέλος, προβλέπονται ακόµα ευνοϊκότεροι όροι για νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου και των ΟΤΑ, που επιδιώκουν κοινωφελείς
και άλλους δηµόσιους σκοπούς, καθώς και ενώσεις γεωργικών
συνεταιρισµών, µε τη δυνατότητα αποπληρωµής έως και εκατόν
πενήντα δόσεις, µε έκπτωση επί των προσαυξήσεων κατά 50%.
Στόχοι είναι το σταµάτηµα της σταδιακής εξόδου οφειλετών
από τις ρυθµίσεις στις οποίες υπάγονται και θα υπαχθούν και η
διατήρηση στην ενεργό οικονοµία επιχειρήσεων και επαγγελµατιών. Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα έσοδα των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, αφού πλέον άνθρωποι που δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους µπορούν να µπουν σε ευνοϊκές γι’ αυτούς ρυθµίσεις.
Επιπλέον, παρατείνεται µέχρι το τέλος του 2016 η δυνατότητα
των ασφαλισµένων για επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ, ώστε να µειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους. Επίσης, δίνεται η
δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους έως και τρεις κατηγορίες χαµηλότερα σε αντίθεση µε τις έως και δύο του προηγούµενου νόµου. Επεκτείνεται έτσι η δυνατότητα σε ελεύθερους
επαγγελµατίες που επλήγησαν από την κρίση να µπορέσουν να
συνεχίσουν να καλύπτουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις
που τώρα είναι χαµηλότερες.
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 παύουν να ισχύουν οι ποινές
για περιπτώσεις µη καταβολής και απόδοσης ατοµικών εισφορών
στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.
Με το άρθρο 31 καλύπτεται το κενό που δηµιουργήθηκε µε το
ν. 4223/2013 για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο νόµος αυτός είχε θεσπίσει την
ευθύνη µόνο για φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ το παρόν νοµοσχέδιο θεσπίζει ρητά την ευθύνη και για τις ασφαλιστικές εισφορές.
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Με το άρθρο 32 ουσιαστικά λύνεται το θέµα της καθυστέρησης στην είσπραξη απαιτήσεων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που προκύπτει από τις δικαστικές προσβολές της
κατάταξής τους. Προβλέπεται η άµεση καταβολή στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης του συνόλου των απαιτήσεων που έχουν
καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τη δικαστική προσβολή τους. Εάν στη συνέχεια εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, που
ακυρώνει την εισπραξιµότητα αυτών των απαιτήσεων, αυτές επιστρέφονται ατόκως εντός δύο µηνών. Ενδυναµώνονται έτσι οι
διαδικασίες είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, επιδρώντας
θετικά στη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Με το άρθρο 34 καταργούνται διατάξεις που προέβλεπαν την
επανάληψη ότι οι µισθοί υπερηµερίας υπόκεινται στις ασφαλιστικές εισφορές, τον περιορισµό της επιβολής εισφορών από το ΙΚΑ
µόνο σε επιδικασθέντες από τελεσίδικη δικαστική απόφαση και
τη θεώρηση µισθών ως υπερηµεριακών βάσει εξώδικων ή δικαστικών συµβιβασµών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µία νέα ιστορική περίοδος για τη
χώρα και την Ευρώπη έχει ξεκινήσει. Αυτή η νέα ιστορική περίοδος ξεκίνησε από την Ελλάδα στις 25 Γενάρη, µε την αποκαθήλωση από τη διακυβέρνηση της χώρας αυτών που επέλεξαν να
στοχοποιήσουν τη µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και να υπονοµεύσουν το µέλλον της νέας γενιάς προς όφελος των λίγων
και οικονοµικά ισχυρών και πραγµατικά υπαίτιων για την κρίση.
Παρά τις όποιες δυσκολίες και εκβιασµούς, η νέα Κυβέρνηση
ορθώνει το ανάστηµά της απέναντι στους εκφραστές των νεοφιλελεύθερων αδιεξόδων, προτάσσοντας τα συµφέροντα των
πληττόµενων κοµµατιών της κοινωνίας.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο –το δεύτερο κατά σειρά που γράφεται στην Ελλάδα και δεν αποτελεί κάποια µετάφραση του εξωτερικού- πραγµατοποιείται ακόµα ένα σηµαντικό βήµα στη
συνολικότερη προσπάθειά µας για αναµόρφωση της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας.
Βήµα το βήµα, αγώνα τον αγώνα, νοµοσχέδιο το νοµοσχέδιο
θα οικοδοµήσουµε µαζί µε τον λαό µια άλλη χώρα χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος. Και αυτό το όραµα για µια άλλη κοινωνία δεν θα το κρατήσουµε µόνο για τον εαυτό µας, αλλά θα
το µοιραστούµε µε όλους τους πολίτες της Ευρώπης για να µπει
ένα οριστικό τέλος στην εποχή της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων αδιεξόδων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Γιαννακίδη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως εισηγητής της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και εκφράζοντας τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, κατέστησα σαφές και
χθες ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουµε στη λογική της στείρας άρνησης. Δεν πρόκειται να υιοθετήσουµε τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ που, πριν από έξι µήνες, αρνήθηκε να στηρίξει την
αντίστοιχη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έφερε και ψήφισε η κυβέρνηση Σαµαρά.
Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε οριακό σηµείο. Είναι το τέλος των
ψευδαισθήσεων για όλους όσους πίστευαν σε αυτές. Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας δεν καλύπτονται µε ιδεολογήµατα,
αφορισµούς και επικοινωνιακούς χειρισµούς. Η πραγµατικότητα
έχει τους δικούς της κανόνες που κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει
και να προσπεράσει. Η Κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι σε αυτήν
την πραγµατικότητα, αντιµέτωπη µε µια αλήθεια που απέφευγε
να δει και να αντιµετωπίσει. Κανείς δεν εύχεται, κανείς δεν θέλει
το απευκταίο.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι εδώ για να στηρίξει µία έντιµη και επωφελή για τη χώρα συµφωνία µε τους εταίρους, η
οποία θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή µας πορεία. Πρέπει να τερµατιστεί αυτή η περίοδος αβεβαιότητος και ανασφάλειας που οι
συνέπειές της είναι ορατές στην κοινωνία και κυρίως στην οικονοµία.
Η Ελλάδα δεν µπορεί να αποµονωθεί, να οδηγηθεί σε αργό ή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξαφνικό θάνατο. Είναι καιρός να το συνειδητοποιήσει η Κυβέρνησή σας. Ουδείς αµφισβητεί την εντολή που σας έδωσε ο λαός,
αλλά και τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της Κυβέρνησης. Αυτή η
εντολή, όµως, δεν περιλαµβάνει την ρήξη, την αποµόνωση της
χώρας και την έξοδο από την Ευρωζώνη.
Τα ταµειακά διαθέσιµα εξαντλούνται. Το πρόβληµα είναι µπροστά µας και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε. Το παραδέχθηκε δηµοσίως ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκης, το
παραδέχθηκε εµµέσως και η κ. Βαλαβάνη που χθες είπε ότι ο κύριος λόγος που επέβαλε την κατάθεση του νοµοσχεδίου και της
νέας ρύθµισης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές είναι η ανάγκη να
εισρεύσουν έσοδα εντός του Απριλίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, που
καταλαµβάνει το κύριο µέρος αυτού του νοµοσχεδίου, ουσιαστικά κινείται στη φιλοσοφία της ρύθµισης που είχε ψηφίσει η
κυβέρνηση Σαµαρά.
Σε κάποιες περιπτώσεις περιέχει βελτιώσεις, σε κάποιες άλλες
περιπτώσεις υπάρχουν διατάξεις που ενέχουν δυσµενέστερη αντιµετώπιση για τους φορολογουµένους. Θα αναφερθώ αναλυτικά σε αυτές, αλλά κυρίως στα άρθρα που ζητούµε να
αποσυρθούν. Θέλω να διευκρινίσω ότι τα άρθρα αυτά δεν αφορούν τις διατάξεις της ρύθµισης, αλλά εντελώς διαφορετικά ζητήµατα.
Είναι θετικό ότι στο άρθρο 1 κατατέθηκε τροπολογία για να
ενταχθούν στη ρύθµιση των εκατό δόσεων και οι οφειλές προς
τους δήµους, συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήµα ή τη µετατροπή εισφοράς σε γη.
Είναι σαφές ότι δεν υπήρχε προπαρασκευή. Αν υπήρχε, δεν θα
χρειαζόταν η κατάθεση τροπολογίας που µάλιστα αφήνει και
κενά.
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να συµπεριλάβετε
και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και κυρίως
προς τις ΔΕΥΑ. Σας ζητώ να το κάνετε για να είναι ολοκληρωµένο
το πλαίσιο της ρύθµισης οφειλών προς τους ΟΤΑ.
Είπα και πριν ότι υπάρχουν διατάξεις που βελτιώνουν τη ρύθµιση που είχαµε ψηφίσει εµείς ως Κυβέρνηση. Είναι η επέκταση
των εκατό δόσεων για οφειλές άνω των 15.000 ευρώ, η άτοκη
καταβολή οφειλών µέχρι 5.000 ευρώ, η µείωση του επιτοκίου στο
3% από το 4,56% που ήταν στην προηγούµενη ρύθµιση για τις
άλλες κατηγοριοποιήσεις των οφειλόµενων ποσών.
Ανέφερα κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Υπάρχουν και
άλλα που δεν έχω κανένα πρόβληµα να αποδεχθώ. Υπάρχουν
όµως και στρεβλώσεις και αλλαγές επί το δυσµενέστερο. Μια
από αυτές είναι η απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίµων. Με
τη ρύθµιση της κυβέρνησης Σαµαρά, που ίσχυε µέχρι σήµερα, η
διαγραφή προσαυξήσεων και προστίµων ανέρχεται στο 90% σε
εξόφληση σε δώδεκα δόσεις. Αντίθετα, µε τη ρύθµιση που συζητάµε σήµερα στο άρθρο 1 η απαλλαγή προστίµων και προσαυξήσεων στο 90% επέρχεται µε την εξόφληση σε δυο έως πέντε
δόσεις.
Με τη ρύθµιση που φέρατε, η εξόφληση της οφειλής σε δώδεκα δόσεις οδηγεί σε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις σε ποσοστό 75%, ενώ πριν ήταν 90%. Στρέβλωση θεωρώ και την
επέκταση του ορίου οφειλών που µπορούν να ενταχθούν στη
ρύθµιση άνω του ενός εκατοµµυρίου.
Το είπα και εχθές στην επιτροπή, θα το πω και σήµερα στην
Ολοµέλεια. Θεωρούµε ότι επειδή στην κατηγορία των ληξιπρόθεσµων χρεών άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ περιλαµβάνονται εύποροι πολίτες, πολλοί εκ των οποίων µπορούν να
πληρώσουν, αλλά δεν πληρώνουν, πρέπει η Κυβέρνηση αυτό να
το εξετάσει. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός περιπτώσεων ή κατ’
ελάχιστον, να υπάρξουν σαφή κριτήρια και διασταυρώσεις για
το αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή καταθέσεις στους µεγαλοφειλέτες, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις, προκειµένου να ενταχθούν στο ευνοϊκό πλαίσιο ρυθµίσεων. Δεν
µπορούν να ενταχθούν αυτοί που αποδεδειγµένα έχουν αλλά δεν
πληρώνουν. Κι αυτό µπορεί εύκολα να διακριβωθεί από τις διασταυρώσεις στοιχείων που αφορούν καταθέσεις ή περιουσιακά
στοιχεία.
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Θα µπορούσα, επίσης, να καταθέσω και άλλες αιτιάσεις, όσο
κι αν αντιλαµβάνοµαι την πίεση που υπάρχει να εισπραχθούν
άµεσα έσοδα, για παράδειγµα, η ολική διαγραφή προστίµων και
προσαυξήσεων για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους.
Κι εδώ θα έπρεπε να υπάρχει όριο για τα µεγάλα ποσά οφειλών,
γιατί κάποιος που εξοφλεί εφάπαξ ποσό ενός εκατοµµυρίου
ευρώ σηµαίνει ότι είχε, αλλά ενσυνείδητα δεν πλήρωνε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καλοπιστία µε την οποία αντιµετωπίζουµε το νοµοσχέδιο και το πλαίσιο της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών δεν µπορεί να εξαλείψει τις σοβαρές
ενστάσεις που έχουµε για τέσσερα συγκεκριµένα άρθρα. Πρόκειται για άρθρα που δεν σχετίζονται µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και ζητάµε να αποσυρθούν.
Αναφέροµαι στα άρθρα 16 και 17 που ουσιαστικά περιθωριοποιούν τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, της υφαρπάζουν αρµοδιότητες και θέτουν σε αµφισβήτηση την ανεξαρτησία
της φορολογικής διοίκησης. Δεν µπορεί ο Υπουργός να αποφασίζει για τα πάντα, από τις εγκυκλίους και τον τρόπο εφαρµογής
των ρυθµίσεων έως ακόµα και τις εξαιρέσεις από την υπαγωγή
στη ρύθµιση.
Μία σηµαντική καινοτοµία και µεταρρύθµιση τα τρία προηγούµενα χρόνια ήταν η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Τα δύο αυτά άρθρα, 16 και 17,
συνιστούν επιστροφή σε πρακτικές ενός παρελθόντος που όλοι
ελπίζαµε ότι το έχουµε αφήσει οριστικά πίσω µας κι εσείς το επαναφέρετε.
Σας υπενθυµίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεσµευόταν προεκλογικά για την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης, ενώ
και ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Βαρουφάκης, στο κείµενο που
είχε αποστείλει στο Eurogroup είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην
ενδυνάµωση της ανεξαρτησίας της φορολογικής διοίκησης.
Τα δύο αυτά άρθρα πρέπει να αποσυρθούν.
Έρχοµαι στο άρθρο 21, που αφορά ένα πολύ µεγάλο αριθµό
ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν συναλλαγές µε φυσικά πρόσωπα ή µε επιχειρήσεις σε χώρες µε ιδιαίτερο ή προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως είναι η Κύπρος, η Βουλγαρία και η
Ιρλανδία. Εκτιµώ ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση που επιχειρείτε πάσχει, κυρίως, γιατί είναι βέβαιο ότι προσκρούει στην ευρωπαϊκή
νοµοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισµού, όπως αναφέρει και η
έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Έρχεστε να αντιµετωπίσετε και αντιµετωπίζετε όλες αυτές τις
επιχειρήσεις ως εν δυνάµει φοροφυγάδες και φοροκλέφτες.
Πώς; Επιβάλλοντάς τους να προκαταβάλουν παρακρατούµενο
φόρο ίσο µε τον φορολογικό συντελεστή, δηλαδή 26%, επί του
συνόλου της εν λόγω δαπάνης και στη συνέχεια, εντός ενός
έτους να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά για να τους επιστραφεί. Είναι δεδοµένη η επιβάρυνση ιδιαίτερα για χιλιάδες επιχειρήσεις στη βόρεια Ελλάδα που συναλλάσσονται µε επιχειρήσεις
ή φυσικά πρόσωπα στη Βουλγαρία. Ακόµα και αυταπόδεικτες συναλλαγές, όπως η αγορά πρώτων υλών ή η φυσική διακίνηση
προϊόντων, θα επιβαρύνονται µε αυτόν τον φόρο παρακράτησης.
Φαίνεται ότι δεν αντιλαµβάνεστε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις
αντιµετωπίζουν πρόβληµα ρευστότητας και παλεύουν να επιβιώσουν. Ουσιαστικά, τιµωρείτε αυτές τις επιχειρήσεις επειδή παραµένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν µεταφερθεί, όπως πολλές
άλλες, στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.
Αν θέλετε να ελέγξετε τη φοροδιαφυγή µέσω τριγωνικών συναλλαγών, µπορείτε να το κάνετε. Υπάρχει θεσµικό και αυστηροποιηµένο πλαίσιο για τις τριγωνικές συναλλαγές. Δεν είναι
δυνατόν να οδηγούνται µε αυτόν τον τρόπο σε οικονοµική ασφυξία οι ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, µία
περιοχή της χώρας που υπέστη πλήγµα από την αποβιοµηχάνιση
και τη φυγή επιχειρήσεων. Είναι σαν να στέλνουµε ένα λάθος µήνυµα σε λάθος χρόνο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία ζητά από τον κύριο Υπουργό να αποσύρει
το άρθρο 21. Την ίδια στάση υιοθετούµε και για το πολυσυζητηµένο άρθρο 24. Όποιος δει το περιεχόµενο του συγκεκριµένου
άρθρου, που αφορά τη διάλυση και την εκκαθάριση της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» και την απορρόφηση της
ΕΤΑΔ και των ακινήτων της από τον φορέα διαχείρισης δηµόσιας
περιουσίας που θα συσταθεί, χωρίς να δίνονται άλλες λεπτοµέ-
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ρειες, αντιλαµβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά µε το συγκεκριµένο
άρθρο. Υπάρχει µια όχι δηµιουργική, αλλά µεθοδευµένη ασάφεια.
Όµως, στο νοµοθετικό έργο δεν υπάρχει περιθώριο για ασάφεια, ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται µε τη δηµόσια περιουσία και την
αξιοποίησή της.
Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι τα έσοδα της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» δεν διοχετεύονται στον ειδικό λογαριασµό για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους,
αλλά µέρους τους διατίθεται για έργα δράσης και παρεµβάσεις
σε συνεργασία µε τους δήµους της περιοχής.
Η νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε εχθές είναι αντισυνταγµατική, διότι δεν µπορεί ο νοµοθέτης να επιβάλει αναβολή
των δικών, να δηµιουργήσει δηλαδή στάση η διοίκηση. Μόνο ο
δικαστής που δικάζει µπορεί να το κάνει και γι’ αυτό έχει το νοµικό οπλοστάσιο. Είναι το άρθρο 249 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που του δίνει τη δυνατότητα να αναβάλει εκκρεµή δίκη
αν αυτός –ο δικαστής, δηλαδή- και µόνο αυτός το κρίνει.
Βέβαια, έγινε µία περαιτέρω νοµοτεχνική βελτίωση σήµερα,
πριν από λίγο, την οποία θα µελετήσουµε και θα αξιολογήσουµε,
σχετικά µε το αν παραµένει το πρόβληµα.
Ουσιαστικά δεν µας λέτε ή δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε µε
την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Μιλάτε γενικά και αόριστα για ένα νέο φορέα διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας,
χωρίς να ξεκαθαρίζετε τη δοµή, τη στελέχωση και τη στόχευση
που θα έχει. Δεν αντιλαµβάνοµαι, επίσης, για ποιον λόγο το συγκεκριµένο άρθρο έχει το χαρακτηριστικό του κατεπείγοντος, τη
στιγµή µάλιστα που αυτό δεν τεκµαίρεται από πουθενά.
Εµείς προτείνουµε να αποσυρθεί το συγκεκριµένο άρθρο, το
άρθρο 24. Όταν είστε έτοιµοι, να το επαναφέρετε, για να το συζητήσουµε. Να το φέρετε, όταν θα έχετε διαµορφώσει εικόνα και
ακριβές πλαίσιο γι’ αυτό το ταµείο, αλλά και για τη διάθεση των
εσόδων από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, που και
αυτό είναι ασαφές µετά τη λέξη «κυρίως» που προστέθηκε –χειρόγραφα µάλιστα- και αφορά τη διάθεση των εσόδων κυρίως,
όπως αναφέρεται, για τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ασφάλισης.
Δεν θέλω να συνδέσω την αγωνία και το άγχος που σας διακρίνει για το συγκεκριµένο άρθρο µε άλλα ζητήµατα ούτε να
αφήσω να αιωρούνται σκιές. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή µου. Είναι
καλύτερο και πιο έντιµο να αποσυρθεί. Έχετε κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά το νοµοθετικό έργο απαιτεί αρτιότητα.
Θα ήθελα να κάνω και µία αναφορά στο άρθρο 31 που αφορά
ζητήµατα αλληλεγγύης και ευθύνης µελών διοικητικών συµβουλίων, νοµικών προσώπων και εταίρων ή µετόχων κεφαλαιουχικών
εταιρειών για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Θα ήθελα να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν την έκθεση της Επιστηµονική Υπηρεσίας
της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τρία προηγούµενα χρόνια
έγινε µία µεγάλη προσπάθεια, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν
να την ακυρώσουν και να την απαξιώσουν. Αυτή η προσπάθεια
είχε αποτέλεσµα. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών δεν πρέπει να
πάνε χαµένες.
Όλοι αντιλαµβάνονται πλέον τις συνέπειες µιας παρατεταµένης περιόδου αστάθειας και ανασφάλειας που ξεκίνησε τον περασµένο Δεκέµβριο. Σας υπενθυµίζω ότι τον Ιανουάριο υπήρχε
εκροή καταθέσεων ύψους 12,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Προστέθηκε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ ακόµα στα κόκκινα δάνεια. Τον
Ιανουάριο και το Φεβρουάριο προστέθηκαν 800 εκατοµµύρια
ευρώ και 900 εκατοµµύρια ευρώ αντίστοιχα νέες οφειλές προς
το δηµόσιο, δηλαδή συνολικά 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το πρόβληµα της ρευστότητας είναι έντονο όχι µόνο στα δηµοσιονοµικά, αλλά και στην αγορά. Γι’ αυτό και προχωρήσατε σε
αυτήν τη ρύθµιση ευελπιστώντας να εισρεύσει χρήµα. Όµως, η
επανεκκίνηση της οικονοµίας είναι µία σύνθετη υπόθεση. Είχαµε
φθάσει κοντά, κλείνοντας το 2014 µε οριακά θετικό ρυθµό ανάπτυξης.
Βλέπουµε ότι το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης και αγοράς οµολόγων προσφέρει ρευστότητα στις ευρωπαϊκές οικονοµίες. Εχθές, η Ιρλανδία δανείστηκε µε µηδενικό επιτόκιο. Όταν η
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θωρακίζει τις χώρες της Ευρωζώνης που βγαίνουν στις αγορές, αγοράζει κρατικά οµόλογα. Θα
ήταν κρίµα η Ελλάδα να διολισθήσει στο 2010 ή στο 2012.
Αντί να σπάτε τους κουµπαράδες, όπως µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να
επιζητείτε να πάρετε τα ταµειακά διαθέσιµα των φορέων της γενικής κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων, για να καλύψετε τις υποχρεώσεις της χώρας και για να µην υπάρξει
πιστωτικό γεγονός, καλύτερα θα ήταν να επιδιώξετε και να επιλέξετε τη σύνθεση και τη συνεννόηση µε τους εταίρους και εντός
του ευρωπαϊκού πλαισίου, όπως και στο εσωτερικό της χώρας
σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι Έλληνες πολίτες διαθέτουν
ωριµότητα και αντιµετωπίζουν µε ρεαλισµό την κατάσταση. Θέλουν να τερµατιστεί αυτή η τετράµηνη περίοδος αβεβαιότητας
και να πάµε παρακάτω. Βλέπουµε ότι η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βγήκαν από τα µνηµόνια και βγαίνουν στις αγορές, µε την Ιρλανδία, όπως είπα, να δανείζεται πλέον µε µηδενικά επιτόκια.
Είναι καιρός να αντιληφθείτε ότι η συµµετοχή της χώρας στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο και η αξιοπιστία της είναι οι παράγοντες που
διασφαλίζουν την κάλυψη των χρηµατικών της αναγκών.
Οι µοναδικοί αναπτυξιακοί πόροι που έχει στη διάθεσή της η
χώρα, το νέο ΕΣΠΑ, η νέα ΚΑΠ, το πακέτο Γιούνκερ, από την Ευρώπη προέρχονται. Είναι ανάγκη να αποκατασταθεί µια σχέση
εµπιστοσύνης µε τους εταίρους µας. Θα είναι το πρώτο βήµα για
µία έντιµη συµφωνία, µία συµφωνία που αν είναι εθνικά επωφελής, θα έχει και τη δική µας συναίνεση.
Το επισήµανα χθες, αλλά θα πω και σήµερα ότι η Κυβέρνησή
σας έχει την τύχη να έχει απέναντί της µία Αντιπολίτευση που
είναι έτοιµη να στηρίξει κάθε θετικό µέτρο, µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και αφαιρούν
διοικητικά και οικονοµικά βάρη. Η δική µας Κυβέρνηση δεν είχε
αυτό το προνόµιο. Αντίθετα, είχε να αντιµετωπίσει το όχι σε όλα.
Επιτέλους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί τρία χρόνια να µην υπήρξε τίποτα θετικό, να µην έγινε τίποτα θετικό σε
αυτόν τον τόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο η θέση της Νέας Δηµοκρατίας
ήταν και είναι ξεκάθαρη. Αντιµετωπίζουµε θετικά τις διατάξεις
ρύθµισης για τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους, µε την επιφύλαξη όσων ανέφερα
για την ανάγκη διαχωρισµού για τις οφειλές άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ.
Ζητάµε να αποσυρθούν τα άρθρα 16, 17, 21 και 24 και πιστεύουµε ότι τεκµηριώσαµε επαρκώς τους λόγους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Γαλέος από τη Χρυσή Αυγή.
Ορίστε, κύριε Γαλέο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΕΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε
Υπουργέ, έχω ένα χαρτί για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου και το παραδίδω στο Προεδρείο.
Θα ήθελα τώρα να δούµε λίγο τα πράγµατα για αυτό το νοµοσχέδιο. Πρώτα - πρώτα, έχει µία ονοµασία την οποία δεν δικαιολογεί καθόλου, «…επανεκκίνηση της οικονοµίας». Με τι θέλετε
να επανεκκινήσετε την οικονοµία; Με τα λεφτά που θα µαζέψετε
από κάποιους που δεν έχουν να πληρώσουν και ό,τι µπορέσουν
θα το δώσουν ή θέλετε να επανεκκινήσετε την οικονοµία παίρνοντας κάποια ακίνητα, βάζοντάς τα στον αέρα για ένα διάστηµα;
Δεν καταλαβαίνω!
Όλοι είχαµε συµφωνήσει εδώ -ή σχεδόν όλοι είχαµε συµφωνήσει εδώ- ότι η επανεκκίνηση της οικονοµίας έρχεται µε ανάπτυξη. Ανάπτυξη σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν βλέπουµε.
Αυτό το νοµοσχέδιο ίσα-ίσα έχει τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά αυτούς τους ανθρώπους, την
παλιά µικροµεσαία και µεσαία τάξη, η οποία µε την περασµένη
κυβέρνηση, δυστυχώς, συρρικνώθηκε, αποδυναµώθηκε, έχασε
όλα τα χρήµατα. Ήταν αυτή η τάξη στην οποία δούλευαν συνή-
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θως και ο πατέρας και η µητέρα, αν ήταν για οικογένεια, έπαιρνε
λεφτά, έκανε τις διακοπές του, πλήρωνε τους φόρους του και κινούσε την οικονοµία.
Αυτή τη στιγµή αυτό δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι από αυτούς
τους οικογενειάρχες δεν έχουν πλέον λεφτά να ζήσουν, αλλά
επειδή είναι έντιµοι -εν αντιθέσει µε µερικούς άλλους- θέλουν να
πληρώσουν τους φόρους τους. Για αυτούς γίνονται οι µεταρρυθµίσεις, ώστε να µπορέσουνε να πληρώσουν σταδιακά, µε δόσεις
τους φόρους τους.
Βέβαια, αυτή είναι η µία πλευρά. Και ίσως έχει να κάνει και µε
τον ανθρωπισµό που είχαµε να κάνουµε στο προηγούµενο νοµοσχέδιο. Μόνο που τότε ήταν ακραία φτώχεια, ενώ τώρα είναι άνθρωποι που βρίσκονται στα όρια φτώχειας αυτοί τους οποίους
προσπαθούµε µε κάποιο τρόπο να ελαφρύνουµε.
Βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αµέτοχος, γιατί εδώ και αρκετό
καιρό έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και όλοι περιµένουν αυτό το
νοµοσχέδιο. Περιµένουν να δούνε τι θα τους πει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι νόµους θα φέρει, για να πάνε να πληρώσουν. Κανένας δεν πληρώνει –νοµίζω- τους τελευταίους ένα µε δύο µήνες, για αυτό είναι
και τα ταµεία µας άδεια.
Πάµε και στο δεύτερο σκέλος. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος
που προσπαθεί να επιτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό για εµένα και για
την παράταξή µου δεν είναι κατεπείγον, αλλά είναι σίγουρα επείγον. Θέλει να µαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήµατα σε
συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Γι’ αυτό προσπαθεί να µαζέψει
ό,τι του δώσουν.
Βέβαια, έχει και ένα άλλο µήνυµα –νοµίζω κάποιοι από εδώ
µέσα το είπαν- ότι όλοι θα θέλουν τώρα ρυθµίσεις για εβδοµήντα, εκατό δόσεις κ.λπ., πράγµα που σηµαίνει ότι τα λεφτά το
δηµόσιο θα τα πάρει µέσα σε οκτώ µε δέκα χρόνια. Νοµίζω ότι
εάν δεν ήταν τέτοια η οικονοµική κατάσταση των οικογενειών και
των πολιτών της Ελλάδος θα ήταν το λάθος µέτρο αυτό.
Βέβαια, περιέχει και ένα εντελώς άσχετο άρθρο, το άσχετο
άρθρο για το οποίο συζητάµε όλοι εδώ εάν πρέπει να περιληφθεί
ή δεν πρέπει –η Υπουργός θέλει να το περιλάβει και θα περιληφθεί για την εταιρεία «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.», την οποία θέλει
ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλύσει. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος της
τόσης βιασύνης. Θέλουµε να πάρουµε µία εταιρεία η οποία υφίσταται, η οποία έχει δίκες και να την βγάλουµε προς εκκαθάριση,
χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος αυτήν τη στιγµή να γίνει, µε
κίνδυνο να χάσει κάποια λεφτά το δηµόσιο. Δεν νοµίζω ότι αυτό
είναι. Θα µπορούσε να περιµένει λίγο, ένα µήνα, ενάµιση.
Βέβαια, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγµατα,
τα οποία εµένα µε βάζουν σε κάποιες σκέψεις. Βλέπουµε ότι όλα
όσα λέει το άρθρο είναι εντελώς αόριστα, δηλαδή, αυτή η εταιρεία θα συµπεριληφθεί σε κάποια άλλη εταιρεία. Προηγουµένως,
πριν τη µετατροπή, έλεγε ότι θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Τώρα βρίσκεται στον αέρα, ώσπου να γίνει η καινούργια εταιρεία.
Υπάρχουν, όµως και κάποια άλλα σηµεία. Θα κάνω έναν µικρό
συνδυασµό. Δεν υποθέτω τίποτα, αλλά απλώς οδηγούµαι σε κάποιες σκέψεις, τις οποίες νοµίζω ότι πρέπει να τις πω στο Κοινοβούλιο για να σκεφτούν και αυτοί τι µπορεί να γίνεται. Έχουµε
µία συµφωνία που υπέγραψε ο κ. Βαρουφάκης από τις 20 Φεβρουαρίου. Δεν την ξέρει κανένας µέσα στο Κοινοβούλιο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν κάτι προχειρότητες και κάτι άλλα
πρόχειρα άρθρα έχουν βρει -όχι από την Κυβέρνηση επισήµως,
αλλά ανεπισήµως.
Εµείς, σαν Χρυσή Αυγή, δεν γνωρίζουµε τίποτα από το θέµα,
εκτός από το ότι έχει υπογραφεί µία συµφωνία. Μήπως το όλο
θέµα είναι επείγον, γιατί έχει σχέση µε αυτή τη συµφωνία;
Μήπως θέλουµε να βρίσκεται η εταιρεία στον αέρα για να πουληθούν κάποια στιγµή τα ακίνητα; Μήπως, λέω! Μήπως όλα αυτά
τα άρθρα που βλέπουµε να µας εµφανίζονται και όλες οι κοινές
αποφάσεις που παίρνονται από Υπουργούς και υπουργικά συµβούλια έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο; Μήπως όλες αυτές οι
συγκυρίες οδηγούν στο τέλος να πουληθούν τα ακίνητα ή να παραχωρηθούν αυτή τη στιγµή; Θα ήθελα µια συγκεκριµένη απάντηση από την Κυβέρνηση.
Βλέπετε, κυρία Υπουργέ, και εγώ όπως και εσείς, τις περισσότερες φορές δεν συµφωνώ µε τον κ. Γεωργιάδη, αλλά αυτή τη
στιγµή αναγκάζοµαι να συµφωνήσω, γιατί βλέπω ότι γίνονται διά-
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φορα πράγµατα, τα οποία δεν είναι ο κανόνας. Γίνεται µία παραχώρηση, δηλαδή, βγαίνει κάτι και πηγαίνει στον αέρα, είναι ξεκρέµαστο, χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένος λόγος. Μήπως
υπάρχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για να περάσουν τα ακίνητα αυτά κάπου αλλού και πού;
Αυτές είναι οι ερωτήσεις που ήθελα να υποβάλω στην Κυβέρνηση. Δεν θα χρησιµοποιήσω όλο το χρόνο. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στην Κυβέρνηση να µου απαντήσει, εάν το κάνει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Γαλέο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Βαλαβάνη,
θέλετε να κάνετε κάποια παρέµβαση; Πόσα λεπτά θα χρειαστείτε, κυρία Υπουργέ;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Δύο λεπτά θα χρειαστώ µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο νοµικοτεχνικές βελτιώσεις θα ήθελα να κάνω στο πλαίσιο
της συζήτησης που κάναµε πριν µε τους ελέφαντες. Θα σας τα
πω σε κοινά ελληνικά και θα έρθει διατυπωµένο όπως πρέπει ως
νοµικοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 24. Αλλάζει -αντικαθίσταται
ουσιαστικά- η πρώτη παράγραφος, το πρώτο εδάφιο. Τα υπόλοιπα –εδάφια 2, 3 και 4- µένουν ως έχουν.
Διαβάζω: «1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Παράκτιο
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Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», που συνεστήθη µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4146/2013, απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού
και παθητικού από την «ΕΤΑΔ Α.Ε.» από την επόµενη της δηµοσίευσης του παρόντος.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Οικονοµικών ορίζονται
οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης» -ή της απορρόφησης, αν θέλετε- «του προηγούµενου εδαφίου».
Νοµίζω ότι µετά απ’ αυτό υπάρχει καθολικός διάδοχος…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Να βοηθήσω λίγο; Για συγχώνευση λέτε τώρα;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Απορροφάται.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ως έχει.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Ως έχει. Άρα υπάρχει καθολικός διάδοχος κατευθείαν
από την επόµενη ήδη, που είναι η ΕΤΑΔ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Αθανασίου,
θα διανεµηθεί. Παρακαλώ, «βασανίστε» τη και να πάρετε τον
λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Να βοηθήσουµε θέλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, να διανεµηθεί.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Δεν υπάρχει τίποτε στις άλλες παραγράφους.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργών Οικονοµικών κ.
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά την παραπάνω νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, να
φροντίσουν οι υπηρεσίες να διανεµηθεί.
Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άρθρο 21: Θα κάνω κι εγώ την ουσιαστική αλλαγή που γίνεται.
Η διάρκεια του χρόνου µέσα στον οποίο θα γίνεται η επιστροφή
του φόρου, από δωδεκάµηνο γίνεται τρίµηνο.
(Χειροκροτήµατα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διοικητικό κόστος είναι αυτό,
κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να το καταθέσετε
και γραπτά, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Θεοχάρης από το Ποτάµι.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, κάνετε χρήση του δεκαπεντάλεπτού
σας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε για δεύτερη φορά στο
ίδιο έργο θεατές. Ένας µαξιµαλιστικός βερµπαλισµός –«Ρυθµίσεις
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας»- σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και
ένα περιεχόµενο που δεν έχει καµµία σχέση µε τον τίτλο. Αλήθεια;
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας»; Με αυτό εδώ
το νοµοσχέδιο που έχετε φέρει δεν γίνεται καµµία επανεκκίνηση.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και πρέπει να την καταλάβουµε.
Δυο χρόνια, κύριοι! Δυο χρόνια ξέρατε ή λέγατε ότι ξέρετε
πως θα κυβερνήσετε. Τι κάνατε; Αναρωτιέµαι. Τίποτε; Εσείς ίσως
να µην ξέρατε. Δεν είχατε την κυβερνητική εµπειρία. Τόσα στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, που ήρθαν, δεν σας προϊδέασαν; Δεν βρέθηκε ένας να σας πει πως σχεδιασµός και αποφασιστικότητα
χρειάζονται σε κάθε κυβέρνηση;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ξεχάσατε τι κάνατε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Εγώ δεν έχω κυβερνήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε τον
αγορητή, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Εδώ είµαστε πάλι, λοιπόν.
Να σας το πω εγώ. Αφού δεν σας το είπε κανένας, θα σας πω
εγώ τι γίνεται.
Η επανεκκίνηση της οικονοµίας χρειάζεται ρύθµιση των κόκκινων δανείων. Την ακούµε και δεν τη βλέπουµε. Μας τάζατε ειδικές τράπεζες και άλλα ωραία και ενδεχοµένως σωστά. Αυτά,
όµως, ήταν «last year»! Γιατί τώρα δεν βλέπουµε τίποτα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πόσο καιρό κυβερνάµε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Ρύθµιση χρεών προς το
ευρύτερο δηµόσιο. Δεν έβαλα εγώ τον τίτλο. Εγώ δεν διάλεξα
τίτλο για το νοµοσχέδιο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ο τίτλος σας µάρανε!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Έχει σηµασία και ο τίτλος, διότι δηλώνετε τι θέλετε να διορθώσετε µε τον τίτλο.
Το ανά χείρας νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι ρύθµιση χρεών προς
το ευρύτερο δηµόσιο.
Τέλος, το τρίτο που χρειάζεται για την επανεκκίνηση είναι ένα
αναπτυξιακό πλαίσιο για την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση. Και αυτό χρειάζεται για το οποίο ούτε έχουµε ακούσει ούτε
έχουµε µιλήσει. Τσιµουδιά. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, νοµίζω ότι καταλαβαινόµαστε. Κουραστήκαµε να περιµένουµε σαν
συνταξιούχοι το λεωφορείο που δεν έρχεται. Το λεωφορείο της
Κυβέρνησης.
Νοµίζετε πως αν δεν πάρετε καµµία απόφαση, δεν θα δυσαρεστήσετε κανέναν. Όµως, τα πράγµατα τρέχουν. Το να µην πάρεις καµµία απόφαση δεν δίνει δουλειά στον άνεργο, δεν
βοηθάει αυτόν που χρωστάει, δεν δίνει τα λεφτά του στον απλήρωτο. Πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Δυστυχώς θα το µάθετε µε
οδυνηρό τρόπο και θα το µάθουν και οι Έλληνες πολίτες, εφόσον
δεν θέλετε να ακούσετε εµένα και όσους σας λένε αυτά τα πράγµατα και να αλλάξετε πορεία. Ελπίζω, έστω και τώρα, να το κάνετε. Ας δεχτώ, λοιπόν, για την ώρα πως τα υπόλοιπα θα µας τα
φέρετε σε νέα νοµοσχέδια.
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Πάµε λοιπόν, κατ’ αρχάς να αλλάξουµε τον τίτλο. «Ρυθµίσεις
για την αντιµετώπιση των χρεών προς το δηµόσιο». Ας το πούµε
τουλάχιστον έτσι. Το κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Όχι. Αντιµετωπίζει τα χρέη; Ούτε αυτό κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί κι εδώ είµαστε απροετοίµαστοι και αποσπασµατικοί.
Έχουµε 77 δισεκατοµµύρια χρέη. Τα 2 δισεκατοµµύρια βρίσκονται σε ρύθµιση. Τα χρέη αυτά τα έχουν περίπου τέσσερα εκατοµµύρια φορολογούµενοι. Είναι όλα τα χρέη ίδια; Όχι δεν είναι.
Τα πρόστιµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων έχουν 1% εισπραξιµότητα και είµαι και γενναιόδωρος γιατί έχουν λιγότερο από
1%. Τα παλιά χρέη -πάνω των πέντε ετών- είναι το 50% των
χρεών. Και αυτά τα χρέη δεν έχουν εισπραξιµότητα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) ΓΚΑΡΑ: Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;
Ήσασταν σε κοµβική θέση και τι κάνατε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Εµείς φταίµε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Δεν είπα ότι φταίτε. Εγώ
λέω ότι αναγνωρίζουµε ένα πρόβληµα. Το λύνετε; Δεν λύνετε το
πρόβληµα. Δεν είπα ότι φταίτε για το πρόβληµα. Λέω ότι δεν το
λύνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Εσείς τι κάνατε; Πού ήσασταν µέχρι
τώρα;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Δεν έχει σηµασία αυτήν
τη στιγµή. Τα χρέη υπάρχουν στους συµπολίτες µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι,
µη διακόπτετε τον αγορητή και τη συζήτηση.
Συνεχίστε, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Άλλο οι µικροί οφειλέτες
κι άλλο οι µεγάλοι. Οι ρυθµίσεις δεν µπορεί να είναι οριζόντιες.
Ούτε οι ευεργετικές ούτε οι άσχηµες προς τους πολίτες ρυθµίσεις πρέπει να είναι οριζόντιες.
Τι έπρεπε να κάνετε; Να σας δώσω κι εδώ το σχέδιο. Σας το
δίνουµε, ελεύθερα, δωρεάν, ούτε copyright κρατάµε. Πάρτε το
και φτιάξτε το. Απλοποίηση του Πτωχευτικού Δικαίου για την
απαλλαγή όσων έχουν χρέη και δεν µπορούν πια να τα αποπληρώσουν, όσες δόσεις και αν τους δώσετε. Αυτό είναι ένα µέρος
του σχεδίου.
Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τα ανεπίδεκτα. Επιτέλους, έχουµε στα βιβλία ακόµα δισεκατοµµύρια επί δισεκατοµµύρια. Όλοι οι πεθαµένοι χρωστάνε στα δηµόσιο. Ακόµα
εκεί, κάθονται.
Ρυθµίσεις σταθερές και αναλλοίωτες, που βοηθούν τη φορολογική συνείδηση και συµµόρφωση. Όταν ξέρει ο άλλος ένα
πλαίσιο το οποίο δεν αλλάζει ποτέ, ξέρει πώς να φερθεί. Αυτό
ζητάει ο κόσµος: σταθερότητα στο νοµοθετικό πλαίσιο. Βεβαίως,
και ρύθµιση έκτακτη που αναγνωρίζει την κρίση ως κάτι έκτακτο
και οδυνηρό, που δεν µπορούµε να το ξεπεράσουµε µε τα συνήθη µέτρα. Αυτή η κρίση που περνάµε δεν είναι κάτι συνηθισµένο. Παρεµπιπτόντως αυτό είναι που φέρνετε. Μόνο αυτό.
Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για όσους ούτε ρυθµίζουν ή
µπορούν να ρυθµίσουν και δεν το κάνουν ή δεν είναι σε τέτοια
κατάσταση που πρέπει να πτωχεύσουν. Και αυτό πρέπει να το
φέρετε -η Υπουργός δεν είναι εδώ για να ακούσει- γιατί αλλιώς
είναι κενό γράµµα το να λέµε είναι η τελευταία ευκαιρία. Ήταν η
τελευταία ευκαιρία του Στουρνάρα, ήρθε η τελευταία ευκαιρία
του Μαυραγάνη, τώρα θα είναι της Βαλαβάνη, µεθαύριο θα είναι
του κ. Σαµοΐλη κ.ο.κ.. Απλώς αλλάζουµε ονόµατα στις ρυθµίσεις.
Δυνατότητα συµψηφισµού, το οποίο έχετε ξεχάσει και έχουµε
καταθέσει τροπολογία. Δυνατότητα αναγνώρισης των χρεών που
δηµιουργεί το δηµόσιο. Υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες χρωστάνε, επειδή τους χρωστάει το δηµόσιο. Και αυτές πρέπει να
κλείνουν; Αυτό δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί; Έχουµε καταθέσει
γι’ αυτό το θέµα τροπολογία, στην οποία να µπορεί να αναγνωριστεί -στο πλαίσιο αυτά της κρίσης- όχι όλη η οφειλή αλλά έστω
ένα 10%. Να δώσουµε ένα σήµα ότι αναγνωρίζουµε ότι εκεί έξω
υπάρχουν νοικοκυραίοι, τους οποίους τους καταστρέφουµε εµείς.
Επιτέλους, δείτε τι σηµαίνει «ρυθµίζω και αντιµετωπίζω ένα συγκεκριµένο πρόβληµα». Δεν πετάω άρθρα και λέξεις. Αντί, λοιπόν,
για όλα αυτά που σας είπα, φέρνετε µόνο τις έκτακτες ρυθµίσεις.
Ας αλλάξουµε ξανά τον τίτλο: «Ρυθµίσεις για την άµεση είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών». Αυτό φέρατε. Όχι ρυθµίσεις
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, όχι ρυθµίσεις για την τα-
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κτοποίηση των οφειλών. Ρυθµίσεις για την άµεση είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Μην ακούσουµε, λοιπόν, εδώ συναισθηµατικές οµιλίες των συναδέλφων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας µετά τον άλλον, τι δράµα περνάει ο κόσµος, τι χάλια και πώς θα πρέπει να λύσουµε το
πρόβληµα, γιατί δεν το λύνετε. Πείτε µας γι’ αυτό που φέρνετε
εδώ. Γι’ αυτά πρέπει να µας πείτε. Όχι λόγια για την οικονοµία,
τους ανέργους, τους αναξιοπαθούντες που δεν έχουν καµµία
σχέση µε το νοµοσχέδιο. Ας το κρίνουµε, λοιπόν, έστω αυτό το
νοµοσχέδιο µ’ αυτά που κάνει, όχι µ’ αυτά που λέει ότι κάνει.
Πέτυχε, κυρίες και κύριοι, η ρύθµιση Στουρνάρα; Πέτυχε; Όχι.
Δεν πέτυχε. Μισό δισεκατοµµύριο ρυθµίστηκε, 280 εκατοµµύρια
εισπράχθηκαν και δυστυχώς δεν πέτυχε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Αφού είχατε αποκλείσει όλον τον κόσµο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Μαζί σας στα όποια προβλήµατα. Μαζί σας.
Η ρύθµιση Χαρδούβελη πέτυχε; Λίγο πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ρυθµίστηκε, 200 εκατοµµύρια εισπράχθηκαν. Λιγότερα
από τη ρύθµιση Στουρνάρα.
Γιατί νοµίζετε ότι η ρύθµιση Βαλαβάνη θα πετύχει; Είναι µια
από τα ίδια. Αλλάζουµε κάποια ποσοστά, κάποιες παραµέτρους.
Το 20 το κάναµε 30, το 75 το κάναµε 65 και κάτι άλλαξε. Δεν θα
πετύχει. Κατ’ αρχάς δίνει κίνητρα για παραπάνω δόσεις. Κάποιος, ο οποίος διαλέγει λιγότερες δόσεις, τώρα κερδίζει λιγότερα. Αυτός, δηλαδή, που θα δώσει πιο γρήγορα τα λεφτά στο
δηµόσιο, κερδίζει λιγότερα απ’ ό,τι µε τη ρύθµιση Χαρδούβελη.
Είναι χειρότερη αυτή. Κάποιος που θα επιλέξει να πληρώσει σε
πέντε χρόνια, σε εκατό δόσεις, κερδίζει περισσότερα από τη ρύθµιση Χαρδούβελη. Λάθος κίνητρα δίνετε. Δίνετε κίνητρα στον
κόσµο να µην πληρώσει, ενώ υποτίθεται ότι καιγόµαστε τώρα για
έσοδα. Τώρα!
Αυτή η ρύθµιση διαχειρίζεται τα ίδια και τα ίδια. Δεν καταλαβαίνουµε, για παράδειγµα, γιατί άλλα φέρνουµε για τα ασφαλιστικά ταµεία και άλλα φέρνουµε για τις εφορίες.
Τρεις διαφορετικές ρυθµίσεις έχουµε. Η µία είναι το κατεπείγον που ήρθε προχθές στο προηγούµενο νοµοσχέδιο και έπρεπε
να περάσει µια µέρα πριν. Το ψηφίσαµε προχθές. Η δεύτερη
είναι διαφορετικές ρυθµίσεις εδώ και η τρίτη για τα ασφαλιστικά
ταµεία µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν είναι δυνατόν. Ο κόσµος έχει
ζαλιστεί. Το µόνο που κάνουµε είναι να δίνουµε δουλειά στους
λογιστές, γιατί όλοι έχουν ζαλιστεί. Καλό βέβαια είναι αυτό. Οι
άνθρωποι να παίρνουν δουλειά. Είναι ίσως το µόνο αναπτυξιακό
που φέρνει το νοµοσχέδιο.
Είναι, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο ένα ξαναζεσταµένο φαγητό.
Εµείς υπολογίζουµε ότι θα φέρει σε βάθος τετραετίας, αν το
αφήσουµε και δεν αλλάξουµε πάλι µε νέα ρύθµιση σε τρεις
µήνες, 3,1 δισεκατοµµύρια περίπου. Από αυτά φέτος θα φέρει
τα 850 εκατοµµύρια. Σας διαβεβαιώ ότι τα περισσότερα απ’ αυτά
τα 850 εκατοµµύρια είναι ήδη ρυθµισµένα. Το µόνο που κάνουµε
είναι να παίρνουµε ανθρώπους που έχουν ήδη ρυθµίσει και έχουν
µπει σε µια σειρά και τους µεταφέρουµε από τη µια ρύθµιση στην
επόµενη. Αυτό θα γίνει και αυτό θα είναι το περισσότερο απ’
αυτά που φέρνετε.
Μας φέρνετε ένα νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος που έχει µέσα απαράδεκτες ρυθµίσεις, οι οποίες δεν είναι
δυνατόν να συζητηθούν µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Κατ’ αρχάς και η ίδια η διαδικασία του κατεπείγοντος είναι απαράδεκτη για ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει έναν, δύο και τρεις
µήνες προθεσµία. Δεν έχει κανέναν νόηµα να κερδίσετε δύο
µέρες γι’ αυτό το πράγµα. Δεν έχει! Η διαδικασία του επείγοντος
ήταν ικανή. Υπάρχουν διαδικασίες στη Βουλή: απλή, επείγουσα,
κατεπείγουσα για την κάθε περίσταση. Δεν ταιριάζει αυτό το νοµοσχέδιο στο κατεπείγον. Το ξεπερνάω όµως.
Αν θέλετε να φέρνετε κατεπείγοντα νοµοσχέδια, µη βάζετε
άσχετες ρυθµίσεις µέσα και ιδιαίτερα ρυθµίσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος
είναι πολύπαθος. Έχουµε ταλαιπωρήσει όλον τον κόσµο στο παρελθόν. Το κυριότερο είναι ότι τον αλλάζουµε τώρα και ισχύει
για του χρόνου. Το άρθρο 21 που αλλάζει θα επηρεάζει ιδιαίτερα
τις δηλώσεις του επόµενου χρόνου, τα φετινά εισοδήµατα, για
τα οποία πληρώνεται ο φόρος τον επόµενο χρόνο. Δεν έχει κα-
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νένα νόηµα να πρέπει να το αλλάξετε σήµερα Παρασκευή. Ας
αλλάξει την άλλη εβδοµάδα ή την παραπάνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Ιδιαίτερα, όµως, τα άρθρα 21, 24 και 31 είναι άρθρα τα οποία
δεν θα έπρεπε µε τίποτα ένα κόµµα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει,
που έχει κατακεραυνώσει –και πολύ σωστά το έκανε- στο παρελθόν τις διαδικασίες αυτές µε τις οποίες δεν συζητιούνται τα ζητήµατα ενδελεχώς και όπως πρέπει, και µάλιστα άρθρα που
έχουν σηµαντικότατες επιπτώσεις.
Το άρθρο 24 νοµίζω ότι έχει εξηγηθεί εκτενώς. Δεν νοµίζω ότι
µπορούµε να προσθέσουµε πολύ περισσότερα σε όσα έχουν
ακουστεί. Πρέπει να το αποσύρετε και πρέπει να ξανάρθει για να
το συζητήσουµε µε ηρεµία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διακύβευµα –αν είναι αλήθεια αυτά που ακούω- ίσως και 1 δισεκατοµµύριο σε αυτού του είδους τις δίκες και να το παίζουµε
κορώνα-γράµµατα επειδή ντρεπόµαστε να αποσύρουµε ένα
άρθρο από ένα νοµοσχέδιο. Αποσύρετέ το και κανένας δεν θα
σας κατηγορήσει. Εµείς, τουλάχιστον, δεν θα το κάνουµε.
Ο Υπουργός έκανε προηγουµένως µια αλλαγή -και προς το καλύτερο είναι- για το άρθρο 21. Φέρατε την ηµεροµηνία από τον
έναν χρόνο, στους τρεις µήνες. Δηµιουργούµε καινούργια ουρά
επιστροφής φόρων. Αυτή τη στιγµή χρωστάµε 2 δισεκατοµµύρια
στις επιχειρήσεις σε φόρο εισοδήµατος και ΦΠΑ και τώρα βάζετε
καινούργιο. Και αν θα έχει κάνει την αίτηση στους τρεις µήνες,
δεν θα πάρει τα λεφτά του ο επιχειρηµατίας στους τρεις µήνες.
Να είστε σίγουροι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τρεις µήνες; Εδώ δεν έδιναν
έξι µηνών, θα δώσουν τώρα;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Δεν θα τα πάρει σε τρεις
µήνες. Θα κάνει την αίτηση σε τρεις µήνες για να µην παραγραφεί.
Στην πραγµατικότητα µπορεί να το κάνετε χειρότερο. Ουσιαστικά φέρατε τον χρόνο παραγραφής στους τρεις µήνες, γιατί
µετά αν δεν έχει κάνει την αίτηση, θα τα χάσει. Το θέµα είναι να
τα πάρει τα λεφτά του. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι πολύ εύκολο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Τέλος, θα αναφερθώ στο
άρθρο 31. Το άρθρο 31 καταστρατηγεί την έννοια της ανώνυµης
εταιρείας και της ΕΠΕ. Έχουµε καταλάβει τη διαφορά, ότι στην
ανώνυµη εταιρεία βάζεις κεφάλαιο, εφόσον είναι κεφαλαιουχική,
και µπορείς να χάσεις όλα τα λεφτά του κεφαλαίου που βάζεις,
αλλά τίποτα άλλο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι δυνατόν να είναι αλληλέγγυος κάθε µέτοχος άνω του
10%, κύριε Υπουργέ; Δείτε το, σας παρακαλώ. Πρέπει να το ξαναδείτε. Δεν υπάρχει τέτοια νοµοθεσία, πουθενά. Να είναι αλληλέγγυος για τα χρέη ο µέτοχος, που δεν ασκεί τη διαχείριση; Και
αναγνωρίζετε ότι αυτό δεν µπορεί να συµβαίνει, εφόσον εξαιρείτε τις εισηγµένες. Εξαιρείτε τις εισηγµένες εταιρείες και καλά
κάνετε, αλλά δεν θα έπρεπε να χρειαστεί η εξαίρεση. Σε όλες τις
εταιρείες, οι µέτοχοι έχουν συγκεκριµένη ευθύνη. Με ένα άρθρο
αλλάζουµε όλο το νοµικό πλαίσιο;
Κλείνοντας -και τελειώνω µε αυτό- θέλω να πω ότι πρέπει να
προσέξουµε όταν σε τέτοιου είδους νοµοσχέδια περνάµε διατάξεις, οι οποίες αλλάζουν όλο το εµπορικό δίκαιο. Δεν είµαι νοµικός, αλλά εδώ πέρα έχουµε σχέσεις νοµικής φύσης, οι οποίες
είναι εδραιωµένες και στη συνήθεια και στη λογική. Θέλετε να
τις αλλάξουµε; Να τις αλλάξουµε, αλλά µε σωστή διαβούλευση.
Παρακαλούµε αποσύρετε αυτά τα τρία άρθρα. Πρέπει να τα
αποσύρετε, αν θέλετε να νοµοθετείτε σωστά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Θεοχάρη.
Κύριοι της Χρυσής Αυγής, έχετε καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Είσαστε εννέα: δύο κυρίες κι επτά κύριοι. Ο
Κανονισµός, κύριε Παναγιώταρε, απαιτεί δεκαπέντε. Σας διαβάζω τον Κανονισµό, του οποίου είµαι δέσµιος: «Αν δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός παρόντων Βουλευτών
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από τους υπογράφοντες, η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε».
Εποµένως, κύριε Παναγιώταρε, ή θα θεωρηθεί ότι δεν έχει
υποβληθεί ή θα αναµένεται να συµπληρωθεί ο απαραίτητος αριθµός. Αυτό επιβάλλει ο Κανονισµός και σε αυτό εγώ είµαι προσηλωµένος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το γνωρίζουµε ότι είµαστε λιγότεροι από δεκαπέντε Βουλευτές, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε κάποιον εκ των Βουλευτών της
Χρυσής Αυγής. Θέλουµε να αναδείξουµε για µια ακόµη φορά το
γεγονός ότι η δικαστική εξουσία κάνει ό,τι θέλει πάνω στη νοµοθετική και την εκτελεστική. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι.
Αυτά τα οποία συµβαίνουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν
έχουν ξαναγίνει ποτέ και πουθενά. Χρειάζονται δεκαπέντε υπογραφές Βουλευτών της Χρυσής Αυγής για τη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας. Δεν λείπουν, γιατί δεν θέλουν. Λείπουν γιατί
κάποιος εισαγγελέας αποφάσισε να µην τους δώσει άδεια να παρευρεθούν σε αυτό το σηµαντικότατο νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια, όπως έγινε και χθες και προχθές και αντιπροχθές και χωρίς
καµµία αιτιολογία.
Αυτό είναι κάτι το οποίο εάν και εφόσον θέλετε να λέγεστε δηµοκράτες -κάτι που το χρησιµοποιείτε συνεχώς για εσάς και το
αρνείστε από εµάς- θα πρέπει να το λύσετε, να τελειώσει αυτό
το αίσχος που συµβαίνει εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Επιτέλους, το Σύνταγµα, ο Κανονισµός της Βουλής µιλάει για
τριακόσιους Βουλευτές, δεν µιλάει για λιγότερους και στην προκειµένη περίπτωση δεν µιλάει για διακόσιους ενενήντα τέσσερις.
Αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε και δεν έχει να κάνει -επαναλαµβάνω- µε το αν σας αρέσουµε ή δεν σας αρέσουµε. Εάν η
παρουσία µας δεν είναι επιθυµητή για εσάς, θα πρέπει να βρείτε
πολιτικούς λόγους να πείσετε τους ψηφοφόρους ότι είµαστε
λάθος, ότι δεν είµαστε σωστοί. Από εκεί και πέρα, παραβιάζονται
το Σύνταγµα και οι νόµοι του κράτους συνεχώς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είπατε, κύριε Παναγιώταρε, ότι το κάνατε για να αναδείξετε το ζήτηµα, το οποίο είχατε χρόνο και το αναδείξατε.
Εγώ τηρώ τον Κανονισµό. Συνεπώς η αίτησή σας θεωρείται ως
µη υποβληθείσα.
Ο κ. Θεοδωράκης, που ζήτησε τον λόγο, µπορεί να περιµένει
το πέρας των αγορητών; Δύο έχουν µείνει, κύριε Πρόεδρε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δεν έχω αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ωραία.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Νίκο Καραθανασόπουλο, από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, επειδή έχουµε υψηλές προσελεύσεις, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση.
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 πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Έδεσσας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει. Σας ευχόµαστε υγεία και πρόοδο
και προπάντων αγώνα για το καλό της πατρίδας! Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσα σε ελάχιστες
ώρες επιβεβαιώθηκε η εκτίµηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΚΚΕ ότι µε ευθύνη του το Προεδρείο άνοιξε επικίνδυνες
ατραπούς σε σχέση µε την εγκληµατική οργάνωση της Χρυσής
Αυγής. Τους έχετε δώσει το δικαίωµα να έρχονται καθηµερινά
εδώ πέρα και να παίζουν τα επικίνδυνα επικοινωνιακά τους παιχνίδια.
Έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, να έχετε σταµατήσει τη συζήτηση θεωρώντας τη συγκεκριµένη αίτηση της Χρυσής Αυγή ως απαρά-
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δεκτη, γιατί βεβαίως µπροστά και από τις δίκες που είναι να γίνουν διαµορφώνεται ένα περιβάλλον επίφοβο, εξωραϊσµού του
ναζιστικού χαρακτήρα, του εγκληµατικού χαρακτήρα της Χρυσής
Αυγής. Σε αυτό πρέπει να συναισθανθείτε την ευθύνη που έχετε
ως Προεδρείο της Βουλής.
Μπαίνοντας στο κύριο ζήτηµα που µας απασχολεί, κατ’ αρχάς,
θα ήθελα να κάνω µια πρώτη παρατήρηση πιο γενική. Λίγες ώρες
έκλεισαν από τη συµφωνία. Δεν βλέπω κάποια πανηγύρια ότι η
Κυβέρνηση έδωσε τη µάχη µε αξιοπρέπεια, νίκησε, υποχώρησαν
οι εταίροι. Κάθε άλλο! Η συµφωνία η χθεσινοβραδινή επιβεβαίωσε ότι ισχύουν όλες οι αποφάσεις του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου.
Βεβαίως, εδώ πρέπει να δούµε δύο ζητήµατα: Πρώτον, ότι
αυτή η σκληρή διαπραγµάτευση που κάνει η Κυβέρνηση αποτελεί µέρος της συνολικότερης αντιπαράθεσης, της διαπάλης, η
οποία γίνεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την
άµεση εµπλοκή των Ηνωµένων Πολιτειών. Δεύτερον, ότι αποτελεί µια διαπραγµάτευση που γίνεται για λογαριασµό του κεφαλαίου, γι’ αυτό άλλωστε και υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο
ΣΕΒ, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών. Δεν έχει χάσει τον
ταξικό του χαρακτήρα ο ΣΕΒ. Στο επίκεντρο, βεβαίως, αυτής της
διαπραγµάτευσης βρίσκονται οι ανάγκες των επιχειρηµατικών
οµίλων για την επανεκκίνηση της καπιταλιστικής οικονοµίας και
όχι η ανάκτηση των απωλειών και η ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών. Όλα αυτά έχουν παραπεµφθεί στις ελληνικές καλένδες, στη Δευτέρα Παρουσία.
Γι’ αυτό άλλωστε και δεν είναι τυχαία η χθεσινή δήλωση του κ.
Τσίπρα, µετά το τέλος της συµφωνίας. Τι δήλωσε; Ανέφερε ότι
δεν θα υπάρξουν νέα υφεσιακά µέτρα. Πολύ γρήγορα ξεχάσατε
τους όρους «αντιλαϊκά µέτρα», «µέτρα λιτότητας». Τυχαίο; Δεν
νοµίζω!
Αν ήταν µια συµφωνία που πραγµατικά διευκόλυνε, ανακούφιζε τελος πάντων τους λαούς, πρώτη η Κυβέρνηση θα έσπευδε
να την καταθέσει στη Βουλή, να τη συζητήσει και να την ψηφίσει.
Ούτε καν την κατέθεσε. Δεν είµαστε γνώστες, δεν µπορούµε να
ξέρουµε τι ακριβώς υπέγραψε η νέα Κυβέρνηση. Δεν το κάνετε
όµως και αυτό επιβεβαιώνει αυτά τα οποία έχει εκτιµήσει το ΚΚΕ.
Τι δηλαδή; Ότι η συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου του Eurogroup αποτελεί συνέχεια των δανειακών και µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας, όπως είχαν υπογράψει οι προηγούµενες
κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και ότι βεβαίως το µνηµόνιο δεν καταργείται στα λόγια, αλλά µε την κατάργηση του συνόλου των εφαρµοστικών νόµων. Τίποτα απ’ όλα
αυτά δεν κάνετε.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και η διαπραγµάτευση εντός των
τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση την αποδοχή των
στρατηγικών συµφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν τις
αµφισβητεί και η σηµερινή Κυβέρνηση, υπό την κυριαρχία των
µονοπωλιακών οµίλων είναι µία διαπραγµάτευση σε βάρος του
λαού. Δεν υπάρχει, δηλαδή, φιλολαϊκή διέξοδος σε συνθήκες κυριαρχίας του κεφαλαίου, σε συνθήκες συµµετοχής της χώρας
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η µόνη διέξοδος προς όφελος του λαού, είναι η διέξοδος που
έρχεται σε σύγκρουση και σε ρήξη µε τα µονοπώλια και τα συµφέροντά τους, µέσα από την κοινωνικοποίηση τους. Έρχεται σε
σύγκρουση και σε ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, µε στόχο την αποδέσµευση
της Ελλάδας από αυτήν. Είναι η διέξοδος που περνάει µέσα από
τη µονοµερή διαγραφή του κρατικού χρέους. Τίποτα απ’ όλα
αυτά δεν κάνετε.
Να έρθουµε και στο νοµοσχέδιο. Ισχυρίστηκε ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ ότι η Κυβέρνηση µε την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, επεδίωκε να ανακουφίσει τα λαϊκά στρώµατα. Τα ανακουφίζει; Αλήθεια, το έχετε απαντήσει αυτό το ερώτηµα; Όµως, για να
απαντήσετε αυτό το ερώτηµα, δεν πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί
υπήρχε αυτή η υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών που δεν
µπορούν να πληρώσουν τους φόρους; Για ποιον λόγο; Τι συνέβη;
Βεβαίως, υπάρχει το γενικότερο άδικο φορολογικό σύστηµα.
Στον καπιταλισµό τα φορολογικά συστήµατα είναι άδικα. Παίρνουν από τους πολλούς για να τα δώσουν στους λίγους. Παίρνουν από τον λαό για να τα δώσουν στο κεφάλαιο και στους
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επιχειρηµατίες. Όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Τι έχουµε πάνω σε
αυτήν τη βάση; Έχουµε µία σφοδρότατη επίθεση την τελευταία
πενταετία στους µισθούς και τις συντάξεις. Έχουµε ανατροπές
των εργασιακών σχέσεων, διεύρυνση της ανεργίας και πολλαπλασιασµό των λουκέτων των αυταπασχολούµενων και των µικροµεσαίων. Σε συνδυασµό όλα αυτά, µειώνουν το βιοτικό
επίπεδο µε µία τεράστια φοροεπιδροµή που εξαπέλυσαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε τα χαράτσια, τα τέλη, την αύξηση των
φορολογικών συντελεστών.
Τα αλλάζετε όλα αυτά µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία; Όχι. Αλλάζετε κάτι από αυτά; Τίποτα. Άρα αφήνετε ανόθευτο, απείραχτο, διατηρείτε το αντιλαϊκό περιβάλλον που
συνέβαλε στο να υπάρχει αυτή η υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών. Μήπως, όµως, δεν το κάνετε αυτό; Μήπως, όµως, ανακουφίζετε µε µειώσεις των χρεών αυτά τα λαϊκά στρώµατα;
Καµµία απολύτως µείωση των χρεών.
Έτσι, λοιπόν, τι τους λέτε; Να πληρώσετε στο διηνεκές. Το
θέµα δεν είναι σε πόσες δόσεις θα τα πληρώσουν. Το ζήτηµα
είναι τι θα πληρώσουµε. Κι εσείς τους λέτε «θα τα πληρώσετε
όλα». Και τα χαράτσια νοµιµοποιείτε και τη φοροεπιδροµή και τα
πάντα.
Σε αυτήν, λοιπόν, την πρόκληση, στην ανακούφιση, απαντά η
τροπολογία του ΚΚΕ και θέλουµε η Κυβέρνηση να σταθεί σε
αυτήν την τροπολογία και να µας πει αν δέχεται να συζητηθεί
στο πλαίσιο της σηµερινής συζήτησης, ναι ή όχι. Γιατί λέµε ότι
απαντά η τροπολογία του ΚΚΕ; Γιατί είναι πάρα πολύ σαφής.
Είναι σαφής ως προς το ποιους περιλαµβάνει. Δεν περιλαµβάνει
τα πάντα όλα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Λέµε: «Τα λαϊκά νοικοκυριά που έχουν οικογενειακό εισόδηµα
ως 40.000 ευρώ». Από εκεί και πάνω καµµία µέριµνα. Δεν µας ενδιαφέρουν οι πλούσιοι, οι κεφαλαιοκράτες. Περιλαµβάνει τις
ατοµικές και προσωπικές επιχειρήσεις κι όχι τις Α.Ε. και τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Γι’ αυτούς λέµε ότι πρέπει να
ενδιαφερθούµε, γιατί ακριβώς αυτοί έχουν υποστεί τις συνέπειες
της καπιταλιστικής κρίσης και της αντιλαϊκής επίθεσης. Άρα, λοιπόν, είµαστε σαφείς για το ποιους περιλαµβάνει.
Δεύτερον, τι κάνει; Κουρεύει χρέη, όχι µόνο πρόστιµα και προσαυξήσεις, αλλά και κεφάλαιο. Κουρεύει όλα τα χρέη που προέρχονται από τα άδικα και αντιλαϊκά τέλη, τέλος επιτηδεύµατος,
τέλος αλληλεγγύης, τα οποία διατηρεί και η σηµερινή Κυβέρνηση. Κουρεύει τα χρέη που υπάρχουν από τον ΕΝΦΙΑ µε όλες
τις µορφές που πήρε κι όχι για όλους, αλλά βάζουµε συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την πρώτη κατοικία ως εκατόν είκοσι τετραγωνικά µέτρα και για τη δευτερεύουσα έως ογδόντα
τετραγωνικά µέτρα. Η µεγάλη ακίνητη περιουσία να πληρώσει.
Τα λαϊκά νοικοκυριά δεν πρέπει να πληρώσουν.
Κουρεύουµε τα νοσήλια. Γι’ αυτόν, δηλαδή, που δεν είχε
ασφάλιση και πήγε στο δηµόσιο νοσοκοµείο να νοσηλευτεί και
δεν µπόρεσε να πληρώσει τα νοσήλια -τώρα τα µεταφέρουν στην
εφορία- εµείς τα κουρεύουµε. Διότι είναι απαράδεκτο κάποιος
που δεν έχει ασφάλιση να πρέπει να πληρώσει από την τσέπη
του τα νοσήλια και τελικά αν δεν το κάνει, αυτά να µεταφέρονται
στην εφορία.
Βεβαίως, κουρεύουµε το σύνολο των χρεών για µια οικογένεια
ως 20.000 ευρώ. Διότι έχει πληρώσει πάρα πολλά αυτή η οικογένεια και δεν πρέπει να πληρώσει τίποτα άλλο.
Το τρίτο που κάνουµε είναι να διευκολύνουµε τους υπόλοιπους να αποπληρώσουν αυτό που έχουν, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τι; Ότι πρέπει το σύνολο των επιβαρύνσεων, και των τρεχουσών,
να µην ξεπερνάει το 10% στην εφορία µαζί µε τη ρύθµιση.
Αυτό το κάνουµε, βεβαίως, στο πλαίσιο της συνολικότερης
πρότασης που έχουµε, δηλαδή ότι πρέπει να καταργηθούν τα
τέλη και τα χαράτσια, ότι πρέπει να υπάρξουν µέτρα φορολογικής ανακούφισης των λαϊκών στρωµάτων, µε αύξηση του αφορολόγητου στις 40.000 ευρώ, φορολογική επιβάρυνση του
µεγάλου κεφαλαίου, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στο πλαίσιο της συνολικότερης λογικής µας για ανάκτηση
των απωλειών, για ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτές είναι
προτάσεις που δίνουν δύναµη στον λαό, στην εργατική τάξη και
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στο λαϊκό κίνηµα να παλέψει για την ανατροπή αυτής της κατάστασης.
Η δική σας πρόταση τι κάνει; Έχετε αναρωτηθεί τι κάνει η δική
σας πρόταση; Πήρατε την πρόταση της προηγούµενης κυβέρνησης, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στην οποία είχατε
ψηφίσει «παρών», και κάνατε ορισµένες µικροτροποποιήσεις.
Δεν αλλάζετε τίποτα επί της ουσίας. Κάνετε κάποιες µικροδιευκολύνσεις, που όµως δεν αλλάζουν το καθεστώς διαρκούς οµηρίας που καλείτε τον λαό να έχει, δηλαδή την εκτέλεση µε δόσεις
στον λαό.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο δεν υπήρχε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, όπως και τώρα, δυνατότητα να ενταχθεί ένας µεγαλύτερος αριθµός. Άρα είναι πολύ µικρός ο αριθµός που είχε
ενταχθεί στην προηγούµενη ρύθµιση και τώρα δεν αλλάζει.
Εκτός από αυτά, όµως, ταυτόχρονα διευρύνετε και τα όρια
όσων µπορούν να ενταχθούν, δηλαδή συµπεριλαµβάνετε και
όσους χρωστάνε πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ και αυτοί είναι
µόνο εξήµισι χιλιάδες. Γιατί το κάνετε αυτό; Έχουν ανάγκη να
τους κουρέψετε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις; Πολλοί από
αυτούς χρωστάνε για δεκαετίες και δεν είναι αποτέλεσµα της
κρίσης, αλλά είναι επιλογή τους, γιατί τους διευκολύνει το πλαίσιο, στο όνοµα της ανωνυµίας των µετοχών, στο όνοµα της προστασίας της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και της επιχείρησης, που
επιβάλλει το Σύνταγµα. Και όµως τους βάλατε και αυτούς.
Άρα, επί της ουσίας, τι αποτελούν; Αποτελούν εισπρακτικά
µέτρα, τα οποία τα στρέφετε και πάλι απέναντι στον λαό, στο
πλαίσιο του εσωτερικού δανεισµού. Προχωράει η Κυβέρνηση σε
εσωτερικό δανεισµό για να πληρώσει τους δανειστές, κουρεύοντας έτσι τις λαϊκές ανάγκες, όπως έκανε άλλωστε και η προηγούµενη κυβέρνηση.
Σας ρωτήσαµε και δεν πήραµε απάντηση χθες: Συµπεριλαµβάνετε και εσείς, όπως η προηγούµενη κυβέρνηση, και τις τελωνειακές παραβάσεις στη ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές;
Καταλαβαίνετε πολύ καλά, κύριε Στρατούλη, το νόηµα της ερώτησης. Διότι η προηγούµενη ρύθµιση της περιελάµβανε. Αν διατηρείτε αυτό το καθεστώς, πρόκειται για πρόκληση.
Περνάω στο δεύτερο µέρος, σε αυτό που αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία. Βεβαίως, η οικονοµική κρίση και η ένταση της µονοπώλησης έφερε σε δύσκολη θέση το µεγαλύτερο τµήµα των
αυτοαπασχολούµενων. Η πτώση του τζίρου τους έφερε απότοµη
πτώση του βιοτικού επιπέδου τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό µε
τη σειρά του συσσώρευσε υποχρεώσεις, που ήταν αδύνατο να
πληρωθούν.
Το ασφάλιστρο στον ΟΑΕΕ είναι πολύ υψηλό για το σηµερινό
εισόδηµα των αυτοαπασχολούµενων, γι’ αυτό και η συντριπτική
πλειοψηφία τους δεν µπορεί να πληρώσει την εισφορά. Τα πιο
πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία του ΟΑΕΕ αναφέρουν ότι πάνω
από τριακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες ενεργοί ασφαλισµένοι έχουν
χρέη στον Οργανισµό, σε ένα σύνολο επτακοσίων σαράντα χιλιάδων, δηλαδή οι µισοί.
Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατακόρυφα τα αντιλαϊκά φορολογικά µέτρα σε βάρος των αυτοαπασχολούµενων, µε το 26%
φορολογία από το πρώτο ευρώ, µε το τέλος επιτηδεύµατος και
τον ΕΝΦΙΑ. Αποτέλεσµα είναι να διογκωθεί και σε αυτούς η φορολογική υπερχρέωση.
Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε οικονοµικά αδιέξοδα, που δεν
µπορεί να τα διαχειριστεί η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΠΕ, είτε έχουν καταφέρει µέχρι
σήµερα να κρατήσουν το µαγαζί τους είτε το έχουν κλείσει. Γι’
αυτό και πάνω από διακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις
έχουν βάλει λουκέτο το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Ωφελεί αυτές τις επιχειρήσεις η σηµερινή σας διάταξη για τα
ασφαλιστικά ταµεία; Όταν παραµένει προϋπόθεση να αποτελεί
φορολογικά ενήµερος, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τους
δυσκολεύει. Διατηρείτε, λοιπόν, αυτήν την απαράδεκτη ρύθµιση
ότι πρέπει να πληρώνει κανονικά τις εισφορές στον ΟΑΕΕ για να
µπορεί να µπει στη ρύθµιση. Δεν µπορούσε να το κάνει πριν, δεν
µπορεί να το κάνει και τώρα. Δεν άλλαξε η κατάσταση.
Έτσι, λοιπόν, οι όποιες µικροβελτιώσεις δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα. Σηµαίνει ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να
νοµιµοποιηθεί εκ µέρους της η αντιλαϊκή πολιτική των Κυβερνή-
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σεων στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό. Αυτό θέλετε να επιβάλλετε.
Η νέα Κυβέρνηση επενδύει στις αυταπάτες των µικροαστικών
στρωµάτων για επιστροφή στην προ κρίσης κατάσταση κι ότι η
σηµερινή δύσκολη θέση τους θα είναι αναστρέψιµη. Όµως, µε
την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, µε την απελευθέρωση της αγοράς
και µε την κυριαρχία των µονοπωλίων, δεν υπάρχει επιστροφή
στην πρότερη κατάσταση για τους αυτοαπασχολούµενους. Γιατί
το ξέρετε πολύ καλά ότι µονοπωλείται όλο και περισσότερο η
αγορά, µε αποτέλεσµα η µεγάλη πλειοψηφία να βρεθεί –και θα
βρεθεί- σε µία αδυναµία αποπληρωµής των νέων βαρών που
υπάρχουν.
Γι’ αυτό ακριβώς το λέω. Και δεν είναι τυχαίο ότι µόνο εννιάµισι
χιλιάδες ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ µπήκαν στην προηγούµενη
ρύθµιση, το 1,74% των οφειλετών, για ρυθµίσεις έως 134 εκατοµµύρια οφειλών, δηλαδή τον 1,8 των οφειλών προς το ταµείο.
Και πολλοί από αυτούς σταµάτησαν γιατί δεν µπορούν να τηρήσουν τη ρύθµιση.
Άρα, λοιπόν, από αυτή την άποψη, υπάρχουν ζητήµατα που το
ΚΚΕ αναδεικνύει, τα οποία µπορούν να ανακουφίσουν σήµερα
τους αυτοαπασχολούµενους, όπως η κατάργηση του ν.
4010/2013 για 26% φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, όπως η
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30%, χωρίς απώλεια
των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων, αναδροµικά για την περίοδο του συνόλου της οικονοµικής κρίσης ή το πάγωµα των
χρεών προς τον ΟΑΕΕ και το δηµόσιο, την κεφαλαιοποίηση των
χρεών χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη.
Έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε, σε δύο άρθρα τα οποία µονοπώλησαν µε έναν τρόπο τη συζήτηση. Όσον αφορά το άρθρο 24, είχαµε ρωτήσει και στην επιτροπή, γιατί η Κυβέρνηση βιάζεται να
προχωρήσει µία αποσπασµατική ρύθµιση, βιάζεται δηλαδή να
καταργήσει το «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο», να προχωρήσει στη
συγχώνευση της ΕΤΑΔ µε το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ πρόκειται να φέρει –
έτσι όπως έχει δεσµευθεί- έναν νέο φορέα. Το λέτε µέσα σε αυτή
τη γενικόλογη διάταξη. Ποιος ο λόγος αυτής της επίσπευσης;
Δεν µας δώσατε καµµία συγκεκριµένη απάντηση. Καµµία πειστική απάντηση, όταν µάλιστα εγείρονται πάρα πολλά ερωτηµατικά για το τι µπορεί να εξυπηρετήσει αυτή η επίσπευση.
Άρα, δηλαδή, τι επιβεβαιώνεται, ανεξάρτητα αν έχουν βάση ή
όχι αυτά τα ερωτηµατικά περί δικών; Επιβεβαιώνεται το εξής ζήτηµα που είναι στο επίκεντρο. Υπάρχει µία τεράστια διαπάλη ανάµεσα στα επιχειρηµατικά συµφέροντα για να βάλουν χέρι στην
ακίνητη περιουσία του δηµοσίου. Πρόκειται να επακολουθήσει
ένα µεγάλο φαγοπότι. Ήδη υπήρχε και θα επακολουθήσει ένα
τεράστιο φαγοπότι από αυτά τα επιχειρηµατικά συµφέροντα,
τους µεγάλους οµίλους, ντόπιους και αλλοδαπούς.
Και θα συνεχιστεί και µε τη νέα Κυβέρνηση, στο όνοµα της
«αξιοποίησης» της δηµόσιας περιουσίας. Γιατί το µόνο που θα
κάνετε είναι να αλλάξετε τη µορφή και όχι το περιεχόµενο, όχι
την ουσία. Γιατί, είτε πρόκειται περί παραχώρησης, είτε πρόκειται περί αξιοποίησης, είτε πρόκειται περί σύµπραξης, το ίδιο
πράγµα θα είναι. Θα διασφαλιστούν, δηλαδή, τα επιχειρηµατικά
συµφέροντα να βάλουν χέρι στην ακίνητη περιουσία. Είναι το
«τυράκι στη φάκα» που βάζετε µε αυτό το οποίο λέτε ότι ένα
µέρος των εσόδων θα πάει στην κατεύθυνση της χρηµατοδότησης κοινωνικής ασφάλισης.
Κι άµα το θέλετε, είναι και αντιδραστικό. Είναι και αντιδραστικό, γιατί συνεχίζει τα αντιασφαλιστικά µέτρα ότι θα πρέπει να
καταργηθεί, το αναδιανεµητικό να µετατραπεί σε ανακεφαλαιοποιητικό και να απαλλαγούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι από τις
εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία. Στο πλαίσιο αυτό
βρίσκετε άλλη πηγή στήριξης των ασφαλιστικών ταµείων, µέσα
από την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και αποτελεί το «τυράκι στη φάκα» για να γίνει αποδεκτή από τη λαϊκή συνείδηση
αυτή η εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας, προς όφελος των
κερδών των καπιταλιστικών οµίλων.
Και, βεβαίως, ένα µεγάλο του τµήµα θα συνεχίσει να πηγαίνει
για την αποπληρωµή του κρατικού χρέους και, µάλιστα, διευρύνεται το αντικείµενο εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας.
Βάζετε το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας.
Και ήταν παραπλανητική η απάντησή σας, κυρία Υπουργέ,
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όταν µέσα µιλάτε συνολικά για τη δηµόσια περιουσία και όχι για
την ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου. Γιατί πριν λέγατε ότι µόνο
η ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου µπορεί να αξιοποιηθεί. Τώρα
βάζετε το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, διευρύνετε τα όρια, διευρύνετε
τις δυνατότητες των επιχειρηµατικών οµίλων να µπουν και σε άλλους τοµείς και σε άλλες περιοχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, εάν µπορείτε να ολοκληρώσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα µε τη φράση
αυτή.
Και το τελευταίο ζήτηµα είναι για τους εργαζόµενους. Είναι είκοσι εννιά εργαζόµενοι στο «Παράκτιο Μέτωπο». Θα σας πείραζε, δηλαδή, αντί αυτής της διατύπωσης που βάλατε στην
τροπολογία –που δεν επιφέρει καµµία αλλαγή- να λέγατε πολύ
συγκεκριµένα ότι αυτοί οι είκοσι εννιά εργαζόµενοι θα µεταφερθούν στον νέο φορέα αυτοδίκαια; Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Μόνο αυτό. Τρεις κουβέντες είναι, εφόσον λέτε ότι θα το κάνετε.
Γράφτε το κιόλας στο χαρτί, γιατί scripta manent. Γιατί, βεβαίως,
µε τα λόγια χτίζεις ανώγεια και κατώγεια.
Και το ίδιο, βεβαίως, ισχύει για το άρθρο 27 για τον αιγιαλό.
Δίνετε ουσιαστικά µια παράταση στους σχεδιασµούς και στους
ανταγωνισµούς που έχουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι για την αξιοποίηση του αιγιαλού και των ακτών.
Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε -ευχαριστώ για την
ανοχή- το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει διατυπωθεί αίτηµα από δύο
συναδέλφους για παροχή αδείας για ολιγοήµερη απουσία στο
εξωτερικό.
Ο συνάδελφος Βουλευτής Αχαΐας κ. Χατζηλάµπρου Βασίλης
ζητά να εγκριθεί ολιγοήµερη άδεια για να απουσιάσει στην Τυνησία στο Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ εκπροσωπώντας την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ από την Τετάρτη 25 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού κ. Θεοχάρης
Θεοχάρης µάς ενηµερώνει ότι ζητά να απουσιάσει από τις 24
Μαρτίου έως τις 26 Μαρτίου στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους και ζητά σχετική άδεια γι’ αυτή την απουσία του από το Κοινοβούλιο.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σειρά έχει ο εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο συνάδελφος Καµµένος Δηµήτριος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες είχαµε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών, σχετικά µε όλα τα
ζητήµατα του νοµοσχεδίου. Φυσικά και υπερψηφίζουµε το σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας».
Θα δώσω σήµερα κάποια στοιχεία, για να γνωρίζουµε ακριβώς
τι συνέβαινε µέχρι τις 31-12-2014. Διότι, αυτή η Κυβέρνηση δέχεται µία κριτική, θα έλεγα άλλες φορές δικαιολογηµένη, άλλες
αδικαιολόγητη. Αλλά επειδή δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα παγόβουνα έχουν µια πολύ µικρή κορυφή που φαίνεται και το µεγαλύτερο και επικίνδυνο κοµµάτι τους βρίσκεται κάτω από το νερό
και δεν φαίνεται, θα ήθελα να αναλύσουµε λίγο το τι δεν φαίνεται
και το τι ξεχνάµε τις τελευταίες πενήντα µέρες.
Οι συνολικές οφειλές του ιδιωτικού τοµέα στο τέλος του 2014
ξεπερνούσαν τα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αναλύω: Οι οφειλές
του ιδιωτικού τοµέα τον Οκτώβριο στις τράπεζες ήταν 212,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εξ αυτών, τα 101 δισεκατοµµύρια είναι
οφειλές επιχειρήσεων, τα 13,2 δισεκατοµµύρια είναι ελεύθεροι
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επαγγελµατίες, τα 97,3 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι οφειλές των
νοικοκυριών είτε σε στεγαστικά είτε σε καταναλωτικά δάνεια. Το
σύνολο πάντως είναι περίπου 300 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πάµε πάλι στο τέλος Δεκεµβρίου του 2014. Οι οφειλές στην
εφορία τότε ήταν 74 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυξάνονταν σχεδόν κατά 1-1,5 δισεκατοµµύριο τον µήνα.
Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία ξεπερνούσαν τα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για τα κόκκινα δάνεια τα έχουµε πει πάρα πολλές φορές. Από
τα συνολικά 212 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν το χρέος του
ιδιωτικού τοµέα προς τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια ήταν 80 δισεκατοµµύρια ευρώ. Συγχρόνως τρία εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες συµπολιτών µας τότε –όλοι µας, γιατί και εµείς πολίτες
της Ελλάδος είµαστε και όλοι µας χρωστάµε κάτι κάπου- ήµασταν αιχµάλωτοι µε ληξιπρόθεσµες οφειλές, πρακτικά χωρίς
καµµία φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Αυτά τα στοιχεία θα τα αφήσω και στη Γραµµατεία, για να τα δουν και οι συνάδελφοι.
Θέλω να πω αυτό που είχα πει και άλλες φορές στις εισηγήσεις µου στη Βουλή, ότι πρέπει να κάνουµε ένα πρόγραµµα, ένα
projection, για να δούµε τον εαυτό µας και πού βρισκόµαστε
αυτή τη στιγµή. Οι δανειστές µας έδωσαν 253 δισεκατοµµύρια,
µας έκαναν πιο φτωχούς και περιµένουν να τους πληρώσουµε.
Ωραία! Υπάρχει εδώ ένα οξύµωρο σχήµα, χρηµατοοικονοµικά
αδύνατο να εξηγηθεί λογικά.
Σαν καθρέφτης σ’ αυτή την εξίσωση ήρθε το ελληνικό δηµόσιο
-και θα ήθελα να προσέξουµε τους ίσως «βαρείς» όρους που θα
χρησιµοποιήσω- µε αλλοδαπό δίκαιο, φορολογικό και όχι µόνο,
να κάνει ένα projection αυτού του οξύµωρου σχήµατος του υπερδανεισµού σε φτωχούς, να φέρει υπερχρέωση και υπερβεβαιωµένα χρέη σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ακόµη φτωχότεροι.
Γιατί ένα κράτος είναι φτωχό, όταν φτωχοί είναι και οι πολίτες.
Θα διαφωνήσω ή θα συµφωνήσω σε κάποια που είχε πει ο κ. Βενιζέλος παλιότερα, αν η Ελλάδα είναι φτωχή σε σχέση µε τους
Έλληνες σαν χώρα και σαν πολίτες. Τη στιγµή που φτωχοποιείς
τον πολίτη, όταν του βεβαιώνεις οφειλές 80 ή 70 ή 60 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε οποιονδήποτε τρόπο, είναι αδύνατον να περιµένεις να τα εισπράξεις. Αυτό σαν κράτος και σαν διοίκηση πρέπει
η σηµερινή Κυβέρνηση να το δει πάρα πολύ προσεκτικά, να δηλαδή τον τρόπο, τον χρόνο και βάσει ποίου δικαίου και ποίων
νόµων αυξήθηκε αυτό το χρέος στους ανθρώπους, στους Έλληνες πολίτες.
Και αυξήθηκε µε την υπερφορολόγηση. Λέω ό,τι θέλω εγώ σαν
Δηµήτρης Καµµένος, σαν µέλος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σαν
Έλληνας πολίτης ή σαν µέλος της συγκυβέρνησης; Όχι. Διαβάζω
προχθεσινή έρευνα του γερµανικού Ιδρύµατος Hans Böckler µε
τίτλο, που είναι και αποτέλεσµα της έρευνας: «Οι φτωχότεροι
στην Ελλάδα τα χρόνια των µνηµονίων επιβαρύνθηκαν φορολογικά κατά 337%, ενώ οι εύποροι κατά 9%». Να ξαναπούµε τα νούµερα; Στα τελευταία πέντε χρόνια το φορολογικό βάρος, η
αύξηση των φορολογικών βαρών, έπεσε κατά 337%, δηλαδή
τρεισήµισι φορές πάνω στους άπορους, κάτω από τη µέση τάξη,
και κατά 9% στους εύπορους.
Διαβάζω κοµµάτι της έκθεσης: «Τα σκληρά µέτρα λιτότητας
που επιβλήθηκαν στη χώρα, η οποία ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας, είχαν ως αποτέλεσµα την απότοµη αύξηση της φτώχειας».
Όπως αναφέρει η έρευνα, το ονοµαστικό Ακαθάριστο Προϊόν
µειώθηκε κατά 1/4. Ιδιαίτερα επιβαρυµένα παρουσιάζονται, σύµφωνα µε την έρευνα, τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα, τα οποία
σήκωσαν και το µεγαλύτερο βάρος κατά την περίοδο της κρίσης.
Προσέξτε, είναι γερµανικό ίδρυµα αυτό το οποίο έχει κάνει την
έκθεση.
Και καταλήγει: «Σε απόλυτους αριθµούς, αν και η φορολογική
επιβάρυνση στα µη προνοµιούχα νοικοκυριά αυξήθηκε µόνο
κατά κάποιες εκατοντάδες ευρώ, δηλαδή 100, 200, 300, 500
ευρώ, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι σε αυτά τα νοικοκυριά, που τους
αυξήθηκε µεν ονοµαστικά 500 ή 600 ευρώ η φορολογία, συγχρόνως τους µειώθηκε ο µισθός, δηλαδή έγιναν πιο φτωχοί, έµειναν
άνεργοι και άρα είχαν µηδενικό εισόδηµα και τους αυξήθηκε ο
φόρος κατά 337%». Οπότε, πρέπει να συνυπολογίζουµε στη νοµισµατική αύξηση, το «monetarization» της φορολογίας και τις
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άυλες συνθήκες που επιβάρυναν την κατάσταση του φορολογουµένου, την ανεργία και τη µείωση του µισθού.
Με λίγα λόγια, καταλήγει η γερµανική έκθεση στο εξής:
«Τέλος, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα µη προνοµιούχα
νοικοκυριά έχασαν µέσα στην κρίση το 86% του συνολικού τους
εισοδήµατος, ενώ οι πιο εύπορες οικογένειες µόνο το 16% έως
20%». Θα το καταθέσω στο τέλος στα Πρακτικά.
Εδώ συµβαίνουν σηµεία και τέρατα σε αυτή την Ευρώπη. Θα
πρέπει όλοι να είµαστε ενήµεροι και κοινωνοί της ίδιας πληροφορίας και της ίδιας γνώσης.
Όσον αφορά τη µαύρη οικονοµία στην Ευρώπη –γιατί κατηγορούµαστε και µέσα από πολλά νοµοσχέδια και φορολογικούς
τρόπους και κώδικες βιβλίων και στοιχείων και φορολογικούς κώδικες προσπαθούµε να µαζέψουµε και τα «µαύρα»- υπάρχει ένας
πίνακας που θα δείτε κάποια µπλε peaks, τα οποία είναι πολύ
υψηλά.
Ποια είναι η οικονοµία στην Ευρώπη, η οποία έχει το περισσότερο «µαύρο» χρήµα; Η Ιταλία είναι πρώτη µε 420 δισεκατοµµύρια ευρώ παραοικονοµία. Η Γερµανία, που µας κάνει µαθήµατα,
είναι δεύτερη µε 399 δισεκατοµµύρια παραοικονοµία. Ενάµισι ελληνικό ΑΕΠ είναι η παραοικονοµία της Γερµανίας, που έρχεται
να µας κάνει µαθήµατα. Τρίτη χώρα είναι η Γαλλία µε 280 δισεκατοµµύρια παραοικονοµία και η Ελλάδα, το κακό παιδί, έρχεται
πολύ χαµηλά, σε περίπου 40 δισεκατοµµύρια παραοικονοµία.
Θα το καταθέσω κι αυτό, γιατί είναι σηµαντικό όταν µιλάµε
στην Ευρώπη να λέµε αλήθειες και όταν µιλάνε στους φορολογούµενους ότι οι Έλληνες είναι οι κακοπληρωτές, οι οποίοι χρειάζονται την κ. Βαλαβάνη, τον κ. Σταθάκη, τον κ. Καµµένο, την κ.
Λυµπεράκη –λέω τους ανθρώπους που γνωρίζω- ή τον κ. Μαυραγάνη για να φέρουν νόµους για να µαζέψουµε το χρήµα, διότι
εµείς είµαστε µπαταχτσήδες, θα πρέπει να κοιτάνε τα του οίκου
τους. Αυτά είναι επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
EUROSTAT και του ΟΟΣΑ.
Μας έλεγαν, επίσης, ότι ζούµε και ζούσαµε πάνω από τα επιτρεπτά ή τα λογικά όρια, ότι ζούσαµε πάνω από τις δυνατότητες
µας. Το αποτέλεσµα όλων ήταν τα µνηµόνια, η υποκλοπή των εισοδηµάτων και η καταστροφή, που είπε και το γερµανικό ίδρυµα,
στις τσέπες και στις ζωές των Ελλήνων.
Εδώ είναι ένας πίνακας που δείχνει ποιος είναι πιο πλούσιος
στην Ευρώπη ανά οικογένεια, δηλαδή τον πλούτο ανά οικογένεια. Η Ελλάδα είναι στην όγδοη θέση. Οι πιο πλούσιοι θεωρούνται οι Λουξεµβουργιανοί µε 398.000 οικογενειακή αξία. Το λέµε
περιουσία. Εννοούµε όχι µόνο χρήµατα, αλλά και οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα κ.λπ..
Οι πιο πλούσιοι είναι οι Λουξεµβουργιανοί; Ξέρετε τι είναι το
Λουξεµβούργο; Ξέρετε ποιος είναι στην Ελλάδα ο πρώτος επενδυτής σήµερα που µιλάµε µε στοιχεία της EUROSTAT; Ποιος
επενδύει στην Ελλάδα; Ο ξένος επενδυτής, ο νούµερο 1 σε ξένες
επενδύσεις στην Ελλάδα είναι το Λουξεµβούργο. Έχετε δει κάποιον σε κάποιο κανάλι λουξεµβουργιανό που έχει έρθει να κάνει
επενδύσεις στην Ελλάδα; Μας έχουν δώσει 7,5 δισεκατοµµύρια
επενδύσεις. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά; Ξέρετε; Σε ακίνητα.
Υπάρχει απορία; Υπάρχει. Δεν υπάρχουν Λουξεµβουργιανοί
επιχειρηµατίες. Υπάρχουν εταιρείες που ξεπλένουν χρήµα. Μη
γνωριστούµε ξανά σ’ αυτήν τη χώρα. Το λέω ξανά, να είµαστε
σοβαροί. Το Λουξεµβούργο κατηγορήθηκε για τα Lux Leaks.
Google έχετε όλοι, όλοι γνωρίζετε internet. Mπείτε και δείτε τι
συµβαίνει και πώς γίνονται όχι τριγωνικές, αλλά τετραγωνικές
και στρογγυλές και ό,τι θέλετε χρεώσεις εταιρειών.
Το Λουξεµβούργο δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να έχει δεκατέσσερις φορές το ΑΕΠ του σε ενεργητικό τραπεζών και να κουρέψει την Κύπρο µε δυόµισι φορές το ΑΕΠ.
Μας κάνουν µαθήµατα, λοιπόν, και µας φέρνουν προ τετελεσµένων γεγονότων. Μας έχουν κάνει φτωχούς και αναγκαζόµαστε να σώσουµε τον Έλληνα πολίτη κι αυτήν τη χώρα, η οποία
σύρεται αιχµάλωτη από αλλοδαπούς νόµους και φορολογικά αλλοδαπά δίκαια αναγκαστικού δικαίου.
Δεν φοβάµαι και αυτή είναι η ορολογία που πρέπει να χρησιµοποιούµε: Είναι αναγκαστικό το δίκαιο. Ο κ. Σαµαράς έχει µιλήσει ο ίδιος για αναγκαστικό δάνειο. Ο κ. Προβόπουλος είπε ότι
µας χρέωσαν –προσέξτε το ρήµα- 240 δισεκατοµµύρια. Τι σηµαί-
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νει µας χρέωσαν; Μας έκοψαν ένα κοστούµι 240, «το έχουµε
κάπου, θα το πάρετε».
Για 77 δισεκατοµµύρια χρέη, 2 δισεκατοµµύρια σε ρύθµιση,
είπε ο συνάδελφος κ. Χάρης Θεοχάρης. Γιατί εξυπηρετούνται
µόνο 2 δισεκατοµµύρια από τα 77; Διότι ο κόσµος είναι φτωχός.
Δεν χρειάζεται να κάνουµε τεστ νοηµοσύνης σ’ αυτήν τη Βουλή.
Ο κόσµος είναι φτωχός. Δεν έχει να πληρώσει.
Τη λύση τη φέρνει το νοµοσχέδιο και πρέπει να το στηρίξουµε
όλοι από το άλφα έως το ωµέγα, παρά τις όποιες αδυναµίες του
-αυτές θα διορθωθούν, είµαι σίγουρος- διότι πρώτη φορά υπάρχει ένα ελληνικό σχέδιο να συζητήσουµε.
Έχω επιµείνει και σε άρθρα µου για το Πτωχευτικό Δίκαιο και
το Πτωχευτικό Δίκαιο σε φυσικό πρόσωπο. Το bankruptcy act,
που είναι σε πάρα πολλές χώρες -να µην το αναλύσουµε αυτήν
τη στιγµή- µπορεί να πάει και σε φυσικό πρόσωπο. Μιλώ για το
άρθρο 99. Θέλετε να είναι το άρθρο 111 των Αµερικάνων; Ας το
πούµε κάπως.
Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και πρέπει να σκεφτούµε έξυπνα και δηµιουργικά, διότι αλλιώς δεν βοηθιέται η οικονοµία και
η κατάσταση στην κατάσταση που βρισκόµαστε.
Θα αφήσω και έναν συγκριτικό πίνακα για τα µνηµόνια: Ελλάδα-Πορτογαλία-Ιρλανδία. H ανεργία µας από 12% το 2010
πήγε στο 26%. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία από το 12% πήγε
στο 14% και στην Ιρλανδία από το 13,9% στο 11%. Έπεσε.
Το οικονοµικό κόστος εργασίας σε εµάς έπεσε κατά 12%, µόνο
3% στην Πορτογαλία και 2,6% στην Ιρλανδία. Θα το αφήσω αυτό.
Και γιατί το λέω; Όποιος καθίσει και διαβάσει τις χιλιάδες σελίδες των εκθέσεων του ΔΝΤ θα διαπιστώσει πως λένε ότι δεν
καταλαβαίνει το ΔΝΤ γιατί, ενώ ζήτησε µέτρα προσαρµογής 11%
στο ΑΕΠ -11 x 200 = 22 δισεκατοµµύρια, έτσι να κάνουµε απλές
πράξεις- εµπροσθοβαρώς η Κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου µε
Υπουργό τον κ. Παπακωνσταντίνου πήρε τότε 18%. Έδωσε δηλαδή 7%, πήρε 14 δισεκατοµµύρια µέτρα οριζόντια και κατέστρεψε την οικονοµία, χωρίς να το ζητήσει κανείς.
Γιατί; Γιατί ήταν η εύκολη λύση στο κουτάκι του excel. Είναι
εύκολο να βρω οριζόντια ποιο µισθό θα κόψω, παρά να φορολογήσω ή να βρω ποιος έχει τα «µαύρα» και ποιος δεν φορολογείται στην Ελλάδα. Ή δεν θέλω να φορολογήσω. Γιατί τα νούµερα
αυτά λένε, ότι φορολόγησαν τον ιδιωτικό τοµέα και όχι τον δηµόσιο σε µισθούς και τα λοιπά.
Γιατί πιστεύω ότι θα πετύχει αυτή η ρύθµιση; Ακούµε πάρα
πολλά για το αν θα πετύχει ή για το αν θα πρέπει να τη στηρίξουµε ή για το αν θα πρέπει να έχουµε ένα ερωτηµατικό για το
αν θα πετύχει. Θα πρέπει να γνωρίζουµε όλοι και να το καταλάβουµε και να το συνειδητοποιήσουµε ότι είναι πρώτη φορά που
έχουµε ένα ελληνικό σχέδιο γραµµένο από Έλληνες.
Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πριν τρεις µήνες έρχονταν στη Βουλή
–εµείς δεν ήµασταν Βουλευτές, δεν είχαµε την τύχη να ήµαστε
Βουλευτές, αλλά οι συνάδελφοι που ήταν τότε Βουλευτέςέτοιµα, κατεπείγοντα νοµοσχέδια µε επίκληση εθνικής ανάγκης
και προτεραιότητας, σχεδόν σαν τις αναθέσεις που κάναµε στην
Ολυµπιάδα. Θυµάµαι τις αναθέσεις που δεν προλαβαίναµε να κάνουµε, που µάς στοίχισαν 25 δισεκατοµµύρια. Θα γίνει έλεγχος
και γι’ αυτά, αλλά µε διαδικασία κατεπείγοντος πέρασαν τα
αθλιότερα µέτρα που έχουν περάσει ποτέ σε δηµοκρατική χώρα
παγκόσµια. Πιστεύω ότι θα πετύχει, γιατί είναι ελληνικό το σχέδιο.
Και δεν ντρέποµαι -γιατί εγώ ναι µεν ανήκω στους Ανεξάρτητους Έλληνες, στηρίζω την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- να συγχαρώ
τον κ. Τσίπρα –και δεν πρέπει να ντρεπόµαστε να το πούµε- ο
οποίος είναι ο µόνος Πρωθυπουργός –εγώ δεν το έχω δει πουθενά αυτό- που έφερε σε τραπέζι Υπουργού προέδρους κρατών
και τους ξενύχτισε και τους είπε «κύριοι αυτό είναι, δεν γίνεται
να πάρω εγώ µνηµονιακά µέτρα, δεν γίνεται να πάω σε λιτότητα».
Δηλαδή γιατί να µην πούµε συγχαρητήρια στον κ. Τσίπρα; Και ο
κ. Σαµαράς αν το έκανε, συγχαρητήρια θα του έλεγα και ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος, το ίδιο και ο κ. Θεοδωράκης, οποιοσδήποτε. Δεν πρέπει να ντρεπόµαστε για την επιτυχία της
ελληνικής Κυβέρνησης. Είναι πρώτη φορά που χύνεται αίµα και
ξενυχτάµε όλοι και ξενυχτάνε περισσότεροι οι δανειστές. Για
ποιον; Για εµάς. Δεν το είχαν κάνει και δεν το είχαν ζήσει ποτέ
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στη ζωή τους αυτό.
Τέλος, µε αυτό το νοµοσχέδιο δίνεται –θα χρησιµοποιήσω άλλους δύο όρους- τέλος στον «φορολογικό ανταρτοπόλεµο». Συµπαθής ο κ. Θεοχάρης που µόλις µπήκε και γνωριζόµαστε, αλλά
οι χιλιάδες εγκύκλιοι µε τον τρόπο που γίνονταν –ναι µε αναγκαστικό δίκαιο, ναι µε το κατεπείγον- ήταν για εισπρακτικούς λόγους, όχι για να φτιαχτεί φορολογικό σύστηµα, αλλά για να
εισπράξει ο κ. Θεοχάρης. Το πρόγραµµα του κ. Στουρνάρα για
αυτόν τον λόγο ήταν. Τέλος, λοιπόν, στον «φορολογικό ανταρτοπόλεµο».
Δεν είναι εχθρός µας ο φορολογούµενος, δεν είναι εχθρός µας
ο Έλληνας πολίτης. Είναι φίλος και συνεργάτης. Έτσι πρέπει να
τον βλέπουµε. Δεν θα στηνόµαστε σε ανταρτοπόλεµο στη γωνία,
για να δούµε τον φορολογούµενο να περνάει, να του χώσουµε
µία, να του πούµε «πάρε δέκα!».
Και µετά τι γίνεται; Εµείς οι οικονοµολόγοι το ξέρουµε. Όταν
έχεις αυτήν την τακτική, τι γίνεται στον ανταρτοπόλεµο; Γίνεται
πολύ καλύτερος αυτός που κυνηγάς. Έχουµε δει όλοι το
«Ράµπο», έτσι; Όλοι εκπαιδεύονται. Ο φορολογούµενος εκπαιδεύεται, εκπαιδεύεται από τον τρόπο που τον κυνηγάς και θα
κρυφτεί καλύτερα και δεν θα τον βρεις να τον φορολογήσεις.
Αυτό θέλουµε; Όχι.
Θέλουµε το ελληνικό νοµοσχέδιο που έρχεται πρώτη φορά
στην ελληνική Βουλή να τιµήσει την ελληνική δηµοκρατία και να
κάνουµε φίλο µας τον φορολογούµενο, να τον φέρουµε κοντά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου, κύριε Πρόεδρε, δέκα δευτερόλεπτα ακόµα.
Τέλος στις «φορολογικές ενέδρες»! Ήταν «φορολογικές ενέδρες». Αυτή η Κυβέρνηση δεν θα είναι ο «Ράµπο» των Γερµανών.
Θέλουµε τον Έλληνα πολίτη να είναι δίπλα µας, να κτίσουµε σχέσεις εµπιστοσύνης και όχι να τον κυνηγάµε σαν ένα ζώο στη
ζούγκλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε συνάδελφε.
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 δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καλοχωρίου
Θεσσαλονίκης.
Αγαπητοί φίλοι, η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κουτσούκος
Ιωάννης.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα επαναλάβω όσα είπα για τον χαρακτήρα του νοµοσχεδίου ως κατεπείγοντος. Απλώς οφείλω να σηµειώσω ότι ο τίτλος
του νοµοσχεδίου δεν έχει καµµία σχέση µε το περιεχόµενό του.
Δεν συζητάµε, δηλαδή, ένα νοµοσχέδιο που έχει στόχο την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που αφορά
το πώς θα εισπράξουµε ορισµένα χρήµατα από τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η επανεκκίνηση της οικονοµίας εξαρτάται από ευρύτερους παράγοντες. Έχει να κάνει µε το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς της
χώρας και πού βρισκόµαστε σήµερα. Και όπως θα διαπιστώσατε,
ως αποτέλεσµα της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού
µε διακεκριµένα µέλη της κοινότητας των εταίρων µας, των Ευρωπαίων, το αποτέλεσµα είναι ότι ξαναγυρίζουµε εκεί που ήµασταν πριν από έναν µήνα. Ξαναγυρίζουµε δηλαδή στην απόφαση
του Eurogroup στις 20 Φλεβάρη.
Χάσαµε έναν ολόκληρο µήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου
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βάλτωσαν τα πάντα στον τόπο µας. Δεν γίνεται καµµία επένδυση.
Δεν λειτουργεί τίποτα στην οικονοµία. Υπάρχει πλήρης ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Δείτε τι γίνεται µε την εκροή καταθέσεων
τις τελευταίες ηµέρες από τις τράπεζες. Η Κυβέρνηση δε, ξαναδεσµεύτηκε χθες ότι θα προχωρήσει τις µεταρρυθµίσεις. Τις περιµένουµε και εµείς -γιατί είµαστε θετικοί στις µεταρρυθµίσειςνα έρθουν εδώ στη Βουλή, να πρακτικοποιηθούν από τον κ. Βαρουφάκη, να µην είναι λόγια του αέρα και εκθέσεις ιδεών, να τις
συζητήσουµε και να τις προωθήσουµε.
Από αυτά εξαρτάται η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας,
από τη διαµόρφωση ενός σταθερού πλαισίου που θα δίνει την
αίσθηση της βεβαιότητας και της ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες, σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να λειτουργήσει η
πραγµατική ελληνική οικονοµία.
Προς το παρόν η ελληνική οικονοµία αποστραγγίζεται και από
τα τελευταία διαθέσιµα των ασφαλιστικών ταµείων και των οργανισµών που είναι στις τράπεζες, για να ανταποκριθούµε στις
υποχρεώσεις µας απέναντι στους διεθνείς δανειστές, υποχρεώσεις για τις οποίες η Κυβέρνηση έλεγε ότι θα τις βγάλει πέρα
µόνη της και ότι δεν έχει καµµία ανάγκη των δόσεων και τώρα
παρακαλάει για µία δόση ή για ένα µέρος µίας δόσης.
Αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτήρα του νοµοσχεδίου. Εµείς δηλώσαµε ότι θα ψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο όχι για
να αποδείξουµε τον πατριωτισµό µας, όπως µας κάλεσε προχθές
ο κ. Τσίπρας πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, γιατί αυτόν δεν
επιτρέπουµε σε κανέναν να τον αµφισβητεί.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι και το προηγούµενο νοµοσχέδιο
των εκατό δόσεων το ψηφίσαµε, παρά το γεγονός ότι οι εταίροι
µας είχαν πολλές ενστάσεις και αντιρρήσεις και θα το ξαναψηφίσουµε, γιατί όπως λέω είναι ουσιαστικά µία παράταση των υφιστάµενων ρυθµίσεων. Το νοµοσχέδιο στηρίζεται στην αρχή,
σύµφωνα µε την οποία διαµορφώθηκε το προηγούµενο, µία προσπάθεια που εµείς ως ΠΑΣΟΚ την είχαµε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2014, γιατί είχαµε διαπιστώσει την ανάγκη να υπάρξει
µια ευνοϊκή αντιµετώπιση όλων αυτών που είχαν υποστεί τις επιπτώσεις της κρίσης, και το οποίο τελικά καταφέραµε να το φέρουµε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2014.
Τι περιελάµβανε εκείνο το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Περιελάµβανε πρώτα πρώτα τη δυνατότητα όποιος
πληρώσει εφάπαξ τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του να γλιτώσει
πρόστιµα και προσαυξήσεις, αφαίρεση 100%. Αυτό προβλέπει
και το νοµοσχέδιο που µας έφερε σήµερα η Κυβέρνηση.
Τι προέβλεπε εκείνο το νοµοσχέδιο; Προέβλεπε τη δυνατότητα
να ρυθµίσουν τις οφειλές τους αυτοί που χρωστούσαν σε εκατό
δόσεις. Αυτό προβλέπει και το νοµοσχέδιο που µας έφερε σήµερα η Κυβέρνηση. Είχε µια κλιµάκωση από τις εκατό δόσεις έως
τις ενενήντα, µε µείωση των προσαυξήσεων, η οποία είναι περίπου ίδια, µε µία σχετική βελτίωση – οφείλω να το αναγνωρίσω.
Δηλαδή στις ενενήντα δόσεις το δικό µας νοµοσχέδιο έδινε τελική έκπτωση 20% επί των προστίµων και των προσαυξήσεων, το
νοµοσχέδιο που έφερε τώρα η Κυβέρνηση δίνει 30%.
Επίσης, έχει µια θετικότερη αντιµετώπιση των επιτοκίων από
4,25% στο 3%. Είναι µία θετική διάταξη. Θα µπορούσαµε να το
είχαµε συζητήσει και τότε, εάν το είχε προτείνει η Κυβέρνηση.
Έχει µία θετικότερη αναφορά ως προς τη δυνατότητα να ενταχθούν και ληξιπρόθεσµες οφειλές από παρακρατούµενους φόρους. Σηµειώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο ΦΠΑ είναι
παρακρατούµενος φόρος, δηλαδή κάποιος τον έχει εισπράξει
και αντί να τον αποδώσει στο ταµείο, τον κρατάει στο δικό του
ταµείο είτε για τις δικές του ανάγκες είτε για να κάνει άλλη δουλειά.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ρυθµίζει η Κυβέρνηση παρά το
γεγονός ότι θα µπορούσε κάποιος να έχει πάρα πολλές ενστάσεις για το ότι οι παρακρατούµενοι φόροι αντί να έρχονται στο
δηµόσιο ταµείο χρησιµοποιούνται αλλού.
Βεβαίως, κάνει και µία τοµή το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης
σε ό,τι αφορά το πλαφόν του ενός εκατοµµυρίου. Αυτό το πλαφόν είχε αµφισβητηθεί και από εµάς τον Οκτώβρη. Μας είχαν
απαντήσει τότε οι αρµόδιοι Υπουργοί ότι αφορά ελάχιστους.
Τώρα, λοιπόν, έρχεται χωρίς καµµία προϋπόθεση.
Και εγώ λέω το εξής: Είναι οι φτωχοί της κρίσης αυτοί που
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έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω του ενός εκατοµµυρίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πρόκειται για ελάχιστους. Πολλοί
από αυτούς έχουν πάρει τα «θαλασσοδάνεια» και κάνουν µπίζνες
στην Ελβετία!
Θεωρώ ότι πρέπει να µπουν ορισµένες προϋποθέσεις που συνδέονται µε την περιουσιακή τους κατάσταση και τη φοροδοτική
τους ικανότητα ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει µία εξουσιοδοτική διάταξη στον έφορο να ελέγχει αν αυτός υποβάλλει δηλώσεις και έχει περιουσιακά στοιχεία. Ο έφορος αυτά µπορεί να
τα βρει µέσω ενός κουµπιού. Tο Ε9 και οι φορολογικές δηλώσεις
είναι πολύ εύκολη υπόθεση.
Εκείνο, όµως, που έχει σηµασία είναι ότι εµείς δεν θα υπονοµεύσουµε αυτή τη ρύθµιση όπως έκαναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τότε, όταν εµείς καταθέσαµε το νοµοσχέδιο.
Τι έκαναν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Κατέθεσαν νοµοσχέδιο για τη σεισάχθεια. Αν δείτε τις υπογραφές των προτεινόντων
αυτό το νοµοσχέδιο, ανήκουν στα σηµερινά στελέχη της Κυβέρνησης. Τι έλεγαν, λοιπόν, τότε; Έλεγαν «Μην πληρώνετε. Έρχεται καινούργια ρύθµιση δική µας, η οποία θα περικόπτει το
επαχθές και επονείδιστο της οφειλής σας», σαν αυτά που κάνει
η κ. Κωνσταντοπούλου τώρα µε το επαχθές και επονείδιστο.
Κατά συνέπεια, µε βάση την τριµελή επιτροπή που πρότειναν,
δεν χρειαζόταν κανένας να πληρώσει.
Από το αποτέλεσµα των εκλογών αποδείχθηκε ότι ο κόσµος
άκουγε πολύ περισσότερο τότε τον ΣΥΡΙΖΑ παρά την προηγούµενη κυβέρνηση. Έτσι, είδαµε το αποτέλεσµα των εισπράξεων
τον Δεκέµβρη και τον Γενάρη να κατακρηµνίζεται και αυτή τη
στιγµή να έχουµε υστέρηση εσόδων περίπου πάνω από 2 δισεκατοµµύρια.
Κατά συνέπεια αυτές τις ρυθµίσεις θα τις ψηφίσουµε γιατί
προχωρούν στη δική µας πεπατηµένη, στον δρόµο που ξεκινήσαµε και τον οποίο εσείς είχατε καταγγείλει. Επίσης, θα ψηφίσουµε και τις ρυθµίσεις για τα ληξιπρόθεσµα στο ασφαλιστικό
που βρίσκονται στην ίδια πεπατηµένη, παρά το γεγονός ότι έχουν
πολλές διαφορές µε τις ρυθµίσεις για τα ληξιπρόθεσµα στο δηµόσιο και δεν κατανοούµε για ποιον λόγο. Κάνουν πιο δύσκολη
την εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων.
Η ρύθµιση που υπήρχε στον ν. 4305 ήταν περίπου ταυτόσηµη
για τις οφειλές στο δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία. Έχω
προτείνει στον αρµόδιο Υπουργό να εξετάσει την επέκταση της
αφετηρίας της ρύθµισης µέχρι το τέλος του Μάρτη. Απευθύνοµαι και στην αρµόδια Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Βαλαβάνη. Δεν
χρειάζεται η ρύθµιση να πάει µέχρι το τέλος του Μάη. Έχουµε
ανάγκη εσόδων. Να τη συντοµεύσουµε, λοιπόν, και να φέρουµε
τη ρύθµιση µέχρι το τέλος του Απρίλη.
Θα µπορούσαµε επίσης να προτείνουµε στη ρύθµιση για τις
εκατόν πενήντα δόσεις, σε ορισµένα νοµικά πρόσωπα και συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλες, να ενταχθούν και άλλες περιπτώσεις οργανισµών ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου.
Έρχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα επίµαχα ζητήµατα για τα οποία αµφισβητήσαµε και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του νοµοσχεδίου. Το θέµα των «τριγωνικών συναλλαγών»
είναι ένα µεγάλο ζήτηµα που έχει απασχολήσει τον φορολογικό
µηχανισµό και την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια.
Ένθεν κακείθεν εκτοξεύονται καταγγελίες ποιος ευνοεί ποιον.
Η συζήτηση για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος
πρέπει να γίνει µε άνεση, µε τη δυνατότητα ακρόασης φορέων
και ειδικών, για να πάρουµε σωστές και σοβαρές αποφάσεις. Τι
κάνει σήµερα η Κυβέρνηση; Αλλάζει κατά τι τις υφιστάµενες διατάξεις. Προφανώς δηµιουργούσε τεράστια προβλήµατα η υποχρέωση προκαταβολής της διαφοράς. Το βελτίωσε ο κ.
Σταθάκης. Έκανε τρίµηνο το δωδεκάµηνο της επιστροφής του
φόρου.
Εκτιµώ την πρόθεση της κ. Βαλαβάνη να το βελτιώσει µε την
έκδοση υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις, µε τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα οι
επιχειρήσεις να εκπίπτουν της δαπάνης -που γίνονται µε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο εξωτερικό, εξωχώριες εταιρείες, τις
γνωστές offshore, στους λεγόµενους φορολογικούς παραδείσους- και, κατά συνέπεια, µας προδιαθέτει να το ψηφίσουµε.
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Κοιτάξτε όµως, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πού βρισκόµαστε. Το ζήτηµα ανέκυψε την προηγούµενη εβδοµάδα, όταν ο
κ. Στρατούλης από αυτό εδώ το Βήµα µάς ξανακατήγγειλε
επειδή περάσαµε τη ρύθµιση µε την οποία χαρίσαµε 1,2 δισεκατοµµύρια στις εταιρείες εµπορίας καυσίµων και δεν ντράπηκε να
πει και τα ονόµατα των εταιρειών και τα αφεντικά.
Έρχοµαι, λοιπόν, και λέω: Αυτή η ρύθµιση που ψηφίζουµε σήµερα σε τι διαφέρει από εκείνη τη ρύθµιση που ψηφίσαµε και για
την οποία µας καταγγείλατε;
Τι λέει η ρύθµιση που ψηφίσαµε, όσοι την ψηφίσαµε και πειστήκαµε; Εκτός, λέει, αν πρόκειται για πραγµατικές και συνήθεις
συναλλαγές που διενεργούνται µέσω χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων ή οργανωµένων χρηµατιστηριακών αγορών, εντός του εύρους των τιµών της ηµέρας συναλλαγής. Δηλαδή, δίνεις στη
φορολογούσα αρχή τη δυνατότητα να εξετάσει αν όντως είναι
πραγµατική η συναλλαγή. Είναι ακριβώς αυτό που προβλέπει η
ρύθµιση που ψηφίζουµε, ακριβώς αυτό που είπε ότι θα κάνει η
κ. Βαλαβάνη.
Κατά συνέπεια, ή ο κ. Στρατούλης και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει
συγγνώµη γιατί έκανε λάθος ή θα φέρει τώρα άλλη ρύθµιση να
πάρει πίσω το 1,2 δισεκατοµµύρια που µας έλεγε ότι εµείς χαρίσαµε.
Αποχώρησε από την Αίθουσα ο κ. Φίλης. Όµως, επειδή αυτή
τη ρύθµιση την είχε στην προµετωπίδα της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ»
για πάρα πολύ καιρό, στη µάχη που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των
συµφερόντων, θέλω να του πω να µην την ξαναβάλει γιατί θα
είναι η χλεύη των ηττηµένων. Θα είναι η χλεύη των ηττηµένων!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Αφού δεν την ψήφισες προσωπικά! Και καλά έκανες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έρχοµαι στις ρυθµίσεις για την
εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο».
Έγινε µια συζήτηση χθες στην επιτροπή και αποκαλύφθηκε ότι
η Κυβέρνηση έφερε µια ρύθµιση, η οποία, όπως είπα εισαγωγικά,
είναι ύποπτη. Και δεν αναφέροµαι στην κ. Βαλαβάνη, τις προθέσεις της οποίας και την εντιµότητα ουδόλως αµφισβητώ. Αναφέροµαι σε αυτούς που την προώθησαν για να φθάσει µέχρι εδώ.
Αποδείχθηκε από τη συζήτηση που έγινε ότι αυτή η εταιρεία
έχει δικαστικές εµπλοκές µε κάποια από τα µεγάλα συµφέροντα
κατά των οποίων ξιφουλκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διόρθωσε, λοιπόν, επτά
φορές τη ρύθµιση, πιστεύω µε υπογραφή του κ. Σαγιά -γιατί ο κ.
Σαγιάς είναι έτσι κι αλλιώς εµπλεκόµενος ως Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης- κι επειδή, όπως φαίνεται, δεν πείστηκε η
πλειοψηφία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά αποσύρει τη ρύθµιση για το «Παράκτιο Μέτωπο» και το εντάσσει στην ΕΤΑΔ, την
οποία –ακούστε, ω του θαύµατος!- την εντάσσει στο ταµείο που
θα δηµιουργηθεί στο µέλλον! Ποιο ταµείο θα δηµιουργηθεί στο
µέλλον, κύριοι συνάδελφοι; Προς το παρόν υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ.
Άλλο ταµείο δεν υπάρχει.
Φέρτε τη ρύθµιση για το ταµείο της περιουσίας που θα δηµιουργηθεί στο µέλλον, να σας πούµε τι κάναµε κι εµείς δηµιουργώντας το Ταµείο της Αλληλεγγύης των Γενεών, στο οποίο
βάλαµε τα έσοδα από το φυσικό αέριο και την εκµετάλλευση των
υδρογονανθράκων, και να συνεννοηθούµε τι ακριβώς ταµείο θα
κάνουµε και πού θα πηγαίνουν τα χρήµατα.
Αλλιώς, είναι πρωθύστερο σχήµα και δεν καταλαβαίνουµε την
σκοπιµότητα της κατάργησης, σήµερα που µιλάµε, της Εταιρείας
Ακινήτων του Δηµοσίου, στην οποία ανήκει ένα µεγάλο µέρος
της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου και σας παρακαλώ να δείτε ότι έχει τη δυνατότητα από τις κείµενες διατάξεις να τα παραχωρεί σε δήµους και να τα εκµεταλλεύεται.
Εσείς θα σταµατήσετε την εκµετάλλευση αυτών των ακινήτων
από αύριο, µιας και τα συγχωνεύετε και τα εκχωρείτε στο υπό
δηµιουργία ταµείο. Αυτή είναι µια βασική µας ένσταση και σε
αυτή θα επιµείνουµε. Γι’ αυτό είπαµε να αποσυρθεί η σχετική διάταξη.
Έρχοµαι τώρα στη διάταξη για το ΣΔΟΕ. Δεν χρειάζεται µια
ευρύτερη συζήτηση για τον προληπτικό έλεγχο; Τι είναι ο προληπτικός έλεγχος; Οι «καλωδιωµένοι κουκουλοφόροι» του κ. Βαρουφάκη είναι ο προληπτικός έλεγχος ή η δυνατότητα του ΣΔΟΕ
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να αναπτυχθεί και να κάνει ουσιαστικό προληπτικό έλεγχο;
Θέλω να σας θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι λόγω µιας
διελκυστίνδας µεταξύ του παριστάµενου εδώ Γενικού Γραµµατέα
Εσόδων τότε και του κ. Στασινόπουλου, ο προληπτικός έλεγχος
ουσιαστικά δεν λειτουργούσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΣΔΟΕ δεν είναι ένας µηχανισµός σκοπιµοτήτων, ούτε οικονοµικών ούτε πολιτικών. Εµείς
συµφωνούµε µε τη δυνατότητα που δίνει η ρύθµιση, ώστε οι ενηµερωτικές εκθέσεις του ΣΔΟΕ να µετατραπούν σε εκθέσεις ελέγχου και να δοθεί η δυνατότητα στους εφόρους να βεβαιώσουν
τους φόρους, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
Όµως, αυτό δεν αντιµετωπίζεται µ’ αυτόν τον τρόπο.
Εν πάση περιπτώσει –για να µη σπαταλώ τον χρόνο, αφού πρέπει σε τριάντα δευτερόλεπτα να ολοκληρώσω και να είµαι συνεπής- θέλω να σας πω συµπερασµατικά ότι θα ψηφίσουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο για τους λόγους που σας εξήγησα, θα ψηφίσουµε τα άρθρα που συνδέονται µε τα ληξιπρόθεσµα και στην
ονοµαστική ψηφοφορία θα ψηφίσουµε τα άρθρα για τις αρµοδιότητες του Υπουργού, τα οποία αµφισβητεί η Νέα Δηµοκρατία.
Τις σχέσεις, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε την
τρόικα, να τις κανονίσει η Κυβέρνηση. Αφού το εισηγείται η Κυβέρνηση, εµείς δεν έχουµε κανέναν λόγο να εµπλεκόµαστε σ’
αυτήν την υπόθεση. Να τα βρούνε µεταξύ τους. Αυτοί κυβερνούν, αυτοί διαπραγµατεύονται, αυτοί συνεννοούνται.
Επίσης, θα ψηφίσουµε τις διατάξεις του άρθρου 21 για τον
λόγο που σας εξήγησα και θα επιµείνουµε µέχρι τέλους στην
άποψή µας όσον αφορά την κατάργηση της ΕΤΑΔ.
Έχω, επίσης, µία επιφύλαξη για τις διατάξεις που αφορούν την
υποχρέωση των αγροτών να υποβάλλουν δηλώσεις ανά τρίµηνο,
αντί ανά έναν χρόνο που προέβλεπε ο νόµος.
Ολοκληρώνω µ’ αυτές τις σκέψεις. Θα τα διατυπώσουµε και
κατά την ώρα της ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Στρατούλης έχει ζητήσει τον λόγο, για να καταθέσει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Εχθές, µου είχαν ζητήσει κάποιες
βελτιώσεις στις διατάξεις των άρθρων 28-34 του νοµοσχεδίου
που αφορούν τις ρυθµίσεις των οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία
οι συνάδελφοι κ. Αθανάσιος Πετράκος, κ. Ιωάννης Βρούτσης, κ.
Κεγκέρογλου, κ. Καµµένος αλλά και άλλοι Βουλευτές. Στις πρώτες βελτιώσεις που ζητήθηκαν δεν είναι ο κ. Βρούτσης, ο οποίος
είναι µετά. Αναφέροµαι, λοιπόν, στους υπόλοιπους τρεις.
Καταθέτω, λοιπόν, τις εξής νοµοτεχνικές βελτιώσεις:
Πρώτον, δίνουµε τη δυνατότητα να κάνουν ρύθµιση για όσες
κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 1-2-2015. Το κάνουµε «οι οποίες
κατέστησαν ληξιπρόθεσµες στις 2-3-2015», γιατί η 1-3-2015 είναι
Κυριακή.
Εποµένως, κύριε Πετράκο, κύριε Κεγκέρογλου, κύριε Καµµένε, δίνουµε τη δυνατότητα να ρυθµιστούν και οι εισφορές, οι
οποίες δεν καταβλήθηκαν για τον µήνα Φεβρουάριο, όπως ζητήσατε.
Δεύτερον, ο κ. Βρούτσης, αλλά και άλλοι Βουλευτές –κυρίως,
όµως, ο κ. Βρούτσης, αλλά και ο κ. Κουτσούκος προηγουµένως
στην οµιλία του- ζήτησαν να κάνουµε περισσότερες κλίµακες δόσεων µε αντίστοιχη διαγραφή των προσαυξήσεων.
Σε συνεννόηση που είχαµε σήµερα και µε το ΚΕΑΟ και τις αρµόδιες υπηρεσίες, αποδεχόµαστε την πρόταση και κάνουµε τις
κλίµακες από τρεις, πέντε. Εποµένως οι κλίµακες γίνονται όπως
θα τις διαβάσω επακριβώς.
Η πρώτη κατηγορία είναι η εξής: Σε περίπτωση που πληρώσουν τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία εφάπαξ, η διαγραφή
των προσαυξήσεων είναι 100% από τέλη, τόκους κ.λπ., µε τη διευκρίνιση -κύριε Βρούτση, είχατε δίκιο, το είχα µέσα στο νοµοσχέδιο, όπως σας είπα- ότι δεν διαγράφονται τα πρόστιµα που
είναι για εισφοροδιαφυγή ή για παραβάσεις της εργατικής νο-
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µοθεσίας. Αυτό είναι διευκρινισµένο µέσα και στο ίδιο το νοµοσχέδιο. Αυτές οι προσαυξήσεις έχουν µπει ακριβώς γιατί χρωστούν.
Δεύτερον, εφόσον επιλέξουν να κάνουν τη ρύθµιση από µία
(1) µέχρι τριάντα έξι (36) δόσεις, έχουν 80% διαγραφή των προσαυξήσεων.
Τρίτον, εφόσον επιλέξουν να κάνουν ρύθµιση µε τριάντα επτά
(37) έως πενήντα δόσεις (50), έχουν 70% διαγραφή των προσαυξήσεων.
Τέταρτον, εάν επιλέξουν να κάνουν ρύθµιση από πενήντα µία
(51) µέχρι εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, έχουν 60% διαγραφή των
προσαυξήσεων.
Πέµπτον, εφόσον επιλέξουν το ανώτατο, τις εκατό δόσεις,
έχουν διαγραφή 50% των προσαυξήσεων εξαιτίας των λόγων
που ανέφερα προηγουµένως.
Εποµένως στην ουσία η πρόταση η οποία έγινε γίνεται αποδεκτή.
Μπορούσαµε να βάλουµε και παραπάνω κλίµακες, κύριε Βρούτση, αλλά γνωρίζετε ότι και στο Υπουργείο και στο ΙΚΑ τους διευκολύνει πιο καλά να έχουν έναν µικρότερο αριθµό, γιατί θα
γίνει και πιο γρήγορα η πληροφοριακή εφαρµογή, ώστε µέχρι 30
Απριλίου να προλάβουν όλοι να µπουν στις ρυθµίσεις αυτές και
τουλάχιστον µέχρι το τέλος της επόµενης εβδοµάδας να είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έτοιµη και η πληροφοριακή ρύθµιση, η οποία θα εφαρµοστεί για
να µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.
Επίσης, θα αναφέρω ένα τελευταίο. Μου είχατε πει για την
υποχρέωση που έχουµε βάλει στο νοµοσχέδιο ότι για να ενταχθούν στη ρύθµιση πρέπει να έχουν πληρώσει την τρέχουσα εισφορά και του Φεβρουαρίου. Αυτό και η υποχρέωση αλλάζει και
µπαίνει την τρέχουσα εισφορά του Μαρτίου. Κι αυτό γίνεται για
να δώσουµε µεγαλύτερη δυνατότητα να µπουν. Αυτό δεν είναι
παρατήρηση του κ. Βρούτση που µε κοιτάζει. Ήταν όλων των
υπόλοιπων Βουλευτών τους οποίους ανάφερα.
Τέλος, είχε κάνει µία πολύ σωστή παρατήρηση ο συνάδελφος
ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ότι πρέπει να βάλουµε όλα τα είδη των
αγροτικών συνεταιρισµών µέσα και µε τη καινούργια νοµοθεσία.
Σε συνεργασία σήµερα µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
βάζουµε και τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, οι οποίοι προτάθηκαν από αυτόν χθες.
Καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Πρόεδρε, για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δηµήτριος Στρατούλης καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): 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 µία µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Βουλή σάς καλωσορίζει
και σας εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού για την αναφορά που έκανε πριν για µένα ο κ. Κουτσούκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θέλετε τον λόγο επί
προσωπικού; Θα µας εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίον το ζητάτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο κ. Κουτσούκος νωρίτερα έκανε µία αναφορά σε εµένα για ένα θέµα και θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συντοµότατα, αν µπορείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και τότε και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό
του δίνει µάχη εναντίον των µεγάλων συµφερόντων.
Αν του διαφεύγει του κυρίου εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, να πω
ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο υπάρχει το άρθρο 21, το οποίο αφορά
την προκαταβολική φορολόγηση των ενδοοµιλικών συναλλαγών,
προκειµένου να χτυπηθεί ένα µεγάλο κόλπο διαφθοράς και φοροδιαφυγής στη χώρα µας.
Θα περίµενα να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον το άρθρο 21
αυτού του νοµοσχεδίου και να µην καταφεύγει συγχυτικά σε διάφορες συγκρίσεις.
Ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Το ΠΑΣΟΚ το ψηφίζει, κύριε Φίλη. Δεν
παρακολουθήσατε τη συζήτηση!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο. Θα ήθελα να απαντήσω. Έθεσε προσωπικό και όταν τίθεται
τέτοιο ζήτηµα, συνήθως απαντούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Με την οικονοµία, λοιπόν, του χρόνου, εξήγησα για ποιο λόγο θα ψηφίσουµε το άρθρο 21. Θέλετε
να επαναλάβω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όχι, το καταλάβαµε!
Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κουτσούκο, επιβεβαιώνει αυτά που είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού, ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του Κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι, έργο των πολιτικών πρέπει να είναι η
αλήθεια. Τίποτα δεν είναι ωραιότερο από το να αντιµετωπίζει κανείς την κοινή γνώµη πατάσσοντας τη δηµαγωγία. Έστω και αν
διακινδυνεύει τη δηµοτικότητά του, πρέπει να είναι ωφέλιµος και
να υποστηρίζει το συµφέρον της πατρίδας. Είναι αυτά λόγια του
Ελευθερίου Βενιζέλου που τέτοιες µέρες πριν εβδοµήντα εννιά
χρόνια πέθαινε αυτοεξόριστος στο Παρίσι. Αλήθεια, δηµαγωγία,
δηµοτικότητες!
Ακούστε τον µεγάλο Κρητικό, κύριοι της συγκυβέρνησης, γιατί
νοµίζω ότι τον έχετε ανάγκη, αφού έχετε παρασυρθεί σε βερµπαλισµούς και δηµαγωγίες.
Συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου που έχει τον τίτλο: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». Πόση σχέση έχει ο
τίτλος µε το περιεχόµενο του σχεδίου νόµου, κύριοι Υπουργοί;
Τι είναι αυτό που σας εµποδίζει να βάζετε πραγµατικούς τίτλους
στις προτάσεις σας; Γιατί δεν λέτε «Ρυθµίσεις για το διακανονι-
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σµό χρεών για την κάλυψη επειγουσών χρηµατοδοτικών αναγκών»; Γιατί στον πρώτο σας νόµο περί ανθρωπιστικής κρίσης,
που είχε τέσσερα όλα και όλα άρθρα –κακογραµµένα, κατά την
άποψή µας, και πρόχειρα- για την αντιµετώπιση της φτώχειας και
είχε άλλα τριάντα έξι άρθρα που ενισχύουν το πελατειακό κράτος, γιατί σε αυτόν τον νόµο δώσατε τον τίτλο «Επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης»; Πέρα από όλα τα άλλα, θα σας βρίζουν και
οι Βουλευτές του µέλλοντος και οι ερευνητές του µέλλοντος,
που θα ψάχνουν τη διάταξη που επιτρέπει την πρόσληψη δεκαπέντε ακόµη γενικών γραµµατέων και θα βρουν ότι είναι κρυµµένη πίσω από την ανθρωπιστική κρίση.
Θα µου πείτε: έχουν σηµασία οι λέξεις; Νοµίζω ότι έχουν σηµασία οι λέξεις. Η επανεκκίνηση της οικονοµίας είναι κάτι πολύ
πιο σοβαρό και επίπονο από τα αποσπασµατικά εισπρακτικά
µέτρα ή έστω τα µέτρα ανακούφισης των πολιτών που χρωστάνε
στο κράτος. Η επανεκκίνηση της οικονοµίας απαιτεί βαθιές και
γρήγορες µεταρρυθµίσεις, τοµές, αλλαγές στο κράτος και στην
οικονοµία, αλλαγές που, όπως δείχνουν οι δυο πρώτοι µήνες διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, πολλοί από τους
Υπουργούς αποστρέφονται όπως ο διάβολος το λιβάνι. Και
ερωτώ πολύ σοβαρά: Πώς µπορεί να θεωρείται µεταρρύθµιση
ένα σχέδιο νόµου έκτακτων εισπρακτικών ρυθµίσεων; Και όµως,
εσείς έτσι είπατε στους εταίρους µας. Και είπατε µάλιστα ότι
είναι η τέταρτη µεγάλη µεταρρύθµιση. Και µετά µου λέτε γιατί
δεν σας πιστεύουν πλέον στην Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει ανάγκη από πραγµατικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Δεν πρόκειται να υπάρξει
επανεκκίνηση της οικονοµίας χωρίς τράπεζες οι οποίες να χρηµατοδοτούν την υγιή επιχειρηµατικότητα και τα νοικοκυριά.
Ποιες τράπεζες όµως; Δεν µιλώ µόνο για τη σηµερινή κατάσταση
που οι τράπεζες ζουν µε τις «ενέσεις» του ELA. Ακόµη και αν επανέλθουµε στο προηγούµενο καθεστώς άντλησης ρευστότητας
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι συστηµικές τράπεζες
είναι ζωντανές-νεκρές, µε τα µισά τους σχεδόν δάνεια να µην
εξυπηρετούνται.
Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε γι’ αυτό; Ποια είναι η µεγάλη µεταρρύθµιση που θα πρέπει να γίνει; Εµείς θεωρούµε ότι το τεράστιο ιδιωτικό χρέος των πολιτών και κυρίως των επιχειρήσεων
προς το δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και τις τράπεζες θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ριζικά και συνολικά. Είναι η
µεγάλη βόµβα στα θεµέλια της οικονοµίας, το εσωτερικό δηλαδή
και τεράστιο ιδιωτικό χρέος των 180 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ένα
ετήσιο ΑΕΠ.
Εµείς προτείνουµε εδώ και µήνες να δηµιουργηθεί ένας ισχυρός, ανεξάρτητος οργανισµός διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Σε αυτόν θα πρέπει να συµµετέχει το δηµόσιο, οι τράπεζες, ευρωπαϊκά θεσµικά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και ιδιώτες. Η διοίκησή του θα πρέπει να είναι ισχυρή, έµπειρη και ανεξάρτητη από
το κράτος και τις τράπεζες. Αυτός ο οργανισµός θα πρέπει να
αναλάβει την αναδιάρθρωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και των µη εξυπηρετούµενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
προς το δηµόσιο. Διαφάνεια, κοινωνικά κριτήρια, δηµόσιο συµφέρον. Η πολιτεία και το κράτος θα πρέπει να βάλει τους κανόνες: Προστασία της πρώτης κατοικίας, διαγραφή µικρών
οφειλών µέχρι ενός ορίου για τις οποίες ο οφειλέτης έχει καταβάλει το κεφάλαιο και κάποιους τόκους. Και επιτέλους, θα πρέπει
να δοθεί ένα τέλος στη ληστρική επιχειρηµατικότητα των «ηµετέρων», στην επιχειρηµατικότητα της διαπλοκής. Κάποιοι ή θα
πρέπει να πληρώσουν ή θα πρέπει να χάσουν τις επιχειρήσεις
τους. Όχι τα λεφτά έξω και τα δάνεια µέσα.
Οι νεκρές επιχειρήσεις θα πρέπει να ρευστοποιηθούν, για να
ανακτήσουν οι τράπεζες µέρος έστω των οφειλών τους. Νέοι
επενδυτές να αναλάβουν όσες από αυτές τις επιχειρήσεις µπορούν να γίνουν βιώσιµες.
Θέλουµε µια διαδικασία καθαρή, η οποία, αν γίνει σωστά, θα
εισάγει νέους υγιείς κανόνες, θα προσελκύσει επενδυτές, θα δηµιουργήσει δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα φέρει
έσοδα στο δηµόσιο.
Παράλληλα, οι τράπεζες, ακόµη κι αν χρειαστούν µια ακόµη
ανακεφαλαιοποίηση µε τα 11 δισεκατοµµύρια που φυλάσσονται
γι’ αυτόν το σκοπό, θα αρχίσουν και πάλι να δανείζουν την πραγ-
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µατική οικονοµία. Αυτό ναι, θα είναι µια σηµαντική αναπτυξιακή
µεταρρύθµιση, η οποία θα συµβάλει πραγµατικά, µαζί µε άλλες
αλλαγές, στην επανεκκίνηση της πραγµατική οικονοµίας.
Περιµένουµε, λοιπόν, την απάντηση του κ. Σταθάκη σε αυτήν
τη συγκεκριµένη πρότασή µας. Πληροφοριακά να σας πούµε ότι
και η Ιταλία είναι στα πρόθυρα συµφωνίας µε τα όργανα της Ευρωζώνης για τη δηµιουργία ενός αντίστοιχου φορέα, ο οποίος
θα διαχειριστεί τα 200 δισεκατοµµύρια των κόκκινων δανείων των
ιταλικών τραπεζών.
Κυρίες και κύριοι, ο µόνος τρόπος για να διαπραγµατευτούµε
µε επιτυχία τη σηµερινή κατάσταση και να δραπετεύσουµε από
το σηµερινό αδιέξοδο είναι ένα µεγάλο και ριζοσπαστικό πρόγραµµα αλλαγών, που θα φέρει επενδύσεις, ανάπτυξη και µείωση της ανεργίας. Θα εκσυγχρονίσει το κράτος, την απονοµή
δικαιοσύνης, θα βγάλει την εκπαίδευση από το τέλµα. Αυτή είναι
η δική µας µεγάλη ιδέα.
Σε µια τέτοια κατεύθυνση, αξίζει να συστρατευτούµε και να αισθανθούµε περήφανοι και αξιοπρεπείς. Εκεί θα πρέπει να γίνουν
και οι συγκεκριµένες συγκρούσεις µε τους εταίρους και δανειστές µας, δηλαδή να εξασφαλίσουµε ευρωπαϊκούς πόρους για
τη χρηµατοδότηση αυτού του προγράµµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του κόµµατος Το Ποτάµι)
Νοµίζω πως πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος στον χρόνο.
Είχα την εντύπωση πως έχω δεκαπέντε λεπτά στη διάθεσή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Όχι, στη σηµερινή συνεδρίαση είναι οκτώ τα λεπτά για τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν µίλησε την προηγούµενη φορά ο άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχει άνεση ο κύριος
Πρόεδρος να µιλήσει. Απλώς λέω ποιος είναι ο καθορισµένος
χρόνος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μιλάει και για το προηγούµενο νοµοσχέδιο, αλλά και για το επόµενο νοµοσχέδιο που θα φέρουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Έχετε την άνεση του χρόνου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Προβλέπετε ότι και στο επόµενο δεν θα πάρω τον λόγο,
άµα είναι η κ. Κωνσταντοπούλου;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τα έχει πει και ο κ. Σταθάκης αυτά
που λέτε τώρα. Ορισµένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άρα, συµφωνείτε και εσείς;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Έλεγα, λοιπόν, ότι θα πρέπει να γίνουν συγκρούσεις µε
τους εταίρους και δανειστές µας στα εξής σηµεία:
Να εξασφαλίσουµε ευρωπαϊκούς πόρους για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος που προανέφερα, να διευθετηθεί το
χρέος, να σταµατήσει ο βραχνάς της λιτότητας, να δείξουµε ότι
είµαστε η χώρα που θέλει τις επενδύσεις, µε αµείλικτο κυνήγι
της φοροδιαφυγής µέσα από έναν ισχυρό και ανεξάρτητο φορέα
είσπραξης εσόδων.
Θα είδατε ίσως την πρόσφατη έρευνα ενός ανεξάρτητου γερµανικού ινστιτούτου µε τις υπογραφές του Τάσου Γιαννίτση και
του Σταύρου Ζωγραφάκη. Τι λέει; «Τα φορολογικά βάρη στα
χρόνια της κρίσης αυξήθηκαν στα χαµηλότερα στρώµατα κατά
337%, ενώ αντιστοίχως το ίδιο διάστηµα τα ανώτατα οικονοµικά
στρώµατα επιβαρύνθηκαν µόλις µε 9%».
Κυρίες και κύριοι, µιλάµε κι εµείς µε την Ευρώπη και πιστεύουµε ότι αν προωθήσουµε ένα τολµηρό και µελετηµένο πρόγραµµα διαρθρωτικών αλλαγών, µπορούµε να πετύχουµε µια
συµφωνία, ακόµη και για µηδενισµό για δύο χρόνια της υποχρέωσης για πρωτογενή πλεονάσµατα. Κάτι τέτοιο θα εξασφάλιζε
αναπτυξιακούς, αλλά και κοινωνικούς πόρους για την καθολική
εφαρµογή του εγγυηµένου ελάχιστου εισοδήµατος που προτείνουµε.
Είχα την ευκαιρία να εκθέσω αυτές τις απόψεις µου και στον
Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, µαζί και µε άλλες προτάσεις
για την πορεία της χώρας. Από ό,τι φαίνεται από την µέχρι σή-
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µερα πορεία της Κυβέρνησης ή δεν έχω καταφέρει να τον πείσω
ή οι αντιµεταρρυθµιστικές δυνάµεις στο εσωτερικό της Κυβέρνησης είναι πολύ ισχυρότερες από τα µεταρρυθµιστικά επιχειρήµατα.
Τα σήµατα που εκπέµπουν βασικοί Υπουργοί της Κυβέρνησης
είναι όπισθεν, όπισθεν ολοταχώς, µε υπόκρουση τώρα τελευταία
εθνολαϊκιστικών εµβατηρίων. Η αριστεία είναι ρετσινιά και δεν το
είχαµε εµείς αντιληφθεί. Το αντιληφθήκατε εσείς. Οι διεθνούς
κύρους επιστήµονες που ήλθαν στα ΑΕΙ να προσφέρουν αφιλοκερδώς ήταν αφελείς και το δηµόσιο δεν έχει ανάγκη από µεταρρύθµιση αλλά µόνο από προσλήψεις.
Είµαστε µια χώρα µε παρελθόν στη σπατάλη και το κοµµατικό
κράτος θέλει νέες δοµές και όχι νέες προσλήψεις, κύριοι της Κυβέρνησης.
Οι αποκρατικοποιήσεις και οι ξένες επενδύσεις έχουν γίνει κάτι
σαν εθνική προδοσία.
Μεγαλόστοµες διακηρύξεις για τη σωτηρία όλης της Ευρώπης, την ίδια στιγµή που όλοι στην Ευρώπη βλέπουν ότι η χώρα
παραπαίει.
Δίνουµε συµβουλές στην Ιρλανδία, όταν οι άνθρωποι -που κι
αυτοί είχαν µνηµόνιο- κατάφεραν, όπως θα είδατε χθες στις εφηµερίδες, να δανειστούν µε αρνητικό επιτόκιο. Οµόλογα µε 0,1
αρνητικό επιτόκιο.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση άφησε αναξιοποίητη την έστω
µεσοβέζικη συµφωνία του Eurogroup.Δεν κατάφερε να δώσει δυναµική στις σχέσεις µε τους εταίρους. Σπαταλήσαµε πολύτιµο
διαπραγµατευτικό κεφάλαιο, για να αλλάξουµε ονόµατα και τίτλους και όχι την ουσία των πραγµάτων και τους συσχετισµούς.
Τσάµπα κόπος, βέβαια, γιατί απ’ ό,τι δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις
το 70% των πολιτών πιστεύει ότι η τρόικα ζει και βασιλεύει.
Παρ’ όλα αυτά κάποιοι στην Κυβέρνηση θεωρούν ότι επιτελούν πατριωτικό καθήκον να κρύβουν τους τροϊκανούς στα ξενοδοχεία και τα γκαράζ. Με το προηγούµενο καθεστώς τους
πληρώναµε τα ξενοδοχεία, τις διανυκτερεύσεις, δηλαδή. Με το
σηµερινό καθεστώς τους πληρώνουµε και τις αίθουσες στα ξενοδοχεία, για να κάνουν συσκέψεις.
Επιλέξαµε να κηρύξουµε τον πόλεµο στη Γερµανία επιστρατεύοντας φαντάσµατα περί ναζισµού και άλλες ανεπίτρεπτες
αναγωγές που κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν δέχεται. Επιχειρήσαµε να µπλέξουµε τις πάγιες εθνικές διεκδικήσεις για επανορθώσεις µε τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις απειλώντας µε
κατασχέσεις πνευµατικά γερµανικά ιδρύµατα και απειλώντας –
άκουσον, άκουσον!- µε αποστολές τζιχαντιστών στο Βερολίνο.
Αυτό που κατάφεραν, βέβαια, αυτοί που επινόησαν τη νέα ελληνογερµανική βεντέτα ήταν να ενισχύσουν τις θέσεις των γερµανικών κύκλων που επιδιώκουν την έξοδο της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη. Το αποτέλεσµα ήταν η µεγαλύτερη αποµόνωση της
Ελλάδας, εκτός αν δεν διαβάζετε τις ευρωπαϊκές εφηµερίδες.
Συµµάχους χρειαζόµαστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και όχι νέους εχθρούς. Πατριωτική πολιτική δεν είναι να κατασκευάζεις εχθρούς,
για να καλύψεις τις αδυναµίες σου.
Ο Πρωθυπουργός σήµερα το ξηµέρωµα δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος και οφείλουµε να το συµµεριστούµε. Ας πέσουν, λοιπόν, και ας παραµεριστούν οι κορώνες του εθνολαϊκισµού. Ας
αποδείξει η Κυβέρνηση ότι έχει µεταρρυθµιστική ατζέντα και
πρόθεση να οδηγήσει τη χώρα εµπρός µε µεγάλες αλλαγές.
Είναι, νοµίζω, η τελευταία ευκαιρία και δεν πρέπει να πάει χαµένη, γιατί σήµερα η χώρα βρίσκεται στο σηµείο µηδέν.
Η συνέχιση αυτής της πολιτικής µάς οδηγεί µε µαθηµατική
ακρίβεια στο µεγάλο αδιέξοδο. Ήδη το κράτος µένει χωρίς ρευστό και το τραπεζικό σύστηµα είναι σχεδόν νεκρό. Ο ιδιωτικός
τοµέας βιώνει την απόλυτη οικονοµική ασφυξία. Χιλιάδες εργαζόµενοι χάνουν τις δουλειές τους ή πληρώνονται πλέον µόνο
έναντι. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, λοιπόν, για χάσιµο.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει κανένα δικαίωµα να οδηγήσει τη χώρα σε µια δήθεν «ηρωική συντριβή». Δεν υπάρχει
ηρωική ήττα! Η ήττα είναι ταπείνωση και συµφορά για τους πολίτες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε λόγω της απέχθειας του κόσµου για το
παλιό πολιτικό σύστηµα. Και η εντολή που έχει πάρει, όµως, είναι
να οδηγήσει τη χώρα σε µια αναπτυξιακή πορεία µέσα στην Ευ-
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ρωζώνη, επιδιώκοντας µια καλή συµφωνία, έναν έντιµο συµβιβασµό µε τους εταίρους µας. Κάθε σκέψη διαφορετική για «ηρωική
ήττα» είναι παρερµηνεία και παραβίαση της λαϊκής εντολής.
Θέλω να είµαι σαφής.
Πολλοί το τελευταίο διάστηµα από το ευρύτερο κυβερνητικό
στρατόπεδο βγαίνουν και µιλούν εµµέσως για χρεοκοπία και
έξοδο από το ευρώ. Ένας Βουλευτής µάλιστα που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό µας δίνει συµβουλές για το πώς µπορούµε να
φύγουµε από το ευρώ, πώς µπορούν να γίνουν τα γενικευµένα
συσσίτια, πώς θα δίνονται τα φάρµακα µε δελτία. Περιγράφει µια
εφιαλτική, κατοχική εικόνα που θα ζήσουν οι πολίτες από µια τέτοια λύση. Γνωρίζουµε, βέβαια, ότι το λόµπι της δραχµής έχει
υποστηρικτές και στην ολιγαρχία στην Ελλάδα που ονειρεύονται
τη λεηλασία στο πτώµα µιας πτωχευµένης χώρας.
Ανάλογες απόψεις και επιδιώξεις υπάρχουν και σε κύκλους
της Γερµανίας, αλλά και άλλων χωρών εντός κι εκτός Ευρωζώνης. «Πόσα θέλετε, για να φύγετε;» ρωτάει πλέον τους Υπουργούς ο κ. Σόιµπλε, έτοιµος από καιρό, και είναι κάποιοι εδώ που
το συζητούν. Δεν θα πω περισσότερα επί του παρόντος.
Είναι βέβαιο για µας ότι δεν υπάρχει έξοδος από την Ευρωζώνη χωρίς έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αυτό να συνεπάγεται πάρα πολλά δεινά. Και τότε θα δούµε τι σηµαίνει
ανθρωπιστική κρίση. Πραγµατικά.
Το αναφέρω γιατί κάποιοι άφρονες, ακόµα κι εδώ µέσα, αναρωτιούνται κάποιες στιγµές, τι χειρότερο θα πάθουµε µε τη
δραχµή. Κάνουν παραλληλισµούς µε τη χρεοκοπία του ’32 τότε
που η επάρκεια τροφίµων της χώρας ήταν στο 70%, ενώ τώρα
είναι στο 35%. Λένε αυτοί οι ίδιοι, οι άφρονες, ότι θα ενισχυθούν
οι εξαγωγές µε τη δραχµή, όταν ξέρουµε ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας είναι απόλυτα εξαρτηµένες από τις εισαγωγές πρώτων
υλών, συµπληρωµατικών υλών ή συσκευασιών.
Ο εφιάλτης, επιτρέψτε µου, θα είναι κάπως έτσι: Σε είκοσι
λεπτά θα έχουν στεγνώσει όλα τα ATM, οι ουρές στις τράπεζες
θα είναι ατέλειωτες και µετά από µια ώρα οι τράπεζες…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τι λες τώρα; Είσαι στα καλά σου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Όλο αυτό είναι επανεκκίνηση της οικονοµίας.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τι κινδυνολογία είναι αυτή; Τι είναι
αυτά τώρα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Επιτρέψτε µου και θα καταλάβετε, για ένα παραπάνω
λόγο, γιατί τα λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο κ. Γεωργιάδης µιλάει ή εσείς;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ο κ. Βαρουφάκης µιλάει. Δεν είστε διαβασµένος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο κ. Γεωργιάδης µιλάει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κάντε λίγο υποµονή. Ο εφιάλτης θα είναι κάπως έτσι: Σε
είκοσι λεπτά θα έχουν στεγνώσει τα ΑΤΜ. Οι ουρές στις τράπεζες θα είναι ατέλειωτες και µετά από µια ώρα οι τράπεζες θα κατεβάζουν τα ρολά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Με το παλιό είστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Η οικονοµία θα κατέρρεε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα απέσυρε την υποστήριξή της και οι τράπεζες θα ξανάνοιγαν
µετά από µερικούς µήνες ή χρόνια. Η χώρα θα είχε βυθιστεί στο
απόλυτο σκότος. Η φτώχεια θα εισέβαλε στο 80% των νοικοκυριών.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ: Πόση ώρα µιλάµε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Το ρολόι θα γύρναγε πίσω πολλές δεκαετίες. Κι επειδή βιάζεστε και δεν είστε µελετηροί, σας λέω ότι δεν είναι λόγια δικά
µου, είναι λόγια του Γιάνη Βαρουφάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
Είναι κείµενο δικό του που περιγράφει µε ακρίβεια στο protagon.gr πώς θα είναι η Ελλάδα της δραχµής που ονειρεύονται κάποιοι άνθρωποι της συγκυβέρνησης ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ.
Διαβάστε, λοιπόν, τους Υπουργούς σας. Θα µου πείτε: «Τι κάνεις, Γιάννη µου, για να µη ζήσουµε αυτόν τον εφιάλτη;». Και θα
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συµφωνήσω. Η Κυβέρνηση είναι πολλές φορές σαν να περιεργάζεται ένα πυρηνικό όπλο, ενώ δεν έχει µάθει να δουλεύει ούτε
το λιανοτούφεκο.
Ας µη συνεχίσω, όµως, την κριτική, γιατί, όπως είπε και ο
Μπρεχτ, «να µην είµαστε τόσο επικριτικοί, τουλάχιστον ακόµη».
Γιατί αυτό που προέχει είναι να σώσουµε τη χώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Για τις Βρυξέλλες να µας πείτε. Τι έγινε
χθες το βράδυ; Γι’ αυτό πείτε µας, που είναι επίκαιρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Φίλη, µπορείτε
να πάρετε τον λόγο µετά, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
και να σχολιάσετε, να απαντήσετε. Αφήστε τον Πρόεδρο να ολοκληρώσει την οµιλία του.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ακούστε, κύριε Φίλη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Πρώτον, µιλάει είκοσι λεπτά και,
δεύτερον, κινδυνολογεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Πετράκο, το ίδιο
ισχύει και για εσας. Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και δικαιούστε να πάρετε τον λόγο, για να σχολιάσετε και να απαντήσετε. Παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ζητάµε, λοιπόν, από την Κυβέρνηση να θέσει ένα τέλος
στις γενικόλογες διακηρύξεις αγάπης προς την Ευρώπη και να
καταλήξει άµεσα σε µια ουσιαστική συµφωνία µε τους εταίρους.
Εµείς υπερασπιζόµαστε τη Συµφωνία του Eurogroup της 20ης
Φεβρουαρίου και είµαστε εδώ για να στηρίξουµε τις µεταρρυθµίσεις. Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν είµαστε µόνο εµείς,
για να στηρίξουµε τις µεταρρυθµίσεις. Η µεγάλη πλειοψηφία του
Κοινοβουλίου θα στηρίξει τις ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, είτε
γιατί κάποιοι έχουν καταλάβει το λάθος τους είτε γιατί κάποιοι
φοβούνται τη στιγµή που θα ξεσπάσει ο θυµός της κοινωνίας.
Αρπάξτε, λοιπόν, την ευκαιρία. Αλλάξτε τα βιβλία που έχετε
µπροστά σας. Αφήστε τα λεξικά και πιάστε τη δουλειά!
Σε λίγες µέρες γιορτάζουµε την 25η Μαρτίου. Μόνο η αύξηση
του εθνικού µας εισοδήµατος µπορεί να µας βοηθήσει ως έθνος,
αλλά για να πραγµατοποιήσουµε όλες τις αναγκαίες αλλαγές,
οφείλουµε να πιστεύουµε στις δυνατότητές µας.
«Πρέπει να σταµατήσουµε να διακηρύσσουµε προς όλους ότι
είµαστε οι φτωχοί. Πρέπει µε κάθε τρόπο να επιδιώξουµε την αύξηση του εθνικού µας εισοδήµατος, να αφιερωθούµε σε µια περισσότερο εκλογικευµένη, δίκαιη, λειτουργική διαρρύθµιση του
κρατικού µηχανισµού.
Πρέπει να γίνουµε πρωτίστως δηµιουργικός λαός, λαός παραγωγικός». Ξανά Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητείται µε την κατεπείγουσα διαδικασία -ακόµη µια καινοτοµία για
τον ΣΥΡΙΖΑ- νοµοσχέδιο που επικαλείται ως αρχή του την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, εάν η Βουλή σήµερα πρόκειται να ψηφίσει κάτι που αφορά πράγµατι την οικονοµία και την επανεκκίνησή
της ή αν χωρίς να έχει συνείδηση των συµφραζοµένων, µέσα στα
οποία κινείται το νοµοσχέδιο αυτό θα θεσπίσει εισπρακτικού χαρακτήρα µέτρα για να αντιµετωπιστεί η ταµειακή αγωνία της Κυβέρνησης, που η ίδια έχει προκαλέσει στέλνοντας αντιφατικά
µηνύµατα στους πολίτες για τη φορολογική τους συµπεριφορά.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι ψευδεπίγραφο, δεν αφορά την οικονοµία και αυτό που κάνουµε σήµερα µε κατεπείγουσα, µάλιστα,
διαδικασία αντιφάσκει πλήρως µε αυτό που έγινε χθες το βράδυ
και σήµερα τα ξηµερώµατα στις Βρυξέλλες, µε τη λεγόµενη µίνι
Σύνοδο Κορυφής, στην οποία πήρε µέρος ο κ. Τσίπρας µε τους
επικεφαλής των βασικών θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και µε τους δύο κρίσιµους Ευρωπαίους παίκτες, τη Γερµανίδα Καγκελάριο και τον Γάλλο Πρόεδρο της Δηµοκρα
τίας.
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Θέλω, απευθυνόµενος καλόπιστα στους Βουλευτές της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, να ρωτήσω: Στη συνείδηση
σας βαθιά ποια είναι η εντύπωση που έχετε αποκοµίσει για αυτό
που έγινε χθες αργά, σήµερα νωρίς στις Βρυξέλλες; Ήταν µια
πολιτική επιτυχία; Διεξήχθη πολιτική διαπραγµάτευση και κέρδισε η χώρα κάτι; Έχουµε αποσαφηνίσει τη δηµιουργική ασάφεια
της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου προς όφελος της χώρας; Έχετε διαβάσει την κοινή ανακοίνωση των Προέδρων των τριών ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων; Την έχετε
διαβάσει στο πλήρες αυθεντικό κείµενο;
Αυτό που συνέβη είναι η πιστοποίηση πως χάσαµε έναν ολόκληρο µήνα, πως σήµερα, 20 Μαρτίου, επιβεβαιώνουµε το πλαίσιο που συµφωνήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου. Και στο µεταξύ η
πραγµατική οικονοµία έχει εγκαταλειφθεί, τα έσοδα υστερούν,
οι τράπεζες χειµάζονται…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εσείς που τις διαλύσατε µιλάτε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): …και η χώρα διαπραγµατεύεται από
χειρότερη θέση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Προκαλείτε τη Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Πετράκο, είστε
ανήσυχος σήµερα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εννοείται!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Αυτό που έγινε τον µήνα αυτό, όπως
γίνεται κάθε εβδοµάδα, κάθε µέρα, τι είναι; Είναι ένα παιχνίδι µε
τον κερδισµένο χρόνο ή µε τον χαµένο χρόνο; Τι είναι αυτό που
γίνεται;
Αυτό που γίνεται είναι, δυστυχώς, ότι τελικά εθελοτυφλούµε
και η πλειοψηφία αυτοπαραµυθιάζεται, χρησιµοποιώντας µια
διπλή γλώσσα χωρίς αποτέλεσµα. Διότι, φυσικά, το να λες συνεχώς άλλα έξω και άλλα µέσα δεν οδηγεί πουθενά.
Το δίληµµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι υπαρκτό,
σκληρό και ανυπέρβλητο: Ή πηγαίνεις στη ρήξη και τη χαίρεσαι
και την απολαµβάνεις, επειδή ζεις το δικό σου «Κούγκι», αλλά
δεν έχεις εντολή της κοινωνίας να το κάνεις ή ακολουθείς τον
δρόµο της ευθύνης και του πολιτικού κόστους, αλλά εκεί δεν
έχεις την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να το κάνεις, γιατί δεν έχει
πείσει απλώς το εκλογικό σώµα, έχεις πείσει και τους ίδιους τους
Βουλευτές σου ότι θα κάνεις κάτι άλλο.
Ποιο είναι το άλλο, το τρίτο; Η διολίσθηση; Η διολίσθηση προς
τα πού; Η χώρα πράγµατι διολισθαίνει. Διολισθαίνει ολοένα σε ένα
χαµηλότερο επίπεδο πραγµατικών οικονοµικών δυνατοτήτων και
αυτό µειώνει τη διαπραγµατευτική µας ικανότητα, διότι έχουµε
χάσει τα τρία βασικά πλεονεκτήµατα: το πρωτογενές πλεόνασµα,
τον θετικό ρυθµό ανάπτυξης και το ισχυρό τραπεζικό σύστηµα.
Ήθελε ο κ. Τσίπρας πολιτική διαπραγµάτευση. Την πέτυχε; Τι
εισέπραξε ως απάντηση; Ως απάντηση εισέπραξε: «Να καλοδεχθείτε στην Αθήνα τα τεχνικά κλιµάκια, να συζητήσετε µε το Brussels Group πολιτικά, δηλαδή µε τους θεσµούς, δηλαδή µε την
τρόικα, στις Βρυξέλλες και µετά να πάτε ξανά στο Eurogroup να
πάρετε την τελική απόφαση». Αυτό είναι πολιτική διαπραγµάτευση και πολιτική επιτυχία;
Η σηµερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών ότι είναι
εξαιρετικά χαρούµενο, γιατί θα διευκολύνει την παρουσία των
τεχνικών κλιµακίων στην Αθήνα και περιµένει το κείµενό τους,
είναι κάτι το θετικό; Είπε ο κ. Τσίπρας νωρίς σήµερα το πρωί:
«Δεν θα αποδεχθούµε την πέµπτη αξιολόγηση».
Αυτό που κάνουν τα τεχνικά κλιµάκια, δηλαδή η τρόικα, τι είναι;
Δεν είναι αξιολόγηση; Επί τη βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η
αξιολόγηση; Επί τη βάσει της κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας και των πραγµατικών προθέσεων της Κυβέρνησης να ακολουθήσει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Άρα πρόκειται για τις
διαδικασίες αξιολόγησης και η αξιολόγηση αυτή, βεβαίως, οδηγεί στην ελληνική ιδιοκτησία των µεταρρυθµίσεων.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι η Ελλάδα θα επιλέξει όποιες µεταρρυθµίσεις θέλει; Όχι, θα προτείνει, το Eurogroup θα εγκρίνει
και ιδιοκτησία µεταρρυθµίσεων σηµαίνει δέσµευση πολιτική ότι
αυτές θα προωθηθούν. Και τι λέει το χθεσινό ανακοινωθέν; Ότι
αναµένουµε το ταχύτερο δυνατόν πλήρη κατάλογο συγκεκριµένων µεταρρυθµίσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα οι περιβόητες επτά µεταρρυθµίσεις του κ. Βαρουφάκη µε
τους κουκουλοφόρους καταδότες, τα τυχερά παιχνίδια, δεν είναι
ούτε πλήρης κατάλογος ούτε συγκεκριµένος. Άντε ξανά µανά
από την αρχή! Αυτό σηµαίνει τιµωρία, ότι σε βάζω να γράψεις
µόνος σου το µνηµόνιο. Και όλα αυτά θα οδηγήσουν µετά στο
Eurogroup και µετά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία
περιµένει την απόφαση του Eurogroup, για να αλλάξει -όπως και
πρέπει να αλλάξει- τη στάση της σε σχέση µε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, τι πέτυχε χθες
ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση του υψηλού πολιτικού επιπέδου σε σχέση µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο; Ποιος είναι ο στόχος
για το 2015; Πού εντάσσεται το παρόν νοµοσχέδιο και όλα τα
άλλα; Πού στοχεύουµε στο τέλος αυτού του έτους από πλευράς
πρωτογενούς πλεονάσµατος;
Με το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, από το οποίο έχουµε να
παίρνουµε τις πολλές δόσεις συζητήσαµε; Ήταν παρόν χθες; Δεν
ήταν. Σε όλες τις άλλες συναντήσεις ήταν η κ. Λαγκάρντ. Διότι
έχουν γίνει πάµπολλες παρόµοιες συναντήσεις.
Τι γίνεται µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Για το χρέος
υπάρχει µία κουβέντα χθες στο δείπνο των πολιτικών ηγετών στο
οποίο µετείχε ο κ. Τσίπρας; Και στο ανακοινωθέν γίνεται αναφορά στο χρέος; Χωρίς παραµετρικές αλλαγές στο χρέος, µπορούµε να έχουµε νέο µακροοικονοµικό πλαίσιο και βελτιωµένο
στόχο σε σχέση µε το πρωτογενές πλεόνασµα;
Τώρα θα πάει, µετά από το χθεσινό, τη Δευτέρα στο Βερολίνο;
Να κάνει τι στο Βερολίνο; Τώρα θα πάει στο Βερολίνο; Μήπως
έπρεπε να έχει πάει πολύ νωρίτερα, πριν δηµιουργηθούν περιττά
µέτωπα, πριν χάσουµε χρόνο, πριν ευτελιστούµε σε όλη την Ευρώπη, σε όλον τον κόσµο µε έναν Υπουργό Οικονοµικών, ο
οποίος ψεύδεται ασύστολα ενώπιον της Βουλής µε αυτά που
είπε χθες για τη δήθεν αναζήτηση της προηγούµενης παράτασης
της κύριας σύµβασης χρηµατοοικονοµικής διευκόλυνσης και
είναι διεθνώς δακτυλοδεικτούµενος, για να χρησιµοποιήσω έναν
επιεική όρο. Δακτυλοδεικτούµενος διεθνώς είναι.
Όταν επισκέφθηκα τον κ. Τσίπρα στη µόνη και µοναδική συνάντηση που κάναµε, πριν από το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, του έδωσα αντίγραφο του νόµου, µε τον οποίο κυρώθηκε
η προηγούµενη παράταση.
Υπάρχει στο Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Παρακαλώ, να καταγραφεί και στα Πρακτικά της σηµερινής συζήτησης.
Επειδή έχετε αµφιβολίες για το αν αυτή η σύµβαση, που υπέγραψε ο κ. Βαρουφάκης ερήµην της Βουλής, παραπέµπει στο
µνηµόνιο, του έχω δώσει και το αρχικό κείµενο, αυτό του 2012,
που είναι αλληλένδετα και το ένα παραπέµπει στο άλλο, για να
δείτε τις ρητές παραποµπές στο µνηµόνιο, το πρόγραµµα και την
τρόικα. Αυτά έχουν υπογραφεί ερήµην σας από τον κ. Βαρουφάκη.
Επιπλέον, υπεγράφη η παράδοση άνευ όρων των 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ του αποθεµατικού του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας πίσω στο EFSF, ώστε τώρα που θα
χρειαστούν οι τράπεζες νέα ανακεφαλαιοποίηση, αυτή να γίνει
µε τους όρους της νέας οδηγίας δυστυχώς. Δηλαδή, θα γίνει
πρώτα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τους παρόντες µετόχους, µετά bail-in, όπως προσδιορίζει η οδηγία, και µετά συµµετοχή του δηµοσίου µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Πάρτε τα αυτά και διαβάστε τα, γιατί εξ ονόµατός σας αλλά
ερήµην σας τα υπέγραψε ο κ. Βαρουφάκης.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άκουσα να λένε διάφοροι «διάσηµοι» σχολιαστές, «Μα, τα κατάφερε ο κ. Τσίπρας, τους κάθισε σε ένα τραπέζι». Μέχρι και ο
υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, ο επίτιµος Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Πικραµµένος, έχει µετάσχει σε παρόµοια συνάντηση κλειστού κύκλου για την Ελλάδα. Το ίδιο και όλοι
οι Έλληνες Πρωθυπουργοί. Μαζί τους, όµως, πήγαιναν και οι
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Υπουργοί Οικονοµικών. Διότι δεν µπορεί να πηγαίνει µοναχικός
ένας να διαπραγµατεύεται µε άλλους έξι, χωρίς καν καταγραφή
τού τι έχει λεχθεί, χωρίς µια µαρτυρία.
Επίσης, η απουσία του κ. Σόιµπλε και των άλλων Υπουργών Οικονοµικών, όπως του κ. Μοσκοβισί, δεν είναι πλεονέκτηµα, είναι
µειονέκτηµα, όταν όλα παραπέµπονται στο Eurogroup, που η κ.
Μέρκελ αναγορεύει στο αποφασίζον όργανο, γιατί αυτό λένε οι
συνθήκες.
Όλα έγιναν απροετοίµαστα, µε µια, κατά τη γνώµη µου, αδιανόητη αφέλεια, η οποία εκδηλώνεται στον τρόπο µε τον οποίο
βιώνετε τον όψιµο και επιπόλαιο φιλοαµερικανισµό σας. «Τώρα
θα πάρει ο Πρόεδρος Οµπάµα να µαλώσει την Καγκελάριο Μέρκελ». Και αυτό είναι το όραµα της ριζοσπαστικής Αριστεράς!
Έτσι λειτουργούν τα πράγµατα στον διεθνή συσχετισµό.
Πείτε µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας,
ποιος ήταν ο στόχος της χθεσινής συνάντησης; Να δοθεί µια πολιτική λύση; Οι λύσεις είναι πάντα πολιτικές, αλλά τεχνικά τεκµηριωµένες. Να δοθεί λύση στο ζήτηµα της ρευστότητας; Πώς θα
δοθεί; Χωρίς ολοκληρωµένο πλαίσιο; Ποιας ρευστότητας; Των
τραπεζών ή του δηµοσίου; Διότι όταν παίρνεις τη ρευστότητα
των τραπεζών για να καλύψεις ταµειακές ανάγκες του δηµοσίου,
στραγγαλίζεις τις επιχειρήσεις, την απασχόληση, την πραγµατική
οικονοµία.
Ποιος είναι ο µείζων στόχος; Να πάρουµε τα κέρδη του ευρωσυστήµατος από τα ελληνικά οµόλογα, τα κέρδη του προγράµµατος SNP και του προγράµµατος ANFA.
Ξέρετε πώς τα έχουµε πάρει αυτά; Ξηµερώνοντας η 21η Φεβρουαρίου του 2012 τελευταία στιγµή ως Υπουργός Οικονοµικών τα απέσπασα για να είναι βελτιωµένη η µελέτη βιωσιµότητας
του χρέους. Και τώρα αυτός είναι ο µεγάλος στόχος;
Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι χωρίς τη συµφωνία του 2012, χωρίς το
«καταραµένο» PSI, χωρίς το «κούρεµα» του χρέους και την αναδιάρθρωση δεν θα υπήρχε η δέσµευση των κεντρικών τραπεζών
του ευρωσυστήµατος να µας δίνουν τα κέρδη τους από τα ελληνικά οµόλογα;
Θυµηθείτε τα αυτά, γιατί αυτή είναι και η µόνη επιχειρηµατολογία που υπάρχει για το χρέος.
Όταν λέτε «έντιµος συµβιβασµός» τι εννοείτε ως Κυβέρνηση
και ως πλειοψηφία; Ναι, έντιµος συµβιβασµός. Τι λένε οι εταίροι
µας; «Θέλουµε µε βάση τη δική µας αντίληψη, νεοφιλελεύθερη,
µια Ελλάδα δηµοσιονοµικά αυτοδύναµη, παραγωγική, ανταγωνιστική». Και εµείς λέµε, «Όχι, θέλουµε να καθυστερήσουµε, θέλουµε να µας κρατήσετε στον δικό σας δανεισµό, στο µνηµόνιο,
στο περιθώριο, εκτός αγορών». Τροµερός συµβιβασµός!
Έχετε αίσθηση του τι σηµαίνει «συµβιβάζοµαι»; Συµβιβάζοµαι
για να κάνω καλό στη χώρα µου, µε χρονοδιάγραµµα. Δηλαδή,
εµείς λέγαµε: «Βγαίνουµε από το µνηµόνιο, πάµε στην προληπτική γραµµή, γυρίζουµε στις αγορές». Είχε µια λογική. Η δική
σας λογική ποια είναι; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα; Πού πηγαίνει η χώρα; Για πόσο καιρό θα βαδίζουµε έτσι στο άγνωστο,
στη διολίσθηση, στο µεροδούλι-µεροφάι;
Χαρακτηριστικό παράδειγµα: Αυτό που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου και διατυµπάνιζε ως «δηµιουργική ασάφεια» ο κ. Βαρουφάκης, το διατυµπανίζει τώρα ως «δηµιουργική σαφήνεια» ο κ.
Τσίπρας, ο οποίος πήγε χθες ασυνόδευτος από τον κ. Βαρουφάκη.
Δεν µπορείτε να κάνετε, λοιπόν, ούτε µπρος ούτε πίσω. Και
αυτό, δυστυχώς, φαίνεται και στον τρόπο µε τον οποίο χειρίζεστε
τα περιφερειακά θέµατα. Σας το έχω ξαναπεί στην Αίθουσα αυτή,
όταν πλησιάζατε στην εξουσία και σας το λέω και τώρα και ακούστε το προσεκτικά. Έχετε αρχίσει πάρα πολύ νωρίς το φλερτ µε
περίεργες ρυθµίσεις. Πάρα – πάρα πολύ νωρίς!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Εσείς, αργήσατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Εµείς αγωνιζόµασταν εδώ ως ΠΑΣΟΚ
και αγωνιζόµαστε. Και όποιος έχει να πει κάτι συγκεκριµένο, να
το πει. Γιατί εµείς, δυστυχώς, µόλις σε δύο µήνες έχουµε να
πούµε πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Κι έχουµε να πούµε πάρα
πολύ συγκεκριµένα πράγµατα για το «λόµπι της δραχµής», στο
οποίο αναφέρθηκε ο κ. Θεοδωράκης, σε αυτούς που έχουν βγάλει τα ευρώ έξω και έχουν τις ζηµίες µέσα και περιµένουν µία
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χώρα «φθηνή», για να την αγοράσουν.
Προσέξτε, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και όποιος
έχει αναλάβει και δεσµεύσεις λόγω υποστήριξης που δέχεται, θα
κληθεί κάποια στιγµή να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις αυτές.
Εµείς δεν έχουµε υποστηρικτή. Δεν έχουµε δεσµεύσεις. Καµµία
δέσµευση δεν έχουµε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θα το βλέπετε εδώ αυτό καθηµερινά. Σας πονάει η πραγµατικότητα. Όµως, να σας πω κάτι; Σας συµπονώ κι εγώ, γιατί
πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα των Βουλευτών και των
Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει γνώση της πραγµατικότητας.
Ενεργεί καλόπιστα. Μπορεί ιδεολογικά, µπορεί ιδεοληπτικά,
αλλά καλόπιστα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Υπάρχουν, όµως, και αυτοί που ξέρουν το ολοκληρωµένο σχέδιο. Και πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
χώρα δεν είναι µόνο η οικονοµία. Έχει και άλλα πράγµατα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού. Και να τελειώσει, γιατί µιλάει συνεχώς διπλάσιο
και τριπλάσιο χρόνο! Προκαλεί και υβρίζει!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έχετε συνείδηση του τι συµβαίνει στη
χώρα αυτούς τους δύο µήνες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εσύ έχεις συνείδηση τι λες και
πόση ώρα µιλάς;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έχετε αίσθηση του ζητήµατος ασφάλειας και του φρονήµατος, του αισθήµατος του ελληνικού λαού;
Κατάληψη της Νοµικής Αθηνών. Αιχµαλωσία της Συγκλήτου
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Συνεχείς επιθέσεις στα αφύλακτα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ανταπόκριση της Αστυνοµίας.
Αντιφάσεις σε σχέση µε το µεταναστευτικό.
Και η πρόσκληση του κυρίου Πρωθυπουργού να µιλήσει στην
επίσηµη τελετή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά παράβαση των
ακαδηµαϊκών παραδόσεων στις 25 Μαρτίου, είχε ως αποτέλεσµα
να ακυρωθούν οι προσκλήσεις που είχαν απευθυνθεί, µε οµιλήτρια
την καθηγήτρια κ. Όλγα Κατσιαρδή, η οποία είχε ετοιµάσει την
οµιλία της και εκλήθη να την εγκαταλείψει για να µιλήσει από του
βήµατος του Πανεπιστηµίου ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά.
Αυτό είναι κάτι το οποίο συνάδει µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Γιατί απευθύνεστε σε εµάς; Καλλιεργούµε εµείς τέτοια πράγµατα; Μιλήστε καθαρά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ξέρετε, υπάρχει αυτή η µορφή του στάγδην δηλητηριασµού της αίσθησης της δηµοκρατίας και του
κράτους δικαίου.
Δεν σας παραξενεύει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επιδεικτική παρουσία της Προέδρου της Βουλής, της καθηλωµένης
στην Έδρα του Προέδρου σε όλες τις προηγούµενες συζητήσεις; Γιατί δεν εµφανίστηκε σήµερα; Σήµερα είναι η µέρα των Αντιπροέδρων. Γιατί έγινε ξαφνικά η ηµέρα των Αντιπροέδρων
σήµερα; Γιατί δεν ήρθε; Για να εκδηλώσει τη διαφωνία της σε
σχέση µε το κατεπείγον. Για να διαφωνήσει σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μεγάλη φαντασία έχεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Υπόθεση. Υπόθεση εργασίας. Μόνον
που είναι υπόθεση συνεργασίας. Δεν είναι υπόθεση εργασίας.
Προσπαθήστε να σκεφτείτε αυτή η υπόθεση συνεργασίας ποιους αφορά. Γιατί κάποιους αφορά κι εντέλει εσάς, που ζητήσατε
και πήρατε µία ψήφο από τον ελληνικό λαό.
Και τώρα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις για το πως χρησιµοποιείτε την εντολή του ελληνικού λαού.
Αυτά είναι τα µεγάλα θέµατα της χώρας. Και µέσα σε αυτά,
βεβαίως, τοποθετείται και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο
ήταν µια επίδειξη δύναµης απέναντι στους εταίρους, διότι δεν
υπήρχε άλλος λόγος να έρθει να ψηφιστεί µε την κατεπείγουσα
διαδικασία.
Πίσω, λοιπόν, απ’ αυτό είδαµε την επίδειξη δύναµης. Είδαµε
επίδειξη δύναµης στο εσωτερικό και πλήρη παράδοση στη δια-
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πραγµάτευση. Όταν εµείς κάναµε διαπραγµατεύσεις, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, φέρναµε αποτελέσµατα, φέρναµε τη χρηµατοδότηση µε τους καλύτερους δυνατούς όρους, φέρναµε το
«κούρεµα» του δανείου.
Σας είπα στην προηγούµενη κοινοβουλευτική συζήτηση, σας
λέω και τώρα. Φέρτε τη χρηµατοδότηση µε εξίσου καλούς
όρους, να σας συγχαρώ. Φέρτε κούρεµα του χρέους για 1 ευρώ,
να σας συγχαρώ. Αλλά τώρα τι κάνετε; Τώρα ποια πολιτική υπερασπίζεστε; Τώρα στο όνοµα ποιας αξίας δίνετε κοινοβουλευτικές µάχες; Για το «Παράκτιο Μέτωπο»; Για τις ενδοοµιλικές
συναλλαγές; Για να ακούτε αυτά τα οποία λέγονται, τα οποία
είναι µια προσπάθεια συνειδητής αλλοίωσης της γλώσσας;
Μα, όπως ορθά ειπώθηκε, η γλώσσα είναι η πατρίδα µας, η
γλώσσα είναι τα όρια του κόσµου µας, η γλώσσα είναι το µέτρο
της αλήθειας µας. Και όταν αλλάζει η γλώσσα, αλλάζει στην
πραγµατικότητα η αίσθηση της ιστορίας που έχουµε. Αυτό δεν
θα το καταφέρετε. Η προσπάθεια είναι µάταιη, ό,τι και να κάνετε,
ό,τι και να πείτε.
Σας καλούµε, λοιπόν, να σκεφτείτε µε σωφροσύνη, µε υπευθυνότητα, µε προοπτική.
Πιστεύετε ότι οι δικοί µας Βουλευτές, της Βουλής του 2009 ή
της Βουλής του 2012, είχαν άλλες προθέσεις από τις δικές σας;
Δεν ήθελαν το καλύτερο, το πιο φιλολαϊκό, το πιο γενναιόδωρο;
Ήθελε κανείς να ψηφίσει δύσκολα µέτρα; Κάνετε διαπραγµάτευση εν έτει 2015 µε πρωτογενές πλεόνασµα έστω µικρό, µε θετικό ρυθµό ανάπτυξης µετά από επτά χρόνια ύφεσης, µε
τράπεζες που είναι ανακεφαλαιοποιηµένες και δεν µπορείτε να
φέρετε αποτέλεσµα.
Σκέφτεστε τι συνέβαινε το 2009, το 2010, το 2012 µε κολοσσιαίο έλλειµµα, µε ανεξέλεγκτο χρέος, µε τραπεζικό σύστηµα το
οποίο υπήρχε µόνο κατ’ επίφαση; Για σκεφτείτε τα διλήµµατα
των Βουλευτών που καθόντουσαν στα έδρανα της πλειοψηφίας
τότε, πόσο τους έχετε βρίσει, πόσο τους έχετε συκοφαντήσει,
πόσο τους έχετε φτύσει! Δεν έχετε ποτέ αναρωτηθεί εάν ήσασταν δίκαιοι ή άδικοι; Εάν ταπεινώσατε και αδικήσατε ανθρώπους, πολιτικούς φορείς, εάν αυτό που κάνατε ήταν έντιµο,
αληθινό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να υπενθυµίσετε
ότι πρέπει να σέβεται τη Βουλή και να κρατά το χρόνο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ήρθε η ώρα της αλήθειας και ήρθε η
ώρα της ευθύνης. Και θα αναλάβετε,-θέλετε, δεν θέλετε, την ευθύνη σας αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκος Βούτσης.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως πάµε,
δεν θα καλύψουµε τη διαδικασία πλήρως και σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Όλα είναι υπό έλεγχο,
κύριε Μπαλαούρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με συγχωρείτε, αλλά κάποια πράγµατα
πρέπει να ειπωθούν.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη ανά διήµερο ή µέρα παρά µέρα για
µια πολιτική δικαίωση που νιώθει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν εκπλήσσοµαι από το χρόνο ούτε σήµερα ούτε προχθές που ήταν σύνολο σαράντα επτά λεπτά, διότι θυµάµαι το απίστευτο ρεκόρ των
εβδοµήντα έξι λεπτών πρωτοµιλία για τα υποβρύχια. Με αυτήν την
έννοια, εγώ τουλάχιστον που ήµουν και στην προηγούµενη Βουλή,
δεν έχω τέτοια προβλήµατα. Ας χρησιµοποιεί όσο χρόνο χρειάζεται κανείς για να µπορέσει να βγάλει την αλήθεια του.
Όµως, είναι δυνατόν να µιλάµε για ρευστότητα τραπεζών, για
ρευστότητα του δηµοσίου, τα ιδιωτικά χρέη, τα προβλήµατα που
έχει τώρα η οικονοµία, όταν είναι σαφέστατο γεγονός ότι µπήκαµε µε ένα χρέος –και το γνωρίζετε άριστα, ήταν το κρατικό
χρέος- και η χώρα µας δεν είχε τραπεζικό πρόβληµα, δεν είχε
«τοξικά» παράγωγα, ούτε πρόβληµα ιδιωτικού χρέους -γνωστά
δεν είναι αυτά, όλοι δεν συµφωνούµε σε αυτό;- και βγαίνουµε –
δηλαδή δεν βγαίνουµε- µετά από πέντε χρόνια µε τρία χρέη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτά τα οποία περιγράψατε εδώ πέρα;
Ακούστηκαν και από τον προλαλήσαντα. Όσο είναι το ΑΕΠ
είναι πλέον το ιδιωτικό χρέος. Ο τραπεζικός τοµέας έχει «φάει»,
έχει διογκωθεί, έχει ξανασυρρικνωθεί και έχει πρόβληµα, ενώ δεν
είχε πρόβληµα µπαίνοντας στην κρίση και ταυτόχρονα το κρατικό
χρέος µας έχει εκτοξευθεί. Επ’ αυτού, που είναι γεγονός, αριθµοί, δεν λέµε τίποτα και δείχνουµε το δάχτυλο σε µία νέα Κυβέρνηση που ήρθε µε άλλο πρόγραµµα και διεκδικεί το άλλο
πρόγραµµα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Δεύτερον, είναι δυνατόν να µας λέτε για δεσµεύσεις, για διαπλοκή, για εξαρτήσεις; Ξέρετε όλοι και ξέρουµε όλοι σε αυτήν
την Αίθουσα ότι εµείς έχουµε πολλά κακά, διότι δεν είχαµε εµπειρία από θέµατα διακυβέρνησης, εξουσίας, άλλα ζητήµατα
µιας πορείας ιλιγγιώδους, θα έλεγε κανείς, για να φθάσουµε εκεί
που φθάσαµε, αδυναµίες µεγάλες, έχουµε όµως τουλάχιστον
ένα καλό, ότι δεν υπάρχει κανείς µα κανείς από το εσωτερικό ή
το εξωτερικό που θα µας πάρει τηλέφωνο ή θα µας πει κατά
µόνας ή συλλογικά «ρε φίλε, άστο τώρα, αφού τότε κάναµε αυτό,
αφού έτσι ή αλλιώς».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κανείς δεν υπάρχει. Ελπίζω –το λέω ευθύτατα- να µην υπάρξει
ούτε στο προσεχές διάστηµα ούτε στο τέλος. Δεν το λέω αυτό
στο όνοµα της ηθικής και της αµέµπτου Αριστεράς και των
άλλων κακών, το λέω υπό την έννοια της αυτοσυνείδησης που
όλοι οι χώροι έχουν µέσα τους και από την κρίση που περάσαµε
ως χώρα. Από εκεί και πέρα, το ότι εµείς θεωρούµε ότι οι αξίες
µας είναι αδιαπραγµάτευτες, αυτά είναι για τα δικά µας πιστεύω
και για τα δικά µας ακροατήρια.
Ακούσατε είτε σε αυτήν τη συζήτηση που έγινε µέχρι τις 03.30’
το πρωί είτε στα χαρτιά που υπάρχουν, αυτά που έστειλε την επιστολή ο Υπουργός Οικονοµικών εκ µέρους της ελληνικής Κυβέρνησης ή οτιδήποτε, σε ό,τι έχει υπάρξει µέχρι τώρα, να γίνονται
αναφορές σε συντάξεις, µισθούς, φορολογία, ασφαλιστικό, λιτότητα, εκποίηση πλούτου, εκποίηση στρατηγικών τοµέων της
χώρας; Φέρτε τα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Φέρτε εσείς πρώτα τη σύµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αυτό, δεν καταλαβαίνετε πώς είναι µία
µεγάλη πραγµατική «κόκκινη» γραµµή, όπως είχε ονοµαστεί επί
των ηµερών σας; Ας µην το ονοµάσουµε έτσι. Υπάρχουν υποχωρήσεις πάνω σε αυτά τα µείζονα ζητήµατα που συγκροτούν το
κοινωνικό ζήτηµα στην Ελλάδα;
Έχει αναδειχθεί κοινωνικό ζήτηµα στη χώρα µετά από αυτά τα
πέντε χρόνια µε βάση αυτές τις επικεφαλίδες και τους δείκτες.
Έχουµε κάνει κάποια υποχώρηση σε αυτά τα πράγµατα; Έχουµε
µπει σε µία λειτουργία ανάληψης δεσµεύσεων, µέτρων, αξιολόγησης, µνηµονιακών δεσµεύσεων;
Ελπίζω και πάλι ότι δεν θα γίνει δυνατό αυτή η Κυβέρνηση,
εµείς, αυτή η Βουλή, να υπογράψουµε ή να συµφωνήσουµε ή να
εφαρµόσουµε πράγµατα που να έχουν σχέση µε αυτές τις επικεφαλίδες. Αυτή είναι, λοιπόν, µία άλλη αδήριτη πραγµατικότητα
στο έδαφος πραγµατικών ζητηµάτων και γεγονότων, τα οποία
όλοι τα ξέρουµε.
Είπε προηγουµένως ο κύριος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Στο δείπνο το οποίο συµµετείχε ο κ. Τσίπρας». Μάλιστα και ο κ. Πικραµµένος ήταν σε δείπνο, ήταν και ο ίδιος σε δείπνα κ.λπ.. Έχουµε
καταλάβει τι λέµε; Δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε κάποια
πράγµατα; Τόσο πολύ η πολιτική µικρότητα µας τυφλώνει; Δεν
µπορούµε να αναγνωρίσουµε ότι µπήκαµε, µετά από δύο µήνες
σκληρής διαπραγµάτευσης µε µπρος-πίσω, σε ένα πεδίο ουσιαστικής πολιτικής διαπραγµάτευσης πάνω στα τρέχοντα και φλέγοντα ζητήµατα; Αυτό δεν µπορούµε να το καταλάβουµε, να το
αντιληφθούµε;
Λένε: «Παιχνίδι µε το χαµένο χρόνο, τι έγινε;» κ.λπ.. Το άκουσα
και προηγουµένως. «Ένας µήνας», λέει, «χάθηκε, γυρίσαµε στις
20 Φλεβάρη». Το έλεγαν και κάποιοι παπαγάλοι το πρωί στα µίντια.
Σοβαρά; Εκεί γυρίσαµε; Αυτό έχετε καταλάβει; Γυρίσαµε στη
συνέχιση του µνηµονίου, στην αξιολόγηση, στην πέµπτη αξιολόγηση, στα νέα µέτρα; Αυτό έχετε καταλάβει ένα µήνα µετά ότι
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έγινε;
Και είµαστε και φιλοαµερικάνοι! Γιατί; Γιατί παρακολουθούµε,
ενισχύουµε, φουντώνουµε τη συζήτηση και πέραν του Ατλαντικού και µέσα στην Ευρώπη γύρω από το τρέχον, σκληρό ζήτηµα,
σκληρό δίληµµα, δηλαδή τη συνέχιση ή όχι της λιτότητας, την
ανάπτυξη ενναλακτικής πολιτικής, ενναλακτικής στρατηγικής,
έτσι ώστε οι κοινωνίες, οι λαοί, οι εργαζόµενοι να αναπνεύσουν
και έτσι ώστε η κρίση να πληρωθεί, επιτέλους, απ’ αυτούς που
τη δηµιούργησαν και όχι απ’ αυτούς που την υπέστησαν και διότι
θέσαµε το ζήτηµα -και ετέθη και συζητιέται δηµοσίως- και συζητιέται µέχρι τις 3.30’ η ώρα το πρωί. Σιγά µην τρώγατε µέχρι τις
3.30’ η ώρα το πρωί από τις 22.20’. Αυτό θα καταλάβαινε κάποιος. Ετέθη το ζήτηµα «οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη», που
ήταν η προµετωπίδα των µεγάλων κινηµάτων εναντίον του νεοφιλελεύθερου παγκοσµιοποιηµένου σηµερινού καπιταλιστικού
συστήµατος στις αρχές του νέου αιώνα σε όλη την Ευρώπη.
Αυτά δεν είναι πραγµατικότητες; Αυτά δεν σας συνεγείρουν,
δεν σας ερεθίζουν; Δεν λέω να σας συγκλονίσουν. Λογικό είναι
να συγκλονίζουν, ας πούµε, εµάς, δυνάµεις κοινωνικές, λαϊκές
που τα πολεµήσαν.
Επιτρέψτε µου επ’ αυτού ένα σχόλιο για εσάς, κύριε Πρόεδρε
του Ποταµιού. Λυπάµαι και εκπλήσσοµαι, γιατί προσχωρήσατε σε
µία πολιτική «σοκ και δέους» µε αυτά που είπατε. Και δεν είναι
θέµα εξυπνάδας, ποιος τα είπε -λογοτεχνική αδεία ενδεχοµένωςσε οποιαδήποτε άλλη στιγµή του βίου του. Εσείς τα είπατε από
του Βήµατος της Βουλής µε ακροατές όλον τον ελληνικό λαό.
Δεν είναι, λοιπόν, έτσι. Φοβάµαι ότι επικαλείστε ένα µελλοντικό
εφιάλτη για τη χώρα –και λυπάµαι λέω- που δεν θα έρθει ποτέ,
για να καλύψετε αφ’ ενός την παντελή απουσία του χώρου σας
από τα κινήµατα και τις αντιστάσεις τα πέντε προηγούµενα χρόνια απέναντι σε αυτές τις άθλιες πολιτικές που δηµιούργησαν το
κοινωνικό ζήτηµα στην Ελλάδα και αφ’ ετέρου την παντελή έλλειψη από µέρους σας κριτικής στον πραγµατικό εφιάλτη που ζει
σήµερα η χώρα, ως αποτέλεσµα των πολιτικών που εφαρµόστηκαν από µία Βουλή, στην οποία εσείς δεν είχατε παρουσία ως
κόµµα. Τώρα µε την ψήφο του λαού έχετε παρουσία ως κόµµα.
Χρειάζεται µεγαλύτερη προσοχή. Δεν είναι εκποµπή εδώ πέρα,
στην οποία πραγµατικά έχετε γράψει ιστορία και µε θετικό, θα
έλεγα, πρόσηµό στο επάγγελµά σας, όπως και άλλοι επαγγελµατίες. Εδώ δεν είναι εκποµπή. Δεν είναι εξυπνακισµοί. Δεν παίζει
κανείς µε τον εφιάλτη στη χώρα, τι θα γίνει ο Αρµαγεδδώνας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Μην τρελαινόµαστε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο
ακόµη.
Ακούστηκε προηγούµενα -και το λέω γιατί αρκετοί συνάδελφοι
ίσως δεν το γνωρίζουν- για την παράδοση των 11 δισεκατοµµυρίων -µην το επαναλάβετε- µε ανοχή -λέει- της ελληνικής Κυβέρνησης του ΤΧΣ, ενώ θα ήταν στη διάθεση για χρησιµοποίηση από
το ελληνικό πρόγραµµα. Λέω ξανά, µην το επαναλάβετε. Καλέστε
τη Διοίκηση του ΤΧΣ ή οποιονδήποτε άλλο και συζητείστε για το
συνολικό ποσό -δεν λέω περισσότερα- για το ποσό που έφυγε
στην αρχή, για το ποσό που έφυγε σήµερα, για τη δυνατότητα
που υπάρχει, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις και στο πλαίσιο συγκεκριµένης συµφωνίας, µέρος αυτού του προγράµµατος να επανέλθει στη χώρα και να χρησιµοποιηθεί. Δεν είναι πράγµατα που
µπορεί να τίθενται µε τον τρόπο τον ανεύθυνο που ετέθησαν.
Θυµηθείτε ότι επί µήνες, όταν εµείς θεωρούσαµε -και το πιστεύουµε- ότι τα 2 δισεκατοµµύρια απ’ αυτά θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για τον τραπεζικό τοµέα, για τη δηµιουργία της
αναπτυξιακής τράπεζας, τότε που υποτίθεται πως είχατε το
κλειδί του ΤΧΣ και της Τραπέζης της Ελλάδος, µας λέγατε από
εδώ: «Σε καµµιά περίπτωση. Αποκλείεται. Αυτά δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από εκεί. Είναι απ’ έξω. Αν έλθει µόνο απ’ έξω
η εντολή θα χρησιµοποιηθούν.».
Σήµερα µας εγκαλείτε µήπως χάσαµε κανένα ευρώ και δεν το
καταλάβαµε και µας λέτε να αναλάβουµε την ευθύνη;

1149

Η Ελλάδα, η χώρα µας, η Κυβέρνηση θα ακολουθήσει τις µεταρρυθµίσεις που επιλέγει, αυτό που ψηφίσαµε προχθές, αυτά
που θα ψηφίσουµε σήµερα –και χαιρετίζουµε και χαιρετίσαµε
από προχθές το γεγονός ότι υπήρξε ευρύτερη και ευρύτατη σύµπνοια- τα άλλα νοµοσχέδια που έχουν έρθει, τα άλλα νοµοσχέδια
που ετοιµάζονται, έτσι ώστε ο λαός µας να ορθοποδήσει.
Στις δεσµεύσεις µας που αφορούν στο κοινωνικό ζήτηµα και
στον αναπροσανατολισµό της χώρας, θα είµαστε πλήρως σωστοί.
Επί δύο µήνες λέτε ότι «στέγνωσε» η αγορά. Μα η χώρα µας,
πληρώνει ατελείωτα όλες τις δεσµεύσεις που είχατε αναλάβει
µέχρι και τα funds, που το PSI του κ. Βενιζέλου δεν είχε δεχθεί
να µπουν µέσα για να πληρωθούν τότε µε «κούρεµα». Τα πληρώσαµε όλα. Γιατί «στέγνωσε» η αγορά; Επειδή υπήρξαν Συριζαίοι
που πήγαν και πήραν τα λεφτά από τις τράπεζες; Όχι, βέβαια!
«Στέγνωσε» η αγορά, διότι η χώρα µονοµερώς –και κλείνω, κύριε
Πρόεδρε- πλήρωσε και πληρώνει µέχρι και το τελευταίο λεπτό
του ευρώ, ακριβώς για να έχουµε την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και προς το λαό αλλά και διεθνώς να πάµε και να πούµε –
όπως και λέµε- «η µονοµερής προσπάθεια από πλευράς της
ελληνικής Κυβέρνησης λήγει, έχει χρόνο και προθεσµία».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Νοµίζω ότι ως προς τούτο η συµφωνία που επετεύχθη στις
3.30’ το πρωί είναι πολύ θετική. Αυτή η µονοµερής προσπάθεια
λήγει. Στις ίδιες ράγες, από κοινού µπορεί να βρεθούν λύσεις,
έτσι ώστε και η ρευστότητα να αποκατασταθεί και να πάµε σε
συµφωνία το καλοκαίρι και για το χρέος και για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό, θα
κάνω µια ανακοίνωση και ευχαρίστως µετά θα σας δώσω τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό, κύριε
Γεωργιάδη, υπάρχει µία σειρά. Νοµίζω ότι ζήτησε ο κ. Πετράκος
τον λόγο από τον προηγούµενο Προεδρεύοντα. Έτσι δεν είναι;
Για να τηρούµε µια σειρά το λέω, συγγνώµη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν µπορείτε να δώσετε
τον λόγο στον κ. Πετράκο µετά από τον κ. Βούτση, πρέπει να
έχουµε εναλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, από τον
προηγούµενο Προεδρεύοντα είχε ζητήσει τον λόγο ήδη ο κ. Πετράκος για κάποιο λόγο.
Κύριε Πετράκο, είχατε ζητήσει τον λόγο για να µιλήσετε κανονικά ή για κάποιο άλλο λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εντάξει, θα µιλήσω µετά τον κ. Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη,
θα µιλήσετε εσείς µετά την ανακοίνωση που θα κάνω.
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 δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Μηχανιώνας
Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώµη, προηγείστε αλλά ο κ. Θεοδωράκης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού. Έτσι δεν είναι, κύριε Θεοδωράκη;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου, τριάντα δευτερόλεπτα θα µιλήσω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε ένα λεπτό
στη διάθεσή σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ελπίζω, κύριε Βούτση –και το λέω µε κάθε ειλικρίνεια- η
σύστασή σας να µη µιλάµε εµείς για τον εφιάλτη της δραχµής
να είναι –και το δέχοµαι- µια έµµεση σύσταση που δεν µπορείτε
να κάνετε στα κοµµατικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι δηλαδή
µία σύσταση προς τους συντρόφους σας αλλά και κάποιους από
τους καινούργιους συνεταίρους σας που ονειρεύονται και προπαγανδίζουν τον εφιάλτη της δραχµής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτό είναι προσωπικό; Τι λέει ο άνθρωπος; Μίλησε τόσα λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πετράκο,
µπαίνουµε σε µια διαδικασία τοποθέτησης Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Σας ξαναρωτώ αν θα πάρετε τον λόγο τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μετά τον κ. Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τότε δίνω τον λόγο
στον κ. Γεωργιάδη.
Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, στο Βήµα. Έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Βούτση, θέλω να σας µιλήσω πάρα πολύ
καλόπιστα και παρ’ ότι δεν το συνηθίζω, θα προσπαθήσω να µιλήσω µε πολύ χαµηλούς τόνους, γιατί πιστεύω ότι οι µέρες που
περνάµε είναι εξαιρετικά κρίσιµες. Είναι ώρα ενός απολογισµού
και από το δικό σας χώρο και µιας γενναίας αυτοκριτικής.
Ξεκινάω µε το µείζον γιατί ξέρετε, κύριε Βούτση, έχει έρθει η
ώρα και είναι πολιτικά κρίσιµο να πείτε την αλήθεια και στους
Βουλευτές σας, γιατί θα τους χρειαστείτε σε λίγες ηµέρες για
να ψηφίσουν µέτρα και αν τους λέτε αυτά που τους είπατε προηγουµένως, θα υπάρξει πολιτική κρίση στη χώρα. Το κυριότερο
και κρίσιµο –προσέξτε- είναι να πείτε, επιτέλους, την αλήθεια
στον τον εαυτό σας.
Λυπούµαι που αυτό που θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής είναι από το διαδίκτυο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το έχουµε
ως επίσηµο κείµενο στη Βουλή. Δυστυχώς δεν το έχετε φέρει
στη Βουλή, για να µπορώ να καταθέσω το επίσηµο κείµενο και
να το σχολιάσουµε. Είναι η απόφαση, το πλήρες κείµενο της συµφωνίας του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015.
Υπενθυµίζω, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή η µεγάλη δήθεν επιτυχία, για την οποία µας µίλησε ο κ. Βούτσης και για την οποία µιλάτε από το πρωί στα κανάλια οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά,
όπως λέει το ακριβές κείµενο, η επαναβεβαίωση της συµφωνίας
της 20ης Φεβρουαρίου και η δέσµευση της Κυβέρνησής σας να
υλοποιήσει πια άµεσα, γρήγορα και συγκεκριµένα αυτήν τη συµφωνία.
Είπατε προηγουµένως, κύριε Βούτση, αν το κατάλαβα καλά, θα µε διορθώσετε µετά- ότι ελπίζετε να µην έχει µέτρα συντάξεων, µισθών και οτιδήποτε άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Δεν είπε τέτοιο πράγµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έτσι το κατάλαβα εγώ. Ας
µε διορθώσει.
Ας πούµε, λοιπόν, ότι είπε –για να µη στενοχωριέστε- ότι δεν
θα έχει. Ξέρετε, στη ζωή και στην πολιτική δεν έχει σηµασία τι
λέτε στο Βήµα της Βουλής ούτε, πολλώ µάλλον, τι λέτε στα κανάλια. Σηµασία έχει τι έχετε υπογράψει.
Ακούστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ακριβή
φράση που έχετε υπογράψει στη συµφωνία του Eurogroup της
20ης Φεβρουαρίου για την οποία πανηγυρίζετε σήµερα. Αυτή
είναι η κρίσιµη φράση, κύριε Βρούτση, και καλό είναι να σταµατήσετε τα ψέµατα.
Το διαβάζω πρώτα στα ελληνικά και µετά στα αγγλικά: «Μόνον
η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του παραταθέντος
προγράµµατος από τους θεσµούς, θα επιτρέψει µε τη σειρά του
την οποιαδήποτε εκταµίευση της εναποµείνασας δόσης από το
τρέχον πρόγραµµα και τη µεταφορά των κερδών του 2014. Αµφότερες υπόκεινται στην έγκριση του Eurogroup».
Στα αγγλικά…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν χρειάζεται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Χρειάζεται, χρειάζεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Χρειάζεται.
«Only approval of conclusion of the review of the extended
arrangement by the institutions…» κ.λπ. κ.λπ..
Το καταθέτω στα Πρακτικά, αφού δεν το έχουµε ως επίσηµο
κείµενο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας εξηγήσουµε τώρα σε απλά ελληνικά στον ελληνικό λαό τι
είναι αυτό που υπογράψατε.
Είναι η παράταση του προγράµµατος που σας κατέθεσε προηγουµένως ο κ. Βενιζέλος. Υπάρχει πλέον και όποιος Βουλευτής
θέλει το παίρνει. Και αν πάτε εσείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
αφού δεν πιστεύετε εµάς τους «κακούς», να δείτε ποια µέτρα περιλαµβάνει αυτό το πρόγραµµα και τι έχετε δεσµευτεί να ολοκληρώσετε και µε αξιολόγηση, τότε ίσως µπορέσουµε να
συνεννοηθούµε.
Λέω ένα παράδειγµα, κύριε Βούτση, που αφορά τον κ. Στρατούλη, που είναι µπροστά. Εγώ λέω ότι ο πρώτος Υπουργός της
Κυβερνήσεως Τσίπρα στο παρελθόν ήταν ο κ. Στρατούλης.
Ξέρετε γιατί; Γιατί για να πάρετε το πρώτο ευρώ –και από
εχθές, ξέρετε, έχουµε και µια δηµόσια παραδοχή από τον Πρωθυπουργό ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 15 Απριλίου, το µόνο που
µάθαµε πραγµατικά από τη χθεσινή συνάντηση είναι ότι τα λεφτά
του ελληνικού κράτους φτάνουν µέχρι τις 15 Απριλίου- θα πρέπει
ο κύριος που κάθεται εκεί, ο κ. Στρατούλης –που µου είναι και
εξαιρετικά συµπαθής- να έχει υπογράψει την υπουργική απόφαση για την εφαρµογή του νόµου περί ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος.
Θα το υπογράψει; Αν δεν το υπογράψει, δεν παίρνετε λεφτά.
Αν δεν πάρετε λεφτά, χρεοκοπούµε.
Για να δούµε τώρα, τι θα γίνει; Αυτό λέει η συµφωνία του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Είναι το συγκεκριµένο κοµµάτι
που λέει ότι δεσµεύεστε να µην κάνετε προς τα πίσω ξήλωµα των
µεταρρυθµίσεων. Και αυτός είναι νόµος ήδη ψηφισµένος. «Προς
τα πίσω», καταλάβατε; Αυτά έχετε υπογράψει. Ο µόνος λόγος
που δεν φέρατε τη συµφωνία στη Βουλή, είναι γιατί δεν θέλατε
να ακούσουν οι Βουλευτές σας –ιδιαίτερα οι νεότεροι αυτών- να
ξέρουνε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μη διακόπτετε. Είναι η πρώτη φορά που η Βουλή δεν έχει συνεδριάσει για τέτοιο σοβαρό θέµα. Κανονικά θα έπρεπε να ζητάτε συγγνώµη γι’ αυτό. Δεν σας παίρνει να κάνετε υποδείξεις
τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριοι συνάδελφοι,
αφήστε τον οµιλητή να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ξαναλέω, λοιπόν, ότι ο
µόνος λόγος που δεν το έχετε φέρει στη Βουλή, είναι γιατί δεν
θέλετε αυτά να γίνουν σαφή.
Άρα, λοιπόν καλό είναι, για το καλό όχι του ΣΥΡΙΖΑ -για τον
οποίο ποσώς µε ενδιαφέρει προφανώς- αλλά για το καλό της
χώρας, για την οποία πολύ µε ενδιαφέρει και µας ενδιαφέρει, να
καταφέρουµε να συνεννοηθούµε.
Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης, είχε τότε αναγορεύσει τη λεγόµενη πολιτική διαπραγµάτευση -αυτήν που µε τόση υπερηφάνεια µας είπε πριν ο
κ. Βούτσης- ως τον µείζονα χώρο που θα έθετε το ζήτηµα της διευθετήσεως του ελληνικού χρέους.
Μπορείτε να θυµάστε τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του
κόµµατός σας να λέει στη ΔΕΘ ότι θα βρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής και θα πει -σας λέω φράσεις Αλέξη Τσίπρα- «εάν δεν λυθεί
το πρόβληµα του ελληνικού χρέους, δεν µπορούµε να πάµε παρακάτω».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δείξτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ποιο σηµείο ακριβώς της ανακοινώσεως αναφέρεται το ζήτηµα του ελληνικού
χρέους; Σε απολύτως κανένα σηµείο. Γιατί σε απολύτως κανένα
σηµείο; Γιατί πουθενά δεν το θέσατε. Γιατί δεν το θέσατε; Γιατί
δεν γίνεται. Γιατί σας το λέγαµε τέσσερα χρόνια ότι όλα αυτά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΕ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

που αναφέρετε για το επαχθές και επονείδιστο, για τις µονοµερείς διαγραφές και όλα τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση και δεν ήµασταν εµείς οι «γερµανοτσολιάδες», οι
«προσκυνηµένοι» που δεν θέλαµε να τα κάνουµε αλλά απλώς δεν
γίνονταν.
Ήταν η εποχή που ο κ. Καµµένος –και έχω βάλει το σχετικό
βίντεο στο Twitter µου για να το βλέπετε- είχε έρθει σε αυτό το
Βήµα και περίπου ούρλιαζε λέγοντας ότι «όποιος υπογράψει τη
δανειακή σύµβαση» –λέω λόγια Καµµένου τώρα- «η οποία σαφώς
και είναι το µνηµόνιο και δεν διαχωρίζεται από το µνηµόνιο, διαπράττει εθνική προδοσία». Και τώρα ο ίδιος ο Πάνος Καµµένος,
για να κρατήσει την καρεκλίτσα του Υπουργού Αµύνης υπογράφει τη δανειακή σύµβαση που ο ίδιος θεωρούσε εθνική προδοσία.
Άρα, λοιπόν, για να ξαναγνωριζόµαστε στη χώρα, τέσσερα
χρόνια φορτίσατε την κοινωνία µε έναν υπολανθάνοντα ακραίο
εθνικισµό. Πείσατε τους Έλληνες ότι περίπου οι µισοί είναι προδότες και εσείς πατριώτες. Πήρατε την εξουσία, ήρθατε τώρα
εδώ και τι υπογράφετε; Υπογράφετε –για να το ξέρετε σας το
λέω, γιατί πολλοί από εσάς µπορεί να µην το έχετε συνειδητοποιήσει- ένα «αγνό παρθένο µνηµόνιο».
Καλά κάνετε! Το τονίζω, καλά κάνετε. Γιατί κάνετε καλά; Γιατί
µόνο έτσι θα µείνει η χώρα στο ευρώ. Όµως, κάνατε τώρα το µεγάλο σφάλµα, γιατί δεν µπορείτε να το παραδεχθείτε, γιατί δεν
µπορείτε να κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και άνθρωποι, παραδείγµατος χάριν, που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγαν βρίζοντας το πρώην ΠΑΣΟΚ διότι πέρασε το µνηµόνιο, ήρθαν στο
ΣΥΡΙΖΑ για να υπογράψουν µνηµόνιο από εδώ. Γιατί;
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε γιατί. Γιατί πρέπει να δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη και να πείτε «ναι, τέσσερα χρόνια έλεγα πράγµατα που
δεν έπρεπε». Εµείς, λοιπόν, σας καλωσορίζουµε στο µνηµόνιο.
Διαβάζω, για να κλείσω, το σηµερινό καταπληκτικό δελτίο
Τύπου του Υπουργείου Οικονοµικών. Κύριε Νικολόπουλε, σας το
αφιερώνω. Το λέω, γιατί κάποτε εσείς κάνατε τις φοβερές δηλώσεις ότι δεν δέχεστε στα Υπουργεία τα στελέχη της τρόικας.
Έχετε πει και οκτώ-δέκα φορές ότι σας είπε δήθεν ο Σαµαράς
αυτό «µε τα τέσσερα». Αυτό φυσικά είναι από το µυαλό σας αλλά
για να σας δω τώρα που θα πάτε να εµποδίσετε τα τεχνικά κλιµάκια…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε ήσασταν…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, κύριε Νικολόπουλε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Νικολόπουλε.
Κύριε Γεωργιάδη, συντοµεύετε, σας παρακαλώ. Φτάσατε ήδη
στα εννέα λεπτά οµιλίας από έξι που δικαιούστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας αφιερώνω, λοιπόν, το
σηµερινό δελτίο Τύπου…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε ήσασταν απέναντι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε,
κύριε Νικολόπουλε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη διακόπτετε. Κρατήστε
την ψυχραιµία σας και υπογράψετε το µνηµόνιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν θα το κάνω. Εµένα Γεωργιάδη δεν µε λένε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Νικολόπουλε,
µη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, λοιπόν, το σηµερινό δελτίο Τύπου της Κυβερνήσεως που στηρίζετε, κύριε Νικολόπουλε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θερµή παράκληση
του Προεδρείου, κύριε Γεωργιάδη. Ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας το διαβάζω: «Το
Υπουργείο Οικονοµικών πληροφορήθηκε ότι οι τεχνικές οµάδες
εµπειρογνωµόνων, ετοιµάζουν λεπτοµερή κατάλογο µε τις πληροφορίες που χρειάζονται αναφορικά σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες µεταρρυθµίσεις, καθώς και την εξέλιξη των οικονοµικών
δεδοµένων. Πρόκειται για εξέλιξη την οποία το Υπουργείο Οικονοµικών κρίνει θετική, καθώς θα βοηθήσει τις συζητήσεις που
διεξάγονται σε επίπεδο Brussels Group, πνεύµα της απόφασης
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του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Αναµένουµε άµεσα τον
κατάλογο -τον κατάλογο που θα σας στείλουν οι ξένοι, οι επιθεωρητές, οι επίτροποι, αυτοί που θα πουν σε εσάς τους πατριώτες!- στον οποίο θα ανταποκριθούµε άµεσα και εποικοδοµητικά».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Με e-mail!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε το καλύτερο. Το
στείλατε και στα αγγλικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θερµή παράκληση
να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το στείλατε και στα αγγλικά σε e-mail στην τρόικα. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, λοιπόν, κύριε Βούτση, σας το λέω πολύ καλόπιστα. Δεν
αφήνετε το δούλεµα; Η τρόικα είναι εδώ, τα τεχνικά κλιµάκια της
τρόικας είναι εδώ, η αξιολόγηση είναι εδώ και το µόνο που µένει
να µας πείτε είναι, αν δεν προλάβετε να κλείσετε την αξιολόγηση
µέχρι 15 Απριλίου -που τώρα µάθαµε ότι στις 15 Απριλίου χρεοκοπούµε- έχετε κάποιο άλλο σχέδιο να µας πείτε; Γιατί ούτε αυτό
µας το είπατε. Η µεγάλη είδηση της χθεσινής µέρας ήταν µόνο
αυτή.
Άρα, κατεβάστε εδώ τους τόνους και πείτε ένα συγγνώµη κυρίως στον Σαµαρά και τη Νέα Δηµοκρατία για όσα του έχετε
«σούρει». Φέρτε τα µέτρα, να δούµε τι µέτρα θα είναι -εγώ πολύ
φοβάµαι ότι θα είναι εξαιρετικά άσχηµα µέτρα, γιατί η τρύπα έχει
µεγαλώσει, αλλά ελπίζω να µην είναι έτσι και να πέφτω έξω σ’
αυτό- και να τα συζητήσουµε σαν πολιτισµένοι άνθρωποι και επιτέλους να σταµατήσει στη χώρα ο διχασµός σε πατριώτες, προδότες, γερµανοτσολιάδες. Ούτως ή άλλως, τώρα όλοι µαζί τα
ίδια πράγµατα υπογράφουµε. Πάµε παρακάτω να φτιάξουµε τη
χώρα µας.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, µόνο αυτό θα πω, κύριε Πρόεδρε, δεν επεκτείνοµαι γιατί τα είπε ο εισηγητής µας και θα τα
πει και ο κ. Βρούτσης που είναι και ειδικός. Ψηφίζουµε τα άρθρα
για τις δόσεις, µε όποιες ενστάσεις έχουν αναλύσει και ο εισηγητής µας και οι οµιλητές µας.
Όσον αφορά το άρθρο 24 και τη βελτίωση που έκανε η κυρία
Υπουργός, ασφαλώς η βελτίωσή της είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι µια νίκη της Νέας Δηµοκρατίας, που ανάγκασε
την κυρία Υπουργό να αλλάξει επί της ουσίας το άρθρο. Το χαιρετίζουµε. Είναι σωστή η αλλαγή. Καλύτερα θα ήταν να µην της
το είχαµε πει εµείς αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω κι έτσι, καλό
είναι. Επιµένουµε όµως στην απόσυρσή του και αυτά θα τα πω
στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στον κ. Πετράκο, που είναι ο αµέσως επόµενος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ζήτησε τον λόγο ο κ. Στρατούλης για µία
παρέµβαση ενός λεπτού. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επί προσωπικού σε
ποιο θέµα, κύριε Νικολόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ακούσατε το όνοµά µου;
Νικολόπουλο µε λένε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό να
πάρει τον λόγο ο Υπουργός και αµέσως µετά να σας δώσω τον
λόγο επί προσωπικού, όπως ζητήσατε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης, Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Δεν ανταποκρινόµαστε στο καλωσόρισµα του κ. Γεωργιάδη στη φυλακή των µνηµονίων, στην
οποία µπήκαν και οι ίδιοι ως κυβέρνηση αλλά και καταδίκασαν
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να είναι σε αυτήν ο λαός και η πατρίδα αυτά τα πέντε χρόνια και
θα µείνουν, δυστυχώς γι’ αυτούς. Να µη µας κάνει καλωσορίσµατα. Δεν θα την περάσουµε αυτήν τη σιδερένια πόρτα.
Θα µείνουν µόνοι τους όσοι υπέγραψαν µνηµόνια και καταδίκασαν τον ελληνικό λαό στη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση και την πατρίδα σε ταπείνωση. Τις ιστορικές ευθύνες των
κοµµάτων που υπέγραψαν τα µνηµόνια και τα εφάρµοσαν -τα ανθρωποκτόνα µνηµόνια σε βάρος του ελληνικού λαού- δεν θα τις
ξεπλύνει ούτε ολόκληρος ο Ειρηνικός Ωκεανός.
Δεύτερον, να µην ανησυχεί ο κ. Γεωργιάδης και να µη µας πιέζει εδώ και σαράντα µέρες να υπογράψουµε τις υπουργικές αποφάσεις για τη µείωση των επικουρικών συντάξεων και των
εφάπαξ. Δεν τις υπογράψαµε από την πρώτη µέρα που µπήκαµε
στα γραφεία µας ως Υπουργοί -κι εγώ προσωπικά ως Υπουργόςκαι δεν πρόκειται ποτέ, όσο κι αν ανυποµονεί, να τις υπογράψω.
Κι έχω την πλήρη πολιτική στήριξη και του Πρωθυπουργού της
χώρας και ολόκληρου του Υπουργικού Συµβουλίου.
Και απλά, για να µην ανησυχεί επίσης, να τον ενηµερώσω ότι
σε λίγες µέρες, σε κοινό νοµοσχέδιο µε τον Υπουργό Εργασίας
κ. Σκουρλέτη, που θα επαναφέρει σταδιακά τον κατώτατο µισθό,
θα είναι και οι διατάξεις, για τις οποίες τόσο ανυποµονεί ο κ. Γεωργιάδης, µε τις οποίες θα αποτρέπονται οποιεσδήποτε µειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων από την ηµέρα που
αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στον κ. Πετράκο, ζήτησε ο κ. Νικολόπουλος και του υποσχέθηκα να του δώσω τον λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ποιο είναι το προσωπικό, να ακούσουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Α, θέλετε να το ακούσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι µόνο εγώ αλλά
όλοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Νόµιζα, ότι ήταν προφανές και
θα απαντούσα αλλά να σας εξηγήσω.
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε δύο και τρεις φορές σε εµένα
προσωπικά, λέγοντας, ότι ψέµατα είπα για τη γνωστή εντολή Σαµαρά και ακόµα, ότι εγώ µπορεί να γίνω Γεωργιάδης. Και τα δύο
νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, είναι αρκετά για να µου δώσετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το έχετε ήδη το ένα
λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, µου είπατε να σας πω,
ποιο είναι το προσωπικό.
Πραγµατικά, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης δεν µπορεί να αντιληφθεί –έχει µια δυσκολία- ότι αυτή η Κυβέρνηση κάνει διαπραγµάτευση.
Το καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά, γιατί φαίνεται, ότι ο ίδιος
νοµίζει, όπως νόµιζαν και σε άλλες εποχές άλλοι, ότι εξυπηρετείς
την πατρίδα σου, αν εκτελείς τις εντολές των ξένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι, µπορεί και να καµαρώνεις. Ξέρετε, αυτό είναι ό,τι χειρότερο, να µην έχεις δηλαδή επίγνωση του τι ζηµιά έχεις κάνει στον
τόπο σου και στο λαό σου και να βγαίνεις και να καµαρώνεις.
Δεύτερον, κανένα ποτάµι, ούτε του Θεοδωράκη –τον ακούσαµε σήµερα που έλεγε για τις τράπεζες- ούτε κανενός άλλου
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κύριε Νικολόπουλε, το επί προσωπικού αναπτύξτε το στο χρόνο που σας
δόθηκε. Μην αναφέρεστε σε άλλους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ...δεν µπορεί να ξεπλύνει ούτε
τον κ. Γεωργιάδη ούτε τον κ. Σαµαρά, κύριε Πρόεδρε, για όσα
εγκλήµατα έκαναν. Ξέρετε, µόλις πριν λίγες ώρες από εκείνο το
Βήµα –και σε δηµόσιες δηλώσεις του και εδώ στον κ. Βενιζέλοο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι αν ψηφίσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το προσωπικό ζήτηµα που βάζετε αφορά, όπως είπατε, τον κ. Γεωργιάδη. Εσείς
στο τέλος θα αναφερθείτε σε όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, τότε θα κινδυνεύσουµε, γιατί είναι µια µονοµερής ενέργεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ψηφίσαµε και το νοµοσχέδιο και δεν ήρθε το πιστωτικό γεγονός. Θα ξαναψηφίσουµε και σήµερα τις εκατό δόσεις, γιατί δεν
θα κάτσουµε γονατιστοί, όπως αυτοί, που όταν ψήφιζαν σ’ αυτήν
εδώ τη Βουλή τις δόσεις και φαίνονταν υπερβολικές στους ξένους, στους εντολείς τους, έρχονταν και το έπαιρναν πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Νικολόπουλε,
έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο που δικαιούστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα το κάνουµε. Ούτε ο Πάνος Καµµένος, ούτε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
ούτε το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα, ούτε ο Νίκος Νικολόπουλος θα γίνουν σαν τα µούτρα τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Πετράκος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Με συγχωρείτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπε «στα
τέσσερα». Δεν γίνεται. Επί προσωπικού θέλω να αναφερθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι επί προσωπικού;
Ο κ. Νικολόπουλος, σας λέω, ανέφερε όλο το πολιτικό φάσµα.
Αν όχι όλο, την πλειοψηφία του πολιτικού φάσµατος της χώρας
µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα µου δώσετε, δηλαδή, τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχω ήδη δώσει τον
λόγο στον κ. Πετράκο, κύριε Γεωργιάδη.
Ορίστε, κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοούµε πραγµατικά τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κι εµείς σας κατανοούµε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τους κατανοούµε για την αυτοκριτική τους, την οποία έκαναν λέγοντας, ότι είναι καλοί άνθρωποι
κι αυτοί και δεν είχαν σκοπό να βλάψουν τον ελληνικό λαό.
Εµείς δεν είπαµε ποτέ ότι είναι κακοί άνθρωποι. Ίσα-ίσα.
Όµως, είπαµε και λέµε ότι ο δρόµος που ακολούθησαν, έβλαψε
την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Αυτά δεν τα λέµε µόνο εµείς.
Τα λέει κι ένας προσωπικός φίλος και συνυπουργός του κ. Βενιζέλου, ο κ. Γιαννίτσης, σε µία µελέτη που έκανε. Λέει ποιοι πλήρωσαν το µάρµαρο από τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν τα
πέντε προηγούµενα χρόνια. Το µάρµαρο το πλήρωσαν βαριά τα
λαϊκά στρώµατα, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι µικροµεσαίοι. Αυτοί πλήρωσαν.
Κατανοούµε, λοιπόν, την αυτοκριτική τους. Κατανοούµε, επίσης, γιατί δεν θέλουν να µιλήσουν πια για το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε γιατί δεν θέλουν να µιλήσουν για το νοµοσχέδιο; Σηµερινή δηµοσκόπηση λέει ότι το
78% του ελληνικού λαού, έχει θετική γνώµη για το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε και το οποίο έρχεται να ανακουφίσει
τον υπερχρεωµένο κόσµο, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα. Έρχεται να ανακουφίσει τα ασφαλιστικά ταµεία
και να δώσει έσοδα στην εφορία.
Οι δανειστές νόµιζαν ότι µπορούν να µας πνίξουν. Δεν µπορούν. Τελείωσαν. Η «αριστερή παρένθεση» έχει τελειώσει. Ας
µην επιµένουν κάποιοι σ’ αυτά.
Το προηγούµενο νοµοσχέδιο έχει υπέρ του το 90% του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό δεν µιλάνε σήµερα καθόλου γι’ αυτό. Το ξεχάσαν το νοµοσχέδιο, ξεχάσαν και τις αιτιάσεις για άρθρα, γιατί
η Κυβέρνηση αυτή και οι Υπουργοί αυτοί, απέδειξαν ότι πραγµατικά διαβουλεύονται µε τους Βουλευτές στις επιτροπές -και µε
τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, αν έχουν να προσφέρουν
κάτι- αφού το νοµοσχέδιο δεν ήρθε γραµµένο από το εξωτερικό
στα αγγλικά και µεταφράστηκε, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν
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να αλλάξουν κάτι, να κάνουν µια νοµοτεχνική βελτίωση. Το νοµοσχέδιο αυτό φτιάχτηκε από τους ίδιους. Φτιάχτηκε από τις
υπηρεσίες.
Εποµένως, το Κοινοβούλιο απέκτησε ουσιαστικό ρόλο. Το λέω
αυτό, γιατί οι επιτροπές συνέβαλαν στο νοµοσχέδιο και µε την
κριτική που άσκησαν οι συνάδελφοι -δικαίως ή αδίκως, ό,τι θέλει
ας κρατήσει ο καθένας. Άρα, δεν έχουν να πούνε τίποτα, γιατί
όλα τα έκλεισε και το άρθρο 24 και το άρθρο 21.
Προσπαθούν τώρα να µας πείσουν ότι αυτό που έγινε χθες το
βράδυ. τους δικαιώνει. Αλήθεια; Το γερµανικό ηλεκτρονικό περιοδικό «SPIEGEL» έχει σήµερα τον τίτλο: «Σηµαντική συµβολική
νίκη του Αλέξη Τσίπρα χθες». Και είναι νίκη για την Ελλάδα και
για τον ελληνικό λαό -όσο και να φωνάζει ο κ. Βενιζέλος, όσο και
να φωνάζει ο κ. Γεωργιάδης- διότι αναγκάστηκαν να συµφωνήσουν πως δεν έχουν κανένα δικαίωµα να συνεχίσουν να επιµένουν ότι πρέπει να εφαρµοστεί το email Χαρδούβελη και να
ολοκληρωθεί η πέµπτη αξιολόγηση. Τελειώσαµε µε τις προκλητικές απόψεις ότι τα δυο νοµοσχέδια που έχουµε καταθέσει είναι
µονοµερείς ενέργειες.
Δεύτερον, κατέληξαν και αποφάσισαν ότι τα τεχνικά κλιµάκια
δεν δικαιούνται να επεµβαίνουν. Άρα, επιτρέψτε µου να πω ότι
τη «σφαλιάρα» -εντός εισαγωγικών- την έδωσαν στον κ. Κοστέλο.
Τρίτον, δεσµεύτηκαν να σταµατήσουν να κινδυνολογούν περί
Grexit, όπως έκανε ο κ. Θεοδωράκης για να µας δείξει ποιων τα
συµφέροντα εξυπηρετεί. Βέβαια, το συνέχισε αυτό ο κ. Θεοδωράκης.
Τέταρτον, η λίστα µεταρρυθµίσεων δεν θα έχει κανένα υφεσιακό µέτρο, κανένα µέτρο λιτότητας.
Πέµπτον, θα δοθούν πόροι για τη διεύρυνση της αντιµετώπισης των προβληµάτων της ανθρωπιστικής κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να αρνείται
να επιτρέψει τη διεύρυνση της έκδοσης εντόκων γραµµατίων και
να δώσει τα 1,9 δισεκατοµµύρια που κρατά από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων. Αυτό, όµως, αποτελεί µονοµερή ενέργεια.
Και λυπάµαι πάρα πολύ -για να χρησιµοποιήσω την πιο επιεική
έκφραση- που αυτές τις ενέργειες όχι απλώς τις κάλυψε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Γεωργιάδης αλλά ουσιαστικά λένε «Μπράβο,
καλά κάνουν και προχωρούν και εκβιάζουν και συνεχίζουν να εκβιάζουν.».
Όσους εκβιασµούς όµως και να κάνουν, αυτή η Κυβέρνηση
έχει δεσµευτεί όχι µία, αλλά σαράντα µία φορές, όσες είναι και
οι µέρες που είναι στη διακυβέρνηση του τόπου, ότι τα µνηµόνια
τελείωσαν. Το πρόγραµµά της θα το υλοποιήσει προς µεγάλη
στεναχώρια, φαίνεται, κάποιων, οι οποίοι νοµίζουν ότι όλοι εκλέγονται και όταν εκλέγονται υλοποιούν άλλο σχέδιο από αυτό το
οποίο δεσµεύονται στη Βουλή των Ελλήνων και στον ελληνικό
λαό.
Όχι. Όπως είπε και ο Πρόεδρός µας, εµείς είµαστε παράξενοι,
είµαστε λίγο περίεργοι και πολύ διαφορετικοί από όλους. Θα
υλοποιήσουµε το πρόγραµµα για το οποίο δεσµευθήκαµε.
Αλλά, πριν προχωρήσω, θα µου επιτρέψετε να πω –λείπει βέβαια ο κ. Βενιζέλος, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουµε; Έρχεται,
µιλάει τρεις ώρες και µετά φεύγει- µου έκανε τροµερή εντύπωση
ότι ο κ. Βενιζέλος καλύπτει τις άθλιες δηλώσεις του κ. Φορτσάκη,
ο οποίος, προφανώς επειδή ξέρει από χούντα και χουντικούς νόµους, καθώς υπερασπίστηκε έναν από αυτούς, δηλαδή την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου, έκανε αυτές τις άθλιες
δηλώσεις εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας. Οφείλει να
τοποθετηθεί και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Δυστυχώς, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε
υπέρ του κ. Φορτσάκη.
Αυτό είναι µείζον ζήτηµα, γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας,
είναι εκλεγµένος από τον ελληνικό λαό. Ο Πρωθυπουργός της
χώρας, απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και αυτών που δεν τον ψήφισαν.
Δεν έχουν δικαίωµα αυτοί, που το παρελθόν τους είδαµε πως
ήταν στα πανεπιστήµια, να χρησιµοποιούν αυτές τις εκφράσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Όπως δεν έχουν δικαίωµα να συνεχίζουν και κάποια προκλητικά δηµοσιεύµατα από το εξωτερικό, όπως του «ECONOMIST»,
το οποίο θέλει να παρέµβει στην Κυβέρνηση για το ποιους θα
έχει Υπουργούς, µε ποιους θα έχει κυβερνητικούς εταίρους.
Αυτά, το ποιους θα έχει Υπουργούς, είναι αποκλειστικό δικαίωµα
του Πρωθυπουργού της χώρας, του εκλεγµένου -πρέπει να τους
πληροφορήσουµε. Αυτό λέει το Σύνταγµα της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά τι να κάνουµε; Ο κ. Βενιζέλος µίλησε σαράντα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, αλλά ο
κ. Γεωργιάδης µίλησε δώδεκα λεπτά. Το Προεδρείο ήταν ανεκτικότατο. Αναγνωρίστε το αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τι να κάνουµε; Να µου επιτρέψετε
και εµένα να ολοκληρώσω για να µπορέσω να απαντήσω σε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Προεδρείο θα
δείξει την αντίστοιχη ανοχή για όλους τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους. Έχετε και εσείς τον αντίστοιχο χρόνο έως δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπα, δεν έχουν δικαίωµα να προκαλούν τον ελληνικό
λαό ούτε να λένε τι πολιτική θα ακολουθήσουµε. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας –το λέµε για ακόµη µία φορά- θα είναι φιλειρηνική, πολυδιάστατη, ενεργητική και ανεξάρτητη, γιατί αυτό το
οποίο συνειδητοποιήθηκε απ’ όλους, είναι ότι µία Κυβέρνηση που
δεν είναι αγκιστρωµένο ψάρι και πραγµατικά αξιοποιεί τον σηµαντικό γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, κερδίζει και υποχρεώνει
όλους να σεβαστούν την ετυµηγορία του ελληνικού λαού.
Γι’ αυτό, λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά που ακούσαµε σήµερα,
εκείνο το οποίο θέλουµε να τονίσουµε είναι ότι εµείς προχωράµε
και µε την κατάθεση και των άλλων νοµοσχεδίων, γιατί είναι προκλητικό να µας λέει ο κ. Βενιζέλος ότι ο τίτλος του νοµοσχεδίου
είναι ψευδεπίγραφος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτός µε το συνέταιρό του τον κ. Σαµαρά και πριν µε το συνέταιρό του τον κ. Παπαδήµο και πριν µε τον κ. Παπανδρέου, κατέστρεψαν την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πετράκο,
ολοκληρώθηκε και το δωδεκάλεπτο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέτουν ζητήµατα, γιατί σε ένα νοµοσχέδιο δεν περιλαµβάνουµε και τη δηµιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας Ειδικού
Σκοπού και τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και όλα
όσα είναι να έλθουν στη συνέχεια. Καλά δεν πληροφορήθηκαν αφού παρακολουθούν, υποτίθεται, τις δηλώσεις των Υπουργών
µας- ότι προχτές ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης έδωσε συνέντευξη και εξήγγειλε ότι έρχονται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πετράκο,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εµείς, λοιπόν, προχωράµε όπως θα
προχωρήσουµε και στην προστασία της δηµόσιας περιουσίας
και στο σταµάτηµα του ξεπουλήµατος των δηµόσιων επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας, τις οποίες ο κ. Βενιζέλος και ο κ.
Σαµαράς, παρά τις προγραµµατικές του δεσµεύσεις για τα δίκτυα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πετράκο, σας
παρακαλώ πολύ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Να βάλω
µια τελεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε υπερβεί και
τα δεκατρία λεπτά. Ανοχή, ανοχή αλλά και η ανοχή έχει τα όριά
της.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εµείς σταµατήσαµε τις ιδιωτικοποιήσεις και της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ και των περιφερειακών αεροδροµίων. Συνεχίζουµε και θα προχωρήσουµε µε αυτό το
νοµοσχέδιο στην…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πετράκο, δεν
σέβεστε το Προεδρείο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να βάλω µια τελεία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Από την έναρξη της
συνεδρίασης το Σώµα δέχτηκε και µε βάση αυτό που αποφασίστηκε στη Διάσκεψη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είχα τελειώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφήστε µε να ολοκληρώσω. Θα σας δώσω τα είκοσι δευτερόλεπτα που θέλετε.
Από την αρχή της συνεδρίασης, το Σώµα αποφάσισε ότι θα σεβαστεί το πρόγραµµα, όπως το αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων, που σηµαίνει για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
έξι λεπτά για την πρωτοµιλία και τρία λεπτά για τη δευτερολογία.
Με την ανοχή του Προεδρείου, δόθηκαν έως και δώδεκα λεπτά.
Φθάσατε στα δεκατρία. Σεβαστείτε το Προεδρείο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτό ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Να
ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε είκοσι δευτερόλεπτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Επιτρέψτε µου να πω, κύριε Πρόεδρε, πως το Προεδρείο παραβίασε συστηµατικά το χρόνο για
τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, οι οποίοι µίλησαν υπερδιπλάσιο χρόνο. Χάλασε τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν συγκρίνουµε
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους µε τους Προέδρους.
Μπορεί να έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα, είναι άλλο ζήτηµα αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρ’ όλα αυτά, εγώ σας είπα ότι
ολοκληρώνω λέγοντας πως µε το νοµοσχέδιο αυτό το οποίο καταθέτουµε και φαίνεται ότι δεν µπορεί κανένας να πει κάτι γι’
αυτό, πραγµατικά προχωράµε στις αναγκαίες αυτές ρυθµίσεις,
για να ανακουφίσουµε τους πολίτες που έχουν ανάγκη, να στηρίξουµε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, να στηρίξουµε τα
δηµόσια έσοδα. Άρα, βρισκόµαστε στο σωστό δρόµο και σε
αυτόν το δρόµο, µε συνέπεια θα συνεχίσουµε και µε τα επόµενα
νοµοσχέδια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστώ.
Πριν δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Παφίλη και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κόκκαλη,
είχε ήδη ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού ο κ. Γεωργιάδης.
Ορίστε κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λιγότερο από λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να πω µόνο στον κ. Νικολόπουλο -ο οποίος έφυγε από
την Αίθουσα, αλλά να ακουστεί- ότι εγώ του έθεσα ένα πολιτικό
ζήτηµα. Ο κ. Καµµένος έλεγε εδώ όποιον υπογράφει τη δανειακή
σύµβαση, «προδότη». Τώρα που υπογράφει την ίδια δανειακή
σύµβαση ο κ. Καµµένος, σφυρίζετε κλέφτικα. Και αντί να απαντήσει σε αυτό ο κ. Νικολόπουλος, άρχισε τη λάσπη.
Όσον αφορά στο φίλο µου κ. Πετράκο, δεν σας πιάνω πουθενά, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκατε στο
«SPIΕGEL», όταν την Κυριακή το πρωί ο κ. Βαρουφάκης στον
«ALPHA», επί δεκαλέπτου αµφισβητούσε το «SPIΕGEL» ως αναξιόπιστο έντυπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη,
µην ανοίγουµε νέο κύκλο προσωπικών αντεγκλήσεων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Εγώ δεν συµφωνώ µε τον κ. Βαρουφάκη αλλά δικός σας
Υπουργός είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Άρα συµφωνείτε µαζί µου. Αυτό
είναι καλό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Την επόµενη φορά, όταν ζητάµε τον
λόγο επί προσωπικού, να µην πετάµε και ατάκες.
Θα συµβούλευα τον κ. Πετράκο, να µην επικαλείται τέτοιου είδους περιοδικά, κατά περίπτωση, γιατί αύριο µπορεί να γράφει
το εντελώς αντίθετο. Και είναι γνωστή η τακτική αυτών των πε-
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ριοδικών. Το λέω επειδή ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ο τίτλος ήταν του περιοδικού. Τα
άλλα ήταν αυτά που είπαµε εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε,
κύριε Πετράκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν θέλετε ακούστε το αυτό, γιατί την
επόµενη θα γράφει το ανάποδο. Και τότε τι θα πείτε; Μην επικαλείστε τέτοιες πηγές. Συµβουλευτικά το λέω και δεν κάνω σε κανέναν υπόδειξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Έχετε δίκιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για να δούµε πως έληξε η χθεσινή συνάντηση των πέντε που έγιναν εφτά. Εδώ ακούσαµε πανηγύρια.
Τι αποφασίστηκε τελικά; Τι συµφωνήθηκε; Ότι ισχύει η συµφωνία
της 20ης Φεβρουαρίου και ότι πρέπει να εφαρµοστεί ταχύτατα.
Αυτή δεν είναι η απόφαση ή κάνουµε λάθος; Προς τι, λοιπόν, ο
πανηγυρισµός; Και παρεµπιπτόντως τι θα γίνει; Θα τη συζητήσουµε στη Βουλή; Θα τη φέρετε; Εµείς λέµε να ψηφιστεί κιόλας
µε ονοµαστική ψηφοφορία και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες
του. Γιατί τόσον καιρό –είναι ένας µήνας- δεν έρχεται στη Βουλή;
Εµείς επαναλαµβάνουµε αυτό που αποδεικνύουν και οι ίδιες
οι εξελίξεις πια, πέρα από τις γενικές διακηρύξεις και τα πολύ
µεγάλα λόγια. Αποδεικνύεται ότι οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά
στρώµατα και στη χώρα µας και παντού, δεν µπορούν να περιµένουν από τις εξελίξεις, τις διαπραγµατεύσεις, από τη Σύνοδο
Κορυφής, από τη συνάντηση µε την κ. Μέρκελ και όλα αυτά, τίποτα το θετικό.
Τα υπόλοιπα που είπε ο κ. Βούτσης, είναι ωραία να τα ακούµε.
«Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη», «όλα τα κινήµατα» κ.λπ.,
κ.λπ.. Υπάρχει, όµως, η κυνική, σκληρή, καπιταλιστική βαρβαρότητα, που συντρίβει λαούς και θα τους συντρίβει. Υπάρχει η κυνική δικτατορία του κεφαλαίου σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
. Γιατί αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι µε κοινοβουλευτικό
µανδύα. Αλλά τέτοια είναι, που απαιτεί κι άλλο αίµα. Και όχι µόνο
αίµα από τη δουλειά αλλά αίµα και από πόλεµο, για να µπορέσει
να φύγει από την κρίση.
Εποµένως, ο λαός αν έχει κάτι να περιµένει και αν µπορεί κάτι
να αποσπάσει µέχρι να ανατρέψει αυτό το σύστηµα, µπορεί να
το κάνει µόνο µε τον ενωµένο ταξικό αγώνα και εδώ και παντού.
Τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός; Επαναφέραµε το τρένο στις
ράγες. Ποιες είναι οι ράγες; Είναι η συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν έφυγε το τρένο από τις ράγες. Είναι οι ευρωενωσιακές
ράγες. Είναι ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης, ναι ή όχι;
Εκτός αν αποσπάσατε τη διαβεβαίωση των εφτά ότι προχωράµε
για σοσιαλιστικό δρόµο ανάπτυξης. Γιατί µεσαίος δεν υπάρχει.
Όποιος λέει ότι θα είναι καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης µε φιλολαϊκό πρόσωπο, κοροϊδεύει τον κόσµο και µαζί τον εαυτό του.
Γι’ αυτό λέµε κι εµείς ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει καµµία ανοχή,
κανέναν εφησυχασµό. Κατανοούµε τα συναισθήµατα -βλέπετε
ότι αρχίζουν τώρα και ξεφτίζουν λίγο- ότι υπάρχει τέλος πάντων
κάποια φασαρία και διαπραγµάτευση αλλά η πραγµατικότητα
είναι πολύ δύσκολη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργοί της Κυβέρνησης, αλήθεια εσείς είπατε προεκλογικά ότι η Ευρώπη αλλάζει. Αυτό δεν είπατε στο λαό; Η ελπίδα έρχεται, η Ευρώπη
αλλάζει. Τώρα τι έχετε να πείτε; Άλλαξε η Ευρώπη;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Αλλάζει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αλλάζει η Ευρώπη; Ενεστώτας διαρκείας. Αλλάζει η Ευρώπη; Βεβαίως και αλλάζει. Προς το χειρότερο. Αλλάζει προς το χειρότερο και το βλέπετε σ’ αυτήν τη
διαπραγµάτευση που κάνετε και που θα τη σχολιάσουµε. Τι σηµαίνει Ευρώπη το είπα προηγούµενα. Όταν, λοιπόν, ορκίζεστε σ’
αυτήν και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, θα υποστείτε και τις συνέπειες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γίνεται διαπραγµάτευση; Βεβαίως γίνεται διαπραγµάτευση.
Πάντα γινόταν διαπραγµάτευση. Και οι προηγούµενοι διαπραγµατεύονταν. Τώρα για ποιον, µε ποιους όρους και σε ποιο πλαίσιο, εκεί είναι το µεγάλο ερώτηµα. Σήµερα υπάρχει ένα
γενικότερο πεδίο που πρέπει να δει κανένας, πως εξελίσσεται η
παγκόσµια κατάσταση αλλά και οι ίδιες οι διαπραγµατεύσεις, η
όξυνση των αντιθέσεων ιδιαίτερα Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η όξυνση των αντιθέσεων και στο εσωτερικό
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγµατος χάριν για τη διαχείριση του µεγάλου κρατικού χρέους που υπάρχει, την πίεση που
ασκούν στη Γερµανία να αναλάβει ακόµα µεγαλύτερα βάρη.
Υπάρχει η αντίθεση Γερµανίας και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και αυτό είναι γνωστό. Η Γερµανία θέλει να είναι πιο ισχυροποιηµένη και οι Αµερικάνοι να αποδυναµώσουν το ρόλο.
Υπάρχει ο «πόλεµος», όπως λέγεται, δολαρίου-ευρώ. Υπάρχουν οι µεγάλες αντιθέσεις -εκρηκτικές κι απελευθερωµένες σε
αυτόν τον κόσµο τώρα, γιατί δεν είναι ο παλιός κόσµος, πριν το
’90 εννοώ- που είναι πραγµατικά εκρηκτικές για τους δρόµους
της ενέργειας, για το µοίρασµα και το ξαναµοίρασµα των αγορών, να το πω µε µια κλασική λενινιστική θέση που ορισµένοι την
επικαλούνται µόνο για άλλους λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο διαπραγµατεύεται η Ελλάδα, κυριολεκτικά.
Από αυτό το πλαίσιο, όµως, απουσιάζει κάτι. Υπάρχει πουθενά,
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, διαπραγµάτευση για τα
λαϊκά δικαιώµατα, για να αυξηθούν οι µισθοί, να αυξηθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν τα κοινωνικά κονδύλια και όλο αυτό το περιβάλλον; Τώρα µη µε γαργαλάτε, γιατί θα πω παρακάτω τι έχετε
υπογράψει, από αυτά που έχετε υπογράψει, αφού θέλετε. Περιµένετε.
Υπάρχει, λοιπόν, καµµία σύγκρουση σε παγκόσµιο επίπεδο σήµερα στην ιµπεριαλιστική κυριαρχία, που να λέει ότι πρέπει ο κόσµος να ζήσει καλύτερα ή υπάρχει γενική συµφωνία-τάφος ότι
πρέπει η εργατική δύναµη να µειωθεί κι άλλο ή να παραµείνει
εδώ που έχει φτάσει; Γιατί έχει φτάσει και στον πάτο σε ορισµένες χώρες. Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει τέτοια διαπραγµάτευση.
Η Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται. Τι διαπραγµατεύεται; Την
επανεκκίνηση της οικονοµίας. Ποιας οικονοµίας; Ποιας ανάπτυξης; Της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά;
Όταν δέχεσαι και λες «ναι, διαπραγµατεύοµαι την επανεκκίνηση
της καπιταλιστικής ανάπτυξης», τότε θα ακολουθήσεις και τους
νόµους της. Εκτός εάν έχετε κάνει καµµία σοφιστεία, κάτι που
δεν εξηγείται ούτε φιλοσοφικά ούτε οικονοµικά ούτε τίποτα. Που
σηµαίνει τι; Διαπραγµατεύεσαι για να αποσπάσεις κεφάλαια, για
να χρηµατοδοτήσεις το κεφάλαιο, για να κάνει την ανάπτυξη και
να επενδύσει. Μόνο που όρος για να γίνει αυτό είναι, σήµερα –
και πάντα, αλλά σήµερα πολύ χειρότερα- η εργατική δύναµη να
είναι στον πάτο, να µειωθεί κι άλλο.
Λέτε ότι «το αλλάξαµε». Τι σηµαίνει, λοιπόν, όχι υφεσιακά
µέτρα; Δηµιουργική ασάφεια. Αυτό σηµαίνει, όχι υφεσιακά
µέτρα, αν συζητήσουµε τι εννοεί ο καθένας. Γιατί εσείς µπορεί
να εννοείτε –για παράδειγµα- τέρµα στη λιτότητα και ο άλλος να
λέει ότι χωρίς να παραµείνει η λιτότητα, δεν µπορεί να µπει µπροστά η καπιταλιστική οικονοµία. Κι έτσι είναι, λοιπόν.
Άρα, το πλαίσιο που διαπραγµατεύεστε κι εσείς, είναι το πλαίσιο της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Να απελευθερωθούν κονδύλια –δεν συζητάω για το χρέος τώρα αλλά κι αυτό
έχει σχέση- για να χρηµατοδοτηθούν µεγάλοι µονοπωλιακοί όµιλοι που θα κάνουν την ανάπτυξη. Αυτοί δεν θα κάνουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα, µε βάση το δικό σας το πρόγραµµα κι όχι
µε το δικό µας; Αυτό έλεγε και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Και αυτό έκανε και αυτό λέει και όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Δεύτερον, µε ποιους διαπραγµατεύεστε; Με τους ίδιους. Το
είχα πει την προηγούµενη φορά και το ξαναλέω. Λέτε ότι «υπάρχει πόλεµος». Ποιος είναι ο αντίπαλος; Εµείς λέµε ότι αντίπαλος
είναι ο καπιταλισµός, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι το ΔΝΤ κ.λπ.. Για σας είναι θεσµοί,
φίλοι και συνέταιροι. Με τους ίδιους διαπραγµατεύεστε που διαπραγµατεύονταν και οι προηγούµενοι. Μην µπούµε στη λογική
ότι πέθανε η τρόικα τώρα, εντάξει, γιατί ονοµάστηκε θεσµός. Δεν
θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Με τους ίδιους διαπραγµατεύεστε, λοιπόν.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα της νέας µεγάλης και σκληρής διαπραγµάτευσης σε αυτό το πλαίσιο; Ήταν η συµφωνία της 20ης
Φλεβάρη. Τι είναι η συµφωνία της 20ης Φλεβάρη; Συνέχιση της
δανειακής σύµβασης και του µνηµονίου. Αυτό δεν είναι; Τι καταργήθηκε το µνηµόνιο; Καλά, σε ποιον τα λέτε αυτά ότι το µνηµόνιο έχει πεθάνει; Σε ποιον; Είναι παραλογισµός να έχεις
τετρακόσιους µνηµονιακούς νόµους, εφαρµοζόµενη πολιτική και
να βγαίνεις στο λαό και στο Βήµα εδώ και να λες ότι το µνηµόνιο
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τέλειωσε. Πού τέλειωσε το µνηµόνιο; Όλη η οικονοµία µε τους
µνηµονιακούς νόµους –όπως ονοµάζονται και τέτοιοι είναι- δεν
κινείται; Έχουµε άδικο; Αυτό δεν επεκτείνει τη συµφωνία της 20ης
Φλεβάρη, που θεωρείται µεγάλη επιτυχία; Το µνηµόνιο και τη δανειακή σύµβαση δεν επεκτείνει; Το καταργήσατε;
Και τι λέει ο κ. Στρατούλης, ο οποίος έφυγε τώρα, για το θέµα
του ασφαλιστικού; Λέει ότι «δεσµεύεται η ελληνική Κυβέρνηση
ότι θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα».
Τι σηµαίνει αυτό; Ελληνικά γνωρίζουµε. Σηµαίνει ότι δεν πειράζεις τα προηγούµενα και συνεχίζεις στην ίδια κατεύθυνση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δηµόσιος φορέας για τη στήριξη
κοινωνικής ασφάλισης. Μεταρρύθµιση δεν είναι αυτή;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λένε -και δεν έχουµε κανένα λόγο να
το αµφισβητήσουµε, η ζωή θα το αποδείξει- ότι «δεν πρόκειται
να κάνουµε καινούργιες περικοπές». Πολλοί τα έχουν πει αυτά.
Αλλά ακόµα και αυτό αν δεχτούµε, οι νόµοι που υπάρχουν σήµερα µε τους οποίους δεσµεύεστε ότι θα συνεχίσετε προς αυτήν
την κατεύθυνση, δεν συντρίβουν κυριολεκτικά τους εργαζόµενους; Ναι ή όχι;
Τι λέει για τις κρατικοποιήσεις που βγάλατε εδώ πύρινους λόγους; Λέει ότι όσες έγιναν, έγιναν. Το λέει το κείµενο µέσα. Θέλετε να σας το διαβάσω; Λέει ότι όσες είναι σε εξέλιξη δεν τις
πειράζουµε. Λέει, επίσης, ότι οι επόµενες ιδιωτικοποιήσεις, που
δεσµευόµαστε να τις κάνουµε, θα υπηρετούν το ιδιωτικό συµφέρον. Μα, και οι άλλοι τα ίδια έλεγαν ότι θα υπηρετούν το εθνικό
και το κρατικό συµφέρον.
Να, λοιπόν, ποια είναι η συµφωνία. Να, λοιπόν, γιατί λέµε εµείς
ότι συνεχίζεται η ίδια πολιτική όπως και να την ονοµάσετε. Δεν
θέλω να µπω στα δάνεια και σε όλα τα υπόλοιπα. Να, γιατί λέµε
εµείς ότι είναι αδιέξοδη για το λαό. Δεν πρόκειται να κερδίσει
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης και µε τη θηλιά του χρέους. Να, γιατί λέµε ότι η µόνη φιλολαϊκή λύση είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µονοµερής
διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής,
λαϊκή οικονοµία, δηλαδή σοσιαλισµός.
Εδώ, µη µου πείτε ότι στρώνετε το δρόµο για να πάτε στον σοσιαλισµό υπηρετώντας τον πιο άγριο καπιταλισµό, γιατί αυτά
έλεγε και το ΠΑΣΟΚ παλιά. Υπάρχει τρίτος δρόµος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε φτάσει τα
δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα
δέκα δευτερόλεπτα ακόµα.
Θα αναφερθώ τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Ξέρετε ότι πρέπει να είµαστε ειλικρινείς, να µη µιλάµε για ανακούφιση λαϊκών
στρωµάτων. Εάν θέλετε να ανακουφίσετε τα λαϊκά στρώµατα και περιµένουµε απάντηση, κυρία Υπουργέ- γιατί δεν αποδέχεστε την τροπολογία του ΚΚΕ, η οποία όντως ανακουφίζει τα
λαϊκά στρώµατα και όχι όλους;
Τα είπε ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος και µάλιστα δεν βρέθηκε κανένας να µιλήσει ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
περιµέναµε, βέβαια, να υπάρξει καµµία απάντηση ούτε έχουµε
αυταπάτες. Γιατί, όµως, δεν την αποδέχεστε που κουρεύει τα
χρέη; Μιλάµε για τα λαϊκά νοικοκυριά, όχι για όλους. Λέει µέχρι
40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδηµα να γίνεται αυτή η ρύθµιση,
από εκεί και πάνω να πληρώσουν κανονικά, γιατί έχουν για να
έχουν τέτοιο εισόδηµα. Κούρεµα χρεών, κούρεµα χρεών ΕΝΦΙΑ,
κούρεµα νοσηλειών λαϊκών νοικοκυριών, τα είπε, τα επαναλαµβάνω, κούρεµα του συνόλου των χρεών.
Τι κάνετε εδώ τώρα; Συνεχίζετε ουσιαστικά µε κάποιες µικροβελτιώσεις αυτό που έγινε προηγούµενα. Και τι κάνετε στο
τέλος; Κουρεύετε τις λαϊκές ανάγκες και µαζί κουρεύετε και
όποιες, κάποιες, διακηρύξεις είχατε προεκλογικά.
Γι’ αυτό εµείς δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε αυτό. Περιµένουµε κάποτε να δεήσετε να έρθετε να συζητήσουµε αυτήν την
περιβόητη συµφωνία της 20ης Φλεβάρη, που λίγο έως πολύ την
παρουσιάζετε σαν κοσµογονική. Δεν είναι. Είναι στην ίδια
γραµµή και ο λαός µια επιλογή έχει. Να αγωνιστεί, να παλέψει,
για να αποσπάσει και να ανοίξει δρόµο για συνολική ανατροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλης Κόκκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκ-
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πρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµος,
γιατί µην ξεχνάµε ότι πρέπει να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι. Αυτός είναι και ο σκοπός άλλωστε.
Οφείλω, όµως, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να σχολιάσω και τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη
αλλά και τον κ. Θεοδωράκη.
Κύριε Γεωργιάδη, οφείλω να σας δώσω τα θερµά µου συγχαρητήρια. Ειλικρινά σας µιλάω. Με τη ρητορική και την επιχειρηµατολογία την οποία αναπτύσσετε, είστε ο καλύτερος
συνήγορος των δανειστών. Συγχαρητήρια! Δεν είµαστε, όµως,
όλοι ίδιοι, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για την δανειακή σύµβαση
θα µας πείτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Σας παρακαλώ! Όπως δεν σας διέκοψα, µη µε διακόπτετε!
Αφήνετε να πλανώνται εντυπώσεις ψεύτικες. Είδατε να υπογράφει ο Πάνος Καµµένος κάποια δανειακή σύµβαση; Εν πάση
περιπτώσει, µε τις παρεµβάσεις σας έχω παρατηρήσει ότι κωλυσιεργείτε τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Εάν έχετε εµµονές µε
τον Πάνο τον Καµµένο, δεν θα την πληρώνουµε οι υπόλοιποι
Βουλευτές.
Επίσης, θα µου επιτραπεί να αναφερθώ στον κ. Θεοδωράκη.
Προσεκτικά και υποµονετικά άκουσα την οµιλία του. Ανέφερε δεκαέξι φορές τη λέξη τράπεζα. Ούτε µια φορά δεν ανάφερε τις
λέξεις έµπορος, ελεύθερος επαγγελµατίας, άνθρωπος που είναι
οι ενδιαφερόµενοι για το νοµοσχέδιο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Και ποιος θα δώσει χρήµατα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Σας παρακαλούµε. Σίγουρα οι τράπεζες, κυρία Μάρκου, είναι αναγκαίες. Πάνω απ’ όλα, όµως, είναι
ο άνθρωπος. Οικονοµία ίσον άνθρωπος αλλά προφανώς ο Αρχηγός σας εκπροσωπεί τις τράπεζες.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Α, καλά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Βεβαίως ούτε µία λέξη δεν είπε. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να κλείσουν οι επιχειρήσεις για να σωθούν οι τράπεζες».
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Τι λέτε τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Αν έχετε τέτοια λογική ως κόµµα,
µας βλέπει ο ελληνικός λαός και µας κρίνει. Μάλλον πρέπει να
συνεταιριστείτε µε το κόµµα του κ. Γεωργιάδη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Φαντασιώνεστε πράγµατα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Σας παρακαλώ. Υπάρχει Κανονισµός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Κόκκαλη. Έχετε τον λόγο. Σας έχει δώσει το
Προεδρείο τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Έτσι όπως δεν διέκοψα, δεν θέλω
και η κ. Μάρκου να µε διακόπτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πολύ σωστά. Παρακαλώ και τους κυρίους Βουλευτές να µην παρεµβαίνουν, να µη
διακόπτετε τον οµιλητή. Συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Να σεβαστεί τον Κανονισµό ότι δεν
πρέπει να διακόπτει και µπορεί µέσω του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου να απαντήσει ή σε εµένα ή σε κάποιον άλλο, εκτός αν
αναφερθώ επί προσωπικού, που δεν αναφέρθηκα. Συνεπώς, µη
µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κι αµέσως µετά από
εσάς έχει τον λόγο η κ. Λυµπεράκη. Ούτως ή άλλως τον έχει ζητήσει.
Συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αργότερα θα τοποθετηθούµε και για το νοµοσχέδιο που ήδη έχουµε τοποθετηθεί.
Όφειλα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να αντικρούσω και
τον κ. Γεωργιάδη αλλά και τον Πρόεδρο του Ποταµιού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Ποταµιού, κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα πρωτοτυπήσω και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν θα αναφερθώ στην εξωτερική πολιτική, δεν θα αναφερθώ
στις δανειακές συµβάσεις, δεν θα αναφερθώ στα περιφερειακά
αεροδρόµια και τις ιδιωτικοποιήσεις, δεν θα αναφερθώ µε λίγα
λόγια στη γενική πολιτική συζήτηση, δεν θα αναφερθώ επίσης
στο ότι οι χρήστες των τραπεζών είναι άνθρωποι –αλλιώς αν είναι
γάτες, µπορείτε να µε πληροφορήσετε, γιατί έχω τέσσερις.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε
σήµερα, το οποίο έχει το φιλόδοξο τίτλο: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας» και είναι πολύ καλοδεχούµενος ο τίτλος, γιατί πραγµατικά τίποτα περισσότερο δεν χρειαζόµαστε από
την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Ατυχώς, ο τίτλος είναι αναντίστοιχος µε το περιεχόµενο. Δεν
θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην προχειρότητα -πιστοποιείται από το
µεγάλο αριθµό νοµοτεχνικών βελτιώσεων που έρχονται σωρηδόν
και τρεις και τέσσερις και πέντε σε ορισµένα άρθρα από εχθές
µέχρι σήµερα- στις ατέλειες, στις διατυπώσεις και στις δυσκολίες
συνεννόησης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται για να αντιµετωπίσει ένα ταµειακό θέµα, έχει δηλαδή έναν
εισπρακτικό στόχο και θέλει να αντιµετωπίσει κι ένα αναπτυξιακό
θέµα, θέλει να επανεκκινήσει την οικονοµία. Νοµίζω ότι και ως
προς τα δύο είναι αναντίστοιχο των απαιτήσεων.
Για τον εισπρακτικό στόχο, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ αµφίβολη η αποτελεσµατικότητά του και είναι αµφίβολη, γιατί παρά
το γεγονός ότι είναι σίγουρο ότι έχουµε άµεσες εισπρακτικές
ανάγκες, είναι πολύ πιο γενναιόδωρο από προηγούµενες ρυθµίσεις στις πολλές δόσεις, που σηµαίνει ότι µεταφέρει τις εισπράξεις στο µέλλον και πολύ πιο αυστηρό στις διευθετήσεις για λίγες
δόσεις που φέρνουν πιο κοντά τις εισπράξεις.
Γι’ αυτό δεν είναι περίεργο, που οι εκτιµήσεις λένε ότι µέσα σε
βάθος τετραετίας δεν µπορούν να προσδοκούν παραπάνω από
3,1 δισεκατοµµύρια, από τα οποία την πρώτη χρονιά 850 εκατοµµύρια κι αν προσθέσουµε σ’ αυτό και τη διευθέτηση των ασφαλιστικών εισφορών -που αν δεν κάνω λάθος η ίδια η έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προσδοκά γύρω στα 2 δισεκατοµµύρια αλλά σε ορίζοντα οκταετίας-, καταλαβαίνετε ότι η
ανακούφιση του εισπρακτικού τµήµατος είναι µικρή.
Επιπλέον, νοµίζω ότι έχει µεγάλη σηµασία να επισηµάνω ότι
ενώ είναι πολύ σηµαντικό να προσπαθεί η Κυβέρνηση -και καλά
κάνει- να ρυθµίσει το 15% των οφειλών που τις θεωρεί εισπράξιµες, είναι επίσης πάρα πολύ σηµαντικό, να µας πει τι σκοπεύει
να κάνει µε το υπόλοιπο 85% των οφειλών που δεν είναι εισπράξιµες αλλά πρέπει κάπως να διευθετηθούν. Κι εγώ δεν θέλω από
εδώ να πω µε ποιον τρόπο ακριβώς θα το κάνει. Νοµίζω ότι δικαιούται να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Όµως, δικαιούµαστε κι εµείς ως πολίτες, αλλά και ως Βουλευτές, να έχουµε µια αίσθηση µε ποιον τρόπο σκοπεύει να κλείσει
αυτό το θέµα, γιατί η εκκρεµότητα βαραίνει. Βαραίνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, το δηµόσιο. Γι’ αυτό θα ήθελα
το επόµενο διάστηµα, να δω κάποιο συγκροτηµένο τρόπο αντιµετώπισης του µεγάλου βάρους των οφειλών.
Ως προς το σκέλος της επανεκκίνησης, δεν θέλω να µεµψιµοιρήσω. Είναι γεγονός ότι προσφέρει µια ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μόνο που αυτή η ανακούφιση είναι
πρόσκαιρη και θα σας εξηγήσω γιατί, πιστεύω ότι τελικώς είναι
από αυτές τις πρόσκαιρες ανακουφίσεις, που µας φέρνουν πιο
µακριά από το στόχο της φορολογικής συνείδησης και της ασφαλιστικής συνείδησης.
Στην πραγµατικότητα, θα µπορούσε να πει κάποιος ότι είναι
µια αποσπασµατική προσπάθεια, είναι µια πυροσβεστική προσπάθεια, απαντάει σε ένα υπαρκτό πρόβληµα και, από αυτήν την
άποψη, τι πειράζει που δεν είναι συνολική και συγκροτηµένη;
Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι δεν είναι η πρώτη ρύθµιση
αυτή. Το γνωρίζετε όλοι και όλες. Κάθε ρύθµιση που γίνεται, δηµιουργεί µια πρόσκαιρη ανακούφιση και στον εισπρακτικό µηχανισµό και στους βεβαρηµένους οφειλέτες είτε είναι άτοµα είτε
επιχειρήσεις. Όµως, κάθε ρύθµιση που γίνεται, διαβρώνει κάτι
πάρα πολύ σηµαντικό, το οποίο ήδη βρίσκεται σε πολύ χαµηλό
σηµείο, την αίσθηση ευθύνης, που οδηγεί σε φορολογική συνείδηση και σε συνείδηση ότι πρέπει οι οφειλέτες, και των ασφαλιστικών ταµείων και του δηµοσίου, να είναι εντάξει στις
υποχρεώσεις τους.
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Αν κάθε επιπλέον ρύθµιση έχει αυτό το βάρος, θα ήθελα η
ρύθµιση που ψηφίζεται σήµερα να ήταν θωρακισµένη, προκειµένου να είναι όντως η τελευταία, η απολύτως τελευταία ρύθµιση,
κυρία Βαλαβάνη, όπως είπατε και στους δηµοσιογράφους και σε
εµάς χθες στην επιτροπή.
Οι δηµοσιογράφοι χαµογελούσαν, γιατί το έχουν ακούσει πολλές φορές. Εγώ θα ήθελα να µη χαµογελάσω και να το πιστέψω,
αν και ξέρω ότι για να είναι αληθινό αυτό, θα πρέπει να έρθει «πακέτο» µε µια σειρά γενναίων αλλαγών στους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα σταθερό και βιώσιµο φορολογικό σύστηµα, µια δίκαιη
αλλά βιώσιµη λύση του ασφαλιστικού, ένα ευρύτερο πλαίσιο για
το επιχειρείν και την επιχειρηµατικότητα, ένα πλαίσιο που να ωθεί
τις εξαγωγές και να προσελκύει επενδύσεις και κυρίως ένα πλαίσιο, που να δηµιουργεί θέσεις εργασίας και να απαντάει στο πρόβληµα της ανεργίας.
Θα έλεγα ότι δεν τα είδαµε αυτά. Και µόνο όλα αυτά δηµιουργούν την πεποίθηση ότι, ναι, είναι µια τελευταία ρύθµιση, ας προσπαθήσουν όλοι να ενταχθούν, όσοι µπορούν τέλος πάντων,
γιατί δεν θα υπάρχει άλλη. Διότι αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το ισχυρότερο κίνητρο, δεν είναι το πόσο γενναιόδωρη είναι η
ρύθµιση, αλλά το κατά πόσο είναι λιγότερο γενναιόδωρη από την
επόµενη. Πάντα κάθε επόµενη ρύθµιση είναι πιο γενναιόδωρη
από την προηγούµενη, γιατί αλλιώτικα δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσµα.
Εκτός από αυτό και εκτός από τη φορολογική συνείδηση και
το ευρύτερο πλαίσιο και την ασφαλιστική συνείδηση, έχει και
άλλο κόστος κάθε ρύθµιση και αυτό το κόστος είναι ένα µεγάλο
βάρος, που προκαλεί ύφεση για τρεις λόγους. Πρώτον, κάθε
ρύθµιση έχει την τάση να επιδεινώνει την ενεργό ζήτηση, που σηµαίνει ότι χρήµατα που θα τζιράραν στην οικονοµία πάνε στο
κράτος. Δεύτερον, περιορίζει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων,
γιατί κάποια χρήµατα που τα χρησιµοποιούσαν για να κάνουν τη
δουλειά τους, τα δίνουν στο κράτος. Τρίτον, επιδεινώνει την αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα απωθεί τις επενδύσεις.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι
εµείς, Το Ποτάµι, ανησυχούµε µε αυτές τις ρυθµίσεις. Δεν αµφισβητούµε την ανάγκη να δοθεί λύση σε αυτά τα θέµατα ούτε την
ανάγκη να δοθούν γενναίες λύσεις και δεν θα σας εγκαλούσαµε,
αν παρουσιάζατε ένα πολύ γενναίο πρόγραµµα, που να απαντάει
και στα εισπρακτικά και στα αναπτυξιακά ζητήµατα. Φοβόµαστε,
όµως, ότι ακόµα και οι σωστές ρυθµίσεις είναι πολύ λίγες και οι
σιωπές είναι πολύ πιο µεγάλες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν έχει δηλώσει
άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ότι θέλει να ανέβει στο
Βήµα, οπότε ξεκινάµε πλέον µε τον κατάλογο των αγορητών.
Πρώτη καλούµε την κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου από το ΣΥΡΙΖΑ
και µετά είναι ο κ. Βορίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχω κάνει µια αλλαγή µε τον κ. Βορίδη, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω πρώτα εγώ και µετά ο κ. Βορίδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Έχει γίνει,
λοιπόν, αλλαγή και αντί του κ. Βορίδη ως δεύτερου οµιλητή, θα
προηγηθεί ο κ. Βρούτσης. Θα υπάρξει µία αµοιβαία αλλαγή µεταξύ των δύο οµιλητών.
Κυρία Χαραλαµπίδου, έχετε τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα για συζήτηση στην Ολοµέλεια, αποτελεί µία πρόταση µε
στόχο να εισρεύσουν έσοδα στο δηµόσιο ταµείο και στους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, έσοδα για τα οποία υπάρχει επιτακτική ανάγκη.
Ταυτόχρονα, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο και αυτή η νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, αποτελεί µία άµεση διευκόλυνση
για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους, επιχειρήσεις µικρού και
µεσαίου µεγέθους και για τα ελληνικά νοικοκυριά.
Θέλω να σηµειώσω ότι µόνο στους οκτώ πρώτους µήνες του
2014, δηµιουργήθηκαν πάνω από 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ νέα
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ληξιπρόθεσµα χρέη και αυτό πριν από την εφαρµογή του ΕΝΦΙΑ.
Συνολικά αυτήν τη στιγµή, τα ληξιπρόθεσµα χρέη έχουν ξεπεράσει τα 77 δισεκατοµµύρια και βέβαια η τεράστια αυτή διόγκωση,
οφείλεται, σε ένα πολύ µεγάλο µέρος, στις µέχρι τώρα ασκούµενες µνηµονιακές πολιτικές.
Στη ρύθµιση του σχεδίου νόµου, υπάγονται βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές µε δυνατότητα αποπληρωµής και καθορίζονται τα ελάχιστα ποσά των δόσεων. Στο σηµείο αυτό, θέλω να
υπενθυµίσω ότι στο αντίστοιχο νοµοσχέδιο της προηγούµενης
κυβέρνησης, η κατώτατη δόση ήταν 50 ευρώ για την εφορία, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, ενώ η προσαύξηση -εάν δεν πλήρωνε
κάποιος έγκαιρα τη δόση της ρύθµισης- ήταν στο ύψος του 2%.
Μέσα στα θετικά του νοµοσχεδίου αυτού, -βρίσκεται και νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό- και η πρόβλεψη για φορολόγηση
του τεκµαρτού εισοδήµατος όσων έχουν µηδενικό εισόδηµα µε
την κλίµακα των µισθωτών από 1-1-2014. Πρόκειται, λοιπόν, για
µία ρύθµιση που θα βοηθήσει σηµαντικά στη δυνατότητα είσπραξης οφειλών και ιδιαίτερα θα βοηθήσει πολύ σηµαντικά τα ασφαλιστικά ταµεία, στα οποία οι ανάγκες ρευστότητας αυξάνονται
καθηµερινά και σήµερα που µιλάµε υπάρχουν 15,2 δισεκατοµµύρια ευρώ κύριες οφειλές.
Πρέπει, όµως, να ξεκαθαρίσω και να γίνει σαφές το εξής: Δεν
θεωρώ ότι τα µέτρα που λαµβάνονται σήµερα, αποτελούν πλήρη
και συνολική πολιτική ανακούφισης των λαϊκών στρωµάτων. Το
κοµµάτι του ιδιωτικού χρέους απαιτεί γρήγορη παρέµβαση για
τα «κόκκινα» δάνεια και βέβαια είναι απαραίτητη η προϋπόθεση
να αναστραφεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να
έχουµε σταδιακή ενίσχυση του λαϊκού εισοδήµατος και των νοικοκυριών.
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις ρυθµίσεις που γίνονται,
ρυθµίσεις µε πολύ ευνοϊκούς όρους, για τις οφειλές των ασφαλιστικών εισφορών.
Πρώτο σηµείο. Δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης σε δόσεις,
µέχρι και τις εκατό, µε απαλλαγή στις προσαυξήσεις και στα πρόσθετα τέλη από 50% έως 100%. Θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική και
την παρέµβαση που έκανε σήµερα ο Υπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης, για την αφαίρεση και για τους τόκους για όλους τους
οφειλέτες, χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και ανεξάρτητα από το
ύψος των οφειλόµενων εισφορών ή την τυχόν υπαγωγή τους σε
υφιστάµενες ήδη ρυθµίσεις.
Δεύτερον σηµείο. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης
ασφαλιστικής ενηµερότητας µε τη µορφή µηνιαίου πιστοποιητικού οφειλής, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος οφειλετών,
αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε και εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται και αναστέλλεται η διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακίνητων στοιχείων, µε µοναδικό όρο να υπάρχει εµπρόθεσµη καταβολή της συµφωνηµένης δόσης.
Τρίτο σηµείο. Ειδικά για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ και
του ΕΤΑΑ που κατά τη χρήση του 2014 είχαν µηδενικά εισοδήµατα, χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόµατα ανεργίας και οι προνοιακές παροχές, αναστέλλεται επί δώδεκα µήνες το σύνολο των
εισπρακτικών µέτρων και διώξεων σε βάρος τους, ενώ κατά την
πάροδο αυτού του χρονικού διαστήµατος, υπάγονται και αυτοί
στη ρύθµιση του νοµοσχεδίου µε αίτησή τους. Αλλάζει, δηλαδή,
η λογική που αντιµετώπιζε σαν εγκληµατίες και εισφοροφυγάδες
ως τώρα τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, που αντικειµενικά
αδυνατούσαν να καταβάλουν τις εισφορές για τη δική τους
ασφάλιση.
Και βέβαια τέταρτο σηµείο -και πολύ σηµαντικό- είναι το ότι
επιτρέπει στους ασφαλισµένους να επιλέξουν και άλλη ασφαλιστική κλάση.
Θεωρώ, όµως, ιδιαίτερα σηµαντικό -και θα ήθελα να το τονίσω
και να το πάρετε υπ’ όψιν σας- ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική η
ρύθµιση για την πρόβλεψη όσων έχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη σαν νοµικοί εκπρόσωποι, µέλη διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες σύµβουλοι, εκκαθαριστές…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δώδεκα λεπτά.
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Δεν είναι έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν το κατάλαβα. Τι
εννοείτε δώδεκα λεπτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δώδεκα λεπτά οµιλούν οι εισηγητές.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν είµαι εισηγήτρια, αλλά αγορήτρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν είναι εισηγήτρια. Έχουµε περάσει στον κατάλογο των οµιλητών. Και µε βάση
τον προγραµµατισµό που έχει γίνει, δικαιούται έξι λεπτά, όχι
µόνο η κ. Χαραλαµπίδου αλλά όλοι οι οµιλητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχει και τη δευτερολογία.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άµα θέλει, θα το ζητήσει, κύριε Βρούτση.
Ζήτησε ένα λεπτό η κ. Χαραλαµπίδου και θα δώσει την ανοχή
του ενός λεπτού το Προεδρείο.
Ορίστε, κυρία Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ.
Ιδιαίτερα, λοιπόν, σηµαντική είναι η πρόβλεψη αυτή για όσους
έχουν χρέη στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης µετά τη διάλυση
ή τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, στις οποίες ήταν µέτοχοι.
Είναι ένα µέτρο πολύ σοβαρό, ένα µέτρο, για να µπει φρένο επιτέλους στην πρακτική πολλών εργοδοτών να πτωχεύουν τις επιχειρήσεις τους, να απαλλάσσονται µέσα από την πτωχευτική
διαδικασία από τα χρέη τους, να µεταφέρουν την παραγωγική
δραστηριότητα σε νέο επιχειρηµατικό σχήµα –που το µετονοµάζουν- και έτσι συγχωνεύοντας και κλείνοντας επιχειρήσεις, να
µπορούν να φεσώνουν διαρκώς τα ασφαλιστικά ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Χαραλαµπίδου, φέρνετε τώρα το Προεδρείο σε δύσκολη θέση.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ολοκληρώνω.
Θα ήθελα επίσης, να αναφέρω ότι η τροποποίηση που έφερε
η κυρία Υπουργός στο άρθρο 24, θεωρώ ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι αντιλαµβάνεται τελικά ο καθένας πως αυτό το νοµοσχέδιο συνιστά ένα πλέγµα θεσµικών παρεµβάσεων µε συµβολισµούς και µηνύµατα που έχουν
πολλαπλούς αποδέκτες.
Κατ’ αρχάς, απευθύνεται στην κοινωνία που έχει πληγεί βάναυσα, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση έχει ταξική µονοµέρεια
υπέρ της πληττόµενης κοινωνίας, απευθύνεται στα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, καταρρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι η πρώτη φορά
αριστερή Κυβέρνηση µοιράζει ψίχουλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Χαραλαµπίδου, σας παρακαλώ. Ήδη περάσατε τα οχτώ λεπτά και να αφαιρέσω τα είκοσι δευτερόλεπτα που σας διέκοψα προηγουµένως
αλλά δείξτε και εσείς µία κατανόηση.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μα τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πότε τελειώνετε;
Φτάσαµε στα οχτώµισι λεπτά. Μετά δικαίως θα διαµαρτύρονται
οι υπόλοιποι συνάδελφοι Βουλευτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν διαµαρτύρεται κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν αναφέροµαι
προσωπικά σε κάποιον. Λέω, ενδεχοµένως, πολλοί µπορεί να διαµαρτυρηθούν και δικαίως.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Βρούτση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», εξήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 5ο Γυµνάσιο Κατερίνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ενηµερώστε τον κύριο Πρόεδρο πόσο χρόνο έχετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα στη Βουλή για ένα νόµο που κατ’ εξοχήν συζητείται όχι από κυβέρνηση σε κυβέρνηση αλλά δυστυχώς από
Υπουργό σε Υπουργό και µε αυτό θέλω να αρχίσω. Το λέω αυτό,
γιατί και µε την ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας πριν από λίγους µήνες είχα τοποθετηθεί για το ίδιο ζήτηµα και µε τον ίδιο
τρόπο θα ξανατοποθετηθώ σήµερα, γιατί πιστεύω ότι κάποιες
αρχές και αξίες που πρέπει να διέπουν το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης και το σύστηµα της φορολογίας της χώρας µας
πρέπει να κρατιούνται πολύ ψηλά και να µην παραπαίουν στη λογική είτε της δηµαγωγίας είτε του λαϊκισµού.
Και εξηγούµαι. Δυστυχώς, για δεκαετίες τώρα στη χώρα µας,
η λογική του πετυχηµένου Υπουργού συνδεόταν καµµιά φορά ή
τις περισσότερες φορές µε το πόσες ρυθµίσεις θα φέρει. Αυτή
ήταν µια λάθος αντίληψη, µια στρέβλωση της οικονοµίας, γιατί
αυτό που καταφέρναµε τελικά, ήταν να δηµιουργούµε θέσεις
ανεργίας, δηλαδή ανθρώπους έξω από τις θέσεις απασχόλησης,
καθώς έκλειναν επιχειρήσεις µέσα από τον αθέµιτο ανταγωνισµό,
καθώς επιχειρήσεις δανείζονταν δωρεάν και «φθηνό» χρήµα είτε
από τα φορολογικά ταµεία, τα δηµόσια ταµεία είτε από τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτήν τη στρέβλωση την πληρώσαµε ακριβά, την
πληρώνουµε για χρόνια και κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσει
οριστικά και να το συµφωνήσουµε πολιτικά όλες οι πλευρές της
Βουλής.
Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να αναδείξω προς όλους
τους συναδέλφους, αφορά τη φράση «καλή ρύθµιση». Είναι µια
στρέβλωση το να πιστεύουµε ότι καλή ρύθµιση είναι εκείνη η
οποία είναι ευνοϊκή ρύθµιση, ρύθµιση που είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο ευνοϊκή ρύθµιση. Καλή ρύθµιση, είναι η αποτελεσµατική ρύθµιση, που ενσωµατώνει µέσα της και «αγκαλιάζει»
ανθρώπους που, πρώτον, πραγµατικά έχουν ανάγκη και θα κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές και θα µπορέσουν να εξοφλήσουν και δεύτερον, θα φέρουν και χρήµατα στα δηµόσια και
ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτός πρέπει να είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προσανατολισµός. Γιατί ακούω τους εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα
–δικαιολογηµένα ίσως από κάποιους, γιατί δεν γνωρίζουν ή γιατί
δεν έχουν ασχοληθεί- να επικαλούνται την πολύ καλή και ευνοϊκή
ρύθµιση. Είναι λάθος µεγάλο. Αυτής της ρύθµισης που σήµερα
συζητάµε, πολύ απλά υπάρχει µια πολύ καλύτερη ρύθµιση, που
θα µπορούσε να είναι µε εκατόν πενήντα δόσεις, µε διακόσιες
και πάει λέγοντας. Δεν έχει τέλος αυτή η διαδικασία.
Συνεπώς, πρέπει να κρατήσουµε ψηλά τα κριτήρια αξιολόγησης µιας ρύθµισης, γιατί στο τέλος-τέλος, αυτό που µετράει είναι
τα έσοδα του κράτους. Και την ευθύνη δεν την έχει πλέον ένα
κόµµα που είναι στην Αντιπολίτευση αλλά το κόµµα που κυβερνά,
κάτι που δεν δείξατε δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι οι νέοι, γιατί οι νέοι δεν ήξεραν το θέµα. Θα το πω, όµως,
για να το µάθουν.
Πριν από ενάµιση χρόνο περίπου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προηγούµενη κυβέρνηση είχε φέρει µια ρύθµιση, το
ν.4152/2013, τον ονοµαζόµενο «νόµο των σαράντα οκτώ δόσεων». Αυτός ο νόµος της ρύθµισης πέτυχε τελικά και θα σας
πω και τα αποτελέσµατα. Μετά από κάποιο διάστηµα, το Σεπτέµβριο του 2014, φέραµε τη γνωστή ρύθµιση των εκατό δόσεων.
Ήταν ο ν.4305/2014, ο «νόµος των εκατό δόσεων», που περίπου
είναι πανοµοιότυπος µε τη σηµερινή ρύθµιση που συζητούµε.
Θα µπορούσε η Νέα Δηµοκρατία, επικαλούµενη τον κοµµατικό
εγωισµό, να τοποθετηθεί σήµερα αρνητικά. Και όµως, δεν το
κάνει. Θα είχε και άλλοθι για να το κάνει και θα εξηγήσω το γιατί.
Γιατί σήµερα µε λύπη µου θα σας ενηµερώσω, κυρία Υπουργέ,
ότι οι προσδοκίες που έχετε διαµορφώσει για τα έσοδα απ’
αυτήν τη ρύθµιση -στη βάση των ελλειµµάτων που έχουν διαµορφωθεί στα ασφαλιστικά ταµεία- είναι πάρα πολύ χαµηλές και θα
το εξηγήσω.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε µια χρυσή ευκαιρία. Θα µπορούσε την προηγούµενη ρύθµιση των εκατό δόσεων της προηγούµενης κυβέρνησης, να την αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έκλεινε
και οριστικοποιείτο στις 31-3-2015. Έπρεπε πολιτικά να προεξο-
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φλήσει ότι θα είναι και κυβέρνηση. Ήξερε ότι δεν θα ψηφίσει για
Πρόεδρο Δηµοκρατίας. Ήξερε ότι την επόµενη ηµέρα, το στοίχηµα θα ήταν τα έσοδα και όλα τα ζητήµατα της οικονοµίας που
θα ανέκυπταν. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει, ήταν να µη δεσµευθεί ούτε για σεισάχθειες ούτε να κατεβάζει νοµοσχέδια και να
εκτίθεται σήµερα και στους ψηφοφόρους της και στον κόσµο
που είχε υποσχεθεί ότι θα έκοβε ακόµη και το κεφάλαιο και δεν
θα πλήρωνε κανένας τίποτα.
Υπονόµευσε η ίδια µε λίγα λόγια και την προηγούµενη κυβέρνηση και τον ίδιο της τον εαυτό. Όµως, τελικά υπονόµευσε την
ίδια την Ελλάδα, γιατί σήµερα αυτό που αντιµετωπίζει η χώρα –
και όπως διέρρευσε χθες και από τις Βρυξέλλες- είναι ότι τα χρηµατικά διαθέσιµα τελειώνουν, δυστυχώς, στις 15 Απριλίου. Δεν
το λέει η Νέα Δηµοκρατία. Από την Κυβέρνηση βγήκε και διέρρευσε στα µέσα της κοινωνικής δικτύωσης και είναι εφιαλτικό
έως τροµακτικό.
Λέω, λοιπόν, ότι θα µπορούσατε αυτήν την προηγούµενη ρύθµιση, να την έχετε αξιοποιήσει και να την έχετε βελτιώσει. Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσατε να είχατε µειώσει το επιτόκιο
µε µία τροπολογία, να έχετε αλλάξει και πάνω από 15.000 το
εβδοµήντα δύο να το κάνετε εκατό και τελειώνοντας στις 31/3
τα δηµόσια έσοδα και στο φορολογικό και στα ασφαλιστικά, να
αυξηθούν πάρα πολύ.
Δεν το κάνατε και ήταν εγκληµατικό λάθος, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Καταλαβαίνετε ότι δεν µας ενδιαφέρει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν δικαιούνται
δευτερολογία οι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο µε βάση τον προγραµµατισµό που ξεκινήσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αν δείτε τα Πρακτικά από το πρωί,
συµφωνήθηκε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Προεδρείο θα
δείχνει ανοχή χρόνου. Θα την έχετε αυτήν την ανοχή.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Συγγνώµη. Νοµίζω ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αυτό συµφώνησαν το πρωί.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα σας δώσουµε το
χρόνο, κύριε Βρούτση. Μην αγχώνεστε. Πάρτε το χρόνο και µιλήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πιστεύω, λοιπόν, ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος εκ µέρους της Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης χθες,
το οποίο σήµερα το πληρώνουµε όλοι.
Η ρύθµιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα φέρει χρήµατα. Η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών, έχει µπει ήδη
στην προηγούµενη ρύθµιση. Αυτό το οποίο θα γίνει τώρα µε την
καινούργια αυτή ρύθµιση, θα είναι πολύ απλά -και θα το δείτε,
δυστυχώς, µακάρι να µη δικαιωθώ- ότι θα µετατοπιστούν οι προηγούµενοι οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθµίσει στην καινούργια
ρύθµιση. Θα δείτε, δηλαδή, να εντάσσονται -και τα ποσοστά καταγράφονται ηλεκτρονικά- οι παλιοί ρυθµισµένοι στην καινούργια
ρύθµιση. Όσοι µπουν θα είναι απειροελάχιστοι.
Τα έσοδα, τα οποία θα έρθουν, κύριε Υπουργέ, θα είναι λίγα,
ενώ οι προσδοκίες απ’ αυτήν τη ρύθµιση για το ασφαλιστικό,
είναι πάρα πολύ µεγάλες. Πέρα από την πολιτική αναφορά και
τα πιστεύω του καθενός, πέρα από τις σηµαίες αντίστασης που
σηκώνει ο καθένας, εγώ θα σας µιλήσω για τρία νούµερα, τα
οποία είναι αµείλικτα.
Παραδείγµατος χάριν, ακούω τον Υπουργό, τον κ. Στρατούλη,
να λέει ότι δεν υπογράφει τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος ή
ρήτρα διαφάνειας, αντικειµενικότητας, ανταποδοτικότητας,
όπως τη λέω εγώ, και αλληλεγγύης γενεών στο επικουρικό. Ξέρετε τι στοιχίζει αυτό; Πεντακόσια δέκα εκατοµµύρια. Αυτό τρέχει. Στο εφάπαξ, η ίδια αντιµετώπιση στοιχίζει 433 εκατοµµύρια.
Στο Μετοχικό Ταµείο Δηµοσίων Υπαλλήλων στοιχίζει 226 εκατοµµύρια ευρώ. Αθροίστε τα αυτά. Περνάνε το 1 δισεκατοµµύριο.
Η προσδοκία η δική µου είναι µακάρι να πετύχει αλλά η εκτίµηση η δική µου είναι ότι τα έσοδα από το ασφαλιστικό από
αυτήν τη ρύθµιση, δεν θα περάσουν σε επίπεδο έτους τα 250
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εκατοµµύρια.
Αυτό πρέπει να µας ανησυχήσει πάρα πολύ συνολικά όλες και
όλους. Εάν συµβεί κάτι στη χώρα, µπορεί πολιτικά το τίµηµα για
τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάρα πολύ µεγάλο. Ανήκω, όµως, σε µία
γενιά ανθρώπων, που υπηρετώ µία παράταξη που λέγεται Νέα
Δηµοκρατία και αυτό που έχω µάθει αξιακά, είναι να βάζω πάνω
απ’ όλα την πατρίδα µου. Το χτύπηµα στην Ελλάδα θα χτυπήσει
όλους τους Έλληνες. Κανείς δεν θα γλυτώσει. Γι’ αυτό πρέπει
να είµαστε και προσεκτικοί και σ’ αυτά που λέµε και στις πολιτικές µας εκδηλώσεις και στις πολιτικές µας δηλώσεις.
Όσον αφορά το ΚΕΑΟ, το οποίο σήµερα στο νοµοσχέδιο περιγράφεται από εκατό µεριές, σας θυµίζω πολύ απλά ότι είναι
δηµιούργηµα της προηγούµενης κυβέρνησης και της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Ξέρετε πόσες ερωτήσεις κριτικής εντονότατες στο πρόσωπό µου είχα δεχθεί -εντονότατες!και προτάσεις, ιδέες προσβλητικές;
Ξέρετε τι είναι το ΚΕΑΟ; Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας,
δυστυχώς, για πολλά χρόνια σε επίπεδο εισπρακτικής δυνατότητας ήταν πολύ χαµηλά. Με εξαίρεση το ΙΚΑ, που είχε οργανωθεί
τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε οργανωµένος µηχανισµός είσπραξης στο ΚΕΑΟ, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
Με δικές µας δυνάµεις, µε αξιολογότατους υπαλλήλους από
το ΙΚΑ, που τους πήραµε και αρχίσαµε από το µηδέν, στήσαµε
τον πιο οργανωµένο, αποτελεσµατικό µηχανισµό για τον ενιαίο
τρόπο είσπραξης εισφορών, ο οποίος πέτυχε και µάθαµε για
πρώτη φορά, ποια είναι τα ληξιπρόθεσµα χρέη στη χώρα και µάθαµε για πρώτη φορά, ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που
χρωστούν στα ασφαλιστικά ταµεία, δυστυχώς, είναι από την περίοδο της ευηµερίας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και γι’ αυτό πρέπει οι αποφάσεις µας
και το νοµοθετικό µας έργο να είναι πλέον πολύ σοβαρό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ στο πλαίσιο του χρόνου
που είχα, είπα αυτά τα συγκεκριµένα.
Επιπλέον, θα ήθελα να πω κάτι –και µε αυτό ολοκληρώνωπρος τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που το πρωί τον άκουσα να
λέει ότι όλοι συµφωνούν µε τη ρύθµιση και ανέφερε τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Είναι µεγάλο λάθος. Η ΓΣΕΒΕΕ και η
ΕΣΕΕ διαφωνούν µε τη ρύθµιση που φέρνει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι πανοµοιότυπη µε την προηγούµενη, τη δική µας, υπό
την έννοια ότι είχε συµφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούµενα µαζί τους
ότι θα πήγαινε στην πρότασή τους να παγώσουν οι οφειλές. Εάν
συνέβαινε αυτό, θα ήταν τραγικό λάθος για τα δηµόσια ταµεία.
Συνηγορώ ότι δεν το υιοθετήσατε. Δεν συνηγορώ όµως ότι προεκλογικά και όλο το προηγούµενο διάστηµα, ήσασταν αγκαλιά
µε αυτήν την πρόταση, την οποία σήµερα εγκαταλείψατε και δικαίως σας καταγγέλλει το σύνολο των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Βρούτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Ματθαιόπουλος Αρτέµιος από τη Χρυσή
Αυγή και ακολουθεί η κ. Μάρκου από Το Ποτάµι.
Ορίστε, κύριε Ματθαιόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µέχρι σήµερα νοµοθετικό έργο της συγκυβέρνησης, συνοψίζεται µόλις σε δύο νοµοσχέδια αλλά θα ήταν άδικο να κάνουµε
κριτική ως προς το συνολικό αριθµό, µιας και κάτι περισσότερο
από σαράντα ηµέρες κληθήκατε να κυβερνήσετε αυτήν εδώ τη
χώρα. Οφείλουµε, όµως, να κάνουµε κριτική επί της ουσίας και
του ρόλου που επιτελούν αυτά τα δύο νοµοσχέδια.
Υπενθυµίζω ότι το πρώτο είναι αυτό για το οποίο πανηγυρίζατε, διότι µας υποσχεθήκατε ότι µε αυτό θα ανασχέσετε ένα µεγάλο µέρος της ανθρωπιστικής κρίσης –και είναι ένας από τους
λόγους για τους οποίους συµφωνήσαµε σε κάποια βασικά σηµεία- και το δεύτερο, αφορά το ζήτηµα σχετικά µε τη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Αυτό που πρέπει, όµως, πρώτα από όλα να καταγγελθεί, είναι
η µεγάλη καθυστέρηση µε την οποία ήρθαν τα εν λόγω νοµοσχέδια προς συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής όχι µόνο από
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άποψη χρόνου αλλά και από άποψη ουσίας. Και δεν είναι δικό
µας πρόβληµα, το κατά πόσο και σε ποιο βαθµό καλλιεργήσατε
µεγάλες ελπίδες στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
λαού, που στο κάτω-κάτω σας ψήφισε, ακριβώς γιατί πίστεψε
αυτά που λέγατε προεκλογικά, ότι θα καταγγείλετε τις µνηµονιακές, τις δανειακές –αποκαλέστε τις όπως ακριβώς θέλετε- συµβάσεις.
Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι ότι κατά τη διάρκεια των προγραµµατικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού από αυτό εδώ το Βήµα,
είχαµε ακούσει το περίφηµο πρόγραµµα των εκατό ηµερών, το
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο µέσα σε πολύ ελάχιστες ηµέρες, θα κατάφερνε να αντιστρέψει ένα κλίµα το οποίο δηµιούργησε, όπως σωστά κατήγγειλε, η προηγούµενη συγκυβέρνηση
µέσα από τις µνηµονιακές πολιτικές.
Όµως, σκεφθείτε ότι αυτό το πρόγραµµα των εκατό ηµερών
θα πρέπει να µετατοπιστεί για τον επόµενο, τον µεθεπόµενο
µήνα, διότι τις πρώτες σαράντα και πλέον ηµέρες τις καταναλώσατε σε ένα φθηνό επικοινωνιακό σόου, στο αν ο κ. Βαρουφάκης
φοράει ή δεν φοράει γραβάτα, στο τι ψιθύρισε στο αυτί του Ντάισελµπλουµ, στο τι υποσχέθηκαν παρασκηνιακά, στο τι υπεγράφη
εν κρυπτώ, -χωρίς να γνωρίζει η Βουλή και ο ελληνικός λαόςστις 20 Φλεβάρη.
Η ουσία, όµως, ποια είναι; Ότι µε την περίφηµη διαπραγµάτευση στο Eurogroup, την περίφηµη ρήξη µε τους ευρωτοκογλύφους, απλώς αποδείχθηκε από την ίδια τη σειρά των πραγµάτων
ότι θα συνεχιστεί η ίδια µνηµονιακή πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Πιστέψτε µε, ήµασταν από τους πρώτους που λέγαµε ότι ποτέ
δεν θα θέλαµε να συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Σε εσάς, όµως, µένει
να αποδείξετε –που δεν µπορείτε να το αποδείξετε πλέον- ότι θα
έρθετε σε ρήξη µε τους δανειστές, ακριβώς για τον λόγο ότι δυστυχώς ή ευτυχώς για την τύχη αυτής της πατρίδας πλέον αποφασίζουν ξένα κέντρα εξουσίας, που στέλνουν τις αποφάσεις
τους είτε διά αλληλογραφίας είτε τηλεφωνικώς είτε µε θεσµικά
κλιµάκια εντός και εκτός Αθηνών.
Βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν µε ένα νοµοσχέδιο το οποίο
κινείται παντελώς εκτός λογικής, διότι όταν µιλάµε είτε για ανθρωπιστική κρίση είτε για ληξιπρόθεσµες οφειλές, µιλάµε για νοµοσχέδια τα οποία προϋποθέτουν ως κύριο βασικό στοιχείο, την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής.
Μπορεί κάποιος να αντιπροτείνει ότι τα οικονοµικά δεδοµένα
που περιλαµβάνονται στα δύο υπ’ όψιν νοµοσχέδια, δεν αφορούν
τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Και όµως κάνετε λάθος, διότι
εθνική οικονοµία σηµαίνει ανάπτυξη πρωτογενούς τοµέα παραγωγής. Τα δανεικά κεφάλαια, τα τοκοχρεολύσια, όλα αυτά που
µε αίµα πληρώνει ο ελληνικός λαός, που δίνονται από τις ιδιωτικές τράπεζες, είναι λεφτά τα οποία θα πρέπει κάποτε να επιστραφούν µε πολύ πιο δυσµενείς όρους.
Περί αυτού γίνεται ο λόγος, γιατί εάν όλα αυτά τα νοµοσχέδια
γίνουν πράξη εντός µνηµονιακού πλαισίου, είναι αποδεδειγµένο
ότι θα αποτύχουν, όπως ακριβώς απέτυχαν και τα αµέσως προηγούµενα της προηγούµενης κυβέρνησης, ακριβώς γιατί δεν
υπάρχει κανένα περιθώριο άσκησης διοίκησης από ελληνικής
πλευράς, ούτως ώστε να µπορέσουµε να ανακουφίσουµε στο
µέτρο του δυνατού τον πόνο του ελληνικού λαού.
Εδώ, όµως, µέσα έχουν άποψη οι πάντες, όλοι ανεξαιρέτως.
Ακούστηκε εδώ κάτι πολύ προσβλητικό το οποίο θέλω αµέσως,
εδώ και τώρα να ξεκαθαρίσω, ότι όλοι υπογράφουµε τα ίδια. Θα
ξεκινήσω µε τη σειρά των οµιλητών, όπως τους πρόσεξα εγώ.
Θα αρχίσω µε τον κ. Θεοχάρη, τον δήµιο των µικροµεσαίων, τον
δήµιο της µικροµεσαίας τάξης, ο οποίος ως Γενικός Γραµµατέας
Εσόδων της κυβέρνησης, απλώς είχε το ρόλο να εισπράξει
έσοδα µέσα από µία πολιτική η οποία αποδείχτηκε πόσο καταστρεπτική ήταν. Φαίνεται όµως ότι ανάλογα µε το σε ποια θέση
κάθεσαι στο Κοινοβούλιο, προσαρµόζεις και την πολιτική σου τοποθέτηση. Όταν είσαι Αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να καταγγέλλεις κάποιον. Όταν, όµως, είσαι βαλτός σε µία θέση, τότε
απλώς κάνεις ό,τι σου λένε. Αυτό έκανε ο κ. Θεοχάρης.
Και όχι µόνο αυτός -για να µην είµαι άδικος-, αλλά και το κόµµα
της Νέας Δηµοκρατίας, το οποίο µε τα µνηµόνια τσάκισε τον ελληνικό λαό, που µε τις µνηµονιακές πολιτικές έφερε στην εξα-
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θλίωση το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού λαού, που εξαθλίωσε την ελληνική κοινωνία.
Για το ΠΑΣΟΚ τι να πρωτοπώ; Για τα αµέτρητα σκάνδαλα επί
σκανδάλων, τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός αλλά οι φοροφυγάδες –το πιο πρόσφατο που ακούσαµε, µια και συζητιόταν
το θέµα της λίστας Λαγκάρντ- παραµένουν στο απυρόβλητο από
µία «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη, που όλο δικάζει, καταδικάζει αλλά
στο τέλος πάντοτε ο Έλληνας πολίτης καταλήγει στη φυλακή για
µικροποσά και µικροοφειλές;
Εµείς, λοιπόν, ως Χρυσή Αυγή, έχουµε καταθέσει -αν δεν κάνω
λάθος- µέχρι στιγµής τρεις τροπολογίες και θα ακολουθήσουν
άλλες δύο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διότι είµαστε από
αυτούς που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον πόνο που περνάει ο
ελληνικός λαός και έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Ασφαλώς είναι ένα θέµα το
οποίο δεν απασχολεί µόνο τη Χρυσή Αυγή, δεν απασχολεί µόνο
τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Απασχολεί τη µεγαλύτερη
µερίδα του ελληνικού λαού, που περιµένει µε κάποιον τρόπο να
ενταχθεί σε µια ευνοϊκή ή ευνοϊκότερη ρύθµιση, ούτως ώστε να
µπορέσει να αντεπεξέλθει οικονοµικά.
Κλείνοντας την οµιλία µου –θέλω να είµαι εντός χρονικού πλαισίου- θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα άσχετο µε τη σηµερινή
συζήτηση, που είναι όµως πολιτικής επικαιρότητας και απασχολεί και τη Χρυσή Αυγή και πόσο µάλλον τα υπόλοιπα κόµµατα,
που δεν µπόρεσαν να µας αντιµετωπίσουν σε µία αντιπαράθεση
πολιτική µε τίµιους όρους, τα οποία χρησιµοποίησαν δόλιες µεθόδους για να χτυπήσουν τη Χρυσή Αυγή. Πρόκειται για το θέµα
της αποφυλάκισης του Γενικού Γραµµατέα της Χρυσής Αυγής
και του Βουλευτή Πειραιά Ιωάννη Λαγού. Βρίσκοµαι στην ευχάριστη –µάλλον για εσάς πολύ δυσάρεστη θέση- να επιβεβαιώσω
την είδηση αυτή.
Θέλω, όµως, και µε αφορµή αυτό το γεγονός, να στείλω και
ένα µήνυµα σε όλους όσοι πιστεύουν ότι η δικαιοσύνη δικάζει µε
την αρχή της ισονοµίας.
Δεν είναι τυχαίο, ότι την ίδια στιγµή έχει διαταχθεί να γίνει
έρευνα, σχετικά µε τη διερεύνηση της δυνητικής τέλεσης ρατσιστικών εγκληµάτων µε αφορµή τη ρίψη φυλλαδίων στο κέντρο
της Αθήνας που έφεραν το σύνθηµα «Η Ελλάδα ανήκει στους
Έλληνες. Έξω τώρα όλοι οι λαθροµετανάστες».
Θέλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι ναι, εµείς πιστεύουµε στην
αρχή της ισότητας και της ισονοµίας και αν είναι να διαταχθεί
έρευνα για το συγκεκριµένο περιστατικό –όχι για τα εγκλήµατα,
για τη ρίψη φυλλαδίων- να ακούσω την Αριστερά, που µιλάει για
το δίκαιο των αγωνιζοµένων, των κινητοποιήσεων, της ελεύθερης
έκφρασης ιδεών κ.ο.κ..
Και να ξεκαθαρίσω ότι εάν υπήρχε η αρχή της ισονοµίας, θα
έπρεπε ο Ισίδωρος Ντογιάκος, που έδωσε αυτήν την αίσχιστη εντολή να διατάξει να γίνει έρευνα για το ρατσιστικό παραλήρηµα
-σύµφωνα µε τη δική του νοοτροπία- του πρώην Πρωθυπουργού,
που από το φράχτη του Έβρου έλεγε «δεν θα επιτρέψουµε την
παράνοµη εισβολή λαθροµεταναστών». Διότι σύµφωνα µε τη
δική του παράλογη λογική, ρατσιστικό είναι και το ίδιο το Σύνταγµα των Ελλήνων.
Διότι σαφώς, στο Σύνταγµα των Ελλήνων, προβλέπεται η απέλαση όλων όσων εισέρχονται στη χώρα παράνοµα.
Βέβαια, τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, που σήκωνε
τα τηλέφωνα όταν τον καλούσε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης
και του έλεγε: «κλείσε στη φυλακή αθώους ανθρώπους έχεις δεν
έχεις στοιχεία. Δεν µας αφορά καθόλου».
Θα ήθελα επίσης, µια και µιλάµε για βία, να καταγγείλω και
εγώ τη βία άλλων, την οποία κρυφά ή φανερά την χειροκροτάτε.
Έχω, λοιπόν, στα χέρια µου ένα φυλλάδιο µιας οργάνωσης το
οποίο φέρει τον τίτλο «τσακίστε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής
σε κάθε γειτονιά».
Δεν υπάρχει όµως Ισίδωρος Ντογιάκος να διατάξει έρευνα για
την παρότρυνση σε βία ή σε εγκλήµατα εναντίον των χρυσαυγιτών, διότι όταν θύµα είναι η Χρυσή Αυγή είτε σας βολεύει είτε
δεν σας βολεύει, χαίρεστε, διότι δεν µαθαίνετε σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταγγείλω το πιο αισχρό
από όλα, που είναι ότι έχουν καταντήσει κάποιοι δικαστικοί λει-
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τουργοί από καίριες θεσµικές θέσεις να παρακωλύουν τις συγκεντρώσεις, να παρακωλύουν τη νόµιµη λειτουργία πολιτικών
κοµµάτων, όπως η Χρυσή Αυγή.
Παρεµπιπτόντως, µια και µιλάµε πλέον για ποινικοποίηση, αυτή
ξεκίνησε µε την ποινικοποίηση της ηγεσίας του κόµµατος….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω.
… ξεκίνησε µε την ποινικοποίηση της ηγεσίας του κόµµατος
και κατάλαβαν ότι όλο αυτό το φιάσκο δεν οδηγεί πουθενά. Τώρα
θέλουν να ποινικοποιήσουν και τα στελέχη ή τον οποιοδήποτε
Έλληνα πολίτη που συµφωνεί µε το συνταγµατικό άρθρο, για το
οποίο µιλάει όλος ο ελληνικός λαός και για το οποίο διαδηλώνουµε αύριο στα γραφεία µας στην οδό Δηλιγιάννη, να διαδηλώσουµε όλοι για το ρατσισµό εις βάρος των Ελλήνων.
Δεν αποποιούµαι ούτε το σύνθηµα ούτε τη ρητορική ούτε και
τον νόµιµο αγώνα ο οποίος εκφράζεται µέσα από τη στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
κυρία…
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κυρία Λυµπεράκη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Επειδή αναφέρθηκε στο βασικό εισηγητή του Ποταµιού τον κ. Θεοχάρη ως δήµιο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αν έχει εξουσιοδότηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κυρία Λυµπεράκη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Για µισό λεπτό µόνο θα ήθελα να
µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να µη χαλάσουµε
τη ροή της συζήτησης.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Μισό λεπτό θέλω. Σας παρακαλώ,
θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα πάρετε τον λόγο
σε δεύτερο χρόνο. Να δώσουµε τον λόγο τώρα στην κ. Μάρκου,
την έχουµε ανακοινώσει εξάλλου. Θα πάρετε τον λόγο µετά.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Μα τώρα ειπώθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε
αλλά για άλλον δεν θα µιλάτε. Είναι επί προσωπικού; Δεν ετέθη
τέτοιο ζήτηµα. Εξάλλου δεν αφορούσε προσωπικά εσάς.
Κυρία Μάρκου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορώ να
µην αναφερθώ και πάλι στη διαδικασία, γιατί είχαµε εδώ στην
Ολοµέλεια δεσµεύσεις από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
την Πρόεδρο της Βουλής ότι η διαδικασία του κατεπείγοντος θα
αποτελεί εξαίρεση.
Εδώ, πράγµατι, αν κινηθούµε µε βάση τον τίτλο, την επανεκκίνηση δηλαδή της οικονοµίας, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη. Η
αγορά έχει παγώσει ήδη πριν από τις εκλογές. Επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελµατίες πασχίζουν να ανταποκριθούν σε συσσωρευµένες υποχρεώσεις ετών.
Με συγχωρείτε αλλά η ρύθµιση χρεών, όσο αναγκαία και αν
είναι, δεν είναι µέσο επανεκκίνησης της οικονοµίας. Δεν άκουσα
κουβέντα για τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια, για την έλλειψη
τραπεζικών κεφαλαίων κίνησης στην αγορά, για την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόµου.
Το είπα και προχθές. Από το πρώτο εξάµηνο του 2014 δεν έχει
βγει προκήρυξη. Κουβέντα για τις καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ από το κράτος, που στεγνώνουν τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις, για δράσεις και προγράµµατα µείωσης της γραφειοκρατίας και στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης. Αυτά θα σηµατοδοτούσαν την επανεκκίνηση της
οικονοµίας.
Αντίθετα, µε ρυθµίσεις όπως του άρθρου 21, για το οποίο θα
µιλήσω και στη συνέχεια, ή του άρθρου 31 για την αλληλέγγυα
ευθύνη και του απλού επενδυτή σε µια εταιρεία που δεν έχει καµµία αποφασιστική και διαχειριστική αρµοδιότητα, µάλλον περισ-
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σότερο πλήττεται παρά εξυπηρετείται ο στόχος της επανεκκίνησης.
Αν δεχθούµε ότι η στόχευση είναι καθαρά εισπρακτική και µάλιστα άµεση και κατεπείγουσα, να θυµίσω ότι ο Υπουργός των
Οικονοµικών στην επιστολή που απέστειλε προς τους θεσµούς,
σε συνέχεια της συµφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου, όπου περιγράφεται και το παρόν νοµοσχέδιο, µιλάει για εφαρµογή σχεδίου
κινήτρων µε εµπροσθοβαρή χαρακτήρα. Τα κίνητρα όµως που
δίνονται, ιδίως σε σχέση µε την προηγούµενη ρύθµιση, τελικά
οδηγούν τον κόσµο να προτιµήσει τις περισσότερες δόσεις, τις
εκατό αντί για τις δέκα ή τις είκοσι.
Άρα, το σχέδιο δεν είναι εµπροσθοβαρές αλλά θα λειτουργήσει σε βάθος τετραετίας. Ήδη η προεκλογική περίοδος αλλά και
η εξαγγελία της Κυβέρνησης για επερχόµενη ρύθµιση, βύθισαν
τα έσοδα. Οκτακόσια εκατοµµύρια νέες οφειλές τον Ιανουάριο
του 2015 και άλλα 900 εκατοµµύρια στο τέλος Φεβρουαρίου. Συνολικά, σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, περίπου πέντε εκατοµµύρια οφειλέτες χρωστούν 98 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Οι αναµενόµενες εισπράξεις, µε βάση τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, ανέρχονται σε περίπου 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
βάθος τετραετίας. Τελικά, ούτε αυτός ο σκοπός της άµεσης είσπραξης εξυπηρετείται ικανοποιητικά. Χωρίς να παραγνωρίζουµε την ανάγκη που έρχεται να καλύψει το νοµοσχέδιο,
θεωρούµε ότι η δυνατότητα ρύθµισης, µε τον τρόπο που δίνεται,
µόνο ως εξαιρετική και έκτακτη διαδικασία µπορεί να λειτουργήσει.
Ο εισηγητής µας, αναφέρθηκε σε συγκεκριµένες προτάσεις
µας για ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, µε βάση τα δεδοµένα και την
εµπειρία που έχει συσσωρεύσει η φορολογική διοίκηση, που
στόχο θα έχει να βοηθήσει πολίτες και επιχειρήσεις να τηρούν
τις υποχρεώσεις τους και να χτίσει, πραγµατικά, φορολογική συνείδηση. Γιατί δεν µπορεί η πολιτεία να κλείνει το µάτι στους πολίτες διαρκώς και να τους λέει «περίµενε, µην πληρώσεις, θα
ρυθµίσουµε». Οι πολίτες που µπορούν και έχουν πρέπει να πληρώσουν και αυτό πρέπει να το πείτε και εσείς ξεκάθαρα, κύριε
Υπουργέ. Έχει καταντήσει το θέµα αυτό ταµπού. Δίνεται η αίσθηση ότι το ελληνικό κράτος είναι εχθρός του πολίτη. Πρέπει
να λέµε στους πολίτες ότι το κράτος είναι δικό τους, είναι το κράτος τους και ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουν.
Αντίστοιχα βέβαια, το ίδιο το κράτος πρέπει να είναι συνεπές
απέναντι σε πολίτες και επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και έχουµε καταθέσει τη µε αριθµό 32 τροπολογία που θα επιτρέπει σε προµηθευτές του δηµοσίου να αναγνωρίζουν µέρος των οφειλουµένων
σε αυτούς από φορείς της γενικής κυβέρνησης, έναντι δικών
τους οφειλών προς το δηµόσιο και να λαµβάνουν ενηµερότητα,
ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν.
Έρχοµαι τώρα επί των άρθρων.
Στα άρθρα 16 και 17, ουσιαστικά αποδυναµώνετε τη Γενική
Γραµµατεία Εσόδων, εξουσιοδοτώντας τον Υπουργό Οικονοµικών να αποφασίζει για ζητήµατα δικής της αρµοδιότητας, τη
στιγµή που ένα από τα δεκαεννιά προαπαιτούµενα που είχαν ζητήσει οι εταίροι µας και µάλιστα χωρίς κανένα δηµοσιονοµικό κόστος, ήταν ακριβώς η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της γενικής
γραµµατείας για το δικό µας καλό, για να είναι πραγµατικά δίκαιη
και αδέσµευτη προς όλους τους πολίτες.
Επιπλέον, στο άρθρο 21, εισάγετε ένα οριζόντιο µέτρο επιβολής φόρου 26% στις δαπάνες που καταβάλλονται στις συναλλαγές µε κράτη µη συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό φορολογικό
καθεστώς. Ήδη έχουµε λάβει επιστολές από φορείς της αγοράς,
ιδίως από τη βόρεια Ελλάδα, που θεωρούν ότι θα προκαλέσει
σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία και στην οικονοµική τους
διαχείριση, αφού στα µη συνεργάσιµα κράτη περιλαµβάνονται
χώρες µε τις οποίες υπάρχουν σηµαντικές συνεργασίες, όπως η
Βουλγαρία και τα Σκόπια.
Η πρόβλεψη αυτή αυξάνει τα κόστη για τις επιχειρήσεις, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές περιβάλλον και µπορεί να οδηγήσει στο κλείσιµο ή στη µετεγκατάστασή τους, µε αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση, τα
εισοδήµατα, τις εξαγωγές αλλά και τα έσοδα του δηµοσίου και
των ασφαλιστικών ταµείων. Δεν υπάρχει λόγος να φέρετε τη συγκεκριµένη ρύθµιση µε αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να συζητηθεί κα-
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νονικά και αφού ακούσουµε και τους φορείς.
Στο άρθρο 24, παρά την τέταρτη νοµοτεχνική βελτίωση που
έφερε η συγκυβέρνηση ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί να υπάρχει
η εκκρεµότητα του νέου ταµείου, γι’ αυτό και πρέπει να αποσυρθεί.
Στο άρθρο 31, για το οποίο µίλησα στην αρχή, δείχνετε να
αγνοείτε όλο το πλέγµα του Εταιρικού και Εµπορικού Δικαίου.
Αυτά τα άρθρα ζητούµε να αποσυρθούν.
Συνολικά, αναγνωρίζουµε την ανάγκη για µια άµεση ενίσχυση
των δηµοσίων εσόδων µέσα από µια διαδικασία ρύθµισης, που
θα επιτρέψει σε επαγγελµατίες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να
βάλουν τις υποχρεώσεις τους σε µια τάξη και να ορθοποδήσουν.
Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι υπό την πίεση του κατεπείγοντος θα
δεχθούµε ρυθµίσεις αποσπασµατικές και πρόχειρες, που τελικά
δηµιουργούν προβλήµατα αντί να τα λύνουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κυρία Μάρκου.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Κατσώτη από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, θα δώσω τον λόγο στον κ. Θεοχάρη.
Κύριε Θεοχάρη, επί προσωπικού είπατε ότι θέλετε τον λόγο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά την είσοδό µου οι
συνάδελφοί µου µε πληροφόρησαν ότι κατά την απουσία µου
αποκλήθηκα «δήµιος» από το Βήµα της Βουλής.
Μετά, βέβαια, συνειδητοποίησα ότι αυτό το εκστόµισε ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος της Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολλά γράφτηκαν και πολλά ειπώθηκαν για τις διαπραγµατεύσεις και για την τελευταία, που από «σκληρή διαπραγµάτευση»
και «αντιπαράθεση», έγινε «έντιµος συµβιβασµός». Όµως, αυτό
που κρύβετε –και εµείς, βέβαια, το αποκαλύπτουµε- είναι ότι και
ο συµβιβασµός, αλλά και η αντιπαράθεση γίνονται για τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων και όχι για τα συµφέροντα του
λαού.
Ο λαός είναι χαµένος από χέρι και θα είναι όσο δεν συγκεντρώνονται δυνάµεις ικανές για τη ρήξη και την ανατροπή. Τα
πλατιά λαϊκά στρώµατα έχουν οδηγηθεί στην υπερχρέωση εξαιτίας όλων των επιλογών για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαµψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Μιλάµε για επιλογές που δεν άλλαξαν, αλλά συνεχίζονται και
από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού διατηρεί στο ακέραιο
όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο των προηγούµενων µνηµονίων και συνεχίζει µε τις νέες µεταρρυθµίσεις που υποσχέθηκε ότι θα είναι
πολύ γρήγορες. Το επόµενο διάστηµα θα έχουµε εδώ αρκετές
να συζητούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αυτές απαιτούν οι θεσµοί.
Απαιτούν νέο µνηµόνιο που ετοιµάζεται, για να διασφαλιστούν οι
«υποχρεώσεις» -εντός εισαγωγικών, βέβαια- της χώρας και να
δηµιουργηθεί το φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Το φιλικό περιβάλλον δεν είναι τίποτε άλλο από το σάρωµα όποιων
ακόµα δικαιωµάτων έχουν αποµείνει.
Το νοµοσχέδιο έχει τίτλο «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας». Το περιεχόµενο, όµως, αφορά την επανεκκίνηση
των εκβιασµών στα λαϊκά στρώµατα, για να γεµίσουν τα δηµόσια
ταµεία, αρπάζοντας ό,τι έχει αποµείνει από τη µεγάλη ληστεία
που έχει υποστεί ο κόσµος από το σύνολο των αντιλαϊκών νόµων,
για να πληρώσουν το χρέος, που δεν είναι δικό τους. Δηµιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις για λογαριασµό του µεγάλου κεφαλαίου, των µονοπωλιακών οµίλων.
Τα λαϊκά στρώµατα δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτό είναι το
πρόβληµα και όχι οι δόσεις. Όσες δόσεις και αν κάνετε, τα εκατοµµύρια που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και όσοι
είναι στα όρια δεν µπορούν να πληρώσουν. Λέτε στο λαό ότι είναι
«πατριωτικό καθήκον» να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και κάθε άλλο
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«χαράτσι», που το χαρακτηρίζατε άδικο και λέγατε ότι θα το καταργούσατε.
Προχθές ακόµα, στο νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε µε θέµα κάποιες ρυθµίσεις για την «ανθρωπιστική κρίση» -πάλι εντός εισαγωγικών- παραθέσατε εσείς οι ίδιοι στοιχεία που αποδεικνύουν
την επιδείνωση των λαϊκών στρωµάτων. Η µεγάλη φοροεπιδροµή
παραµένει. Απαιτείτε τα ποσά από τα χαράτσια, τον ΕΝΦΙΑ, το
ΕΕΤΗΔΕ και άλλους αντιλαϊκούς φόρους, να καταβληθούν στο
ακέραιο µε περισσότερες δόσεις. Πού οδηγούν οι περισσότερες
απ’ αυτές τις δόσεις; Οδηγούν σε µεγαλύτερες προσαυξήσεις.
Αυτό είναι σαφές.
Τι παραµένει για το µεγάλο κεφάλαιο; Παραµένει το καθεστώς
των µειωµένων συντελεστών, των φοροαπαλλαγών. Για τους
εφοπλιστές, βέβαια, παραµένει η φοροασυλία. Καλείτε τούς συνήθεις, τα λαϊκά στρώµατα, να συµµορφωθούν, αυτούς που,
όπως γράφτηκε, επιβαρύνθηκαν µε 337% επιπλέον φόρους. Από
την άλλη µεριά, τα ανώτατα εισοδηµατικά στρώµατα που επιβαρύνθηκαν µε 20%, θα συνεχίσουν να έχουν τις απαλλαγές τους,
την ασυλία τους.
Το ΚΚΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβληµα στα λαϊκά στρώµατα, γι’ αυτό και κατέθεσε τροπολογία. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση σιωπά και δεν απαντά τι λέει γι’ αυτήν. Επειδή, µάλιστα, δεν
ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό ποια είναι η πρόταση που κατέθεσε
το ΚΚΕ, να πούµε πάλι µε λίγα λόγια ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα µε οικογενειακό εισόδηµα έως 40.000 ευρώ, συν 5.000
ευρώ για κάθε προστατευόµενο µέλος. Αφορά τις ατοµικές και
προσωπικές εταιρείες µε οφειλές και στη φορολογική διοίκηση
και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έως 100.000 ευρώ συνολικά.
Εµείς λέµε ότι αυτούς αφορά η πρότασή µας και όχι τις µεγάλες εταιρείες, όχι και τους άλλους που λέει το νοµοσχέδιο. Δεν
βάζουµε µέσα τις οφειλές λόγω φοροδιαφυγής –δεν εντάσσονται σ’ αυτήν την πρότασή µας- ούτε βέβαια οι οφειλές προς το
ΝΑΤ.
Λέµε, επίσης, ότι η τροπολογία µας προβλέπει διαγραφή του
συνόλου των οφειλών που προέρχονται από πρόστιµα και προσαυξήσεις για καθυστερήσεις αποπληρωµής. Προβλέπει, επίσης,
τη διαγραφή οφειλών που προέρχονται: Από τον καταλογισµό
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης -και την οποία και εσείς παλαιότερα λέγατε ότι θα καταργήσετε, από τον καταλογισµό του
ΕΕΤΗΔΕ, του ΕΕΤΑ, του ΕΝΦΙΑ και αφορούν την πρώτη κατοικία
έως εκατόν είκοσι τετραγωνικά µέτρα και τη δεύτερη κατοικία
έως ογδόντα τετραγωνικά µέτρα, από τον καταλογισµό δαπανών
για τα νοσήλια, για την ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη που
καταλογίζονται στις εφορίες.
Βέβαια, για όλα αυτά σιωπάτε και νοµίζω ότι σε αυτό πρέπει
να απαντήσετε.
Η τροπολογία έχει, βέβαια, και άλλες ρυθµίσεις για το πώς
ρυθµίζονται οι οφειλές, πέρα από αυτά που προβλέπει για τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων.
Το θέµα των ρυθµίσεων στις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι
καινούργιο, κύριε Υπουργέ. Η συνήθης πρακτική όλων των κυβερνήσεων είναι οι ρυθµίσεις. Θεωρείτε τις ασφαλιστικές εισφορές ως µη µισθολογικό κόστος. Η κατεύθυνση, βέβαια, που
υλοποιείται αυτό είναι η απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν µέρος της τιµής της εργατικής δύναµης. Η εισφοροδιαφυγή, η ανασφάλιστη εργασία,
οι µειώσεις των εισφορών, όπως και οι ρυθµίσεις, εντάσσονται
στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, για
µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης.
Οι αστικές κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς ως κουµπαράδες του κεφαλαίου και όχι ως κοινωνικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς που πρέπει να παρέχουν
αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές στους ασφαλισµένους. Τα
ταµειακά τους υπόλοιπα χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες του
κεφαλαίου. Πάνω από 70 δισ. πήγαν στα θησαυροφυλάκιά τους,
πήγαν για ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Χάθηκαν 14 δισ. από
το κούρεµα.
Για µια φορά ακόµη θέλετε τα ταµειακά αποθέµατα να χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή του χρέους, που δεν είναι των
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εργαζοµένων, των συνταξιούχων. Η πρότασή µας απαντά στα
λαϊκά στρώµατα που δεν µπορούν να πληρώσουν και διασφαλίζει
τις εισφορές των ασφαλιστικών ταµείων που πρέπει να καταβάλλουν οι εργοδότες.
Ο ειδικός αγορητής µας ανέδειξε και τις άλλες πλευρές του
νοµοσχεδίου, όπως για το ΤΑΙΠΕΔ -που εξαγνίστηκε τώρα πιαγια τις ρυθµίσεις για τον αιγιαλό, που τώρα τις κάνετε πιο αρεστές. Τώρα αυτές συµβάλλουν στην αξιοποίηση όπως λέτε. Ανέδειξε και όλες τις άλλες πλευρές που µας οδηγούν, βέβαια, να
καταψηφίσουµε το σχέδιο νόµου επί της αρχής.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους και το λαό την 1η Απρίλη
που οι συνταξιούχοι οργανώνουν συλλαλητήριο να συµβάλλουν
µε τη συµµετοχή τους, έτσι ώστε να σταµατήσει όλη αυτή η επίθεση που συνεχίζεται σε βάρος των εργαζοµένων και των λαϊκών
στρωµάτων και από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δανειστών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Κάτανα Χαρίσιο που θα αντικαταστήσει τον κ. Νικόλαο
Νικολόπουλο, σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο που ήρθε από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα σας
κάνω µία ανακοίνωση.
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, πενήντα επτά µαθήτριες και µαθητές, καθώς
και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Ποδοχωρίου Καβάλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επειδή βλέπω ότι ο κ. Κάτανας Χαρίσιος δεν είναι στην Αίθουσα, δίνω τον λόγο στον κ. Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ελπίζω η κυρία Πρόεδρος της Βουλής να έρθει στο επόµενο
χρονικό διάστηµα για να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του κατεπείγοντος νοµοσχεδίου, µία από τις κακές πρακτικές της προηγούµενης κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, σήµερα πραγµατικά το νοµοσχέδιο αυτό που κατετέθηκε στη Βουλή για τις εκατό δόσεις
δεν είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο είχε υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το
πραγµατικό νοµοσχέδιο που είχε υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το
νοµοσχέδιο για τη σεισάχθεια και είµαι σίγουρος ότι καµµία
τρόικα δεν σας σταµάτησε από το να το φέρετε.
Σας λέω ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από τη συνέντευξη
των συναδέλφων σας που ήταν στην προηγούµενη Βουλή, που
έλεγε: «Θα συσταθούν δεκατρείς Περιφέρειες στην πατρίδα µας,
επιτροπές εκκαθάρισης των οφειλών όλων των οφειλετών προς
τις εφορίες και όλων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία».
Αυτό το νοµοσχέδιο, αυτή την πρόταση υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό και αυτή την πρόταση δεν την φέρατε. Άρα, δεν σας
σταµάτησε καµµία τρόικα και δεν χρειάζεται κανένας από εµάς
να αντιπολιτεύεται επειδή σας σταµάτησε η τρόικα. Αυτό το σταµατήσατε από µόνοι σας. Είπατε δηλαδή ψέµατα στον ελληνικό
λαό.
Κύριε Υπουργέ, αυτό ήταν πριν τις εκλογές. Βέβαια, ήσασταν
εκπρόσωπος τότε. Θα θυµάστε τη µεγάλη συνέντευξη που έγινε
στην Αίθουσα 223 παρουσία της Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντοπούλου, του Αντιπροέδρου της σηµερινής Βουλής κ. Μητρόπουλου και, αν δεν κάνω λάθος, της κ. Βαλαβάνη.
Όµως η κ. Βαλαβάνη, που είναι εδώ σήµερα, αµέσως µετά τις
εκλογές, σε συνέντευξή της για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µίλησε για τη µείωση του κεφαλαίου. Κι αυτό η τρόικα το σταµάτησε ή ήταν ακόµα µία µετεκλογική υπόσχεση την οποία δεν
µπορέσατε να υλοποιήσετε; Αυτά δεν τα λέµε εµείς, δεν τα είπε
κανένας Ντάισελµπλουµ. Τα είπατε εσείς, τα υποσχεθήκατε στον
ελληνικό λαό. Όµως, κύριε Υπουργέ, το τελευταίο χρονικό διάστηµα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια συκοφαντήσατε πολιτικές
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δυνάµεις και ανθρώπους µε τον πιο χείριστο τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Εγώ, επειδή δεν φοβάµαι να λέω ονόµατα, θα τα πω. Θα µου
επιτρέψετε να σας διαβάσω τι είπε ο κ. Στρατούλης στη Βουλή
στις 11-03-2015. Μιλάει για την τροπολογία που έφερε η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ. Μιλάµε, εάν θυµάστε, για
τις δύο µεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Τι έλεγε, λοιπόν, τότε;
Έλεγε ότι η τροπολογία αυτή είχε τρία άρθρα και στο άρθρο 2
έλεγε ότι χάριζε στην ουσία για το 2010 αναδροµικούς φόρους
που είχαν µπει και πρόστιµα 1,2 δισεκατοµµυρίων που είχαν επιβληθεί σε δύο εταιρείες που είχαν διυλιστήρια, στην «MOTOR
OIL» και στην ΕΛΠΕ, ιδιοκτησίας Βαρδινογιάννη η πρώτη και
Λάτση η δεύτερη.
Και ερωτώ εσάς σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Πού
είναι αυτή η τροπολογία που ως Κυβέρνηση θα φέρνατε; Και αν
δεν έχετε πεισθεί γι’ αυτό -γιατί εµείς είχαµε πεισθεί ότι ήταν δίκαιο- εσείς που δεν έχετε πεισθεί και λέτε ότι εµείς τους τα χαρίσαµε, πείτε µου: Πού είναι η σηµερινή τροπολογία των
Βουλευτών της Κυβέρνησης, ώστε να µας σταµατήσει από το να
χαρίζουµε στον κ. Βαρδινογιάννη και στον κ. Λάτση το 1,2 δισεκατοµµύρια;
Κύριε Υπουργέ, αυτό τέλος! Ή θα πάρετε πίσω αυτά που είχατε πει ή τότε θα πω αυτό που λέγατε για εµάς, ότι είσαστε
υπάλληλοι του κ. Βαρδινογιάννη και του κ. Λάτση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και ποιος θα σας πιστέψει;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και επειδή µας δείχνετε
και λέτε «Μα, πώς γίνεται αυτό;» κι επειδή άκουσα την κυρία Πρόεδρο να ρωτάει εάν υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ κανένα στέλεχος το
οποίο να έχει σχέση µε αυτούς, εάν µε ρωτήσετε θα σας πω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ρωτάµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού θέλετε να δείτε
ποιος έχει σχέση, χωρίς να υπονοώ κάτι, θα γνωρίζετε ότι ο κ.
Κωνσταντόπουλος έγινε Πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ελπίζω
να µην θεωρείτε ότι τον κ. Κωνσταντόπουλο τον έβαλα εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μπήκε µε ΑΣΕΠ!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Χθες, η κ. Κωνσταντοπούλου µας έλεγε και µας έδειχνε. Μπήκε µε ΑΣΕΠ!
Κυρίες και κύριοι, ακόµα περιµένω από την Κυβέρνηση να µας
πει αν θα φέρει τροπολογία, στην οποία θα επιστραφεί το 1,2 δισεκατοµµύριο. Το περιµένω από την κ. Βαλαβάνη.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Όλα θα γίνουν. Ένα-ένα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα-ένα.
Η Κυβέρνηση, όµως, όπως είπε και ο κ. Πετράκος, βάσει του
δηµοσιεύµατος του «SPIEGEL», το οποίο διαβάζει κάθε Πέµπτη,…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν µπορώ να το διαβάζω όλες τις
µέρες!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:…τα πήγε πάρα πολύ
καλά. Υπάρχει, όµως, ένας φίλος του Σόιµπλε στην Ελλάδα, ο
οποίος µιλάει για συντεταγµένη χρεοκοπία και επιστροφή στη
δραχµή. Είναι ο κ. Λαπαβίτσας. Ποιον να πιστέψουµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εµένα, κύριε Κωνσταντινόπουλε
που είµαστε Πελοποννήσιοι.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ο κ. Βούτσης,
ο οποίος σήµερα είπε, πολύ σωστά, ότι «φτιάχνουµε τις συµµαχίες µας στο εξωτερικό, στον Ατλαντικό και εντός της Ευρώπης».
Και υπάρχει ένας φίλος του Σόιµπλε, εντός της Ελλάδας, ο
οποίος λέει «ας είµαστε ειλικρινείς. Είµαστε µόνοι µας και στους
δεκαεννέα και στους είκοσι εννέα». Είναι ο κ. Παπαδηµούλης.
Άκουσα τον κ. Μάρδα να λέει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα ρευστότητας στη χώρα. Και άκουσα προχτές το βράδυ άλλον έναν
φίλο του Σόιµπλε, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη να λέει ότι «ρευστότητα, αν δεν κλείσει η συµφωνία, δεν
έχουµε για το επόµενο χρονικό διάστηµα». Ποιον να πιστέψουµε;
Κύριοι της Κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
προκαλέσατε τα τελευταία τέσσερα χρόνια µεγάλο διχασµό στην
ελληνική κοινωνία µε άλλες πρώην αντιµνηµονιακές δυνάµεις.
Μνηµόνιο – αντιµνηµόνιο. Σήµερα θέλετε να µας εµπλέξετε στο
νέο εσωτερικό διχασµό που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού αγα-
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πάτε τις δηµοσκοπήσεις -ο νέος διχασµός είναι ευρώ – δραχµήθα είδατε την τελευταία δηµοσκόπηση, αφού τις βλέπετε όλες,
που λέει ότι το 43% αυτών που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ
του ευρώ και το 41% υπέρ της δραχµής.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για τις εκατό δόσεις να µας πείτε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε µε να µιλήσω.
Άρα, αν προσθέσουµε και την εθνικολαϊκιστική τάση του κ.
Καµµένου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, υπάρχει ένας διχασµός, ο οποίος είναι στο εσωτερικό σας και θέλετε να τον φέρετε
ως διχασµό στην ελληνική κοινωνία.
Δεν έχετε προβλήµατα που θα τα αντιµετωπίσετε από την Αντιπολίτευση. Εµείς ό,τι και να λέµε, εσείς είστε Πλειοψηφία. Κυρίως, θα έχετε πρόβληµα µε αυτά που πράττετε εσείς. Το
πρόβληµα της Κυβέρνησης δεν θα είναι ότι τέλειωσαν τα χρήµατα. Το πρόβληµα µε την Κυβέρνηση είναι ότι τέλειωσαν τα ψέµατα!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κωνσταντινόπουλο.
Βέβαια, στα οκτώ λεπτά και σαράντα ένα δευτερόλεπτα που
µίλησε, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
για το οποίο συζητάµε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε Αντιπρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ ή Αντιπρόεδρος όλης της Βουλής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όλης της Βουλής, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορείτε να συµπεριφέρεστε έτσι, κυρία Πρόεδρε, σαν να είστε Αντιπρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας άφησα να µιλήσετε οκτώµισι λεπτά και έκανα
µια παρατήρηση.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ντροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Καλά, αφήστε
τις ντροπές για τον εαυτό σας, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κάτανας.
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κάνω µια αναφορά στη χθεσινή διαπραγµάτευση, γιατί όντως χθες έγινε διαπραγµάτευση. Αντιλαµβανόµαστε τη δυσκολία του κ. Σαµαρά να
αποδεχθεί ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που διαπραγµατεύονται.
Άλλωστε, δεν τον βοηθούν και οι αναµνήσεις του από τις Συνόδους Κορυφής από όπου αποχωρούσε µε πακέτα υφεσιακών µέτρων και περικοπών.
Εµείς δεσµευόµαστε από τη λαϊκή εντολή. Το περίφηµο e-mail
Χαρδούβελη είναι πλέον παρελθόν. Θα συνεχίσουµε µε την ίδια
αποφασιστικότητα και νηφαλιότητα.
Η ελληνική Κυβέρνηση πέτυχε χθες µια µικρή νίκη και είναι στο
χέρι της πλέον να την αξιοποιήσει σωστά και να την καταστήσει
σηµαντική, τόσο για την Κυβέρνηση, όσο και για την Ελλάδα.
Σόιµπλε, Ντάισεµπλουµ κ.λπ. τόνιζαν σε όλους τους τόνους
πως η µόνη συζήτηση που µπορεί να γίνει είναι τεχνική µε µολύβι
και χαρτί επί των αριθµών. Η Κυβέρνηση κατάφερε να κάνει πολιτική τη συζήτηση αυτή σε µια µίνι ευρωπαϊκή διάσκεψη για την
Ελλάδα.
Η χθεσινή µέρα αποτελεί το πρώτο βήµα στη διαρκή µάχη για
την ανάταξη της κοινωνίας. Καλώ την Κυβέρνηση να επιµείνει
στην αντίληψη ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από τον όποιο οικονοµικό σχεδιασµό, πάνω από την όποια διαπραγµάτευση και πάνω
από την όποια συµφωνία. Πιστοί, λοιπόν, στις προεκλογικές δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τις οποίες το επίκεντρο πλέον είναι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους και όχι οι δανειστές και οι απαιτήσεις
τους ασφαλώς.
Συζητάµε σήµερα το δεύτερο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη
Βουλή από την Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και αφορά στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η ρύθµιση για τις οφειλές προς τα
ασφαλιστικά ταµεία. Η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας φορτώθηκε όλα τα βάρη της κρίσης, βιώνοντας σήµερα µε τον πιο
σκληρό τρόπο τα καθηµερινά αδιέξοδα, που επέβαλλαν οι πολιτικές της λιτότητας, που µε συνέπεια υπηρετούσαν οι προηγού-
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µενες µνηµονιακές κυβερνήσεις.
Οι πολλοί έχασαν και συνεχίζουν να χάνουν. Οι πολύ λίγοι κέρδισαν και συνεχίζουν να κερδίζουν. Κερδίζουν, τόσο στην άνθιση,
όσο και στην ύφεση της οικονοµίας. Κερδίζουν, όταν οι ρυθµοί
παραγωγής αυξάνονται και όταν οι ρυθµοί πέφτουν σε αρνητικά
µεγέθη. Μόνο που σε κάθε ύφεση αυξανόµενα στρώµατα της
κοινωνίας εντάσσονται στις τάξεις των χαµένων, µε λιγότερες ελπίδες να ξαναβρούν στο µέλλον τη χαµένη εισοδηµατική και κοινωνική τους κατάσταση.
Η νέα Κυβέρνηση καλείται σήµερα να ανατρέψει το γεγονός
ότι βρισκόµαστε σε περίοδο ειρήνης. Όλοι οι δείκτες, όµως, παραπέµπουν σε µια χώρα που µόλις βγήκε από πόλεµο. Και ο πιο
σκληρός τεχνοκράτης αναγνωρίζει πλέον τη δύσκολη θέση στην
οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία και οικονοµία. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να συµβεί αυτό είναι να σταµατήσουµε επιτέλους να δεχόµαστε υποτακτικά και µε κατεβασµένα τα χέρια τις
όποιες απαιτήσεις των δανειστών περί συνέχισης µιας αποδεδειγµένα καταστροφικής πολιτικής.
Γι’ αυτό η ελληνική Κυβέρνηση, όχι µόνο άρχισε πραγµατικά
να διαπραγµατεύεται µε τους εταίρους µας, αλλά επιπλέον προχωρά και ένα βήµα παραπέρα, καταθέτοντας στη Βουλή το δεύτερο κατά σειρά νοµοσχέδιο, που γράφεται στην Ελλάδα µετά
από πολλά χρόνια και δεν αποτελεί κάποια µετάφραση του εξωτερικού ασφαλώς.
Κύριοι της σηµερινής Αντιπολίτευσης, οφείλετε να αποδείξετε
στους εαυτούς σας, αλλά κυρίως στον ελληνικό λαό, ότι δεν αποτελείτε τη φωνή των δανειστών στο εσωτερικό αυτής της χώρας.
Άλλο ότι πραγµατικά έχετε τη διάθεση και να συνεισφέρετε προς
όφελος αυτής της χώρας και των πολιτών της. Σας παρουσιάζεται µια δεύτερη ευκαιρία και γνωρίζετε ότι οι δεύτερες ευκαιρίες
δεν παρουσιάζονται συχνά στη ζωή. Τώρα ή ποτέ. Ο κόσµος µας
βλέπει.
Στις 25 του Γενάρη ο ελληνικός λαός έδωσε ένα ηχηρό ράπισµα στις πολιτικές σας και βροντοφώναξαν τέλος στην απάνθρωπη πολιτική σας, η οποία βύθισε τη χώρα στην ύφεση και την
ανεργία, στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Η µόνη αγωνία σας είναι να αποτύχουν οι διαπραγµατεύσεις.
Είναι λέξη που εσείς δεν γνωρίζετε, γιατί ποτέ δεν διαπραγµατευθήκατε. Αντίθετα, ήσασταν εντολοδόχοι της τρόικας και κυβερνούσατε τη χώρα µόνο µέσω e-mail.
Κύριοι της προηγούµενης κυβέρνησης, ο ελληνικός λαός µε
την ψήφο του σας έστειλε στον πάγκο οριστικά και αµετάκλητα.
Οι οδυνηρές πολιτικές που εφαρµόσατε είχαν ως συνέπεια τη
διαρκή µείωση µισθών και εισοδηµάτων, την έκρηξη της ανεργίας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα την πραγµατική αδυναµία
σηµαντικού µέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των φορολογικών τους υποχρεώσεων και
συνεπακόλουθα στη συσσώρευση ανείσπρακτων βεβαιωµένων
οφειλών από πλευράς κράτους. Συνεπώς, η προωθούµενη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών είναι µέρος µιας πολιτικής
αναγκαίας και µη επιδεχόµενης αναβολής, η οποία στοχεύει στην
προσπάθεια ανάκαµψης της χώρας και των πολιτών.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου επιδιώκει
την αντιµετώπιση του πολύ σοβαρού ζητήµατος των συσσωρευµένων ασφαλιστικών οφειλών και τη σταδιακή αποπληρωµή
τους. Το τελευταίο συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για την ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων και ταυτόχρονα
στοχεύει στην ανάταξη της οικονοµίας και στην επανεκκίνησή
της, η οποία µετά από πέντε χρόνια πρωτοφανούς ύφεσης έχει
πτωχοποιηθεί.
Οφείλουµε να είµαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις µας, µιλώντας για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, γιατί
όλοι σχεδόν οι Έλληνες έχουν βεβαιωµένες οφειλές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω.
Ένα µεγάλο θέµα που καίει είναι ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ». Αυτή τη
στιγµή κρατάει αιχµαλώτους όλους τους Έλληνες. Οι εταιρείες,
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Το
80% περίπου εξ αυτών έχουν δεµένα τα χέρια. Δεν µπορούν να
πάρουν ασφαλιστική ενηµερότητα, δεν µπορούν να πάρουν φο-
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ρολογική ενηµερότητα, άρα δεν µπορούν να κινηθούν.
Πώς, λοιπόν, θα καταπολεµήσουµε την ανεργία που µαστίζει
τη χώρα µας, αν δεν βοηθήσουµε εκείνες τις εταιρείες, που για
χρόνια λειτουργούσαν καθ’ όλα νόµιµα, αλλά το φάντασµα της
κρίσης και οι πρακτικές του µνηµονίου τις έχουν οδηγήσει στο
χείλος του γκρεµού;
Με την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στις ελληνικές επιχειρήσεις η φυγή, επίσης, των νέων επιστηµόνων µας στο εξωτερικό αποτελεί φαινόµενο. Συνολικά -και σε όλους τους τοµείςπάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες νέοι Έλληνες επιστήµονες
βρίσκονται στο εξωτερικό είτε έχοντας εδραιωθεί επαγγελµατικά
είτε αναζητώντας µια καλή θέση εργασίας. Εάν δεν είναι αυτό
κατάντια για τον τόπο µας, τότε ποιο είναι;
Ειδικότερα, ο αριθµός των Ελλήνων επιστηµόνων που µεταναστεύουν στο εξωτερικό είναι διαρκώς αυξανόµενος την τελευταία πενταετία. Μάλιστα, η φυγή τους παίρνει πλέον
χαρακτηριστικά διωγµού από τη χώρα µας, λόγω της παντελούς
έλλειψης επαγγελµατικών επιλογών.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο δίνεται µια ευκαιρία στις ελληνικές
επιχειρήσεις να ρυθµίζουν τα χρέη τους, να µπορούν να λειτουργήσουν, να κρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους και να ανοιχτούν -αν είναι δυνατόν- νέες θέσεις εργασίας, ώστε τα λαµπρά
τούτα µυαλά του τόπου µας να µην φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί
λαµπρά µυαλά έχουµε. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί
θετική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν σηµαντικά
προβλήµατα µέσα στην κρίση.
Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω την αποφασιστικότητα της
σηµερινής Κυβέρνησης, η οποία απαντά µε πράξεις στις αιτιάσεις των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας. Θυµόµαστε
όλοι τον κ. Κοστέλο να χαρακτηρίζει ως µονοµερείς ενέργειες
τα νοµοσχέδια αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και της
ρύθµισης των οφειλών προς το δηµόσιο. Θα µου πείτε, έτσι είχε
µάθει να λειτουργεί η προηγούµενη µνηµονιακή κυβέρνηση,
«αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν».
Εµείς απαντάµε µε πράξεις στις απειλές, µε την κατάθεση του
δευτέρου στη σειρά νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής
µε επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι ασφαλώς τους
αριθµούς.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε -κι ευχαριστώ για την κατανόησηθέλω να τονίσω ότι πάγια θέση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αποτελεί η νοµοθέτηση και µετά η εξήγηση στο εξωτερικό για ποιο
λόγο γίνεται. Δεν θα εγκρίνει ο κάθε Κοστέλο τα νοµοσχέδια, από
τη στιγµή που ο λαός µας πεινάει.
Από την πρώτη στιγµή είχαµε έντιµη στάση απέναντι στους δανειστές και στο λαό ότι θα αλλάξουµε τη µνηµονιακή πολιτική.
Αυτή η χώρα λαµβάνει εντολές από το λαό και µόνο από αυτόν.
Είµαστε χώρα που έχει επαναποκτήσει την εθνική της κυριαρχία.
Αυτό µερικοί πρέπει να το καταλάβουν. Η οικονοµική κρίση µετατράπηκε σε ανθρωπιστική. Δεν θα ρωτήσουµε κανέναν για το
νοµοσχέδιο. Τα σενάρια περί τροµοκρατίας δεν ήταν ποτέ πραγµατικά. Δεν είδαµε καταστροφές. Δεν είδαµε να κλείνουν τράπεζες, να αδειάζουν τα ΑΤΜ…
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κάτανα,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είδαµε αυτό το κλίµα τρόµου που προσπαθούσε να επιβάλει η απερχόµενη κυβέρνηση στον ελληνικό λαό. Αλλάζουν οι πολιτικές που µας οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Αυτός είναι
ο στόχος και θα κριθούµε µόνο από τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει η
Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών, κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη.
Κυρία Υπουργέ, για πόσα λεπτά θέλετε να µιλήσετε τώρα; Δικαιούστε στο σύνολο δεκαοκτώµισι λεπτά. Τα θέλετε όλα τώρα;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Βάλτε µου δεκαπέντε λεπτά τώρα και βλέπουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή θέλω να µιλήσω για το
νοµοσχέδιο, δεν θα παρασυρθώ ούτε από τη δηµόσια τροµολαγνική έκρηξη µε δανεισµένα λόγια του κ. Θεοδωράκη ούτε από
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τη δοξολόγηση -µεταξύ άλλων- από µεριάς του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ του δόκανου της πέµπτης αξιολόγησης. Θυµάστε τι περιείχε το e-mail Χαρδούβελη, αλλά δεν ξέρω αν θυµάστε και την
απάντηση της τρόικας, που είχε πει τότε ότι αυτά που είχε δεχθεί
το e-mail Χαρδούβελη είναι µόνο το 25% των προαπαιτούµενων
για να κλείσει η πέµπτη αξιολόγηση.
Δεν θα παρασυρθώ ούτε από το γεγονός ότι δεν φαίνεται να
ενοχλεί γενικά πως ο λόγος που ξανά και ξανά συζητιούνται τα
ίδια είναι ότι υπάρχει µια διαρκής προσπάθεια από συγκεκριµένους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναγυρίσουµε στην
πέµπτη αξιολόγηση και στο δόκανο των µνηµονίων, παρ’ όλο που
υποτίθεται ότι αυτό ακριβώς είχε αποφευχθεί -και επιβεβαιώθηκε
χθες ότι αυτό είχε αποφευχθεί- µε την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου.
Θέλω να µιλήσω για το νοµοσχέδιο. Θέλω να το πω -και δεν
νοµίζω ότι πρέπει να ντρέπεται κανένας να το πει- ότι το κοµµάτι
των ρυθµίσεων δουλεύτηκε ξανά και ξανά.
Θα ήθελα να πω στην κ. Λυµπεράκη ότι έχει δίκιο πως για ένα
δύο τµήµατα ήρθαν ξανά και ξανά νοµικοτεχνικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα για το θέµα του άρθρου 24.
Θα είδατε, όµως -και δεν νοµίζω ότι είναι τυχαίο- ότι σχεδόν
καµµία δεν υπήρξε εκκρεµής, εκτός από την προσθήκη που
αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έµπαινε µέσα σε αυτούς που θα µπορούσαν να ενταχθούν στο νοµοσχέδιο.
Ίσως υπάρχουν ακόµη κάποια εκκρεµή θέµατα. Για παράδειγµα, πρέπει να κατοχυρωθεί -και θα δούµε εάν µπορούµε να
το κάνουµε αυτό από τη Δευτέρα- ώστε και τα νοµικά πρόσωπα
της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα χρέη των δηµοτών προς τα νοµικά
πρόσωπα, όπως είναι, ας πούµε, ο ΕΣΔΝΑ, ο Ενιαίος Σύνδεσµος
Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής ή όπως είναι …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΔΕΥΑ.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών):…υπηρεσίες ύδρευσης, από το Ηράκλειο, από διάφορα.
Θα δούµε εάν αυτά που είναι στις προθέσεις µας να συµπεριληφθούν αν τυχόν δεν καλύπτονται από τις διατυπώσεις όπως
είναι, για να µην δίνουµε τώρα νοµικοτεχνικές βελτιώσεις…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν καλύπτονται. Το είχα εισηγηθεί και στην οµιλία µου.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Ναι. Θα δούµε αν µπορούµε µε την εξουσιοδοτική
ερµηνευτική απόφαση να τους καλύψουµε µε αυτόν τον τρόπο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τους καλύπτει.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω, λοιπόν, να πω ότι στο κοµµάτι αυτό που δουλέψαµε πραγµατικά, όσοι δουλέψαµε γι’ αυτό είµαστε
περήφανοι, πρώτον, γιατί για όλους µας ήταν η πρώτη φορά και
για τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονοµικών που σκίστηκαν πραγµατικά, για να µπορέσουν να βγάλουν
πιστεύω ένα άρτιο, καθόλου αποσπασµατικό και συνολικό ρυθµιστικό σχέδιο.
Είµαστε επίσης, περήφανοι, επειδή δεν µας το έδωσε κανένας
ούτε µας το διόρθωσε κανένας. Προπαντός, όµως θέλω να
θεωρώ ότι είµαστε περήφανοι επειδή µπορεί να επηρεάσει στην
εφαρµογή του ουσιαστικά και θετικά την καθηµερινή ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Ξέρω, βέβαια, ότι η αµφισβήτηση ξεκίνησε από τον ίδιο τον
τίτλο, αν πρόκειται για ένα µέτρο που συµβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονοµίας, γιατί αυτό λέει ο τίτλος. Δεν λέει ότι θα περάσει η ρύθµιση και τελειώσαµε µε την επανεκκίνηση της
οικονοµίας.
Μόνο όσοι δεν έχουν τον βραχνά της αιχµαλωσίας σε ένα
χρέος που δεν µπορούν να αποπληρώσουν, τόσο φυσικά πρόσωπα, όσο και µονοπρόσωπες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις µπορεί να αµφισβητούν ότι µια ρύθµιση για το
χρέος, ουσιαστικά τελική, δεν συµβάλει στην επανεκκίνηση της
οικονοµίας, απελευθερώνοντας ανθρώπους που µέχρι σήµερα
ακόµα τους συλλαµβάνουν και επιχειρήσεις που έχουν παγωµένους τους λογαριασµούς και δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε
τους προµηθευτές ούτε καν ακόµα τους εργαζόµενους τους.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι είναι 3,5 εκατοµµύρια τα φυσικά
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πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που είναι αιχµάλωτοι και δεν µπορούν να αποπληρώσουν έως 3.000 ευρώ και 3,7 εκατοµµύρια τα
φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που είναι παρόµοια αιχµάλωτοι έως 5.000 ευρώ.
Η βασική φιλοσοφία του νοµοσχεδίου είναι παρεµφερής µε
την ισχύουσα ρύθµιση που τελειώνει στις 31 Μαρτίου. Θυµίζω
ότι είχαµε τότε ψηφίσει «παρών», είχαµε πει ότι είναι σε θετική
κατεύθυνση, αλλά ότι είναι εξαιρετικά ανεπαρκής και άτολµη.
Το κύριο, σε σχέση µε την υπάρχουσα ρύθµιση -που δεν είναι
µια µικρή λεπτοµέρεια, όπως είπαν κάποιοι από τους οµιλητές
προηγουµένως- είναι ότι την απελευθερώνουµε απ’ όλους τους
περιορισµούς. Όλοι όσοι µπορούν να πληρώσουν 20 ευρώ το
µήνα µπορούν να ενταχθούν ουσιαστικά, χωρίς κανένα προηγούµενο προαπαιτούµενο. Δεν χρειάζεται να πληρώσουν οτιδήποτε.
Ακόµα κι αν δεν χρωστούν φορολογικές δηλώσεις, µπορούν να
ενταχθούν, φτάνει να τις καταθέσουν µέσα σε ένα τρίµηνο από
την ένταξή τους κι αυτός είναι ένας όρος που ισχύει σε όλη τη
διάρκεια της ρύθµισης.
Γίνεται προσπάθεια σήµερα, ώστε το ΕΕΤΗΔΕ του 2013 που
έπρεπε να έχει σταλεί το 2013, το 2014 και δεν στάλθηκε να βεβαιωθεί και να σταλεί, για να µπορέσει να µπει µέσα στη ρύθµιση
κι όχι να πληρώνεται µετά ντούκου.
Γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια στις ΔΟΥ, οι οποίες είναι σοβαρά λαβωµένες από την τελευταία ηµιτελή όχι ανασυγκρότηση,
αλλά ουσιαστικά αποδόµησή τους. Γι’ αυτό θα ήθελα από αυτό
το Βήµα να απευθύνω µία έκκληση -ξέρω ότι πολλοί δουλεύουν
στα όρια των δυνάµεών τους- ώστε να µπορέσει να προχωρήσει
και να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των εκκρεµών φορολογικών
δηλώσεων, που ήταν ένας από τους λόγους που άνθρωποι που
ήθελαν και θα µπορούσαν να µπουν στη ρύθµιση που ξεκίνησε
τον προηγούµενο Οκτώβρη δεν µπορούσαν να µπουν. Και είναι
θέµα χρόνου και προσπάθειας να µπορέσουν, έστω µέχρι την τελευταία ηµέρα, εφόσον ολοκληρωθεί η εκκαθάριση να µπουν
τώρα.
Ακόµα δίνεται η δυνατότητα όσων είχαν καταφύγει µε δική
τους θέληση στα δικαστήρια και δεν έχει συζητηθεί ακόµα σε
ακροατήριο η προσφυγή τους, παραιτούµενοι από κάθε ένδικο
µέσο να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τη ρύθµιση.
Ένα χαρακτηριστικό της, επίσης, είναι η απελευθέρωση προς
τα πάνω. Αφαιρείται δηλαδή οποιοδήποτε πρόσχηµα από αυτούς
τους περίπου εξίµισι χιλιάδες, όπως φαίνεται να είναι –ουσιαστικά είναι κάτω από έξι χιλιάδες, γιατί είναι εταιρείες πτωχευµένες κ.λπ.- που χρωστούν γύρω στα 60 δισεκατοµµύρια από τα
77 δισεκατοµµύρια των ληξιπρόθεσµων σήµερα. Είναι ένα target
group, που είναι απολύτως ανελαστικοί σε ρυθµίσεις, δηλαδή
από τα περίπου 60 δισεκατοµµύρια είναι ρυθµισµένα µόλις 220
εκατοµµύρια. Απελευθερώνεται, λοιπόν, οποιοσδήποτε φραγµός, που θα µπορούσε να αποτελέσει πρόσχηµα για τη µη συµµετοχή τους.
Έγιναν προτάσεις, κυρίως από µεριάς της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά νοµίζω και από το Ποτάµι, οι προς τα πάνω, να γίνει γνωστό
ότι εφόσον µπουν θα ελεγχθούν στη συνέχεια από την εφορία,
για να φανεί αν όντως δεν µπορούσαν να πληρώσουν και τα χρωστούσαν τόσο καιρό ή όντως δεν είναι σε θέση πια σήµερα να
πληρώσουν.
Εγώ θα σας πω αυτό το απλό: Αν θέλουµε να µην µπουν αυτοί
που δεν έχουν µπει ποτέ µέχρι τώρα, να το κάνουµε έτσι. Από
τον πιο µικρό οφειλέτη µέχρι τον πιο µεγάλο οφειλέτη, αν τον
προσκαλείς να µπει στη ρύθµιση, ένας λόγος υπάρχει να µην
µπει µε τίποτα, το να του πεις ότι θα µπει στη ρύθµιση και µετά
θα έρθει να τον ελέγξει η εφορία. Αν, λοιπόν, θέλουµε να είµαστε
καθαροί, πρέπει να το αντιστρέψουµε. Να πούµε ότι όσοι δεν θα
µπουν, ενώ µπορούν να µπουν, -γιατί κάποιοι, ξαναλέω, έχουν δικαστικές ιστορίες και δεν µπορούν να µπουν έτσι κι αλλιώς- αυτοί
να είναι σίγουροι ότι, αργά ή γρήγορα, από αυτούς θα περάσει
η εφορία.
Ξέρω ότι κάποιες πολιτικές δυνάµεις και διαχρονικά το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο χτυπάνε το καµπανάκι ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν ρυθµίσεις, αλλά καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης. Εγώ αυτό το θεωρώ πολύ σωστό, αλλά θεωρώ ότι όλα τα
πράγµατα είναι σωστά ή µπορούν να αποδειχθούν και λάθος,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες το συγκεκριµένο χρόνο.
Υπάρχει πάντα ένας σωστός κι ένας λάθος χρόνος για τα πάντα,
ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες.
Εγώ, λοιπόν, θα σας πω αυτό που είπα και χθες στην επιτροπή
για το τι γίνεται µε τα ιδιωτικά χρέη προς το δηµόσιο, τα ληξιπρόθεσµα, σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι ένας πίνακας που κι εγώ
µόλις χθες τον πήρα στα χέρια µου.
Το 2000, που είχαµε περίπου το ίδιο ΑΕΠ -κάτι ελάχιστα πιο
µεγάλο από ό,τι το 2004- τα ληξιπρόθεσµα χρέη ήταν 4,8% του
ΑΕΠ. Νοµίζω ότι µπορείς σε αυτές τις συνθήκες να χρησιµοποιήσεις άνετα οτιδήποτε χρειάζεται, για να δηµιουργήσεις φορολογική συνείδηση.
Το 2010, την πρώτη χρονιά του µνηµονίου, έκλεισαν µε 17%
του ΑΕΠ και έκτοτε έγινε µια έκρηξη πραγµατικά ως προς το
ΑΕΠ. Έτσι φτάσαµε το 2014 να κλείσουµε µε ληξιπρόθεσµα χρέη
προς το δηµόσιο 39,7% του ΑΕΠ. Το 40% του ΑΕΠ είναι χρέη τα
οποία χρωστούν οι πολίτες στο κάθε µορφής κράτος, εκτός από
τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, και νοµίζω ότι αυτό λίγο-πολύ
τα λέει όλα.
Όταν το χρέος προς το δηµόσιο φτάνει το 40%, τα περί φορολογικής συνείδησης, αν προτάσσονται για να εµποδίσουν να
υπάρξουν ρυθµίσεις, είναι κενά λόγια. Αντίθετα, θα έπρεπε να
χτυπήσει, όχι ένα καµπανάκι, αλλά µια τεράστια καµπάνα για το
πού πάµε και τι πρέπει να κάνουµε.
Επειδή ο κ. Κουτσούκος µου ζήτησε χθες τον πίνακα, παρακαλώ να κατατεθεί στα Πρακτικά, για να µπορεί να τον πάρει και
οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος θέλει να τον χρησιµοποιήσει.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ.
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Σε δεύτερη φάση θα συµβεί αυτό που είχαµε πει και εκεί συναντιόµαστε και µε τη σεισάχθεια του ΚΚΕ. Όσοι δεν µπορούν
να πληρώνουν 20 ευρώ το µήνα χρέη προς το δηµόσιο συν 50
ευρώ χρέη προς ασφαλιστικά ταµεία, αν είναι ταυτόχρονα ελεύθεροι επαγγελµατίες, µονοπρόσωπες εταιρείες κ.λπ., συν τα
όποια δάνεια έχουν προς τις τράπεζες, µε όποιον τρόπο τα έχουν
ρυθµίσει -που εδώ είναι η άλλη µεγάλη πληγή- αυτοί µε εισοδηµατικά κριτήρια πια θα µπορούν να απευθύνονται στις επιτροπές,
που θα οριστούν σε µια δεύτερη φάση.
Ξαναλέω ότι δεν θα στείλουµε τριάµισι ή τέσσερα εκατοµµύρια ανθρώπους στις επιτροπές. Διότι αν πάνε στις επιτροπές, για
να ρυθµίσουν εκεί τα χρέη τους µε αυτόν τον τρόπο είτε µπορούν
είτε δεν µπορούν να το κάνουν, θα υπάρξει ένας εφιάλτης, που
θα ξεπεράσει και τον εφιάλτη των ΚΕΠ, που δεν µπορούν να δώσουν µια και έξω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν χέρια ή
πόδια ένα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό έχει λυθεί.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχει λυθεί ακόµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το θέµα µε τις σαράντα τρεις ασθένειες έχει λυθεί απόλυτα. Συγγνώµη για τη διακοπή, αλλά αυτό
είναι αδικία.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Εννοείτε ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν πια ουρές
για να περάσουν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, είναι άλλο οι ουρές.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Μα, γι’ αυτό λέω, γι’ αυτούς που τόσα χρόνια…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οι σαράντα τρεις ασθένειες που λέτε
για χέρια και πόδια έχουν τελειώσει.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Μπορεί να µην εκφράστηκα εγώ σωστά. Αυτό που εννοούσα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που περιµένουν δυο
χρόνια, για να µπορέσουν να πιστοποιηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, ούτε αυτό. Έχει πέσει κάτω από
το µήνα στην Αθήνα. Πλέον, εσείς το διαχειρίζεστε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα στείλουµε, λοιπόν, εκατοµµύρια ανθρώπους
και επιχειρήσεις. Θα στείλουµε µόνο όσους ελεγµένα αδυνατούν
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να µπουν στις υπάρχουσες ρυθµίσεις και εκεί θα υπάρξει και σεισάχθεια.
Μια σηµαντική καινοτοµία αυτού του νοµοσχεδίου είναι το
άρθρο 15, που προβλέπει µερική εξόφληση ως τις 26 Απριλίου.
Πρέπει να σας πω ότι πολύ τολµηρότερο από το άρθρο 15
είναι αυτό που ονόµασαν οι δηµοσιογράφοι «ρύθµιση εξπρές»
και που άνοιξε χθες τα µεσάνυχτα και ήδη έχει µια πολύ µεγάλη
επισκεψιµότητα.
Όσοι δεν µπορούν ή δεν θέλουν να επωφεληθούν γι’ αυτό το
διάστηµα των επτά ηµερών θα έχουν τη δυνατότητα ξανά, όταν
ανοίξει -ελπίζω πριν από το Πάσχα- η ρύθµιση ως τις 26 Απριλίου
να µπορούν να κάνουν κάτι, που δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο, µια
και τώρα είναι πιο δραστικό, αλλά που θα σχετίζεται µε τη ρύθµιση και όλων των υπόλοιπων οφειλών τους.
Θα πετύχει η ρύθµιση; Εγώ πιστεύω ότι κόντρα στις απαισιόδοξες προβλέψεις και της Νέας Δηµοκρατίας και του Ποταµιού
θα πετύχει.
Το λέω αυτό επειδή παίρνω καθηµερινά εκατοντάδες µηνύµατα από ανθρώπους που αγωνιούν για το αν µπορούν να µπουν.
Και τους περισσότερους, τους βεβαιώνουµε ότι µπορούν να
µπουν. Επίσης, όταν αναρτήθηκε για ένα πενθήµερο στο OpenGov, το επισκέφτηκαν πάνω από εξήντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι, αριθµός που θεωρείται πολύ µεγάλος γι’ αυτές τις
διαδικασίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μικρός είναι.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών):
Σε σχέση µε το ΣΔΟΕ, θα ήθελα να πω ότι το κύριο σε αυτό το
άρθρο είναι ότι αποσυµφορούνται, κατ’ αρχήν, οι εφορείες και
αποκαθίσταται ο ρόλος των φύλλων ελέγχου του ΣΔΟΕ. Δεν είναι
πλέον µια έκθεση ιδεών που την παίρνει η εφορεία και πρέπει να
ξανακάνει άλλο ένα εξάµηνο έλεγχο. Και δεν είναι τυχαία γιατί
έχουν «στοµώσει» αυτά.
Και αποκαθίσταται και αναδροµικά, δηλαδή για όσα από αυτά
δεν έχουν προλάβει να αρχίσουν τον έλεγχο οι εφορείες, µε αποτέλεσµα να µπορούν να καταχωριστούν άµεσα στα βιβλία της
φορολογικής διοίκησης και να µπορεί να βεβαιωθεί ό,τι νόµιµο
αποτέλεσµα προκύπτει από εδώ και στο εξής. Και υπάρχει µια
προϋπόθεση, την οποία θεωρούµε όλοι πάρα πολύ βασική: Δεν
θα κλείνει µια τέτοια έκθεση, χωρίς αυτοί που το ΣΔΟΕ καλεί, να
έχουν όλη τη δυνατότητα να παρουσιάσουν όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που µπορεί να αποδεικνύουν
ότι ο έλεγχος δεν γίνεται σε σωστά άτοµα.
Θα πω µια κουβέντα -τελικά θα τον πάρω όλο το χρόνο µου
απ’ ό,τι φαίνεται- για τις τριγωνικές συναλλαγές, δηλαδή για το
άρθρο 21 . Εδώ πρέπει να συµφωνήσουµε. Υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν; Πρόκειται, δηλαδή, για µια σκιαµαχία µε ανεµόµυλους, η οποία θα δηµιουργήσει µια µεγάλη αντάρα -γιατί δεν
είναι µικρές και µεσαίες- στις µεγάλες κυρίως και πολύ µεγάλες
εταιρείες; Γιατί σε αυτά τα πλαίσια γίνονται οι τριγωνικές συναλλαγές, δεν γίνονται από τις µικρούλες.
Αν πούµε, λοιπόν, ότι είναι µία σκιαµαχία και ότι δεν υπάρχουν,
τότε πρέπει, όντως, να το πάρουµε πίσω όπως είναι και να µην
ξανακάνουµε συζήτηση. Αν, όµως, πούµε αυτό που λέει όλος ο
κόσµος, που άρχισε να το λέει ακόµα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και µάλιστα, ότι υπάρχουν και για πολύ µεγάλες εταιρείες, νοµίζω πως θα πρέπει να συµφωνήσουµε πως µε τη µικρότερη δυνατή ζηµιά θα πρέπει να χτυπήσουµε αυτό το φαινόµενο.
Τι ζητάµε ουσιαστικά να αποδειχθεί; Δεν ζητάµε τίποτα περίεργα πράγµατα. Πριν απ’ όλα, ζητάµε, αυτοί από τους οποίους
εισάγουν να µην είναι box company, να µην είναι hell company,
δηλαδή, µια διεύθυνση σε ένα ταχυδροµικό κουτί, αλλά µια κανονική, πραγµατική εταιρεία, µε εργαζόµενους και µε παραγωγή
οµοειδών προϊόντων.
Μερικά πράγµατα ακόµα πέρα αυτό. Θα επαναλάβω αυτό που
είπα στην αρχή. Με την υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει ακριβώς τα κριτήρια ελέγχου, θα ζητήσουµε σε πραγµατικό
χρόνο, δηλαδή στο χρόνο της κάθε εισαγωγής, να υπάρξει ένας
φάκελος για την εισαγωγή αυτή. Από όσους φακέλους φανεί κατευθείαν ότι είναι καθαροί, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέµα, δεν
θα υποχρεωθούν να καταβάλουν καθόλου το 26%.
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Το 26% θα το καταβάλουν µόνο όσοι φαίνεται ότι είναι «καραµπινάτη» περίπτωση ή όσοι βρίσκονται µέσα σε µία γκρίζα ζώνη,
για την οποία πρέπει να υπάρξει έλεγχος. Και επειδή και σε αυτούς σίγουρα θα είναι κάποιοι που δεν θα έχουν τριγωνικές συναλλαγές, περιορίσαµε µε τη νοµικοτεχνική βελτίωση -κάτι που
ήδη ο κ. Σταθάκης είπε στην αρχή- από ένα χρόνο, σε τρεις
µήνες το διάστηµα που θα πρέπει να έχει τελειώσει ο έλεγχος
και ή να καταχωριστεί στο κράτος το 26% ή να επιστραφεί.
Θέλω να θυµίσω ότι αυτό έχει δύο σκέλη, όπως και η ρύθµιση
πριν. Η ρύθµιση, από τη µία ανακουφίζει τον κόσµο και από την
άλλη φέρνει έσοδα σε µία ασφυκτική εποχή.
Και αυτή εδώ έχει δύο σκέλη: Το ένα σκέλος είναι ότι χτυπιέται
το φαινόµενο της φοροαποφυγής -αν τα καταφέρουµε, θα το
δούµε στο επόµενο διάστηµα- και θα έχουµε είσπραξη για το
κράτος. Ουσιαστικά ήταν «καραµπινάτη» φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα, θα έχουµε και φθηνότερα προϊόντα για τους εργαζόµενους και το λαό. Και µην ξεχνάτε πού καταλήγουν τα κόλπα µε
τις τριγωνικές συναλλαγές. Και είναι και ένας λόγος που, για παράδειγµα, το ίδιο προϊόν στη Γερµανία είναι στη µισή τιµή απ’
ό,τι πουλιέται εδώ.
Για τα άρθρα 16 και 17 έχει ζητηθεί ονοµαστική ψηφοφορία
και από τη Νέα Δηµοκρατία. Χθες, κάποιοι οµιλητές της είπαν
χαρακτηριστικά ότι είναι προβληµατικά άρθρα, γιατί δηµιουργούν συγκεντρωτισµό στο πρόσωπο της Υπουργού.
Τι είναι το άρθρο 16 και το άρθρο 17; Είναι τυπικές εξουσιοδοτικές διατάξεις. Το άρθρο 17, µάλιστα, αφορά τις εξαιρέσεις
που δεν µπαίνουν στη ρύθµιση, όπως για παράδειγµα χρέη από
παράνοµες κρατικές ενισχύσεις, χρέη που εντάσσονται σε προπτωχευτικές συµφωνίες που έχουν επικυρωθεί µε δικαστική απόφαση κ.λπ.. Και συνήθως, τα βάζουν έτσι -αντί να τα πουν- το ένα
κάτω από το άλλο, επειδή φοβούνται οι υπηρεσιακοί παράγοντες
ότι µπορεί κάτι να ξεφύγει, ενώ µετά στην εγκύκλιο θα είναι όλα
µέσα.
Εδώ, βέβαια, υπάρχει ένα ερώτηµα που το έθεσα και χθες:
Όταν αυτές οι τυπικές εξουσιοδοτικές διατάξεις πάνε στην
Υπουργό -δηλαδή, είναι αυτή υπεύθυνη- τότε είναι συγκεντρωτισµός. Όταν πάνε στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, είναι
αποκέντρωση. Νοµίζω ότι είναι λίγο αστείο αυτό, εάν σκεφτεί κανείς ότι στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο πρόσωπο
του κ. Θεοχάρη προηγουµένως, της κ. Σαβαΐδου σήµερα, έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί από τους προηγούµενους Υπουργούς Οικονοµικών, Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονοµικών και τον Υφυπουργό Οικονοµικών εκατόν εξήντα οκτώ αρµοδιότητες
–ξαναλέω ανεπιστρεπτί!- που έχουν σχέση µε τη φορολογία.
Και πρέπει να ξέρετε ότι στην πραγµατικότητα, ο φορολογικός
µηχανισµός στο Υπουργείο Οικονοµικών ανήκει κατά 9/10 στη
Γενική Γραµµατεία Εσόδων και µόνο κατά 1/10 σε όλους τους
άλλους µαζί, συµπεριλαµβανοµένου και του ΣΔΟΕ. Είναι φανερό
ότι από την έκδοση δύο εξουσιοδοτικών εγκυκλίων δεν κινδυνεύει η διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
Για το άρθρο 24, νοµίζω πλέον –και θα συµφωνήσω µε την κ.
Λυµπεράκη- ότι δεν έπρεπε να κάνουµε όλες αυτές τις νοµικοτεχνικές βελτιώσεις. Νοµίζω, όµως, ότι µετά απ’ αυτόν τον καταιγισµό των νοµικοτεχνικών βελτιώσεων, είναι και τεχνικά και
πολιτικά άψογο.
Θεωρώ πολιτικά προσβλητικό –πρέπει να το πω αυτό- όσο δεν
γίνεται, τις τοποθετήσεις του ειδικού αγορητή του ΚΚΕ -τις σηµείωσα πρόχειρα την ώρα που τις είπε- όπως: «Το µεγάλο φαγοπότι µε τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα θα συνεχιστεί και
επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Δεύτερον, «Πρόκειται για απαλλαγή
των επιχειρηµατικών συµφερόντων από τις ασφαλιστικές εισφορές η διοχέτευση στο ασφαλιστικό σύστηµα εσόδων από το νέο
φορέα δηµόσιας περιουσίας».
Σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα που λείπουν οι εισφορές από
τους 1,5 εκατοµµύριο ανέργους -και λείπουν σωρευτικά χρόνια
τώρα και όχι µερικούς µήνες- καθώς και οι εισφορές προς τον
ΟΑΕΔ διακοσίων εξήντα χιλιάδων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που έκλεισαν αυτό το διάστηµα, το να λέγεται ότι η διοχέτευση πόρων εκτός ασφαλιστικού συστήµατος στο
ασφαλιστικό σύστηµα εξυπηρετεί τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµ-
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φέροντα, δείχνει χάσιµο του µέτρου. Και νοµίζω ότι αυτό µπορεί
να κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνει, όµως, κακό µόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
Το ίδιο συµβαίνει και όταν γίνεται µια όχι εύκολη προσπάθεια
-το να συνδέεται αυτό, σε σχέση µε το ΣΥΡΙΖΑ, µε το µεγάλο φαγοπότι που όντως ζήσαµε τα προηγούµενα χρόνια- να φτιάξουµε
ένα ταµείο δηµόσιας περιουσίας, που δεν θα είναι το ΤΑΙΠΕΔ.
Εµείς δεν αποσυρόµαστε από την πάλη. Την δίνουµε σήµερα
και θα συνεχίσουµε να την δίνουµε, όσο τουλάχιστον περνά από
το χέρι µας και θα θέλαµε και άλλοι να δίνουν αυτή τη µάχη, όχι
µόνο σε κοινωνικό επίπεδο, που χρειάζεται να δυναµώσει πάρα
πολύ, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, έστω και χώρια –δεν έχει σηµασία αυτό- αλλά για ζητήµατα που άπτονται πραγµατικά στοιχειώδους ανακούφισης του ελληνικού λαού, αλλά ταυτόχρονα
δηµιουργούν και µία βάση, ώστε να µην υπάρχει αυτή η εξάρτηση και αυτή η ασφυξία που σήµερα ζούµε. Μας λυπεί πραγµατικά, όταν βλέπουµε ότι αυτό δεν γίνεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Βορίδης και να ετοιµάζεται ο κ. Μπαλαούρας Γεράσιµος, τελευταίος οµιλητής από τον κατάλογο των αγορητών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα διάφορα. Θα είµαι πολύ
βραχύς σ’ αυτήν την αρχική µου παρέµβαση.
Άκουσα διάφορα για µεταφράσεις νοµοσχεδίων. Εντάξει, τα
αντιπαρέρχοµαι αυτά τα προπαγανδιστικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
τώρα εδώ έχουµε ένα συγκεκριµένο πράγµα, το οποίο θα ήθελα
να καταθέσω, για να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι. Διότι, κοιτάξτε, µεταφράσεις νοµοσχεδίων, σύµφωνοι, εδώ όµως έχετε
φθάσει στο σηµείο στο Υπουργείο Οικονοµικών να εκδίδετε δελτία Τύπου στα ελληνικά και στα αγγλικά –εξαιρετικό αυτό!- δίγλωσσα, στα οποία µάλιστα τα αγγλικά τους είναι άρτια
-εξαιρετικά αγγλικά, µπράβο!- αλλά να διαβάσω και τα ελληνικά
τους τώρα.
Διαβάζω τα ελληνικά. Γιατί είπαµε, µετάφραση, αλλά τουλάχιστον να είναι και καλή! Άµα δεν βγάζεις και νόηµα από τα ελληνικά; Διαβάζω δελτίο Τύπου σηµερινό, 20 Μαρτίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Διαβάστηκε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διαβάστηκε; Καλύφθηκε; Φύγαµε,
άλλο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν ειπώθηκε, πείτε το.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Οφείλω να πω, κύριοι Υπουργοί, ότι
µου έκανε εντύπωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Τα αγγλικά ή τα ελληνικά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τα αγγλικά ήταν εξαιρετικά, κύριε
Σταθάκη, γιατί έχετε εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν
σπουδάσει στην Αµερική και στην Εσπερία και γνωρίζουν καλά
την αγγλική. Λίγο µε τα ελληνικά έχουµε θέµα.
Διαβάζω: «Το Υπουργείο Οικονοµικών πληροφορήθηκε ότι τεχνικές οµάδες εµπειρογνωµόνων ετοιµάζουν λεπτοµερή κατάλογο µε τις πληροφορίες που χρειάζονται αναφορικά σχετικά µε
τις σχεδιαζόµενες µεταρρυθµίσεις». «Αναφορικά σχετικά» δεν
υπάρχει.
Διαβάζω παρακάτω: «Πρόκειται για εξέλιξη την οποία το
Υπουργείο Οικονοµικών κρίνει θετική» –καλό!- «καθώς θα βοηθήσει στις συζητήσεις που διεξάγονται σε επίπεδο Brussels
group, πνεύµα της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου». Επειδή εγώ δεν τα καταλαβαίνω στα ελληνικά, µετά διάβασα στα αγγλικά και τα κατάλαβα.
Κλείνει αυτό το ωραίο δελτίο Τύπου: «Αναµένουµε στον κατάλογο, στον οποίο θα ανταποκριθούµε άµεσα και εποικοδοµητικά». Στον κατάλογο του Brussels group θα ανταποκριθούµε
άµεσα και εποικοδοµητικά; Καλή επιτυχία!
Πάω στο νοµοσχέδιο και συγκεντρώνοµαι σε δύο άρθρα.
Άρθρο 21. Κυρία Υπουργέ, ανησυχώ σφοδρώς. Γιατί; Αυτό
αφορά και τον Υπουργό Ανάπτυξης και θα σας πω γιατί σας
αφορά εξ αντιδιαστολής και τους δύο.
Το φορολογικό δίκαιο δεν είναι ένα εύκολο δίκαιο. Είναι εξαι-
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ρετικά τεχνικό, είναι περίπλοκο, σύνθετο και η έλλειψη κατανόησής του οδηγεί σε πολύ σηµαντικές ζηµιές, αν κάποιος δεν ξέρει
τι ακριβώς κάνει.
Θεωρητικά πάντοτε εισηγούνται συχνά οι Υπουργοί –όσοι
έχουν εµπειρία δηµοσίας διοικήσεως το ξέρουν αυτό- αυτά που
τους ετοιµάζουν οι υπηρεσίες. Συχνά, οι υπηρεσίες κάνουν χονδροειδή σφάλµατα είτε εκ ζήλου είτε εξ αστοχίας. Μας έχει συµβεί αυτό πολλές φορές.
Ακούστε τώρα γιατί ανησυχώ: Εδώ ποια είναι η προστιθέµενη
αξία της ρυθµίσεως που κάνετε; Διότι, όπως ξέρετε, για το θέµα
των τριγωνικών συναλλαγών υπάρχουν προηγούµενες διατάξεις.
Δύο πράγµατα κάνετε στην καινούρια αυτή ρύθµιση, επαναλαµβάνοντας τη βασική δοµή της ήδη υφισταµένης: Το ένα είναι ότι
προσθέτετε δύο νέες κατηγορίες ελεγχοµένων, τη γ’ και τη δ’,
δηλαδή είναι συνδεόµενη εν τοις πράγµασι εταιρεία κ.λπ., όπως
ορίζεται, και τη δ’ περίπτωση, όπου δεν διαθέτει στην έδρα της
η συγκεκριµένη επιχείρηση.
Εγώ δεν έχω καµµία αντίρρηση -το λέω από τώρα- να προστεθεί το γ’ και το δ’ ως διεύρυνση του ελεγκτέου αντικειµένου. Ποια
ήταν, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρακτική µέχρι σήµερα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές και
ποια πρέπει να είναι η φορολογική τους µεταχείριση; Είχαν την
υποχρέωση, πράγµατι, να αποδείξουν ότι δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες του ελέγχου. Εγώ λέω και µε τις γ’ και δ’ προϋποθέσεις
να διευρυνθεί. Καµµία αντίρρηση έως εκεί. Εφόσον απεδείκνυαν,
τότε δεν υπήρχε ζήτηµα αφαιρέσεως της εκπτώσεως. Αυτός
ήταν ο µηχανισµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να έχω την ανοχή σας.
Τον µηχανισµό αυτόν αλλάζετε τώρα. Και τι βάζετε; Τους βάζετε στη δεύτερη περίπτωση, που αφορά α’, β’, γ’ και δ’, την προκαταβολή -τη λέτε «παρακράτηση»- του 26% στο σύνολο του
κύκλου εργασιών. Τους δίνετε τη δυνατότητα και τους πάτε στο
τρίµηνο να αποδείξουν ότι δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες α’, β’,
γ’, δ’ και εποµένως τι να κάνει; Να τους επιστραφεί αυτός ο
φόρος.
Ακούστε τώρα: Λέει η κυρία Υπουργός -γι’ αυτό ανησυχώ- το
εξής: «Μα, θα βγάλω µία υπουργική απόφαση που θα λέω ότι αν
αποδεικνύονται αυτά, µε τις προϋποθέσεις υπουργικής απόφασης και µε τη νοµοθετική εξουσιοδότηση, δεν θα πληρώνει».
Μα, θα έχουν πληρώσει. Το 26% θα το βάλετε σε συναλλαγές
-όπως σωστά είπατε- µεγάλων επιχειρήσεων. Δεν είναι φόρος
αυτό. Δεν είναι κερδοφορία. Αυτό είναι κύκλος εργασιών. Μπορεί, λοιπόν –φανταστείτε- να έχετε µία εταιρεία που κάνει έναν
κύκλο εργασιών 100 εκατοµµυρίων. Στα 100 εκατοµµύρια αυτά
θα τους ζητήσετε να σας φέρουν τα 25, τα 26 και να σας αποδείξουν µετά ότι είναι κανονική η συναλλαγή.
Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, καταλαβαίνετε τι σηµαίνει για
τις επιχειρήσεις αυτό, για τις δικές µας επιχειρήσεις, τις ελληνικές, που δεν διαπράττουν κάτι παράνοµο; Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να βρουν ρευστότητα 26%, να σας τη φέρουν και να
περιµένουν τον έλεγχο για να σας αποδείξουν.
Είναι δυνατόν να θέλετε αυτό το πράγµα; Και φανταστείτε –το
οποίο είναι το πιθανότερο- πάρα πολλές εµπορικές επιχειρήσεις,
πάρα πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να είναι απολύτως κανονικές. Θα σας φέρουν το 26% του τζίρου τους προκαταβολή και θα περιµένουν να αποδείξουν, εν συνεχεία, τι
πρόκειται να γίνει;
Ακούω την κυρία Υπουργό να λέει: «Μα, δεν θα τους πάρουµε
τα λεφτά». Γι’ αυτό ανησυχώ. Ανησυχώ διότι µου φαίνεται ότι η
κυρία Υπουργός δεν έχει καταλάβει τη ρύθµιση που εισηγείται.
Θα τους τα πάρετε τα λεφτά.
Η, δε, υπουργική σας απόφαση, κυρία Υπουργέ, δεν µπορεί
να είναι αντίθετη στον νόµο, γιατί η νοµοθετική εξουσιοδότηση
που ζητάτε ποια είναι; «Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
ρυθµίζονται οι διαδικασίες για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται
για τις περιπτώσεις γ’ και δ’». Ναι, αλλά στο πλαίσιο που ορίζεται.
Δηλαδή, στις περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ, προκειµένου ο φορολογούµενος να µην εµπίπτει στη µη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέ-
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πει να καταβάλει τον παρακρατούµενο φόρο.
Είναι δυνατόν να θέλουµε κανονικές επιχειρήσεις να τις κλείσουµε; Είναι δυνατόν –προσέξτε!- επιχειρήσεις ανταγωνιστικές,
επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται µε άλλες ξένες, να τους φτιάχνουµε και να τους µεταφέρουµε τέτοιο χρηµατοδοτικό βάρος;
Δείτε το.
Πάω στο δεύτερο θέµα: Η Επιστηµονική Έκθεση λέει: «Ως
προς τις συναλλαγές µε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς –Βουλγαρία,
Ιρλανδία, Κύπρος- η διάταξη συνιστά αδικαιολόγητο περιορισµό
των ελευθεριών εγκατάστασης, κυκλοφορίας των εµπορευµάτων
και παροχής υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η κατάσταση που ρυθµίζει η προτεινόµενη διάταξη δεν συνιστά αναγκαίως επίπλαστη
κατάσταση, όπως αυτή η έννοια έχει διαµορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Σας το λένε ότι εδώ έχουµε παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Σας το λέει η Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής. Αυτό
δεν είναι για να µην πιάσουµε τους κακώς συναλλασσόµενους,
αλλά για να έχουµε έναν ορθολογικό τρόπο να τους πιάσουµε
και να µην πληγούν άνθρωποι και εταιρείες που στη µεγάλη τους
πλειοψηφία έχουν κανονικές συναλλαγές.
Δεν µπορεί να µην το λαµβάνετε υπόψιν σας αυτό. Δεν γίνεται
αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Υπουργός Οικονοµικών θέλει
έσοδα. Όχι, όµως, για να έχουµε έσοδα, να κλείσουµε τις επιχειρήσεις. Και σας ξαναλέω ότι εκείνο που κάνουµε είναι απλώς να
τους δηµιουργούµε ένα βάρος.
Λέει περαιτέρω η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής: «Υποχρεούνται προκαταβολικώς να αποδείξουν τι αρνητικά γεγονότα…». Έχετε δοκιµάσει να αποδείξετε αρνητικά γεγονότα; Όχι
ότι κάτι συµβαίνει, αλλά ότι κάτι δεν συµβαίνει. Πώς θα αποδείξεις το αρνητικό γεγονός;
Άρα, λοιπόν, η διάταξη αυτή είναι πρόχειρη. Αποσύρετέ την!
Φέρτε την κανονικά. Έχει δυνατότητες βελτιώσεως. Εγώ συµφωνώ –ξαναλέω- µε τη διεύρυνση του γ’ και του δ’, αλλά όχι µε
αυτές τις επιπτώσεις. Θετική θα ήταν η διάταξη χωρίς αυτά.
Τώρα είναι βαριά αρνητική και εξαιρετικά προβληµατική.
Έρχοµαι στην «Παράκτιο Μέτωπο». Πρώτο θέµα: Τι σας πιέζει;
Άκουσα την απάντησή σας. Αυτή η διάταξη έχει βαριά ιστορία.
Εδώ συζητείται ένα ολόκληρο διήµερο. Έρχεται στην αρχή µε
την κατάργηση του νόµου. Προφανώς, είναι µπούρδα. Αποσύρεται. Έρχεται εν συνεχεία µε την κατάργηση και τη λύση του νοµικού προσώπου, χωρίς να ρυθµίζει τι θα γίνουν οι εργαζόµενοι
και τα ακίνητα. Δεύτερη µπούρδα. Αποσύρεται ξανά. Βελτιώνεται, δήθεν, µε παρέµβαση σε δίκη, η οποία εκκρεµεί µε την αναβολή. Τρίτη µπούρδα. Αποσύρεται. Έρχεται τελικώς µε άλλη,
διαφορετική επιλογή. Μέσα σε δυο µέρες, για ένα µεγάλο στρατηγικό θέµα, για το θέµα του τι θα γίνουν τα ακίνητα, έχετε κάνει
τρεις διαφορετικές επιλογές και καταλήξατε στην απορρόφηση
στην ΕΤΑΔ.
Αφού τώρα δεν είσαστε έτοιµοι να το συζητήσετε αυτό, τι είναι
αυτό που σας πιέζει; Δεν έχετε καταλήξει. Σε δυο µέρες έχετε
αλλάξει τρεις διαφορετικές θέσεις: Να την κλείσουµε, να τη λύσουµε, να απορροφηθεί στην ΕΤΑΔ. Αυτό έγινε µέσα στο διήµερο. Τρεις διαφορετικές επιλογές για την «Παράκτιο Μέτωπο».
Ακούστε πώς είναι η διάταξη διαµορφωµένη τώρα. Μετά ταύτα
εξακολουθεί η διάταξη. Τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Βορίδη,
µε αυτό θα κλείσετε, όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε,
και ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας.
Τι λέτε στην παράγραφο 3: «Η ΕΤΑΔ που έχει απορροφήσει την
«Παράκτιο Μέτωπο» απορροφάται από τον φορέα της εποµένης
παραγράφου µετά την ίδρυσή του». Απορροφάται –ενεστώτας,
τώρα- από τον φορέα που θα ιδρυθεί. Πώς απορροφάται τώρα
από τον φορέα που δεν έχει ιδρυθεί; Μαγικό! Όµως, έστω ότι το
αλλάζαµε και λέγαµε «Θα απορροφηθεί…» -που είναι το ορθόν«…από τον φορέα που θα ιδρυθεί». Ερώτηµα: Δεν τον φτιάχνετε
τον φορέα και να την απορροφήσει τότε, αν αυτή είναι η επιλογή
σας, για να µην έχουµε και όλοι οι υπόλοιποι σκέψεις και αγωνίες;
Που συνδέονται –ξαναλέω- και µε το ΤΑΙΠΕΔ.
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Αυτό το πράγµα –το λέω ξανά, µπορεί να µην έχετε αίσθηση
της διαχρονικότητας της ιστορίας και του θέµατος- έχει πρόβληµα. Γιατί; Διότι αυτά τα ακίνητα µε µάχη εξαιρέθηκαν από το
ΤΑΙΠΕΔ. Με µάχη! Έρχεστε τώρα και ανοίγετε, χωρίς να είστε
έτοιµοι νοµικά, έναν τραχανά που θα γίνει αντιληπτός. Ανοίγετε
ξανά µια συζήτηση για αυτό το θέµα. Για ποιο λόγο; Λέτε: «Θέλω
σε ένα µήνα να φτιάξω την εταιρεία για τους λόγους και τα κοινωνικά κλπ.». Μάλιστα! Γιατί να µην τη φτιάξετε σε ένα µήνα και
να πάρετε απόφαση τότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Βορίδη,
τελειώστε, σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω απλώς µε µία παρέµβαση
που θέλω να δικαιολογήσει και την καταψήφιση.
Παράγραφος 4, η οποία δεν άλλαξε στο φορέα τον καινούριο:
«Ο φορέας που πρόκειται να δηµιουργηθεί θα έχει σκοπό την
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας προς όφελος και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον». Αυτά είναι γενικά αοριστίες. Εντάξει. Παρακάτω: «Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται
-κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ- κυρίως -όχι αποκλειστικώς- για
τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη
στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης».
Πρώτον, γιατί δεν βγάζετε το «κυρίως»; Γιατί αυτό αφήνει ανοιχτή τη συζήτηση να τα κάνει το κράτος ό,τι θέλει.
Δεύτερον, τι τη θέλετε την καινούρια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων; Η ΕΤΑΔ είναι 100% κρατική. Μόνος µέτοχος για τα έσοδά
της είναι το ελληνικό δηµόσιο. Όταν δίνει µέρισµα η ΕΤΑΔ –θέµα
του διοικητικού της συµβουλίου- το 100% πάει στην τσέπη του
δηµοσίου, δηλαδή στον κρατικό προϋπολογισµό. Πάρτε τα από
τον κρατικό προϋπολογισµό και κάντε τα ό,τι θέλετε.
Ποία η χρεία δηµιουργίας νέας εταιρείας, που θα απορροφήσει την ΕΤΑΔ, που έχει απορροφήσει την «Παράκτιο Μέτωπο
Α.Ε.», προκειµένου να κάνει κοινωνική πολιτική; Τι εξυπηρετούν
αυτά;
Με συγχωρείτε, εδώ πραγµατικά όλες οι ενστάσεις, οι απορίες, οι σκέψεις του κατεπείγοντος για τέτοιου είδους πρόχειρες
διατάξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, παραµένουν
στο ακέραιο. Πρέπει να σας προβληµατίσουν. Δεν ξεκινάτε καλά.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Βορίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεράσιµος Μπαλαούρας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έκανα µία τροποποίηση. Μην
το πάρετε ως µία συγκεκριµένη πρόταση, αλλά ως προσπάθεια
για να δώσουµε κάποια µηνύµατα.
Επειδή είναι το πρώτο νοµοσχέδιο για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας, εγώ θα το έγραφα έτσι, διότι θα ακολουθήσουν
πολλά άλλα. Δεν έχουν δίκιο οι συνάδελφοι οι οποίοι λένε –δεν
θα τους ονοµατίσω- «µα εδώ γίνεται ρύθµιση χρεών, δεν πρόκειται περί επανεκκίνησης της οικονοµίας». Είναι λάθος αυτό, διότι
είναι αποδεδειγµένο µε τα εκατοµµύρια των ανθρώπων που οφείλουν σε εφορίες και σε ασφαλιστικά ταµεία ότι, χωρίς το άγχος
που παίζει σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία, θα έχουν πια ρευστό,
για να µπορέσουν να αγοράσουν κάποια πράγµατα για την επιχείρησή τους ή για τον εαυτό τους ή για τα παιδιά τους και εποµένως θα αρχίσει σιγά-σιγά µέσω του πολλαπλασιαστή να
κινείται η οικονοµία.
Το δεύτερο που θα προσέθετα στον τίτλο του νοµοσχεδίου
είναι «η ανακούφιση πληγέντων από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις».
Ήµουν άτυχος προηγουµένως, διότι προηγήθηκε η Υπουργός
κ. Νάντια Βαλαβάνη και δεν µπορώ να µιλήσω πολύ αναλυτικά
για το νοµοσχέδιο. Ήµουν όµως µάλλον τυχερός που µιλάω µετά
από τον κ. Βορίδη και τον κ. Κωνσταντινόπουλο.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος σε ένα κρεσέντο –φαίνεται ότι ο ένας
το µεταδίδει στον άλλον- επιθετικότητας, που ταυτόχρονα φτάνει
στα όρια του αµόκ, εξαπέλυσε µύδρους ακόµα και για τον κ. Νίκο
Κωνσταντόπουλο. Αναφέροντας µία περίπτωση που αφορά τον
Παναθηναϊκό ή τον Ολυµπιακό –δεν θυµάµαι ακριβώς- όταν ένα
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µεγάλο κοµµάτι του παρελθόντος του κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου -που οφείλουµε να το λέµε και να το τονίζουµε- ήταν αγωνιστικό και στη δικτατορία και στις φυλακές και στις εξορίες, είπε
κάτι για να θίξει δήθεν το ΣΥΡΙΖΑ.
Το δεύτερο αµόκ που εξέφρασε ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι
ότι για τον καιρό που είµαστε Κυβέρνηση δεν έχουµε προωθήσει
αρκετά. Μα, είµαστε Κυβέρνηση πενήντα ηµέρες. Σήµερα ψηφίζουµε το δεύτερο σηµαντικό νοµοσχέδιο. Δεν είµαστε πέντε χρόνια σαν και σας, κύριε Κωνσταντινόπουλε, που ξεθεµελιώσατε
την ελληνική κοινωνία.
Δεν θα µιλήσω αναλυτικά γι’ αυτά. Τα είπαν άλλοι συνάδελφοι
και σε άλλες συνεδριάσεις για τους µισθούς, τις συντάξεις, για
το πώς διαλύθηκε τελείως το ισχνό κοινωνικό κράτος που υπήρχε
ή την ανεργία. Θα πω µόνο ότι εµείς ξεπεράσαµε πια σε όλους
αυτούς τους δείκτες την ιστορία. Παγκοσµίως, εν καιρώ ειρήνης,
καµµία χώρα δεν υπέστη τέτοια συµφορά ούτε καν σε µεγάλες
περιόδους λιµών, πανώλης κ.λπ.. Είναι πρωτοφανή αυτά τα
πράγµατα. Ξεπεράσαµε και την ύφεση της Αµερικής.
Αποτελούµε, δυστυχώς, λοιπόν, πρωτοτυπία παγκοσµίως.
Πάνω από αυτήν την πρωτοτυπία της πενταετούς πορείας στην
άβυσσο, είχαµε φόρους και ξανά φόρους, µε κοινωνική εµπάθεια
και εχθρότητα για τους µη έχοντες και µη κατέχοντες.
Στον κ. Βορίδη φαίνεται ότι αρέσει η προπαγάνδα, γι’ αυτό
προσπαθεί να περάσει µηνύµατα. Έπιασε, λοιπόν, ένα δελτίο
Τύπου του Υπουργού Οικονοµικών που ήταν γραµµένο και στα
ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι προφανές πως το έγραψε στα
αγγλικά, γιατί εδώ γίνεται φοβερός πόλεµος και φοβερή παραχάραξη.
Είδαµε το πρόσφατο βίντεο µε «το δάχτυλο» στους Γερµανούς. Το πήραν πίσω και το διόρθωσαν εκ των υστέρων, όταν ο
µισός τουλάχιστον πληθυσµός της Γερµανίας ξεσηκώθηκε, λέγοντας ότι αυτό ήταν προσβολή από τον Υπουργό Οικονοµικών
της Ελλάδας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δίπλα στο κυλικείο υπάρχει µια γκραβούρα από το «Νέο Αριστοφάνη». Δεν έχω χρόνο να αναλύσω τι
δείχνει. Ρίξτε µια µατιά. Είναι της εποχής του Χαριλάου Τρικούπη. Δείχνει τι έκαναν οι δανειστές µας και τι υπέφερε ο ελληνικός λαός.
Εµείς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν θα ακολουθήσουµε την πορεία της υποταγής, αλλά της αντίστασης. Είναι η
πρώτη φορά που τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση ύψωσε το
ανάστηµά της εναντίον της πορείας του ευτελισµού του ελληνικού λαού, µε τα αισθήµατά του, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.
Αποκτήσαµε φίλους που µπήκαν στην πρώτη γραµµή υπεράσπισης των δικαίων µας. Προχθές ακόµα, στην καρδιά του θηρίου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όσο και στον
κ. Βορίδη.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όχι, δεν θέλω τόσο χρόνο όσο
του κ. Βορίδη. Θέλω πολύ λιγότερο.
Προχθές στην καρδιά του θηρίου, στη Φρανκφούρτη, δεκάδες
χιλιάδες διαδήλωσαν και υπήρξαν συγκρούσεις µε την Αστυνοµία. Πού έγινε αυτό; Στη Φρανκφούρτη. Όχι στο Παρίσι, όχι στη
Ρώµη, όχι οπουδήποτε αλλού, αλλά στη Φρανκφούρτη!
Ενηµερώσαµε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ολόκληρη την Ευρώπη, όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, την παγκόσµια κοινότητα για την κρίση. Αλλάξαµε την εικόνα που είχε
καλλιεργηθεί και εµείς «σφυρίζαµε αδιάφορα». Σ’ ένα βαθµό,
συµβάλαµε και εµείς στην εικόνα για Έλληνες τεµπέληδες, Έλληνες κλέφτες, Έλληνες καλοπερασάκηδες, Έλληνες λαµόγια
κ.λπ.. Είπαµε σε ποια κατάσταση ακριβώς βρίσκονται οι Έλληνες
και από τι υποφέρουν.
Χθες βράδυ µεταφέραµε την αγωνιστική αύρα του ελληνικού
λαού στις Βρυξέλλες. Βγάλαµε κόκκινη κάρτα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στους γραφειοκράτες και θυµήθηκα το περίφηµο
ντουέτο Άµποτ και Κοστέλο.
Δεν µπορώ όµως να µη σηµειώσουµε και το σηµερινό αυτογ-
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κόλ και πάλι του κ. Σαµαρά, που δείχνει τη συνέχιση της υπονόµευσης των δικαίων του ελληνικού λαού, συντασσόµενος πλήρως µε τα κοράκια της ευρωπαϊκής ελίτ. Αυτό φαίνεται από
δήλωσή του σήµερα το πρωί την οποία λένε τα µέσα.
Ήδη καταγράψαµε, συνάδελφοι, νίκες. Είναι λίγο έστω και
συµβολικά –που δεν είναι µόνο συµβολικό, αλλά έχει και ουσίατο ότι δεν υπάρχει η µισητή λέξη «τρόικα», ότι διαπραγµατευόµαστε πια όχι µε υπαλλήλους, αλλά µε πολιτικά πρόσωπα; Χθες
το βράδυ ο Πρωθυπουργός της χώρας µας διαπραγµατευόταν
µε άλλα επτά πρόσωπα.
Εµείς καταφέραµε πολλά µέχρι τώρα, στις πενήντα ηµέρες.
Δεν υπάρχει το περίφηµο -email Χαρδούβελη- που µείωνε τις
συντάξεις, που ανέβαζε τους φόρους και όλα αυτά. Δεν υπάρχει
πια το πρωτογενές πλεόνασµα του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι
σηµαντικό. Από εκεί προκύπτει και η εκκίνηση της οικονοµίας την
οποία κάποιοι ειρωνεύτηκαν. Ο Γιούνκερ σήµερα το µεσηµέρι σε
συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι θα δώσει, µέσω των κοινωνικών ταµείων, 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ανθρωπιστική
κρίση στη χώρα µας.
Και πήραµε και νοµοθετικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή και
κουβεντιάζουµε σήµερα, και θα πάρουµε –µην ανησυχείτε ή µάλλον να ανησυχείτε καλύτερα- και άλλες πρωτοβουλίες για τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά. Γιατί δεν είµαστε µια Κυβέρνηση
συνέχεια άλλων κυβερνήσεων. Είµαστε µια τοµή. Αυτό θέλουµε
και αυτό πιστεύουµε και γι’ αυτό µαχόµαστε.
Θα παραφράσω λίγο τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σήµερα στις
Βρυξέλλες. Διαπραγµατευόµαστε, είπε, αλλά κυβερνούµε. Εγώ
θα έλεγα, διαπραγµατευόµαστε και δεν υποτασσόµεθα. Κυβερνούµε χωρίς εντεταλµένους εντολοδόχους από έξω. Κάνουµε
τοµή στην πολιτική ιστορία της χώρας. Συµβαδίζουµε µε τα αισθήµατα και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και των κινηµάτων,
από τη στήριξη του κόσµου της εργασίας. Είναι µεροληπτική η
µατιά µας προς τον κόσµο της εργασίας και µεροληπτικά σε συντριπτικά ποσοστά µάς στηρίζουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Συµβολίζουµε την ελπίδα ταυτόχρονα των ευρωπαϊκών λαών.
Έχουµε όπλα τα οποία είναι πολιτικά –δεν έχουµε χρόνο να τα
κουβεντιάσουµε- είναι και γεωπολιτικά και το κυριότερο είναι ότι
τα αξιοποιούµε. Γιατί µας ειρωνεύτηκε ο κ. Βενιζέλος σήµερα το
πρωί για τις Ηνωµένες Πολιτείες ότι παίρνουν τηλέφωνα και λένε
την άποψή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέρκελ και τα
λοιπά; Γίναµε ξαφνικά φίλοι µε τους Αµερικάνους, µε την Κυβέρνηση των ΗΠΑ; Προφανώς όχι.
Εκείνο που αντιλαµβάνονται οι Ηνωµένες Πολιτείες, διότι
έχουν µια παγκόσµια µατιά για την εξέλιξη του κόσµου είτε σαν
χωροφύλακας είτε σαν ιµπεριαλιστής, είναι ότι µια κρίση που
µπορεί να ξεσπάσει και δεν µπορούν να την ελέγξουν, γιατί δεν
την προκάλεσαν οι ίδιες, µπορεί να πάρει διαστάσεις που να τις
επαναφέρουν και να τις οδηγήσουν ξανά σε ύφεση µε διαστάσεις γεωπολιτικού χαρακτήρα και σηµασίας.
Εµείς, µε τέτοια όπλα, µε τέτοιο στρατό και µε οράµατα θα
κερδίσουµε,
όχι µόνο µάχες, αλλά και τον ίδιο τον πόλεµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπαλαούρα.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δηµήτρης Στρατούλης.
Κύριε Στρατούλη, δικαιούστε δεκαπέντε λεπτά. Θα τα χρειαστείτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Φοβάµαι πως ναι, δυστυχώς, αλλά
έτσι κι αλλιώς στις 20.00’ είναι η ονοµαστική ψηφοφορία, οπότε
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Υπάρχουν κι
άλλοι οµιλητές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Αν υπάρχουν, τότε να συντοµεύσω. Βεβαίως, και αν είναι και Βουλευτές, ακόµη καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Το πρώτο που θέλω να πω σαν παρατήρηση είναι ότι έχει γίνει
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µια προσπάθεια από Βουλευτές, κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας,
αντί να γίνει µια επί της ουσίας συζήτηση για το χαρακτήρα των
ρυθµίσεων των οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, τις οποίες εισάγουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο -που είναι
κάτι που αφορά εκατοµµύρια συµπολίτες µας, αλλά και πολλές
επιχειρήσεις, κυρίως εκατοντάδες χιλιάδες µικρές και πολύ µικρές, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενουςπροσπάθησαν να επικεντρώσουν την αντιπαράθεση στα άρθρα
21 και 24.
Πιστεύω ότι η κ. Βαλαβάνη, η αρµόδια Υπουργός, µε κινήσεις
συγκεκριµένες αφαίρεσε κάθε δυνατό επιχείρηµα, µε τις βελτιώσεις τις οποίες έκανε στα άρθρα 21 και 24, για να επανέλθει η
αντιπαράθεση επί της ουσίας.
Επιβεβαίωσε για άλλη µία φορά και κατά γράµµα ότι για µας
το να θιχτεί η δηµόσια περιουσία είναι θέµα ταµπού και ότι είναι
καταγεγραµµένο στο DNA του ελληνικού λαού το να προστατεύουµε τις δηµόσιες υποδοµές και τις δηµόσιες επιχειρήσεις
στρατηγικής και κοινωνικής σηµασίας, γιατί πιστεύουµε ότι µ’
αυτές ως µοχλό ανάπτυξης µπορούµε να κάνουµε την οικονοµία
µας και την κοινωνία µας να πάρουν µπροστά.
Καταλαβαίνουµε, βέβαια, γιατί δεν έγινε αντιπαράθεση επί της
ουσίας του νοµοσχεδίου. Οι ρυθµίσεις τις οποίες προτείνουµε
είναι οι πιο σωστές και για έναν ολόκληρο κόσµο οι πιο υποστηρικτικές που έχουν υπάρξει στην ιστορία της χώρας. Αναφέροµαι
και στο κοµµάτι, βεβαίως, της κ. Βαλαβάνη που πολύ σωστά το
παρουσίασε, αλλά κυρίως στις ρυθµίσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταµεία.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τη διάθεσή µας και
την πολιτική µας κατεύθυνση, ότι το φέραµε για να λύσουµε δύο
πολύ µεγάλα προβλήµατα, τα αποδείξαµε, γιατί δεχθήκαµε και
προτάσεις που έγιναν από την Αντιπολίτευση και από Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όχι µόνο από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή των ΑΝΕΛ, αλλά και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και του Ποταµιού και άλλων κοµµάτων. Όµως, ακόµα και
όσες δεν µπορούσαµε να φέρουµε, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του νοµοσχεδίου ούτε ως υπουργικές τροπολογίες, τις
φέραµε µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αντιµετωπίσαµε υπαρκτά
προβλήµατα. Εκκρεµότητες που υπάρχουν και προτάσεις πολύ
σωστές και δίκαιες που υποβλήθηκαν θα έρθουν στα επόµενα
νοµοσχέδια µε τη µορφή τροπολογιών.
Θα ήθελα να κάνω ορισµένες διευκρινίσεις και να πω ποιο είναι
το καινούργιο, µε βάση το πώς διαµορφώθηκε από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γιατί αυτό το πακέτο ρυθµίσεων είναι το πιο
συµφέρον που εισάγουµε για τα ασφαλιστικά ταµεία και γιατί
πρέπει να ανταποκριθούν αυτοί και αυτές στους οποίους απευθύνεται.
Ακούστηκε κουβέντα –κυρίως από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει χέρι στα αποθεµατικά της κοινωνικής ασφάλισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακουµπήσει
και δεν θα ακουµπήσει ούτε ένα ευρώ των αποθεµατικών της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι ο κουµπαράς των ασφαλισµένων. Έχω
πει και πάλι ως αρµόδιος στον τοµέα κοινωνικών ασφαλίσεων ότι
είναι η ιερή αγελάδα, που κανείς δεν πρέπει να την πειράζει, γιατί
δεν είναι δική του περιουσία. Η περιουσία και ο κουµπαράς δεν
είναι καµµίας κυβέρνησης που έρχεται και παρέρχεται, αλλά των
ίδιων των ασφαλισµένων και δεν νοµιµοποιούνται να λένε ότι
εµείς βάλαµε χέρι στα αποθεµατικά, αυτοί οι οποίοι και οι οποίες
στήριξαν κυβερνήσεις που κυριολεκτικά καταλήστευσαν, καταλεηλάτησαν τον κουµπαρά των ασφαλισµένων, τα αποθεµατικά
της κοινωνικής ασφάλισης και κατέληξαν από 30 δισεκατοµµύρια
ευρώ που ήταν πριν από το PSI, να µην ξεπερνούν ούτε τα µισά
απ’ ότι ήταν πριν απ’ αυτό το καταστροφικό κούρεµα.
Η τροπολογία την οποία έφερα δεν είναι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Ίσως µερικοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ να µπερδεύτηκαν. Ήταν στο προηγούµενο νοµοσχέδιο
για την ανθρωπιστική κρίση. Ο κ. Μάρδας έχει να κάνει µε τα ρευστά διαθέσιµα για βραχυπρόθεσµες επενδύσεις και δεν έχει
σχέση µε τα αποθεµατικά. Η τροπολογία που έφερε ήταν ακριβώς για να διασφαλίσει τις απαιτήσεις των ταµείων, αν και εφ’
όσον το επιθυµούν, εντελώς εθελοντικά, απέναντι στο δηµόσιο
να µπορούν να αποφασίζουν τα διοικητικά συµβούλια των τα-
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µείων, κάτι το οποίο κάνει το ΙΚΑ µε πολύ µεγάλη ωφέλεια για το
ίδιο εδώ και τέσσερα χρόνια από τις 25 κάθε µήνα µέχρι την 1η ή
τις 2 του επόµενου µήνα, δηλαδή να επενδύει ρευστά διαθέσιµα
και όχι αποθεµατικά, όχι τον κουµπαρά, σε ρέπος του δηµοσίου
µε πολύ καλό επιτόκιο.
Εποµένως, δεν νοµίζω ότι πρέπει όσοι συνέβαλαν ή ανέχτηκαν
ή στήριξαν πολιτικά ή ψήφισαν να λεηλατηθεί η περιουσία και τα
αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων να µας κάνουν και κριτική από πάνω γι’ αυτό που οι ίδιοι έκαναν.
Είπε ο κ. Βρούτσης –δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή- ότι τις βασικές ρυθµίσεις για τις οφειλές στο ασφαλιστικό τις στηρίζει,
αλλά έκανε µία εκτίµηση ότι δεν θα αποδώσει.
Εγώ, επειδή πάντα επικαλούµαι στοιχεία και επειδή των ίδιων
υπηρεσιών προΐστατο ο κ. Βρούτσης ενάµισι µήνα πριν από
εµένα, έχω το επίσηµο έγγραφο που κατατέθηκε και στη Βουλή
και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Σύµφωνα µε αυτό το
έγγραφο, τα αναµενόµενα έσοδα για φέτος -αφού µε το καλό
ψηφίσουµε και µε ευρεία πλειοψηφία, πιστεύω, αυτό το νοµοσχέδιο στη Βουλή- θα είναι 1,46 δισεκατοµµύρια, διότι παίρνουµε
υπ’ όψιν, βεβαίως, ότι θα ενσωµατωθούν και θα µπουν αυτοί που
ήταν και στην παρούσα ρύθµιση, αφού είναι πιο ευνοϊκή.
Δεν είπαµε ότι από την προηγούµενη ρύθµιση η Κυβέρνηση
δεν συγκέντρωσε έσοδα. Δεν το είπα ποτέ ως αρµόδιος Υπουργός στην αντιπαράθεση των δύο ηµερών. Συγκέντρωσε έσοδα.
Απλά λέµε ότι είναι πιο βελτιωµένη η δική µας. Σε σχέση µε ό,τι
είχε µαζέψει πέρσι η προηγούµενη κυβέρνηση µε τη ρύθµιση που
είχε κάνει, µε βάση το 1,46 που σας δίνω, οι αρµόδιες υπηρεσίες
εκτιµούν ότι θα είναι γύρω στα 400 εκατοµµύρια παραπάνω.
Δεν είναι για πέταµα, κύριε Γεωργιάδη, το να αναµένεις από
ρύθµιση που κάνεις 400 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω από ότι
θα είχε µε την προηγούµενη ρύθµιση η Κυβέρνηση για τη φετινή
χρονιά. Το λέω σε εσάς, γιατί συνεχώς µε ρωτάτε από πού θα
βρω τα λεφτά για να µη µειώσω τις επικουρικές συντάξεις. Δεν
νοµίζω ούτε για εσάς ούτε για κανένα ότι είναι για πέταµα. Ήδη
το έχει παραδεχθεί και ο προηγούµενος Υπουργός Εργασίας, ο
κ. Βρούτσης.
Δεν είναι εδώ ο κ. Βρούτσης, αλλά να του πω ότι µέχρι το
τέλος του µεσοπρόθεσµου, δηλαδή µέχρι τις αρχές του 2019,
εκτιµάται ότι τα έσοδα για κάθε χρόνο θα είναι περίπου 500 εκατοµµύρια ευρώ, διότι είναι εκατό οι δόσεις για όποιον τις επιλέξει
και ξέρετε ότι εκατό δόσεις διά του δώδεκα κρατάνε οκτώ και
κάτι χρόνια. Εποµένως, αυτό το απαντάµε επίσηµα.
Είχε πει ο κ. Βρούτσης για τα πρόστιµα, εκεί που διαγράφουµε
τις προσαυξήσεις να µη διαγράψουµε τα πρόστιµα για εισφοροδιαφυγή και παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας. Είναι κοινός
τόπος και γι’ αυτό στο νοµοσχέδιο έχουµε βάλει συγκεκριµένη
φράση µέσα στη ρύθµιση που λέει ότι εξαιρούνται από τη διαγραφή των προσαυξήσεων τα αυτοτελή πρόστιµα. Είναι τα πρόστιµα που βάζει το ΣΕΠΕ και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ.
Εποµένως, συµφωνούµε και το κάνουµε. Αλίµονο να επιβραβεύαµε εισφοροδιαφυγή και µαύρη εργασία και µάλιστα Κυβέρνηση, που κορµός της είναι δύναµη της ριζοσπαστικής
Αριστεράς.
Ο κ. Καµµένος έκανε πολύ καλές παρατηρήσεις για το άρθρο
31. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Το έχουµε βελτιώσει το άρθρο. Θέλαµε να έχουν, σε περιπτώσεις πτώχευσης, συγχώνευσης και
λοιπά, αλληλέγγυα ευθύνη διάφορα κορυφαία στελέχη της επιχείρησης και να µην στηρίζονται πίσω από αχυράνθρωπους
ογδόντα και ογδόντα πέντε χρονών.
Έκανε παρατήρηση και αυτός και άλλοι Βουλευτές και από το
ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δηµοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και από άλλους, όπως και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, να µη βάλουµε τα µέλη των ΔΣ των επιχειρήσεων ή τους µετόχους, γιατί
θα δηµιουργηθεί πρόβληµα. Με νοµοτεχνική βελτίωση βγάλαµε
τα µέλη των ΔΣ. Βγάλαµε, όπως είδατε, και τους µετόχους. Και
είναι µόνο διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι αυτοί που κατά
νόµο είναι υπεύθυνοι για την επιχείρηση και λοιπά. Όµως, είναι
µία βεντάλια, ώστε να µη βρίσκουν οι εργαζόµενοι ή το ΙΚΑ, που
έχουν τις αξιώσεις, αχυρανθρώπους ογδόντα πέντε χρονών που
τους βάζουν µόνο γι’ αυτή τη δουλειά ορισµένοι κακόπιστοι επι-
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χειρηµατίες. Εποµένως, και αυτό το έχουµε διορθώσει.
Αυτό που είπε ο κ. Κεγκέρογλου να βάλουµε στην ευνοϊκή ρύθµιση που κάνουµε για τους φορείς του δηµοσίου, τοπική αυτοδιοίκηση, όλη τη γκάµα των αγροτικών συνεταιρισµών το κάναµε.
Το φέραµε σήµερα µε τη νοµοτεχνική βελτίωση.
Για τα ιδρύµατα πρόνοιας νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
που όντως έχουν πρόβληµα, µιλήσαµε το πρωί. Επικοινώνησα
µαζί του, για να δούµε τι νοµοτεχνική βελτίωση θα κάναµε.
Όµως, στην πορεία διαπιστώσαµε και εγώ και αυτός από τις αρµόδιες υπηρεσίες ότι είχε γίνει επί ευθύνης δικής του στο Υπουργείο µία βελτιωµένη ρύθµιση εκατόν ογδόντα δόσεων και είπαµε
ότι κρατάµε αυτή τη ρύθµιση. Το συµφωνήσαµε κιόλας.
Τώρα, να πάω στην ουσία και να σας πω γιατί καλούµε τους
Βουλευτές και τις Βουλευτίνες όλων των κοµµάτων να ψηφίσουν
το νοµοσχέδιο και κυρίως -καθόσον µε αφορά- και το κοµµάτι
που αφορά τις ρυθµίσεις οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Το πρώτο είναι ότι µε αυτά που προτείνουµε θεωρούµε ότι θα εισπράξουµε συσσωρευµένες ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές προς φορείς ασφάλισης. Η εικόνα που έχω –και που
ζήτησα σήµερα- είναι ότι είναι ένα εκατοµµύριο περίπου οι οφειλέτες. Οφείλουν στα ασφαλιστικά ταµεία 15.216.000.950 ευρώ
κύρια οφειλή. Οι προσαυξήσεις είναι 6.303.000.000 ευρώ. Δεν
είναι δηλαδή για πέταµα.
Του άλλου όταν του διαγράφεις είτε ολόκληρες τις προσαυξήσεις είτε το 80%, το 70%, το 60% ή το 50% είναι ουσιαστική
ανάσα, γιατί είναι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι. Άρα, εκεί θέλουµε
να δώσουµε ανάσα στα ασφαλιστικά ταµεία.
Γνωρίζουµε ότι από τις πολιτικές του µνηµονίου και της λιτότητας έχασαν έσοδα, είναι µεγάλη η ανεργία, ενάµιση εκατοµµύριο άνεργοι δεν δίνουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία που
τα στερούνται, µειώσεις των µισθών σηµαίνει µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, γενίκευση των ελαστικών µορφών εργασίας
µε τετράωρα και τρίωρα, σηµαίνει λιγότερο ένσηµο και εποµένως, πρέπει αυτά τα οποία έχασαν τα ταµεία αυτά τα πέντε χρόνια, όπως είναι και η µείωση κατά 5% των εργοδοτικών εισφορών
από την προηγούµενη κυβέρνηση, να βρούµε ένα τρόπο να αναπληρωθούν.
Το δεύτερο είναι ότι δίνουµε τη δυνατότητα και στους ίδιους
που οφείλουν να βγάλουν από επάνω τους αυτό το βάρος, που
δεν τους αφήνει να έχουν ασφαλιστική ενηµερότητα και να συνεχίσουν την επιχειρηµατική τους ή την προσωπική τους δράση.
Και γι’ αυτό λέµε ότι ταυτόχρονα µε την ανακούφιση των εσόδων
των ασφαλιστικών ταµείων µε την ενίσχυση των εσόδων, είναι και
ανακούφιση των ίδιων των µικρών, πολύ µικρών, µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και αυταπασχολουµένων, για να συνεχίσουν την οικονοµική δραστηριότητά τους. Γι’ αυτό και στον τίτλο αναγράφεται: «…για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». Είναι, δηλαδή,
ένας παράγοντας για να επανεκκινήσει.
Πόσο χρόνο έχω ακόµα, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχετε χρόνο,
κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Ωραία.
Τώρα, λοιπόν, ποιες είναι οι διαφορές από προηγούµενες ρυθµίσεις και γιατί ζητάµε την ψήφο όλων των Βουλευτών και των
Βουλευτριών;
Το πρώτο είναι ότι στη ρύθµιση υπάγονται όλες οι οφειλές,
ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Οι εκατό δόσεις παρέχονταν για
ύψος οφειλής µέχρι 15.000 ευρώ από την τελευταία ρύθµιση της
προηγούµενης κυβέρνησης. Τώρα, το όριο δεν υπάρχει και µπορούν και παραπάνω.
Ασκήθηκε κριτική γιατί βάζουµε και τους πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ. Βάζουµε και τους πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ,
για να µπουν επιτέλους σε κάποια ρύθµιση, αλλά καταργούµε
ταυτόχρονα χαριστικές ρυθµίσεις, οι οποίες υπήρχαν -και θα τις
αναφέρω παρακάτω- για τους µεγαλοοφειλέτες του πάνω από 1
εκατοµµύριο ευρώ. Εµείς λέµε «όλοι σε µια ρύθµιση, αυτή για
όλους και για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα». Υπήρχαν
χαριστικές ρυθµίσεις και νόµοι, όπως για παράδειγµα, το άρθρο
48 του ν.3943 του 2011 που καταργούµε µε το παρόν νοµοσχέδιο, που έδινε δυνατότητα σε µεγαλοοφειλέτες να κάνουν ρυθ-
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µίσεις τετρακοσίων χρόνων. Καταργούµε, λοιπόν, αυτή τη ρύθµιση και µε πολύ διαφάνεια λέµε: «Όλοι εκεί».
Δεύτερον, το επιτόκιο αποπληρωµής γνωρίζετε ότι µε τη ρύθµιση της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν 4,56%, ενώ µε το νοµοσχέδιο λέµε ότι για όσους χρωστάνε µέχρι 5.000 ευρώ,
καθόλου επιτόκιο ετήσιο, εφόσον µπουν στη ρύθµιση. Εφόσον
είναι πάνω από 5.000 ευρώ, αντί για 4,56% που ίσχυε, γίνεται
3%».
Τρίτον, µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κάναµε σήµερα,
αποδεχθήκαµε την πρόταση του κ. Πετράκου, του κ. Βρούτση,
του κ. Καµµένου και άλλων Βουλευτών -να µην τους αδικώ- να
κάνουµε περισσότερες κλίµακες. Ανακοίνωσα ότι από τρεις κλίµακες τις κάνουµε πέντε και είπαµε τα εξής: Εάν κάποιος αποπληρώσει εφάπαξ θα έχει 100% µείωση των προσαυξήσεων. Εάν
κάποιος κάνει από µία µέχρι τριάντα έξι δόσεις θα έχει 80% µείωση των προσαυξήσεων από τέλη, τόκους κ.λπ.. Εάν κάποιος
κάνει από τριάντα επτά µέχρι πενήντα δόσεις θα έχει 70% διαγραφή των προσαυξήσεων. Εάν κάποιος κάνει από πενήντα µία
έως εβδοµήντα δύο δόσεις θα έχει 60% µείωση των προσαυξήσεων. Και εάν κάνει εβδοµήντα τρεις έως εκατό δόσεις θα έχει
50% διαγραφή των προσαυξήσεων, έναντι 20% που είχε η τελευταία ρύθµιση της προηγούµενης κυβέρνησης.
Εποµένως, έχουµε ένα «µπουκέτο» επιλογών, οι οποίες πραγµατικά δίνουν τη δυνατότητα σε όσους είναι «µε το µαχαίρι στο
λαιµό», τουλάχιστον από το λαιµό τους να το βγάλουν.
Επίσης, κάναµε το εξής: Δώσαµε δυνατότητα ρύθµισης έως
και πρόσφατων οφειλών, δηλαδή όσες έγιναν ληξιπρόθεσµες
στις 2-3-2015. Το λέω για συναδέλφους και συναδέλφισσες που
δεν ήταν το µεσηµέρι στη Βουλή όταν το ανακοίνωσα. Δεν είναι
πλέον για όσες είναι ληξιπρόθεσµες την 1η Φεβρουαρίου του
2015, αλλά έχει µπει και όλος ο Φλεβάρης µέσα σε αυτή την ιστορία και άρα µπορούν και ως ληξιπρόθεσµη και την εισφορά τους
του Φλεβάρη να τη ρυθµίσουν, έναντι της 1ης Οκτωβρίου 2014,
που ήταν η προηγούµενη ρύθµιση.
Επίσης, το είπα και πριν παρενθετικά, δίνουµε δυνατότητα σε
όσους ήταν στην πρόσφατη ρύθµιση της Κυβέρνησης ή της προηγούµενης κυβέρνησης, να ενταχθούν όλοι στη νέα ρύθµιση και
εξήγησα στην επιτροπή µε ποιο τρόπο, ώστε να µην θεωρείται
προσθετικά «αποπλήρωσε τόσες, συν εκατό». Τη διαφορά αυτών
που αποπλήρωσε από τις εκατό.
Έχουµε αλλάξει την προϋπόθεση για να ενταχθεί. Προϋπόθεση, λοιπόν, είναι να δώσει τις εισφορές του Μαρτίου. Είχαµε
θέσει σαν προϋπόθεση να έχει δώσει τις τρέχουσες εισφορές
του Φλεβάρη και του Μάρτη. Βγάζουµε και το Φλεβάρη έξω και
λέµε: Να είναι συνεπής και να δώσει τις τρέχουσες εισφορές του
Μαρτίου, γιατί µας έχουν πει τις δυσκολίες που έχουν πολλοί
ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Επίσης, µπορεί να υποβάλει το αίτηµά του µέχρι τις 30 Απριλίου του 2015. Σε ερώτηση η οποία µου έγινε, είπα ότι θα γίνει
κατά βάση ηλεκτρονικά. Σε σύσκεψη που είχα σήµερα µε την
ΗΔΙΚΑ, µου είπαν ότι µέχρι την επόµενη Παρασκευή θα είναι
έτοιµη η ηλεκτρονική πλατφόρµα, οπότε να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν.
Επίσης -αναφέρω τα καινούρια που κάναµε, σε σχέση µε την
προηγούµενη ρύθµιση- δώσαµε τη δυνατότητα σε όσους είχαν
µηδενικό εισόδηµα το 2014, να µπορούν να µπουν στη ρύθµιση
µέχρι τις 31 Μαρτίου του 2016 και να αρθούν ταυτόχρονα όλα
τα µέτρα που είχαν παρθεί, όπως εισπρακτικά µέτρα, διώξεις και
άλλα, απέναντί τους.
Επίσης -όπως είπα πριν- µε ειδική διάταξη κάνουµε πιο εύκολη
την αποπληρωµή των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισµούς, σε δηµόσια προνοιακά ιδρύµατα
κ.λπ. µε εκατόν πενήντα δόσεις και µε 50% διαγραφή της επαύξησης.
Επίσης, ικανοποιούµε ένα αίτηµα. Θέλω να το τονίσω, γιατί σήµερα είναι ιστορική µέρα και µόνο γι’ αυτό. Είναι ιστορική µέρα.
Όλα τα κόµµατα έχουν πει ότι συµφωνούν σε αυτό. Προχωρήσαµε στην αποποινικοποίηση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµένων προς τα ασφαλιστικά τους
ταµεία, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΕΑ, που ποινικοποιούνταν αν χρώστα-
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γαν δικές τους εισφορές στο δικό τους ασφαλιστικό ταµείο και
η µεγαλύτερη τιµωρία τους ήταν ότι δεν θα έπαιρναν σύνταξη,
για το δικό τους ταµείο.
Το εξαιρούµε για όσους παρακράτησαν εισφορές εργαζοµένων και δεν τις απέδωσαν -είναι φυσιολογικό αυτό- αλλά για δική
τους εισφορά στο ασφαλιστικό ταµείο. Ήταν ο αναγκαστικός
νόµος 86 της χούντας του 1967. Πάλευαν οι ΓΣΕΒΕΕ, οι ΕΣΕΕ
και οι φορείς τους δεκαετίες τώρα αυτό να καταργηθεί. Σήµερα
µε την ψήφο, πιστεύω, σε αυτό το άρθρο όλων των Ελλήνων Βουλευτών, θα καταργηθεί.
Επίσης, στο επιχείρηµα το οποίο µπαίνει και είναι εύλογο, ότι
«ναι, είναι ευνοϊκή η ρύθµιση, αλλά έχουµε και τις τρέχουσες,
πώς θα ανταποκριθούµε;» που λένε πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες, δίνουµε δυνατότητα επιπρόσθετα από τις δύο ασφαλιστικές κατηγορίες που είχε δώσει η προηγούµενη κυβέρνηση
µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2016, να κατεβαίνουν ασφαλιστική
κατηγορία -άρα να δίνουν λιγότερα- για άλλη µια ασφαλιστική
κατηγορία, οπότε η µηνιαία εισφορά ή η διµηνιαία -που τη δίνουν
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες- να περιοριστεί.
Είπα ότι είµαστε ανοικτοί και στην ελεύθερη επιλογή. Ο καινούριος διοικητής που θα αναλάβει, ο κ. Τάσος Πετρόπουλος, ο
έγκριτος εργατολόγος, το πρώτο που το οποίο θα ανακοινώσει
ότι θα κάνει είναι µια αναλογιστική µελέτη για να δούµε πώς µπορεί να προχωρήσει και αν µπορεί να προχωρήσει αυτό το
πράγµα. Πιστεύω ότι µπορεί, αλλά να το δούµε και από αναλογιστική µελέτη.
Από εκεί και πέρα, κάναµε ορισµένες διευκρινήσεις, όπως είναι
η σχέση των οφειλετών προς το ΚΕΑΟ ή προς τα ασφαλιστικά
ταµεία, προθεσµίες κ.λπ.. Λύνουµε το πρόβληµα που είχαν τα εργατικά συνδικάτα, οι εργαζόµενοι των οποίων οι επιχειρήσεις
έκλειναν, απορροφούνταν, συγχωνεύονταν και όταν διεκδικούσαν είτε τα εργασιακά τους και τα µισθολογικά τους είτε το ΙΚΑ
-οφειλές τις οποίες είχαν- βρίσκονταν µπροστά σε αχυράνθρωπους µεγάλης ηλικίας. Το «µεγάλης ηλικίας» ξέρετε, πως έχει το
ακαταδίωκτο, γιατί δεν µπορούν να µπουν φυλακή και κρύβονταν
από πίσω τους επιχειρηµατίες επιτήδειοι. Το λύνουµε, λοιπόν,
αυτό και διευρύνουµε αυτό το «µπουκέτο» των υπεύθυνων και µε
την προσωπική τους περιουσία, ώστε να µπορούµε να βρίσκουµε
άκρη.
Επίσης, σας είπα, ότι µε το άρθρο 34 καταργούµε µια χαριστική διάταξη του Δεκέµβρη του 2014, σύµφωνα µε την οποία το
ΙΚΑ, όχι µόνο αν έβγαινε τελεσίδικη απόφαση για τους µισθούς
υπερηµερίας των εργαζοµένων έναντι στην επιχείρηση θα
έπρεπε να πάρει υπ’ όψιν τη δικαστική απόφαση, ώστε να ορίσει
ασφαλιστικές εισφορές, να κάνει πράξη επιβολής ασφαλιστικών
εισφορών στο αποτέλεσµα τελεσίδικης απόφασης, αλλά η φωτογραφική διάταξη του Δεκέµβρη του 2014 έδινε δυνατότητα και
εξωδικαστικά, αν υπήρχε συµβιβασµός.
Ξέρετε ότι εργαζόµενοι –να µην πω ποιων επιχειρήσεωνακόµα και δεκαοκτώµισι χρόνια διεκδικούν δεδουλευµένα από
επιχειρήσεις. «Με το µαχαίρι στο λαιµό» «άντε, κάτι θα πάρετε»
θα µπορούσαν εύκολα να υποστούν τον εκβιασµό να κάνουν
έναν εξωδικαστικό συµβιβασµό ότι δεν τους χρωστάει η επιχείρηση 20 εκατοµµύρια αλλά 5 εκατοµµύρια και το ΙΚΑ αντί να
βάλει εισφορές στα 20 εκατοµµύρια που τους χρωστάει να βάλει
εισφορές στα 5 εκατοµµύρια, να ανακαλέσει πράξεις επιβολής
κ.λπ..
Ήταν ιδιαίτερα χαριστική αυτή η ρύθµιση και γι’ αυτό καταργείται.
Σας καλώ και πάλι να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο. Πιστεύουµε ότι
µ’ αυτό το νοµοσχέδιο αποδεικνύουµε και έµπρακτα, αγαπητέ
συνάδελφε, φίλε και σύντροφε Νίκο Φίλη, ότι η Κυβέρνηση, όχι
µόνο θα εφαρµόσει το πρόγραµµά της κατά γράµµα, αλλά ήδη
αρχίζει να το εφαρµόζει κατά γράµµα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δε µας είπατε για τα πετρέλαια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο για ένα δευτερόλεπτο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Βεβαίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Η αντιπαράθεση µε τη
Νέα Δηµοκρατία για τη συγκεκριµένη τροπολογία έχει τα στοιχεία του πολιτικού ορθολογισµού. Αντιπαρατέθηκε χθες ο κ. Γεωργιάδης σε µένα για το ζήτηµα αυτής της τροπολογίας στην
οποία αναφέρεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε χαρακτηρίσει χαριστική,
είχε αντιπαρατεθεί στη Βουλή, είχε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία και ο Νίκος Φίλης που ήταν τότε διευθυντής στην «Αυγή»
το είχε και πρωτοσέλιδο.
Της Νέας Δηµοκρατίας την αντιπαράθεση την καταλαβαίνω.
Ήρθε ο Άδωνις Γεωργιάδης µε τον οποίον έχω χαοτικές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, αλλά µε επιχειρήµατα είπε: «Κύριε
Στρατούλη, εµείς νοµίζουµε ότι είναι σωστή η τροπολογία και
επειδή είναι σωστή, δεν θα την αποσύρετε». Απάντησα εγώ γιατί
δεν είναι στα όρια του πολιτικού ορθολογισµού.
Αλλά, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλε, έρχεστε σωρηδόν, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι επί
τέσσερις συνεδριάσεις δεν ψηφίζατε αυτή την τροπολογία, γιατί
τη θεωρούσατε χαριστική. Ανέβαινε µαζί µας στα έδρανα ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, ο κ. Κουκουλόπουλος και διαφωνούσε. Ήρθατε µε την πέµπτη ψηφοφορία τα 2/3 των
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να την ψηφίσετε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν
είναι στα όρια του ορθολογικού πολιτικού λόγου και της αντιπαράθεσης. Είναι άλλου αντικειµένου πράγµατα αυτά. Και εσείς
που την ψηφίσατε εγκαλείτε σήµερα τον ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό που
εσείς ψηφίσατε και θεωρούσατε σωστό, γιατί δέκα µέρες που
είναι ανοιχτή η Βουλή δεν έφερε τροπολογία να τον καταργήσει.
Η έµπρακτη απάντηση είναι το άρθρο 21 που προτείνει η κ.
Νάντια Βαλαβάνη, η αρµόδια Υπουργός. Δείχνει το δρόµο ότι
στις τριγωνικές συναλλαγές ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αυτό που πρέπει
και ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του.
Εσάς δεν σας καταλαβαίνω. Αν αισθάνεστε ενοχές όσοι από
εσάς του ΠΑΣΟΚ το ψηφίσατε, βγείτε µε µια δηµόσια αυτοκριτική και πείτε «ψηφίσαµε µια χαριστική ρύθµιση». Ένα κοµµάτι
του λαού µπορεί να σας συγχωρέσει. Όχι όµως να µεταφέρετε
ευθύνες και σε εµάς για κάτι που εσείς ψηφίσατε και εµείς αντιδικήσαµε σφόδρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
η κ. Βαλαβάνη, για να ανακοινώσει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε. Αναφέρθηκε ονοµαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν έχετε τον
λόγο, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
Κυρία Βαλαβάνη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Είναι µια νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία µου ήρθε από
διάφορες πλευρές, συµπεριλαµβανοµένου και του κ. Βεσυρόπουλου. Δεν είχα ακούσει εκείνο το κοµµάτι, γιατί έλειπα εκείνη
τη στιγµή. Έχει σχέση µε την ένταξη των χρεών προς την τοπική
αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθµού. Δίπλα στις αντίστοιχες λέξεις –
χρέη, εννοείται- προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού προστίθεται η λέξη
«και νοµικά πρόσωπα αυτών».
Στο τέλος πάλι που λέει: «Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ»,
προστίθεται η φράση «ή του οικείου νοµικού προσώπου». Αυτό
είναι για να καλυφθούν επιχειρήσεις όπως ο ΕΣΝΑ όπως η ΔΕΥΑ.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ.
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, για µισό λεπτό έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω
τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον Υπουργό, ο οποίος είχε πει
ότι ήταν χαριστική η διάταξη που έφερε η Κυβέρνηση και την
οποία ψηφίσαµε. Εµείς είπαµε ότι θεωρούσαµε ότι ήταν σωστή.
Ο ίδιος την χαρακτήρισε ως µια χαριστική διάταξη προς τον κ.
Βαρδινογιάννη και προς τον κ. Λάτση.
Ρωτώ: Η Κυβέρνηση γι’ αυτή τη χαριστική διάταξη θα φέρει
τροπολογία, η οποία θα την αλλάξει και θα επιστραφούν τα
λεφτά στο δηµόσιο ή απλά θα εκδικηθεί εµάς και θα κρατήσουν
τα λεφτά, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Βαρδινογιάννης και ο κ. Λάτσης;
Αυτό είναι το ερώτηµα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι εκτός διαδικασίας. Είµαστε τόσες ώρες και λέµε τα ίδια πράγµατα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Απλά, κύριε Κωνσταντινόπουλε, το ερώτηµα να το κάνετε στον κ. Βενιζέλο που σας είπε
την πέµπτη φορά να το ψηφίσετε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα δεν το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μισό λεπτό.
Δεν έχουν τοποθετηθεί δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Επειδή µου ζήτησαν τον λόγο και δύο Υπουργοί, αλλά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που δεν τοποθετήθηκαν καθόλου περιµένουν όλη την ηµέρα, θα παρακαλούσα τους κυρίους
Υπουργούς να διευκολύνουµε και να δώσουµε τον λόγο στους
δύο Κοινοβουλευτικούς, που δεν µίλησαν καθόλου, για έξι λεπτά
αυστηρά και µετά τον λόγο θα πάρουν οι Υπουργοί που θέλουν
να τοποθετηθούν.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε συνολικά εννέα λεπτά στη διάθεσή
σας. Θέλετε να κάνετε χρήση και των εννέα λεπτών τώρα;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα τα χρησιµοποιήσω όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των λοιπών κοµµάτων –
κατά δήλωση Υπουργού- πριν ξεκινήσω θα ήθελα κι εγώ να σχολιάσω τα όσα είπαν κάποιοι προλαλήσαντες, ειδικότερα, τα όσα
ειπώθηκαν από κάποια κόµµατα που συγκυβερνούσαν για σαράντα χρόνια τώρα, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρούµε ότι δεν δικαιούται να οµιλεί για κανέναν απολύτως λόγο.
Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ που θεωρείται απ’ όλους
ως η µεγαλύτερη εγκληµατική οργάνωση στην Ελλάδα -κι όχι
µόνο- για όλα όσα έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία χρόνια, ποινικά κυρίως.
Σήµερα πρέπει να πληρωθούν -εκτός των υπολοίπων τοκογλυφικών υποχρεώσεων της πατρίδας µας για τις οποίες συµφώνησαν διάφοροι «Ναιναίκοι» της πολιτικής- και 165 εκατοµµύρια
ευρώ προς την «GOLDMAN SACHS» ως µέρος των τόκων τοκογλυφικών χρεών. Αυτό υπεγράφη το 2001 επί Πρωθυπουργίας
Σηµίτη και µε Λουκά Παπαδήµο ως Διοικητή της Τραπέζης της
Ελλάδος. Συµφωνήθηκε τότε, προκειµένου να ελαφρυνθεί το δηµόσιο χρέος της πατρίδας µας, το οποίο ήταν προϋπόθεση για
την ένταξη της πατρίδας µας στον παράδεισο της Ευρωζώνης
και ταφόπλακα του εθνικού νοµίσµατος. Σύµφωνα µε τη συµφωνία αυτή που κρατήθηκε µυστική για δύο χρόνια -µέχρι το 2003,
µέχρι να µπούµε δηλαδή πανηγυρικά µε πλαστά στοιχεία στην
Ευρωζώνη- πήραµε 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε τους διάφορους τόκους έως το 2039 θα πρέπει να πληρώσουµε 13 δισεκατοµµύρια -πολύ καλή συµφωνία- µέσω ενός δαιδαλώδους
συστήµατος ανταλλαγής επιτοκίων, offshore εταιρειών και πάει
λέγοντας.
Το 2012 µε Λουκά Παπαδήµο Πρωθυπουργό και Βενιζέλο
Υπουργό Οικονοµικών θεωρήθηκε ότι το εν λόγω οµόλογο ανήκει
σε µια ιδιαίτερη κατηγορία χρέους, η οποία στην πορεία φάνηκε
ότι έγινε µε δόλιο τρόπο, διότι λίγο αργότερα, µε το PSI δεν συµπεριελήφθη καθόλου στο κούρεµα, ενώ κουρεύτηκαν τα οµόλογα των ΔΕΚΟ, των ασφαλιστικών ταµείων, των µικροοµολογιούχων και γενικώς πάσης φύσεως ιδιωτών.
Για να θυµηθούµε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για το ν.
2801/1998 επί Πρωθυπουργίας Σηµίτη και Γιάννου Παπαντωνίου
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Υπουργού Οικονοµικών, για τα πανωτόκια. Να θυµηθούµε τον
τέως Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανθόπουλο, που κατηγορείται
για τοκογλυφία -εξάλλου τους άρεσε γενικώς- να θυµηθούµε
επαναλαµβάνω τις βαλίτσες του Τσουκάτου, τις µίζες…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι για εγκλήµατα και φόνους.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κανείς δεν έχει κατηγορηθεί από
µας για φόνους. Κύριε Γρηγοράκο, κανείς από µας δεν κατηγορείται για φόνους και θα αποδειχθεί περίτρανα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κατηγορείστε για φόνους.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εµείς όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γρηγοράκο, σας παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όχι εµείς. Όποιος κατηγορείται, να
τιµωρηθεί και να πάει φυλακή. Καθήστε τώρα και ησυχία.
Να µην µιλήσουµε για τις µίζες του Τσουκάτου που ήταν µέρος
των µιζών, γιατί το έτερο µιζοφόρο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον Χριστοφοράκο µε τις καταγγελίες του και
τις καταθέσεις του, πηγαίνανε εκεί τα υπόλοιπα των µιζών. Να
µην µιλήσουµε για τον Παπαντωνίου, για τον Τσοχατζόπουλο, για
τον Παπακωνσταντίνου της λίστας Λαγκάρντ, ξανά για τον Βενιζέλο µε τα υποβρύχια, µαζί µε τον Παπακωνσταντίνου και πάει
λέγοντας.
Για τις συµβάσεις µε τη «HOCHTIEF» επί Υπουργίας Σηµίτη…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι για φόνους!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μην φωνάζετε! Είστε γραφικός.
Κάτσε κάτω τώρα και µη µιλάς καθόλου! Πονάει. Το ξέρουµε.
Για τις συµφωνίες µε τη «HOCHTIEF», όπου η πρώτη συµφωνία έγινε βάσει αγγλικού Δικαίου και θα επιδικάζονται οι διαφορές στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου. Γι’ αυτό και η
«HOCHTIEF» πήρε 500 εκατοµµύρια ευρώ από τον ελληνικό λαό,
µέσω του ΦΠΑ, το οποίο δεν απέδωσε στο ελληνικό δηµόσιο και
δεν µπορούµε τα λεφτά αυτά να τα πάρουµε πίσω λόγω των συµφωνιών που υπέγραφαν οι δικοί σας άνθρωποι. Αυτά τα λεφτά
ζητάτε τώρα από τον ελληνικό λαό, µε όλα αυτά τα αίσχη τα
οποία συµβαίνουν και πάει λέγοντας.
Να µην µιλήσουµε φυσικά για την απαξιωτική ατάκα του κ. Θεοχάρη περί του κ. Ματθαιόπουλου. Ναι, ήταν ο δήµιος ο οποίος
µε πολύ χαρά εξέτιε όλα αυτά τα οποία η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ αποφάσιζαν. Το έκανε µε περίσσεια χαρά το κόµµα,
το οποίο επί της ουσίας είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του µεγαλύτερου διαπλεκόµενου, του Μπόµπολα, του ονόµατος που δεν
µπορούσε να πει η κ. Βαλαβάνη, προχθές που την προκαλούσαν
στην επιτροπή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε προεκλογικά και για τρία χρόνια τουλάχιστον µιλούσε δυνατά, µιλούσε για σεισάχθεια, µιλούσε για λογιστικό έλεγχο όλων αυτών των χρεών όπως προείπαµε, των
σιχαµένων οµολόγων που υπέγραφαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Μιλούσατε για κουρέµατα, µιλούσατε για το κατοχικό
δάνειο όπου µε το «στρίβειν δια του αρραβώνος» πάτε να το ξεχάσετε και αυτό ή να αποπληρώσετε ελάχιστο τίµηµα σε σχέση
µε το πραγµατικό κόστος. Μιλούσατε για τις πολεµικές αποζηµιώσεις, λέγατε ότι ο Υπουργός, προς τιµή του, θα υπογράψει
το δικαίωµά του να απαιτηθούν τα λεφτά που έχουν επιδικαστεί
για την περίπτωση του Διστόµου.
Γιατί δεν το κάνετε; Αφού το δίκιο είναι µε το µέρος µας, µε το
µέρος της Ελλάδος θα έπρεπε να είχε γίνει και να µην είναι προϊόν καµµίας συναλλαγής. Πάει και το κάψιµο, το σκίσιµο των µνηµονίων, πάνε όλα.
Δυστυχώς, από όλα αυτά πήγατε στη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, που προσπαθούµε να δούµε τι λέει εντός Ελλάδος,
τι λέει εκτός Ελλάδος. Η ουσία είναι ότι πρόκειται περί ενός µνηµονίου, ασχέτως εάν το έχετε βαφτίσει αλλιώς, περί ελέγχου από
την τρόικα, ασχέτως εάν το έχετε βαφτίσει αλλιώς. Ξαφνικά γίνατε υπερβολικά θρήσκοι, πολλά βαφτίσια σε σχέση µε όλα όσα
έχουν γίνει. Την αλήθεια θα τη δείτε στο επίσηµο κείµενο του Eurogroup στα αγγλικά, το οποίο εάν το µεταφράσετε, µε όποιον
τρόπο και να το µεταφράσετε θα δείτε περί τίνος πρόκειται. Ευχόµεθα µετά από τέσσερις µήνες να µας διαψεύσετε, αλλά πολύ
φοβούµεθα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
Επίσης, η πιο τρανή απόδειξη ότι αυτή η συµφωνία είναι ένα
µνηµόνιο, είναι οι αντιδράσεις του κ. Γεωργιάδη, του µεγαλύτε-
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ρου φαν, λάτρη των µνηµονίων, ο οποίος περιχαρής το στηρίζει,
το υποστηρίζει και σας λοιδορεί και δυστυχώς, µάλλον δεν έχετε
να πείτε και τίποτα.
Και φτάσαµε στις χθεσινές αποφάσεις της τριµερούς, όπου
στο πλαίσιο της συµφωνίας του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Δεν µας έχετε πει ποιων. Δεν το
φέρατε προς συζήτηση καν ακόµα. Έχει περάσει τόσο καιρός.
Δεν µιλάµε προς ψήφιση. Αφήστε το αυτό, δεν πειράζει. Δεν ξέρουµε τι γίνεται µε αυτήν την υπόθεση.
Επίσης, διαβάζουµε κάπου αλλού, σε όσα αντλήσαµε σχετικά
µε τα όσα συνέβησαν χθες, τις συνοµιλίες, ότι ο συµβιβασµός
που, όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει το SPIEGEL έσωσε τα προσχήµατα, είναι σε δύο επίπεδα µε στόχο να µείνει ζωντανή η συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας καλείται να παρουσιάσει πακέτο
µεταρρυθµίσεων -πάλι µεταρρυθµίσεις- που θα ψηφιστεί άµεσα,
ώστε να απελευθερωθούν τα κέρδη -ή µέρος τους- των κεντρικών τραπεζών ύψους 1,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε τους πιστωτές ότι η
Κυβέρνηση θα παρουσιάσει, το συντοµότερο, κατάλογο µεταρρυθµίσεων που θα ξεκλειδώσουν την τελευταία δόση, παρέχοντας στην Ελλάδα ρευστότητα, καθώς ο χρόνος µετρά ανάποδα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο που τιτλοφορείται: «Ρυθµίσεις για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας» δεν είναι ακριβώς νοµοσχέδιο για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας, είναι λειψό, έχει να κάνει περισσότερο µε µερική ανακούφιση. Ευχόµεθα να ανακουφιστούν
όσο το δυνατόν περισσότεροι. Εµείς θα το υπερψηφίσουµε επί
της αρχής. Θα ψηφίσουµε όσα ζητήµατα έχουν να κάνουν µε τις
εκατό δόσεις. Θα αναφέρουµε αργότερα τι θα κάνουµε µε κάποια άσχετα άρθρα άσχετα.
Προτάσεις δεν βλέπουµε για την επανεκκίνηση της οικονοµίας,
έναν αναπτυξιακό νόµο που θα αφορά την πρωτογενή παραγωγή, την επανεκκίνησή της, την προστασία, την ανάπτυξη, που
θα προστατεύει τα ελληνικά προϊόντα, τους Έλληνες εργαζόµενους, τις ελληνικές υπηρεσίες από οτιδήποτε αλλοδαπό και εισαγόµενο.
Ελπίζουµε να µην κατηγορηθούµε για ρατσισµό, να µην κληθεί
ο Παναθηναϊκάκιας µέσω του Μπάµπη να µας ασκήσει κάποια
νέα δίωξη.
Σαφώς και δεν βλέπουµε να γίνονται κινήσεις σχετικά µε το
ΕΣΠΑ, το οποίο είναι ΕΣΠΑ για λίγους, για πολύ λίγους γίνεται
µέχρι τώρα. Είναι τεράστια κονδύλια για είκοσι - τριάντα ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες όλων των εταιρειών που λυµαίνονται
επί της ουσίας όλα τα έργα. Δεν βλέπουµε να γίνεται κάτι για επιδότηση όλων των ανωτέρω.
Περιµένουµε πώς και πώς να δούµε τι θα γίνει µε αυτόν τον
περίφηµο συµψηφισµό χρεών, που τον ζητάει όλος ο εµπορικός
-και όχι µόνο- κόσµος.
Πολύ βασικό είναι ότι δεν βλέπουµε να παίρνετε µέτρα για την
προστασία των Ελλήνων από τις τράπεζες. Είναι οι µόνες που
ωφελήθηκαν επανειληµµένως από το 2009 έως και τώρα µε τη
συνεχή ανακεφαλαιοποίηση, χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ
στην πραγµατική οικονοµία, µε την αµνήστευση των τραπεζιτών,
µε εκείνη την τροπολογία για την οποία η Χρυσή Αυγή κατέθεσε
σήµερα τροπολογία για κατάργησή της. Αργότερα θα αναγνωστεί και ελπίζουµε να δείτε τι εννοούµε.
Θυµάστε ότι τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ξαφνικά
έφεραν µία τροπολογία από το πουθενά που αµνήστευαν τους
τραπεζίτες που έδιναν θαλασσοδάνεια στα κόµµατα.
Επιτέλους, να υπάρξει άµεση εφαρµογή των νόµων, όπως στο
άρθρο 95 του Συντάγµατος παράγραφος 5 –υπενθυµίζουµε- που
λέει ότι η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις
δικαστικές αποφάσεις και υπάρχουν πλέον εκατοντάδες υπέρ
δανειοληπτών εις βάρος των τραπεζών. Όπως ό,τι ορίζει το
άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, όπως ό,τι είχε κάνει προσωρινά
το 2008 µε Υπουργική Απόφαση ο κ. Φώλιας, ΦΕΚ 1353 που
έλεγε τα ανωτέρω, αλλά που πήγε χαµένο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Συγχωρείστε µε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν δεν κάνετε λογιστικό έλεγχο του χρέους που µετά από αυτό
θα ακολουθήσει κούρεµα µεγάλου τµήµατος, όπως λέγατε. Και
γίνεται, κύριε Γεωργιάδη, έχει γίνει σε άλλες χώρες κι έχει γίνει
νόµιµα και το έχουν καταφέρει, αρκεί να υπάρχει φιλοπατρία,
αρκεί να υπάρχει αγάπη για το δίκαιο, αρκεί να υπάρχουν προϋποθέσεις που περιµένουµε, αλλά δυστυχώς, δεν βλέπουµε να
υφίστανται.
Πρέπει να γίνει άµεσα απαιτητό το κατοχικό δάνειο που δεν
είναι 11 δισεκατοµµύρια αλλά είναι εκατοντάδες δισεκατοµµύρια
ευρώ, τεκµηριωµένο. Είµαστε η µοναδική χώρα που δεν το
έχουµε πάρει. Όλες οι υπόλοιπες χώρες που είχαν συνάψει αναγκαστικό δάνειο µε τη Γερµανία το έχουν πάρει, ενώ η Ελλάδα δεν
έχει πάρει τίποτα απολύτως.
Μία πρόβλεψη: Επειδή σε τέσσερις µήνες η συµφωνία της 20ης
Φεβρουαρίου που είχε γίνει, µάλλον µετά από τόσους µήνες, θα
τελειώσουν τα ψέµατα και θα βρούµε ποιος λέει αλήθεια και
ποιος ψέµατα. Μετά θα δούµε και τη µεγάλη συγκυβέρνηση που
σιγά σιγά έχουν αρχίσει να την ψελλίζουν διάφοροι µε διάφορους τρόπους ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Δηµοκρατίας και λοιπών δηµοκρατικών δυνάµεων.
Ως επίλογο, επαναλαµβάνω ότι όλα αυτά χρειάζονται θάρρος,
τόλµη, φιλοπατρία και πάθος για το δίκαιο, χωρίς να το βάζουµε
στη ζυγαριά για να δούµε αν µπορούµε ή δεν µπορούµε. Γι’ αυτό
µην αναρωτιέστε γιατί η Χρυσή Αυγή δεν φθίνει. Ανεβαίνει, είναι
τρίτη πολιτική δύναµη, παρ’ όλα τα βρώµικα µέτρα που έχουν
χρησιµοποιήσει διάφοροι παραπολιτικοί, παραδικαστικοί κύκλοι
κάνετε όλα αυτά µέρος όσων λέει η Χρυσή Αυγή που τα πήρατε
σε πολλές των περιπτώσεων τα αντιγράψατε σε διάφορους τοµείς, αλλά δεν τα εφαρµόζετε στην πράξη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης. Αµέσως µετά να ετοιµάζεται ο
κ. Σταθάκης.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο
ειδικός αγορητής της παράταξής µας, καθώς και οι συνάδελφοι
που µίλησαν, νοµίζω ότι έκαναν µία πολύ εµπεριστατωµένη και
πλήρη τοποθέτηση πάνω σε όλα τα θέµατα που αφορούν και το
νοµοσχέδιο, αλλά και τη γενικότερη πολιτική και οικονοµική συγκυρία στην οποία έρχεται για τη συγκεκριµένη συζήτηση στη
Βουλή.
Εγώ θα περιοριστώ σε τρία σύντοµα σχόλια που έχουν σχέση:
Το πρώτο µε το νοµοσχέδιο, το δεύτερο µε τη συνάντηση και τα
προβλήµατα ή τις προοπτικές που δηµιουργεί την τελευταία και
τρίτον για το δηµόσιο λόγο της Κυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, τα θετικά, κύριε Στρατούλη τα
ψηφίζουµε και µάλιστα µε επίγνωση ότι η δουλειά που κάνατε
και που κάνετε είναι µία δουλειά που φέρνει µεγάλο βάρος, απαιτεί µεγάλη προσπάθεια και σε αυτό τιµούµε αυτήν τη δουλειά και
ψηφίζουµε τα θετικά, γιατί είναι βελτιωµένη σε µερικά θέµατα
από την παλαιότερη ρύθµιση, απλώς παρατείνει την προηγούµενη ρύθµιση και φέρνει ορισµένες σηµαντικές βελτιώσεις και
γι’ αυτό το ψηφίζουµε και πάµε παραπέρα.
Ο σκοπός βέβαια του νοµοσχεδίου δεν είναι να επανεκκινήσει
την οικονοµία. Δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό. Είναι να εισπράξει
ορισµένα έσοδα σε µία κρίσιµη στιγµή, όπου η συνεχιζόµενη µείωσή τους δηµιουργεί ολοένα και µεγαλύτερο πρόβληµα.
Ποια ήταν η πορεία των εσόδων τους τελευταίους µήνες; Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση έπρεπε να φέρει πολύ συγκεκριµένα στοιχεία για την πορεία των εσόδων, γιατί πραγµατικά αυτό είναι το
πρόβληµα που δηµιουργεί. Επίσης, σήµερα βλέπουµε και την
επίµονη προσπάθεια να εγκαλούµε τέσσερα εκατοµµύρια οφειλέτες να έρθουν να πληρώσουν, όταν προεκλογικά τους λέγαµε
«µην πληρώσετε». Πιστεύω ότι αυτή η αντίφαση θα συνοδεύει
αυτήν την Κυβέρνηση και τους επόµενους κρίσιµους µήνες.
Άρα, λοιπόν, το πραγµατικό πρόβληµα για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας δεν το αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
και γι’ αυτό θα πρέπει η Κυβέρνηση να προβληµατιστεί γύρω από
τις γενικότερες αυτές εξελίξεις.
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Πραγµατικά, συνδέεται µε αυτό και η συνάντηση που έγινε
χτες. Διότι αν είχε υλοποιηθεί το πρόγραµµα του τελευταίου
µήνα, θα ήταν πάρα πολύ εύλογο να µην γίνει, θα ήταν µια τυπική
διαδικασία το Eurogroup. Και αν απλά η Κυβέρνηση είχε πείσει
τους εταίρους µας, θα υπήρχε συµφωνία, χωρίς να χρειάζονται
όλες αυτές οι βαρύγδουπες και µεγάλες συναντήσεις, που κατά
τα άλλα, είναι συνήθεις και γίνονται σε σταθερούς χρόνους κάθε
φορά.
Το δεύτερο σχόλιο, λοιπόν, που θέλω να κάνω αφορά αυτό
που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι µπήκε σε τροχιά η χώρα και
το πρόγραµµα. Κατ’ αρχήν, αν ο χρόνος δεν αξιοποιείται, είναι
φανερό πως ό,τι κερδίζει σε χρόνο το χάνει σε χρήµα. Κάθε
εβδοµάδα που κερδίζει η Κυβέρνηση νοµίζοντας ότι κερδίζει
χρόνο για να µεταθέσει το πρόβληµα της µεγάλης απόφασης,
που δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι ρήξη ή αν θα είναι ένας έντιµος συµβιβασµός, όπως λέει, χάνεται και ένας µήνας για τη
χώρα. Αυτή είναι η αναλογία, δυστυχώς.
Τι ακριβώς έγινε χθες; Πρώτον, επιβεβαιώθηκε ότι η συζήτηση
γίνεται για το 30% του προγράµµατος, αυτό που εξορκίζατε,
γιατί κάποια στελέχη σας, ανάµεσα στα οποία και ο Υπουργός
Οικονοµικών, το έβαλαν κάποια στιγµή. Δεν γίνεται για όλα τα
θέµατα που αφορούν την ουσία του προγράµµατος και αυτά που
εσείς παρουσιάσατε ως εναλλακτικό πρόγραµµα.
Δεύτερον, όσον αφορά την ατζέντα των µεταρρυθµίσεων, δεν
υπάρχει ουσιαστική απάντηση για τις µεταρρυθµίσεις. Εκρίθη
ανεπαρκής προφανώς η αρχική πρόταση του κ. Βαρουφάκη,
γιατί δεν είναι κοστολογηµένη και δεν καλύπτει τους τοµείς που
χρειάζεται. Γι’ αυτό σήµερα άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει
ότι δεν µας έβαλαν περιορισµένο χρόνο, προφανώς γιατί δεν ξεκινήσει καν αυτή η επεξεργασία που προαπαιτείται, προκειµένου
να υπάρξει σοβαρή και υπεύθυνη πρόταση για το σύνολο των µεταρρυθµίσεων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να αντιπαραβάλει ο ελληνικός λαός
τις σηµερινές δηλώσεις του κ. Τσίπρα µε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων εταίρων µας και της κ. Μέρκελ, για να καταλάβουµε τι
ακριβώς έγινε χθες. Διότι είναι σαφές ότι µέτρα που δεν έχουν
πολιτικό κόστος δεν µπορεί να παίρνονται, όταν κοστολογηµένες
µεταρρυθµίσεις σηµαίνουν και προϋποθέτουν και µέτρα δηµοσιονοµικής απόδοσης.
Το ερώτηµα είναι ποιο είναι το µίγµα. Για το µίγµα δεν λέτε
απολύτως τίποτα. Επαναλαµβάνετε µε επίµονο τρόπο ορισµένες
επιδιώξεις, που είναι έξω από την πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Η προηγούµενη Κυβέρνηση έθεσε κάποιες κόκκινες γραµµές.
Εγώ θέλω να µάθω τις πραγµατικές κόκκινες γραµµές που συζητάτε µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Αυτό µε βάζει σε µεγάλη περίσκεψη, όταν δεν έχετε φέρει εδώ τη συµφωνία για να
τη συζητήσουµε, γιατί ακριβώς εκεί είναι το µεγάλο σας πρόβληµα. Δεν είναι µόνο οι δηµιουργικές ασάφειες, δεν είναι µόνο
το ότι υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβληµα, είναι και το ότι θα αποκαλυφθεί από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε θέσει τις κόκκινες
γραµµές που προεκλογικά ισχυριζόσασταν ότι είναι εφικτές σε
αυτές τις συζητήσεις.
Έρχοµαι στο τρίτο θέµα, που είναι, κατά τη γνώµη µου, και το
πιο σοβαρό και παρακαλώ την προσοχή σας.
Μετά και τις χθεσινές εξελίξεις, δυστυχώς, συνεχίζεται ένα επικίνδυνο παιχνίδι, που αφορά το δηµόσιο λόγο της Κυβέρνησης.
Πρέπει να αναδιπλωθείτε και να αλλάξετε τακτική. Ζούµε σε έναν
πόλεµο εντυπώσεων, πόλεµο λέξεων και τίτλων. Άλλος ο δηµόσιος λόγος εντός της χώρας, άλλος εκτός. Σε µια εποχή που η
πληροφορία µεταδίδεται σε χρόνο dt είναι απόλυτα βέβαιο ότι
οτιδήποτε λέγεται, όπου και να λέγεται, αποτελεί πάραυτα στοιχείο επεξεργασίας για όλο τον κόσµο.
Καταφέρατε να φέρετε την Ελλάδα στο προσκήνιο θετικά ή
αρνητικά. Αρνητικά, κατά την γνώµη µου, τον τελευταίο καιρό,
παρ’ ότι ξεκινήσατε µε πολύ µεγάλες ελπίδες. Όµως, είναι φανερό πως τώρα ό,τι και να λέµε είναι σε απόλυτη συνάρτηση µε
αυτό που ακούει ο καθένας.
Το λέω αυτό, γιατί είναι ωραίο να βρίσκεσαι στην επικαιρότητα
και στην πρώτη γραµµή της διεθνούς και εγχώριας δηµοσιότη-
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τας και είναι ωραίο να σε συζητάνε και να µιλάνε για σένα. Είναι
πάρα πολύ άσχηµο, όµως, για τα συµφέροντα της χώρας να σε
αντιµετωπίζουν µε τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τη χώρα τις τελευταίες µέρες, όλες οι δυνάµεις, φίλιες και εχθρικές, που υπάρχουν στον κόσµο.
Φεύγοντας από τις λέξεις και καταφεύγοντας στην ουσία των
πραγµάτων, υπάρχει και κάτι άλλο που είναι ανησυχητικό. Διαφαίνεται στο εσωτερικό της Κυβέρνησης µια µεγάλη διάσταση.
Είναι αυτοί που υποστηρίζουν µια πραγµατικά πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική και είναι αυτοί που υποστηρίζουν µια στρατηγική που ακουµπά σε ανύπαρκτες εναλλακτικές λύσεις και σε
ανύπαρκτους εναλλακτικούς δρόµους.
Να τη λύσετε, κύριοι της Κυβέρνησης, αυτή την αντίφαση,
γιατί θα κινδυνεύσει η χώρα. Θα κινδυνεύσει η χώρα όταν καλλιεργείται η εντύπωση ότι υπάρχουν εναλλακτικοί δρόµοι έξω
από την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και την ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν υπάρχει κανένας εναλλακτικός δρόµος.
Το δεύτερο σηµείο, για να κλείσω, αφορά αυτό το δηµόσιο
λόγο. Είναι αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται αυτές τις µέρες στη
Βουλή και υποβαθµίζει, ουσιαστικά, κάθε µορφή συζήτησης και
πολιτικού πολιτισµού στο Κοινοβούλιο. Ας πάψουµε πια να διαχωρίζουµε σε προδότες και πατριώτες τους Έλληνες. Ας πάψουµε να µιλάµε για µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς, όταν
βλέπετε στην πράξη ότι αυτό που εσείς επιδιώκετε είναι µια αναθεώρηση ορισµένων πλευρών της µνηµονιακής συνταγής.
Γιατί, λοιπόν, να µην καθίσουµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις του
δηµοκρατικού τόξου µαζί, να καθορίσουµε τις κόκκινες γραµµές,
για να ενισχύσουµε την προσπάθεια της Κυβέρνησης, όταν δίνει
αυτές τις µάχες και διαπραγµατεύεται –υποτίθεται- σκληρά για
τα συµφέροντα της χώρας.
Γιατί να µην ενισχυθεί η διαπραγµατευτική δύναµη της Κυβέρνησης, µέσα από µία συνεννόηση και συναίνεση, πάνω από τις
αντιπαραθέσεις αυτές, που οδήγησαν τελικά την Ελλάδα και
µετά τις εκλογές να συνεχίζει το ίδιο τρόπο αντιπαράθεσης που
είχε και πριν απ’ αυτές;
Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι, έστω και τώρα, παρ’ ότι φαίνεται ότι
είναι αργά για να κάνετε πίσω, µπορείτε να κάνετε πίσω κάτω
από ορισµένες προϋποθέσεις και ελπίζω οι πιο νουνεχείς στην
παράταξή σας να σας οδηγήσουν σ’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Από εδώ και πέρα, για να ξέρετε -και κυρίως όσοι συνάδελφοι
θέλουν να προλάβουν την τελευταία πτήση και πρέπει να ξέρουν
το χρόνο- θα µιλήσουν δύο Υπουργοί, ο κ. Σταθάκης για δεκαπέντε λεπτά και ο κ. Βαρουφάκης για δεκαοκτώ λεπτά.
Ο χρόνος της δευτερολογίας του κ. Σκανδαλίδη και του κ. Παναγιώταρου ενσωµατώθηκε στην πρωτολογία. Θα µιλήσουν -το
πάω µε ανάστροφη φορά, ως είθισται- ο κ. Κόκκαλης, ο κ. Παφίλης, η κ. Λυµπεράκη, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Πετράκος, εφόσον επιθυµούν, από τρία λεπτά.
Το θέµα της ονοµαστικής ψηφοφορία επί της αρχής, που ζήτησε η Χρυσή Αυγή, δεν εισήχθη και ξεκαθαρίστηκε αυτό από το
πρωί. Μετά µένει η ονοµαστική ψηφοφορία για τέσσερα άρθρα,
για την οποία έχει κάνει αίτηση η Νέα Δηµοκρατία και κλείνουµε.
Αυτή να είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα.
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο. Θα µας υποχρεώσετε, βέβαια,
αν δεν εξαντλήσετε και τα δεκαπέντε λεπτά όχι τους εν Αθήναις
διαµένοντας, αλλά τους συναδέλφους της περιφέρειας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι εµφανές από την τοποθέτηση του κ. Βορίδη ότι η Αντιπολίτευση αρνείται να κάνει κριτική στην πολιτική της Κυβέρνησης
επί της ουσίας, δηλαδή, το αν η απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου
ήταν µια σηµαντική απόφαση για την πορεία της χώρας και αν η
επιβεβαίωση, χθες το βράδυ, της πορείας που άνοιξε µε τη Συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου είναι όντως ένα σηµαντικό βήµα.
Οπότε, δεν ασκούν κριτική -που αυτό θα περίµενα- στη χθεσινοβραδινή απόφαση ή στη στρατηγική που εφαρµόζει η Κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ απλή η στρατηγική µας –να σας την
υπενθυµίσω- ότι η χώρα µπορεί να εγκαταλείψει τις µνηµονιακές
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πολιτικές και µε ασφαλή τρόπο να οδηγήσει σε µία στρατηγική
και οικονοµική πολιτική, η οποία θα βγάλει την ελληνική κοινωνία
και οικονοµία από το τέλµα. Αυτή είναι η στρατηγική µας.
Εκεί, λοιπόν, που περίµενα να κάνει κριτική στη χθεσινοβραδινή
ίσως απόφαση, κάνει κριτική στη µετάφραση. Δηλαδή, παίρνει το
αγγλικό κείµενο, µας λέει ότι µιλάµε κακά ελληνικά, ότι δεν ξέρουµε να µεταφράζουµε τις αγγλικές ανακοινώσεις µας και επανέρχεται επί µακρόν δηµαγωγώντας στην ακρίβεια των λέξεων
που χρησιµοποιήθηκαν στο αγγλικό ή ελληνικό κείµενο. Όµως,
αυτή η µεγάλη µεταστροφή από την ουσία στη µετάφραση, αν µη
τι άλλο υποδηλώνει µια δηµαγωγική διάθεση, µια διάθεση λογοπαίγνιου και αδυναµία άσκησης κριτικής επί της ουσίας.
Η ίδια αυτή στρατηγική επιλέχθηκε και για τα επίµαχα θέµατα
-στα οποία θα σταθώ για λίγο- που αφορούν το παρόν νοµοσχέδιο. Το παρόν νοµοσχέδιο έχει δύο σηµαντικά θέµατα. Έχει τη
ρύθµιση των οφειλών των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι µια µεγάλη και σηµαντική τοµή που εισάγεται, όπως το ίδιο ισχύει και
για τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό είναι το παρόν νοµοσχέδιο.
Εντούτοις, θα σταθώ στα δύο θέµατα, τα οποία φαίνεται ότι
κυριάρχησαν στη στρατηγική της Αντιπολίτευσης, στο άρθρο 24
και στο άρθρο 21.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε το άρθρο 24, να ερµηνεύσω την
αρχική πρόθεση της Κυβέρνησης. Η «Παράκτιο Μέτωπο», κύριε
Βορίδη, δεν είναι µια εταιρεία αγγελικά πλασµένη, όπως την παρουσιάσατε χθες, µια εταιρεία δηλαδή που -όπως είπατε- είναι
κερδοφόρα, κάνει άριστα τη δουλειά της και τι ζόρι τραβάει η
Κυβέρνηση να ασχοληθεί µαζί της, µε πρόθεση µάλιστα να τη
διαλύσει.
Για του λόγου του αληθές δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες
και για τον τρόπο που ιδρύθηκε το «Παράκτιο Μέτωπο», για τον
τρόπο που επανδρώθηκε το «Παράκτιο Μέτωπο» και για το τι έχει
κάνει τα προηγούµενα χρόνια που λειτούργησε.
Και επιµένω σε αυτό. Διότι το να εµφανίζετε ξαφνικά την εικόνα ότι το «Παράκτιο Μέτωπο» -αυτό το οποίο φτιάχτηκε επί
των ηµερών σας, µε τον τρόπο που φτιάχτηκε και µε τους στόχους που φτιάχτηκε και µε την πρακτική που εφάρµοσε- µε αυτή
τη µορφή, µε αυτή τη δοµή και µε αυτό τον τρόπο λειτουργίας
είναι υπεράσπιση του δηµόσιου συµφέροντος και έρχεται η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να διαλύσει µία δοµή, επειδή υποκρύπτει ή υπερασπιζόµαστε- επιχειρηµατικά συµφέροντα, είναι µια
κριτική –επαναλαµβάνω- υπερβολική, άδικη και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό στις προθέσεις ή στον τρόπο που λειτουργεί
η παρούσα Κυβέρνηση.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι γύρω από το «Παράκτιο Μέτωπο» δεν συγκρούεται µόνο µία οµάδα συµφερόντων εναντίον
του «Παράκτιου Μετώπου». Συγκρούονται πολλές οµάδες συµφερόντων και αναµεταξύ τους και µέσω του «Παράκτιου Μετώπου». Νοµίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέω. Αν θέλετε, να το
επαναλάβω. Γύρω από το «Παράκτιο Μέτωπο» δεν συγκρούεται
µία οµάδα συµφερόντων εναντίον του «Παράκτιου Μετώπου»,
αλλά πολλές οµάδες συµφερόντων –ο κ. Γεωργιάδης είναι απόλυτα ενηµερωµένος για τη συνθετότητα του θέµατος- µερικές
από τις οποίες χρησιµοποιούσαν το «Παράκτιο Μέτωπο» για την
προώθηση των συµφερόντων τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα απαντήσω µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Συνεπώς εµάς η πρόθεσή µας είναι
πολύ σαφής. Εµείς θέλουµε να εκκαθαρίσουµε την εταιρεία και
ασφαλώς –συνεχίζοντας φυσικά όλες τις δίκες που έχει- να µεταφέρουµε την ουσία του «Παράκτιου Μετώπου», δηλαδή τη δηµόσια γη την οποία διαχειρίζεται αυτό, σε ένα νέο σχήµα. Αυτή
ήταν η πρόθεσή µας.
Υπό τις συνθήκες της αυστηρής κριτικής που ασκήθηκε και
της υπόνοιας –το επαναλαµβάνω, της υπόνοιας!- ότι αυτό µπορεί
να θέλει να γίνεται για οποιονδήποτε λόγο, προκειµένου να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε υπονοούµενα συµφέροντα και να κινηθεί
εντός µιας γκρίζας ζώνης, αποσύραµε την έννοια της εκκαθάρισης και εντάξαµε ατόφια, ως έχει, την εταιρεία σε ένα άλλο
σχήµα. Και αναθέσαµε σε δύο Υπουργούς να προχωρήσουν αυτή
τη διαδικασία, έως ότου ιδρυθεί ένα νέο σχήµα, που να είναι συµβατό µε τους στόχους και τις επιδιώξεις της παρούσας Κυβέρ-
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νησης.
Σας υπενθυµίζω, όµως, και σας το λέω ευθέως: Θα απορροφηθεί η εταιρεία και δεν σηµαίνει ότι δεν θα ελεγχθεί η εταιρεία
για όλα τα πεπραγµένα της. Το επαναλαµβάνω. Θα ελεγχθεί για
όλα τα πεπραγµένα της, προκειµένου να αποκατασταθεί στοιχειωδώς η έννοια της αλήθειας για τον τρόπο που λειτούργησε η
συγκεκριµένη εταιρεία. Απορροφάται, λοιπόν, αλλά και ορκωτοί
λογιστές θα ελέγξουν την εταιρεία και µία σειρά από άλλα θέµατα τα οποία θεωρούνται επίµαχα θα έρθουν στο φως της δηµοσιότητας.
Συνεπώς, δοθείσης της λύσης η οποία επελέγη, δεν νοµίζω ότι
επιδέχεται άλλης κριτικής ο τρόπος, ο οποίος αποµακρύνει οποιαδήποτε υπόνοια, µακρινή ή άλλη, για τους στόχους της Κυβέρνησης.
Μένω στο «κυρίως» ή «αποκλειστικά». Οι στόχοι του νέου σχήµατος, της σηµερινής µορφής που παίρνει µε το παρόν νοµοσχέδιο, όπως και της µελλοντικής, αποφαίνονται ευθέως ότι ο
προορισµός αυτών δεν θα είναι η εξυπηρέτηση µέσω του υπάρχοντος ΤΑΙΠΕΔ µε την παλιά µορφή του δηµόσιου χρέους. Θα
είναι ταγµένοι στην εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, κοινωνικής
πολιτικής κυρίως. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί παρεµφερείς. Όχι
αποκλειστικοί, παρεµφερείς µε αυτό. Νοµίζω ότι χρειάζεται µία
πολύ διευρυµένη αντίληψη από το «κυρίως» µέχρι το «αποκλειστικά», για να χρησιµοποιηθούν αυτοί οι πόροι για κάτι που είναι
διαµετρικά αντίθετο µε την κοινωνική πολιτική, µε την ευρύτερη
έννοια.
Συνεπώς το «κυρίως» αναφέρεται στους στόχους. Η έλλειψη
του «αποκλειστικού» µπορεί να έχει και άλλους παρεµφερείς
στόχους κοντά στον κεντρικό στόχο, τον οποίον έχει προσδιορίσει µε σαφήνεια ο νόµος.
Άρα και η ιδέα ότι πίσω απ’ αυτή τη µετεξέλιξη της εταιρείας
πλέον σε έναν ενιαίο φορέα µε τον άλλο φορέα των ακινήτων
υποκρύπτει µε οποιαδήποτε έννοια την ένταξη της δηµόσιας γης
και της διαχείρισής της στο πρότερο καθεστώς, αυτό που µε
πολύ σηµαντική θέρµη η προηγούµενη Κυβέρνηση υπερασπιζόταν, τη διαχείρισή του δηλαδή από το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό αποποιείται
µε οποιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα διάταξη.
Επιτρέψτε µου να σταθώ λίγο στο άρθρο 21. Και πάλι η δηµαγωγική διάσταση είναι ισχυρή, διότι υπενθυµίζω ότι ο κ. Βορίδης
λέει: «Ο ισχύων νόµος έχει δύο κατηγορίες, οι οποίες εµπίπτουν
εν δυνάµει, βάσει του ισχύοντος νόµου, στις τριγωνικές σχέσεις,
το α’ και το β’». Το παρόν άρθρο προσθέτει άλλες δύο κατηγορίες, το γ’ και το δ’. Είναι, δηλαδή, εταιρείες οι οποίες υπάρχουν
ως εταιρίες, αλλά δεν έχουν συµµορφωθεί ως προς τον τρόπο
και τη διενέργεια µε την οποία εκδίδονται τα παραστατικά σε µία
συγκεκριµένη διαδικασία, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικών
ή εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν καµµία οργάνωση ή είναι εικονικές εταιρείες. Αυτή είναι η δ’ κατηγορία.
Σας θυµίζω ότι ο κ. Βορίδης αποδέχεται το γ’ και το δ’. Δεν
είπε, «βγάλτε το γ’ και το δ’, δεν υπάρχει, είναι µία επιπρόσθετη
διαδικασία την οποία κακώς την κάνετε». Λέει: «Αποδέχοµαι και
το γ’ και το δ’. Όντως το α’ και το β’ ήταν ελλιπή, προσθέτετε το
γ’ και το δ’, όλα καλά µέχρι στιγµής».
Άρα, εφόσον αποδεχόµαστε και τις τέσσερις κατηγορίες ακριβώς ως έχουν, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση τίθεται τότε το
θέµα, γιατί δίνεται η διάσταση ότι πρόκειται για µία καθολική
εφαρµογή όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του α’, β’, γ’, δ’
όπως ορίζονται από τον νόµο. Δεν είναι καθολικής ισχύος η παρούσα, είναι σαφώς διατυπωµένη µε βάση τέσσερις κατηγορίες
εταιρειών, δύο προηγούµενες και δύο που προστέθηκαν, στις
οποίες –επαναλαµβάνω- η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έχει αντίρρηση.
Συνεπώς από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται η κριτική ότι δηµιουργείται ένα αξεπέραστο πρόβληµα και ότι δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα, παρά τις βελτιώσεις που κάναµε για τη
χρονική διάρκεια. Ο νόµος αναφέρεται µόνο σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες εταιρειών. Επαναλαµβάνω ότι εδώ είµαστε για να
λύσουµε προβλήµατα, όχι για να δηµιουργήσουµε. Είναι για να
λύσουµε το πρόβληµα των τριγωνικών σχέσεων, όχι για να δηµιουργήσουµε πρόβληµα σε οποιαδήποτε κανονική εταιρεία, η
οποία δεν ασκεί τριγωνικές σχέσεις.
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Νοµίζω ότι οι νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που θα ρυθµίζουν τις διαδικασίες, ουσιαστικά θα κοιτάξουν
και θα βεβαιώσουν ότι αυτή η εφαρµογή του άρθρου θα αφορά
αποκλειστικά και µόνο µε τη στενή έννοια τις εταιρείες κατηγορίας α’, β’, γ’ και δ’ και ότι δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο σε εταιρείες που ασκούν αυτές τις δραστηριότητες, αλλά δεν εµπίπτουν
σ’ αυτές τις σαφώς προσδιορισµένες τέσσερις κατηγορίες.
Επαναλαµβάνω ότι, αν αποδεχόµαστε στην ουσία τις κατηγορίες οι οποίες εµπίπτουν στον νόµο, δεν µπορούµε να δηµαγωγούµε από εκεί και πέρα για κάτι το οποίο αφορά τη διαδικασία
µε την οποία αυτός ο τρόπος ελέγχου ασκείται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η παρακράτηση είναι το
πρόβληµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για την παρακράτηση, κύριε
Υπουργέ, όχι για τις κατηγορίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορείτε να µας απαντήσετε σε αυτό; Όχι στα άλλα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στα άλλα έχουµε συµφωνία. Εδώ
έχουµε διαφωνία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Εάν, λοιπόν, δούµε τις διαδικασίες
στις οποίες συµφωνείτε –ή διαφωνείτε-, τι λέει; Ότι όταν συναλλάσσοµαι –πρακτικά θα σας το πω- µε µία εικονική εταιρεία, που
δεν υπάρχει, η οποία είναι στα νησιά τάδε και, επαναλαµβάνω,
είναι εικονική, δεν έχει εργαζόµενους, δεν έχει κεφάλαιο, δεν έχει
τίποτα, τότε αυτή η συναλλαγή εµπίπτει σε µια προκαταβολική
διαδικασία ενός φόρου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Την προκαταβολή µάς
λέτε τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όταν κάνει την πραγµατική επιχείρηση, τι θα κάνετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε Υπουργός Ανάπτυξης.
Γι’ αυτές που θα κλείσουν, δεν πρέπει να πάρετε ευθύνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Μισό λεπτό.
Η εφαρµογή –επαναλαµβάνω- µιας διαδικασίας µε µια εικονική
εταιρεία επιβάλλει –αυτό λέει ο νόµος- από τη διαδικασία την
προκαταβολή ενός φόρου. Εάν η εικονικότητα αυτής της διαδικασίας αποδειχθεί, τότε ο φόρος λειτουργεί υπέρ του δηµοσίου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εάν δεν αποδειχθεί, επιστρέφεται;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Εάν δεν αποδειχθεί αυτή η εικονικότητα, η διαδικασία αυτή επιστρέφει.
Άρα ο νόµος εδώ προκαταβολικά απαιτεί –επαναλαµβάνωπροκαταβολή φόρου µόνο για τις εταιρείες που αυστηρά εµπίπτουν στις κατηγορίες α’, β’, γ’ και δ’. Και επαναλαµβάνω ότι η
στενότητα ή ο τρόπος µε τον οποίο θα εφαρµοστεί και εφαρµόζεται αυτό εναπόκειται στην ερµηνεία του Υπουργού Οικονοµικών.
Ανακεφαλαιώνω: Η κριτική, η οποία ασκείται αυτήν την στιγµή
–επαναλαµβάνω- χάνει το µεγάλο µέρος της ουσίας που εισάγει
αυτό το νοµοσχέδιο. Και στο παραλιακό µέτωπο και στο άρθρο
21 και, κυρίως, στο σύνολο της πολιτικής και των θεµάτων που
τίθενται στο νοµοσχέδιο υπάρχει µια προφανής αδυναµία της Αντιπολίτευσης να µπει στην ουσία και να ασκήσει την κριτική που
επιβάλλεται να ασκήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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, εξήντα µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο Γενικό Λύκειο
Ηγουµενίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πριν καλέσω στο Βήµα τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Βαρουφάκη, θέλω να σας ανακοινώσω ότι µε πρωτοβουλία του κ. Μητρόπουλου και του υπόλοιπου Προεδρείου και σε συνεννόηση
µε την Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και τους Γενικούς Γραµµατείς
των κοµµάτων, οι επιτροπές που ήταν Δευτέρα και Τρίτη µετατίθενται Πέµπτη και Παρασκευή και νοµίζω ότι δίνουµε µια διευκόλυνση στους συναδέλφους της επαρχίας.
(Χειροκροτήµατα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της
Δευτέρας δεν θα µετατεθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
νοµίζω ότι ούτε αυτό θα ισχύσει, αλλά µέχρι να κλείσουµε θα σας
το έχουµε πει.
Κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο ότι το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα έρχεται αµέσως µετά από το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Και τα δύο αυτά νοµοσχέδια
δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης, αν δεν είχε προηγηθεί τα περασµένα
πέντε χρόνια η φτωχοποίηση ενός πολύ µεγάλου, δυστυχώς, ποσοστού του ελληνικού λαού. Δεν θα µιλούσαµε για ανθρωπιστική
κρίση, δεν θα είχαµε λόγο να νοµοθετούµε για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές µε τον τρόπο που κάνουµε σήµερα.
Το κάνουµε επειδή τα τελευταία πέντε χρόνια θα µείνουν στην
παγκόσµια οικονοµική ιστορία ως παράδειγµα προς αποφυγήν,
ως ένα µάθηµα για τις επόµενες γενιές, για τις επόµενες κυβερνήσεις της Ευρώπης, για τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, παγκοσµίως, ως ένα παράδειγµα του πώς δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται
µία οικονοµική κρίση.
Δεν είναι µόνο το εντυπωσιακό ποσό των 76 δισεκατοµµυρίων
ληξιπρόθεσµων οφειλών που καταδεικνύει το µέγεθος του προβλήµατος –ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 42% περίπου του ΑΕΠ
της χώρας- ούτε το ότι από τα µέσα του 2013 προσαυξάνονται
οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου κατά µέσο όρο πάνω
από 1 δισεκατοµµύριο τον µήνα. Αυτό ήταν το success story από
τα µέσα του 2013.
Το πιο θλιβερά εντυπωσιακό όµως στοιχείο –νοµίζω ότι το
έχετε ακούσει, η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Βαλαβάνη σάς το
εξήγησε, αλλά αξίζει άλλη µία φορά να το τονίσουµε- είναι τα
τριάµισι εκατοµµύρια συµπολιτών µας, αυτή η πλατιά µάζα της
κοινωνίας που χρωστούν λιγότερο από 3.000 ευρώ ο καθένας και
δεν µπορούν να αποπληρώσουν και εξαναγκάζονται εκτός της
επίσηµης οικονοµίας ουσιαστικά. Είναι η άλλη όψη της ανθρωπιστικής κρίσης αυτοί οι αµείλικτοι αριθµοί. Αναδεικνύει τη φτωχοποίηση, τη βουβή απόγνωση εκατοµµυρίων Ελλήνων, που
µπορεί να µην είναι άστεγοι, µπορεί να κρύβουν από αξιοπρέπεια
την απελπισία τους, αλλά η σιωπή τους είναι εκκωφαντική.
Σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα θύµατα της οικονοµικής καταστροφής που έπληξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια
απευθύνεται το νοµοσχέδιο.
Κάποιοι το αποκάλεσαν ψευδεπίγραφο, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι κατήργησε τα τρία πλεονεκτήµατα που κληρονοµήσαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση. Ποια είναι αυτά; Το
πρωτογενές πλεόνασµα, ο θετικός ρυθµός ανάπτυξης και οι
ισχυρές τράπεζες. Έτσι άκουσα τουλάχιστον από τον κ. Βενιζέλο.
Αν δεν ήταν τόσο µεγάλη η θλίψη για την κατάσταση που παραλάβαµε, ίσως και εγώ να επιδιδόµουν σε µια κοινοβουλευτική
–αν θέλετε- αντιδικία επ’ αυτού. Δεν θα το κάνω. Θα απευθυνθώ
ειλικρινά στην κοινή λογική, για να κοιτάξουµε ένα προς ένα αυτά
τα τρία επιχειρήµατα.
Ας κοιτάξουµε το πρωτογενές πλεόνασµα. Παρά την τεράστια
αφαίµαξη όσων δεν µπορούσαν να επιδοθούν στη φοροαποφυγή, το 3% πρωτογενές πλεόνασµα που διατυµπανιζόταν από
την προηγούµενη Κυβέρνηση απεδείχθη 0,6%. Θετικό είναι και
αυτό. Δεν θέλω να µειώσω τη σηµασία έστω και ενός µικρού
πρωτογενούς πλεονάσµατος. Όµως, ο πρωταθλητισµός των
πρωτογενών πλεονασµάτων, τον οποίο ακούγαµε τον τελευταίο
χρόνο, απεδείχθη άνθρακας.

1180

Θέλω πιο συγκεκριµένα να αναφερθώ στον θετικό ρυθµό ανάπτυξης. Είναι αλήθεια ότι προς το τέλος του 2014 υπήρξε µια αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι
είναι το πραγµατικό ΑΕΠ; Είναι ένα κλάσµα. Στον αριθµητή του
έχουµε το ονοµαστικό ΑΕΠ, το ΑΕΠ σε ευρώ, τα ευρώ που έχει
ο κόσµος στην τσέπη του. Στον παρονοµαστή έχουµε τον δείκτη
τιµών, τις µέσες τιµές. Και ο αριθµητής και ο παρονοµαστής µειώνονται.
Το 2014 κάθε τρίµηνο, κάθε µήνα, ολόκληρο το έτος είχαµε µείωση του ονοµαστικού ΑΕΠ, δηλαδή των συνολικών εισοδηµάτων
σε ευρώ. Ο αριθµητής µειωνόταν. Αυτό που συνέβη για να αυξηθεί
το κλάσµα –σε όρους πολύ απλής αριθµητικής- ήταν ότι οι µέσες
τιµές έπεφταν πιο γρήγορα. Αυτό ως φαινόµενο οικονοµικό δεν
είναι ο ορισµός της ανάκαµψης ή της σταθεροποίησης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πηγαίνετε στο πανεπιστήµιο…
(δεν ακούστηκε).
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι ο
ορισµός της µεγάλης ύφεσης. Ίσως κάποιοι χρειάζεται να µάθουν εδώ. Ακούστε το, δεν θα σας κάνει κακό.
Όσο τα ονοµαστικά εισοδήµατα, από τα οποία πρέπει να αποπληρώνονται τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δηµόσια χρέη µειώνονται και το µόνο που συµβαίνει είναι ότι οι τιµές µειώνονται ακόµη
περισσότερο, έχουµε τον ορισµό αυτού που συνέβαινε στη δεκαετία του ’30. Είναι αστείο αυτό να θεωρείται δείγµα ανάκαµψης. Και ξέρετε και κάτι; Είναι και προσβλητικό απέναντι στους
ανθρώπους που υποφέρουν.
Όσο για τις τράπεζες, ο Πρόεδρος του Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης έχει δίκιο όταν λέει –όπως λέµε και εµείς και νοµίζω
όλοι µας- πως δεν πρόκειται να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονοµίας χωρίς τράπεζες ικανές να χρηµατοδοτούν τις υγιείς -ιδίως
τις εξαγωγικές- επιχειρήσεις, κάτι βέβαια που είναι αδύνατον να
συµβεί υπό το βάρος ενός συντριπτικού ποσοστού κόκκινων δανείων και όταν υπάρχει µια απόλυτη αλληλοσύνδεση µεταξύ των
κόκκινων δανείων και των ληξιπρόθεσµων οφειλών στο δηµόσιο.
Σήµερα µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δροµολογούµε τη
µόνη επίλυση που µπορεί να υπάρξει όσον αφορά τις οφειλές
στο δηµόσιο ενός πληθυσµού που άγεται και φέρεται από αυτήν
τη συνεχιζόµενη αυτοτροφοδοτούµενη κρίση, που ξέσπασε το
2010 και την οποία τροφοδότησαν και ενίσχυσαν µε τέτοιον καταστροφικό ενθουσιασµό οι µνηµονιακές πολιτικές.
Όσο καλοπροαίρετοι και να ήταν οι κυβερνώντες των τελευταίων ετών, όσο εργατικοί και να ήταν στην προσπάθεια εφαρµογής αυτών των πολιτικών, δεν είχαν άλλη επιλογή, παρά να
προσκρούσουν στα βράχια αυτού του κεντρικού µισάνθρωπου
παραλογισµού, που αποτελεί τα θεµέλια των πολιτικών των τελευταίων πέντε ετών, δηλαδή στην υπόθεση πως τα µη βιώσιµα
δάνεια, τα µη βιώσιµα χρέη, που είχαµε το 2010 µπορούσαν να
γίνουν βιώσιµα µε νέα δάνεια, υπό όρους µιας εσωτερικής υποτίµησης, µιας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που µείωνε ραγδαία τα συνολικά εισοδήµατα τόσο των επιχειρηµατιών όσο και
των µισθωτών, από τα οποία νέα και παλαιά δάνεια θα έπρεπε
να αποπληρωθούν.
Ακόµα και µία µαθήτρια, ένας µαθητής του γυµνασίου κατανοεί ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί παρά να οδηγήσει µε µαθηµατική
ακρίβεια στην αποτυχία ενός τέτοιου προγράµµατος.
Δεν εγκαλώ πολιτικούς που προσπάθησαν να το εφαρµόσουν.
Εγκαλώ τη λογική αυτών των προγραµµάτων. Κανείς δεν θα µπορούσε να εφαρµόσει αυτό το µνηµονιακό πρόγραµµα µε επιτυχία. Κανείς.
Σήµερα αυτό το αποτυχηµένο πρόγραµµα, το οποίο επεβλήθη
στον ελληνικό πληθυσµό και κατέστρεψε τις δυνατότητες να ελπίζουµε σε µία έξοδο από την κρίση τα προηγούµενα χρόνια, έχει
παραγάγει ένα βουνό ληξιπρόθεσµων οφειλών και κόκκινων δανείων, που πνίγουν την κοινωνική οικονοµία, ένα βουνό που σήµερα αρχίζουµε να αποδοµούµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Πράγµατι, σε επόµενη φάση, σύντοµα, θα νοµοθετήσουµε και
για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων. Με την αναδιάρθρωση
από τη µία µεριά των ληξιπρόθεσµων οφειλών στο δηµόσιο που
προβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου και µε τον νόµο για τα κόκκινα
δάνεια που θα ακολουθήσει, δηµιουργούνται οι αναγκαίες συνθήκες για την επανεκκίνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν δηµιουργούνται –και αυτό πρέπει να το πω- οι ικανές συνθήκες για την ανάκαµψη και την επανεκκίνηση, συνθήκες που,
για να προκύψουν, πρέπει να ολοκληρωθεί µε επιτυχία η διαπραγµάτευσή µας µε τους εταίρους µας.
Όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήµερα, η Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται µε αυτόν τον στόχο, αλλά παράλληλα η Κυβέρνηση
κυβερνά. Διαπραγµατεύεται, για να επιτευχθούν οι ικανές συνθήκες πραγµατικής ανάκαµψης, αλλά και νοµοθετεί εδώ σήµερα
στο Κοινοβούλιο, όπου χτίζουµε τις αναγκαίες συνθήκες για να
περάσουµε και στις ικανές. Αυτό οφείλει να πράττει µια υπεύθυνη Κυβέρνηση και αυτό πράττουµε.
Έτσι µετατρέπουµε τη δηµιουργική ασάφεια, που ήταν απαραίτητη για να πετύχουµε τη συµφωνία-γέφυρα µε τους εταίρους
µας, µε τους θεσµούς, σε δηµιουργική σαφήνεια, µια δηµιουργική σαφήνεια η οποία αρχίζει να φαίνεται µέσα από τα νοµοσχέδια, που, κόντρα σε διάφορους µικροµεσαίους τεχνοκράτες –όχι
ελληνικής καταγωγής- περνάνε από το Κοινοβούλιο, κόντρα στην
αποφασιστικότητα µε την οποία προσπαθούν να αποδοµήσουν
και να επιβραδύνουν το µεταρρυθµιστικό έργο αυτής της Κυβέρνησης.
Για ποιον λόγο γίνεται αυτό; Για έναν απλό λόγο: ότι µε αυτόν
τον τρόπο νοµίζουν ότι µπορούν να προαγάγουν και να ενισχύσουν τον καριερισµό τους σε διάφορα fora και σε διάφορους θεσµούς εκτός Ελλάδας.
Δεν θέλω να πω µε αυτό ότι οι εταίροι µας και οι θεσµοί δεν
έχουν κάποιες εύλογες αντιρρήσεις και εύλογες αντιστάσεις
απέναντι και στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Θέλω να αναφερθώ σε
συγκεκριµένες ενστάσεις, απορίες και διαφωνίες των θεσµών,
διαφωνίες και ενστάσεις για τις οποίες έχουµε κάνει διάλογο και
τις οποίες έχουµε λάβει υπ’ όψιν µας, γιατί όπως, είπα ήταν και
εύλογες.
Οι εύλογες αυτές αντιρρήσεις αφορούν αυτό που στη γλώσσα
των θεσµών, της οικονοµικής, του µάνατζµεντ χαρακτηρίζεται ως
ηθικός κίνδυνος από τη µια και δυσµενής επιλογή από την άλλη,
η ιδέα, µε άλλα λόγια, ότι µπορείς να εισπράξεις κάποια χρήµατα
µέσα από αυτές τις δόσεις, αλλά µπορεί ταυτόχρονα να κάνεις
κακό στα µελλοντικά έσοδα, εάν όσοι έχουν τη δυνατότητα να
πληρώνουν, θεωρούν ότι στο µέλλον µπορούν να ξεφύγουν
χωρίς να πληρώνουν.
Τα κίνητρα που δίνει ο νόµος και τα έχει εξηγήσει η κ. Βαλαβάνη επαρκώς έχουν σχεδιαστεί ακριβώς µε στόχο να µην υπάρχουν αυτά τα αντικίνητρα στην κουλτούρα πληρωµής που
θέλουµε να διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού και όχι µάλιστα
να τη διαφυλάξουµε, αλλά να τη κτίσουµε και να τη βελτιώσουµε.
Βέβαια, η µεταρρύθµιση δεν είναι κάτι που γίνεται µε ένα νοµοσχέδιο. Θα χρειαστούν και επόµενα. Θα χρειαστεί να βρεθεί
ένας τρόπος να µεταρρυθµιστεί το σύστηµα επίλυσης διαφορών
µεταξύ του δηµοσίου και των πολιτών, των φορολογουµένων,
γιατί χωρίς αυτό δεν θα µπορέσει να υπάρξει η ουσιαστική, αν
θέλετε, επίλυση αυτού του ζητήµατος, όχι µόνο µεταξύ του δηµοσίου και των φορολογούµενων, αλλά µεταξύ των πολιτών και
των τραπεζών όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια.
Με άλλα λόγια, το µεταρρυθµιστικό έργο αυτής της Κυβέρνησης θα είναι συνεχές. Σήµερα κάνουµε µία πολύ σηµαντική αρχή
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Αναφέρθηκα στις εύλογες αντιρρήσεις των θεσµών. Θα αναφερθώ τώρα στις µη εύλογες. Όπως είπα, υπάρχουν κάποιοι
ασκούµενοι µάγοι σε κάποιους θεσµούς, σε χαµηλό επίπεδο, που
πάρα πολύ θα ήθελαν να επανέλθουµε στην κατάσταση της παρελθούσης τρόικας, όπου εκείνοι νοµοθετούν κι εµείς, οι Έλληνες Βουλευτές και Υπουργοί, απλώς ακολουθούµε πιστά τις
εντολές τους.
Ο λόγος που υπήρχε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καθυστέρηση από την 20η Φεβρουαρίου, δεν είναι επειδή η Κυβέρνησή
µας ολιγώρησε, δεν είναι επειδή οι µεταρρυθµίσεις µας δεν ικανοποίησαν την άλλη πλευρά. Θα είµαι ξεκάθαρος. Ο λόγος για
τον οποίο καθυστέρησαν είναι γιατί κάποιοι –νοµίζω ότι όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι- θέλησαν την επόµενη της 20ης Φεβρουαρίου
να ανατρέψουν τη λογική της, να µας επιστρέψουν στην 25η Ιανουαρίου, στην πέµπτη αναθεώρηση.
Ξέρετε πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα
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λειτουργίας. Αυτό που επιτύχαµε µε τη Σύνοδο Κορυφής χθες
και που επιτυγχάνουµε κάθε ώρα, κάθε στιγµή που περνάει, µε
αίµα και µε τεράστια προσπάθεια και πολύ καλή οργάνωση, είναι
ένα πράγµα: Να πετύχουµε το δικαίωµα αυτής της Κυβέρνησης,
αυτού του Κοινοβουλίου να είναι οι ιδιοκτήτες αυτού του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος.
Σήµερα το Υπουργείο µου έκανε µία ανακοίνωση. Η Αντιπολίτευση έκρινε ότι έπρεπε να κάνει µια γλωσσολογική ανάλυση. Δικαίωµά της. Ας την κάνουν. Αν θέλετε να κάνουµε και κριτική και
αυτοκριτική γλωσσολογική και σηµειολογική, ας την κάνουµε και
αυτή.
Επί της ουσίας, τι είπαµε; Είπαµε ότι περιµένουµε ακόµα από
τα τεχνικά κλιµάκια να µας πουν τι στοιχεία θέλουν. Ξέρετε ότι
βρίσκονται εδώ πολλές µέρες. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι ακόµα
περιµένουµε να µας πουν τι στοιχεία θέλουν; Γιατί νοµίζετε ότι
υπάρχει καθυστέρηση;
Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, πριν µας εγκαλέσετε, ακούστε. Άκουσα
προηγουµένως τον κ. Σκανδαλίδη µε χαρά να λέει ότι θέλει να
συµµετέχει και το ΠΑΣΟΚ και άλλες δηµοκρατικές δυνάµεις του
Κοινοβουλίου στη διαπραγµατευτική προσπάθεια, που έχει έναν
στόχο, να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε αυτή τη συµφωνία, που
µε αίµα καταφέραµε να πετύχουµε, η οποία δεν κάνει κάτι φοβερό, αλλά κάτι πάρα πολύ σηµαντικό: Αναδεικνύει το δικαίωµα
του ελληνικού Κοινοβουλίου να έχει άποψη για το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα που θα εφαρµοστεί στην Ελλάδα, κάτι το οποίο
τα τελευταία πέντε χρόνια δεν το είχε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Γιατί δεν το φέρνετε να το δούµε;
Δεν µπορείς να το φέρεις!
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Χαρείτε το
4%, χαρείτε το. Θα το έχετε για πολύ λίγο. Χαρείτε το.
Άκουσα µάλιστα να λέγεται από κάποιους ότι η µεταρρυθµιστική λίστα την οποία εµείς έχουµε προτείνει και το δικαίωµά
µας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές µετά την Σύνοδο Κορυφής, να είµαστε εµείς αυτοί οι οποίοι συγγράφουµε –και αν
θέλετε να το συγγράψουµε µαζί από όλες τις πτέρυγες της Βουλής αυτό το πρόγραµµα των µεταρρυθµίσεων που έχει τεράστια
ανάγκη η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή- σηµαίνει ότι µας έδωσαν το
δικαίωµα να γράψουµε το δικό µας µνηµόνιο.
Αυτό µού θυµίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Γκαίτε,
που βάζει τον Μεφιστοφελή να θεωρεί, µε πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις, ότι όλοι είναι σαν και αυτόν.
Συγγνώµη, κυρίες και κύριοι: Αν το µνηµόνιο το 2010, το 2011,
το 2012 είχε γραφτεί εδώ στην Ελλάδα, µε στόχο τη µεταρρύθµιση της Ελλάδας, η χώρα θα ήταν σε διαφορετική µοίρα σήµερα. Εµείς απαιτήσαµε και πετύχαµε και θα συνεχίσουµε να
απαιτούµε το δικαίωµα αυτού του Κοινοβουλίου να αποφασίζει
για το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κλείνω µε µια δήλωση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπουργέ µου, για να αποφασίσουµε
την παράταση…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κλείνω µε
µία δήλωση, αγαπητέ κύριε Βορίδη, και µετά θα µου πείτε ό,τι
θέλετε.
Αναφέρθηκαν συνάδελφοι στο ζήτηµα της επικοινωνίας και
στο ζήτηµα των δηλώσεων κάποιων εξ ηµών -και εµού προσωπικά- και στον τρόπο µε τον οποίο µεταφέρθηκαν αυτές στον διεθνή Τύπο.
Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να βρείτε µια δήλωση η
οποία να αποκλίνει, έστω και τόσο δα, από το εθνικό συµφέρον.
Άλλο η δήλωση και άλλο ο τρόπος µε τον οποίο µεταφέρθηκε,
άλλο ο τρόπος µε τον οποίο χλευάστηκε και άλλο η κακεντρέχεια
µε την οποία διαστρεβλώθηκαν τα λεγόµενά µας.
Η χλεύη και η κακεντρέχεια εκείνων που δεν θέλουν να βλέπουν µια ελληνική Κυβέρνηση που να έχει άποψη για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα µάς δίνουν δύναµη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω δύο ανακοινώσεις.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιο-
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σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή στις 19-03-2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4
του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 22-122014 έγκλησης του Αναστασίου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος
(Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), που αφορά στον πρώην
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο, για
τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της συκοφαντικής δυσφήµισης και της εξύβρισης (άρθρα 363 και 361 Ποινικού Κώδικα) κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη διά δηλώσεών
του στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής των Ελλήνων τον Σεπτέµβριο του 2014.
Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι, µετά από αίτηµα
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της
Δευτέρας και Τρίτης δεν ακυρώνεται –απαντώ στον κ. Κεγκέρογλου-, αλλά µετατίθεται και αυτός για Πέµπτη και Παρασκευή και
εποµένως νοµίζω ότι οµοφώνως το Σώµα κάνει και αυτό δεκτό,
όπως και τη µετάθεση των επιτροπών.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ξεκινάµε τις δευτερολογίες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, ηρεµήστε, κυρίως οι Βουλευτές της περιφέρειας,
που σας βλέπω ζωηρούς. Για εσάς έγιναν όλα αυτά. Ξεκινάµε τις
δευτερολογίες ανάστροφα από τον κ. Κόκκαλη των Ανεξάρτητων
Ελλήνων.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κόκκαλη, για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που η ραχοκοκαλιά της
εθνικής µας οικονοµίας, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, έπνεαν το
κύκνειο άσµα, έρχεται αυτή η Κυβέρνηση της εθνικής και γενικής
σωτηρίας να δώσει µια πραγµατική ανάσα σε χιλιάδες επαγγελµατίες και εµπόρους που το είχαν ανάγκη.
Δεν µπορεί τέσσερα εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες Έλληνες
ξαφνικά να οφείλουν σε εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία. Οι
εφαρµοζόµενες πολιτικές ήταν αυτές που τους οδήγησαν σ’
αυτήν την κατάσταση.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο περιέχει διατάξεις που πραγµατικά
βοηθούν χιλιάδες επαγγελµατίες εµπόρους να σταθούν στα
πόδια τους. Ουσιαστικά, αυτή είναι η έννοια της επανεκκίνησης
της οικονοµίας. Ανέφερα και προηγουµένως ότι πάνω απ’ όλα
είναι ο άνθρωπος και όχι οι αριθµοί.
Εµάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, µας ενδιαφέρει πάρα
πολύ ο άνθρωπος, είτε αυτός είναι έµπορος είτε ελεύθερος
επαγγελµατίας. Μας ενδιαφέρει να µην κλείσει το µαγαζί του. Γι’
αυτούς, λοιπόν, που είχαν θηλιά τα χρέη στο δηµόσιο και στα
ασφαλιστικά ταµεία, ψηφίζουµε σε λίγη ώρα ένα νοµοσχέδιο το
οποίο περιέχει σηµαντικότατες διατάξεις. Μία καινοτόµος ρύθµιση, την οποία αξίζει να αναφέρουµε, είναι η έµµεση κατάργηση
της αυτόφωρης διαδικασίας για χρέη στο δηµόσιο. Μιλάµε για
την αυτόφωρη διαδικασία, η οποία καίτοι στο παρελθόν είχε κριθεί ως αντισυνταγµατική, εντούτοις εφαρµόζεται.
Με το άρθρο 3 του ν. 3904/2011 έχει θεσπιστεί η αυτόφωρη
διαδικασία και σήµερα µε το νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίζουµε
απαλείφεται ο χρόνος τέλεσης του αδικήµατος. Ήταν µία διαδικασία εξευτελιστική. Δυστυχώς, εσφαλµένα ενισχύθηκε και από
αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου µε εγκυκλίους και το µόνο
που κατάφερνε ήταν να εξευτελίζει συµπολίτες µας, χωρίς να πετυχαίνει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Επίσης, το υπό κρίση νοµοσχέδιο εισάγει σηµαντικότατες ρυθµίσεις φέροντας τον τίτλο «Ευεργετήµατα από την υπαγωγή στη
ρύθµιση». Είναι το πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο προβλέπει τα
ευεργετήµατα σε συγκεκριµένη διάταξη. Ποια είναι αυτά τα
ευεργετήµατα; Είναι η φορολογική και η ασφαλιστική ενηµερότητα, η αναστολή των διώξεων, η άρση κατασχέσεων εις χείρας
τρίτων σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες στο ΙΚΑ και άλλα πολλά.
Σηµαντικότατη, επίσης, ρύθµιση είναι η επιλογή ασφαλιστικής
κατηγορίας κατώτερης για τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Εν όψει όλων αυτών, κύριε Πρόεδρε, υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Κόκκαλη, για τη συνεργασία.
Ο κ. Παφίλης έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλω να κάνω µερικές διευκρινίσεις
για το άρθρο 24.
Κυρία Υπουργέ, µόλις τελειώσει η συνεργασία σας µε τον κ.
Βαρουφάκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον παρενοχλεί η κ.
Βαλαβάνη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα δεν θέλω να πω ποιος παρενοχλεί ποιον. Δεν υπεισερχόµαστε σε εσωτερικά άλλων κοµµάτων.
Κατ’ αρχήν, εµείς δεν συµφωνούµε µε την υπάρχουσα κατάσταση και τη ρύθµιση για την εταιρεία «παράκτιο µέτωπο Α.Ε.»
την είχαµε καταψηφίσει. Ήµασταν ριζικά αντίθετοι. Είναι, δηλαδή, εντελώς αντίθετη η δική µας καταψήφιση απ’ αυτά που
λέει η Νέα Δηµοκρατία. Το λέω, για να είµαστε ξεκάθαροι. Εµείς
διαφωνούµε συνολικά για το πώς φέρνετε τώρα, µ’ αυτόν τον
νόµο, όλη την ιστορία για το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν θέλω να µιλήσω αναλυτικά, καθώς µίλησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.
Επειδή, µάλιστα, απάντησε και ο κ. Σταθάκης µε επιχειρήµατα
και είπε «κυρίως» και «όχι κατ’ αποκλειστικότητα», πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Τι σηµαίνει, δηλαδή, «όχι κατ’ αποκλειστικότητα»; Ισχύουν αυτά που λέγαµε προηγουµένως, ότι δηλαδή πάλι
θα δοθεί σε επιχειρηµατικούς οµίλους.
Εµείς δεν κάνουµε κανέναν υπαινιγµό, για να µιλάµε για ηθική,
κυρία Υπουργέ. Πολιτικά µιλάµε, αν µε ακούτε.
Κύριε Βαρουφάκη, σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να µε παρακολουθήσετε. Ξέρω ότι έχετε δυνατότητες και να µιλάτε και
να ακούτε, κ.λπ. αλλά υπάρχουν και όρια.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συγγνώµη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή η κ. Βαλαβάνη µίλησε για
ηθική, γι’ αυτό λέω ότι εµείς πολιτικά µιλάµε. Δεν κάνουµε υπαινιγµούς, διότι, όταν θέτετε θέµα ηθικό, δεν σηµαίνει ότι κάποιος
επιχειρηµατικός όµιλος «τα παίρνει». Είναι πολιτική. Υπάρχει πολιτική που λέει ότι η ανάπτυξη θα γίνει µέσω των επιχειρηµατικών
οµίλων και µόνο. Υπάρχει κι άλλη πολιτική, που λέει άλλα. Εµείς
πολιτική κριτική κάνουµε.
Γι’ αυτό άλλη φορά να µη χρησιµοποιείτε τέτοια επιχειρήµατα,
τουλάχιστον σε ό,τι µάς αφορά, γιατί δεν συνηθίζουµε να κάνουµε τέτοιους υπαινιγµούς ούτε προσωπικές επιθέσεις ούτε να
λέµε πράγµατα για τα οποία δεν έχουµε στοιχεία.
Δεύτερον, θέλω να σας πω για το άρθρο 31. Θα το ψηφίζαµε,
αλλά για πείτε µας γιατί εξαιρείτε τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο; Δεν ακούσαµε καµµία αιτιολογία. Αν περιλαµβάνονται και
οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, θα το ψηφίσουµε. Δεν µας δώσατε καµµία εξήγηση.
Τέλος, θα ήθελα να πω και το εξής. Καταθέσαµε µία ολοκληρωµένη τροπολογία. Προκαλέσαµε επανειληµµένα, για λόγους
θα έλεγα όχι κοινοβουλευτικής τάξης αλλά κοµψότητας, να µας
πείτε γιατί δεν τη δέχεστε. Δώστε µια απάντηση. Γιατί την απορρίπτετε; Είναι ολοκληρωµένη. Έχει λογική. Δεν είναι γενική –να
µην το ακούµε- ούτε είναι σοσιαλιστική. Είναι µία τροπολογία την
οποία ανέλυσε πολύ καλά ο Νίκος Καραθανασόπουλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αν δεν είχα τις διακοπές, θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας αφήσω για
ένα λεπτό ακόµη. Σας φτάνει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Είναι συγκεκριµένη η τροπολογία, δεν είναι τίποτα αφηρηµένο,
γενικόλογο. Λέω ότι δεν είναι σοσιαλιστική, αλλά είναι ανακούφιση. Αυτό είναι ανακούφιση. Αυτό που κάνετε δεν είναι ανακούφιση.
Το µόνο που ακούσαµε είναι ότι µπορεί σε επόµενο νοµοσχέδιο να φέρετε το θέµα της σεισάχθειας, του ΚΚΕ. Αν δεν κάνω
λάθος, αυτό είπατε στην τοποθέτησή σας.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Παφίλη, είπα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν το λέω ειρωνικά. Ξέρετε ότι εµείς
µιλάµε σοβαρά. Αυτό είπατε, επειδή εµείς λέµε ότι εσείς δεν ανα-
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κουφίζετε. Τι κάνετε; Τους πάτε στο διηνεκές, και µε πολλές προϋποθέσεις και όρους µάλιστα, για να πληρώσουν.
Η δική µας τροπολογία έχει λογική. Λέει να απαλλαγούν τα
λαϊκά στρώµατα. Έχει άλλη λογική η δική µας τροπολογία.
Θα περιµέναµε, τουλάχιστον, µία απάντηση. Είναι άδικο αυτό
για οποιοδήποτε κόµµα, γιατί, όταν καταθέτεις µία συγκροτηµένη, ολοκληρωµένη, τεκµηριωµένη τροπολογία, πρέπει η Κυβέρνηση να απαντάει, εκτός και αν ακολουθήσετε την τακτική
που συνήθως ακολουθούν οι κυβερνήσεις, δηλαδή το να µην
απαντούν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κυρία Λυµπεράκη
έχει τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Δεν θέλω να κουράσω το Σώµα στο
τέλος µιας µεγάλης µέρας και ούτε ήθελα να αντιδικήσω µε την
Κυβέρνηση και πολύ περισσότερο δεν ήθελα να αντιδικήσω µε
τον κ. Σταθάκη. Θα αναφερθώ στον τρόπο που πραγµατεύθηκε
στην τελευταία του οµιλία το θέµα των επιχειρήσεων, των ανύπαρκτων και εικονικών, σαν να είναι βασικά αυτό, και µπορεί να
υπάρχουν και µερικές ακόµα, οι οποίες όµως σε τρεις µήνες θα
πάρουν πίσω τα λεφτά τους.
Θα ήθελα απλώς, για να καταλάβουµε λίγο την κλίµακα, να
σας πω ότι στη βιοµηχανία ενδυµάτων όπου δραστηριοποιούνται
δυόµισι χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις το 80% της παραγωγής
τους και κυρίως το στάδιο της κοπής και της ραφής συντελείται
σε δύο χώρες, στη Βουλγαρία και στην πρώην Γιουγκοσλαβική
Δηµοκρατία της Μακεδονίας. Αυτές είναι οι δύο χώρες που συγκεντρώνουν το 80% της παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων.
Μιλάµε για ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες στην Ελλάδα απασχολούν είκοσι χιλιάδες εργαζόµενους και εργαζόµενες και εµµέσως η λειτουργία τους αφορά και άλλες τριάντα χιλιάδες
εργαζόµενους και εργαζόµενες στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, που πουλάνε αυτά τα είδη. Μιλάµε και για ένα σύνολο επιχειρήσεων που έκανε εξακόσια εκατοµµύρια εξαγωγές τον
τελευταίο κακό χρόνο, το 2014.
Αυτές οι επιχειρήσεις, λοιπόν, καλούνται στο 80% της παραγωγής τους να προκαταβάλουν ένα ποσό το οποίο θα το πάρουν
πίσω σε τρεις µήνες. Δεν ξέρω αν έχουµε συναίσθηση της κλίµακας της χρηµατοδότησης του κράτους που υπεισέρχεται σε
αυτή τη ρύθµιση.
Επειδή όλους και όλες εδώ µέσα µας ενδιαφέρει η επανεκκίνηση της οικονοµίας, θα ήθελα πάρα πολύ µία απάντηση γιατί
πρέπει οι επιχειρήσεις να χρηµατοδοτούν για τρεις µήνες το κράτος, ειδικά σε εποχή στενότητας ρευστότητας, όταν δεν µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν από τις τράπεζες και καθυστερούν. Έµµεσα δηλαδή χρηµατοδοτούν το κράτος µε τις καθυστερούµενες
επιστροφές του ΦΠΑ. Μπορώ να έχω µια απάντηση, παρακαλώ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ξεκινώ µε µία σύντοµη παρατήρηση στον κ. Σταθάκη, για να
λύσουµε έτσι και τις εκκρεµότητες.
Εγώ, κύριε Σταθάκη, άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή την
ανάλυσή σας για την «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» και τα πολλά και
πολυποίκιλα και δαιδαλώδη συµφέροντα µέσα, έξω και επί τα
αυτά, που είπατε.
Ερώτηµα προς την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ: Δεν
θέλετε να κάνουµε µία κανονική διαδικασία στη Βουλή, να έρθει
ο κύριος Υπουργός, να καλέσουµε και τους συντελεστές του
«Παράκτιου Μετώπου» και να πληροφορηθείτε και εσείς αυτά τα
έξω, µέσα και επί τα αυτά συµφέροντα; Αν πράγµατι υπάρχουν
τόσα πολλά δαιδαλώδη συµφέροντα και υπόνοιες σκανδάλων
που είπατε, επειδή ξέρετε πόσο σας εκτιµώ και σε προσωπικό
επίπεδο –κύριε Στρατούλη, παρακαλώ πολύ, θέλω να βλέπω τον
κύριο Υπουργό και παρεµβάλλεστε- θεωρώ αληθή αυτά που είπατε. Εάν λοιπόν αυτά ισχύουν, κύριε Υπουργέ, ένας λόγος παραπάνω για να αποσυρθεί το άρθρο, γιατί, διαφορετικά, ακούστε
ποια θα είναι η κατηγορία που θα έχετε εις βάρος σας από σή-
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µερα: ότι εσείς που υπονοήσατε ότι γνωρίζετε αυτά τα συµφέροντα επιλέγετε µία επείγουσα και αδιαφανή διαδικασία, για να
τα καλύψετε.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω: Αφού το πήγαµε σε επίπεδο συµφερόντων, αποσύρετέ το και ελάτε στην επιτροπή να µας τα πείτε αναλυτικά και εκεί να σας χειροκροτήσουµε. Ειδάλλως, πάτε εσείς
να καλύψετε συµφέροντα. Και αυτό είναι πολύ βαρύ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Δεύτερον, κύριε Σταθάκη, που ξέρετε ότι σας θεωρώ άνθρωπο
καλό, σχεδόν δεξιό, δεν απαντήσατε στο µείζον.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Ακούστε, η κριτική της Νέας Δηµοκρατίας ήταν συγκεκριµένη,
στην προκαταβολή του φόρου. Στην προκαταβολή! Να το καταλάβουµε, µιας και το είπατε, πρακτικά. Όλες οι επιχειρήσεις που
κάνουν τριγωνικές συναλλαγές –όλες- θα πρέπει να προκαταβάλλουν το 26% του τζίρου τους και µετά να αποδεικνύουν ότι
δεν ανήκουν στο α’, β’, γ’, δ’ και, εφόσον το αποδείξουν εκείνες,
να τους επιστραφεί το ποσό αυτό. Δηλαδή µία επιχείρηση που
κάνει τζίρο 1 εκατοµµύριο ευρώ, που είναι ένας µέσος τζίρος γι’
αυτές τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να προκαταβάλει 260.000 ευρώ
–πού θα τα βρει;- να πάει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας
και αφού το αποδείξει, να περιµένει και τρεις µήνες να πάρει τα
λεφτά από το ελληνικό δηµόσιο.
Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, είναι πολύ πιο έντιµο να πείτε:
«Δεν έχουµε φράγκο για να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις
και θέλουµε να πάρουµε τα λεφτά τώρα, για να πληρώσουµε
τους µισθούς και τις συντάξεις του εποµένου µηνός», είναι πιο
έντιµο αυτό, παρά να έρχεστε εδώ και να µας κάνετε µαθήµατα
περί δήθεν πρακτικότητας και µη πρακτικότητας. Τους ανέργους
θα τους χρεωθεί ο Σταθάκης και όχι η Βαλαβάνη. Η Βαλαβάνη
τη δουλειά της κάνει. Ο Σταθάκης είναι Υπουργός Ανάπτυξης.
Πάω τώρα στον κ. Βαρουφάκη που είναι η πρώτη φορά που
έχω την τιµή να τον συναντώ.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, µία ηµέρα µετά τη µεγαλειώδη
γκάφα σας µε το ΦΕΚ και τη σύµβαση, να κάνετε µαθήµατα
στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας πάει πολύ. Θα έπρεπε
να ξεκινήσετε µε ένα συγγνώµη και, εάν για κάποιον λόγο δεν
γνωρίζετε πώς βρίσκετε τα ΦΕΚ, εγώ ευχαρίστως θα σας στείλω
τον κ. Βορίδη που είναι ευγενέστερος εµού, να σας δείξει στο
κοµπιούτερ πώς γίνεται. Είναι πολύ εύκολο.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Επίσης, να σας πω -επειδή εγώ το ερεύνησα σήµερα και δεν
είναι καθόλου αστείο- ότι στο Υπουργείο Οικονοµικών εάν είχατε
ρωτήσει τις Υπηρεσίες σας -εγώ ρώτησα ο ίδιος σήµερα- θα διαπιστώνατε ότι υπάρχουν οι πρωτότυπες συµβάσεις και µε αριθµό
πρωτοκόλλου. Θέλετε τη Δευτέρα να πάµε στο γραφείο µου µαζί
να σας τις φέρω;
Άρα ακούστε. Ήρθατε χθες στη Βουλή, εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα, γιατί αποδεικνύετε ότι δεν ξέρατε, φορτώσατε κάτι στον
προηγούµενο Υπουργό και εδώ δεν είπατε ένα συγγνώµη, έστω
και συναδελφικό. Και µετά µας κάνετε και µαθήµατα! Μαθήµατα
πού; Στο πρωτογενές πλεόνασµα που ήταν µικρότερο;
Σας διαβάζω και θα καταθέσω τη προχθεσινή δήλωση του κ.
Κατάινεν: «Μέχρι τον φετινό χειµώνα τα πράγµατα πήγαιναν καλύτερα, η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασµα 1,5% του ΑΕΠ.
Τώρα, δυστυχώς, τα πράγµατα άλλαξαν.». Και το «τώρα» σε τι
συνίσταται;
Σας καταθέτω την απάντηση του συναδέλφου σας κ. Μάρδα,
πριν από λίγες ηµέρες, σε ερώτηση του κ. Σταϊκούρα. Τι λέει ο
κ. Μάρδας, κύριοι συνάδελφοι, στην απάντησή του; Λέει ότι
«προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του προσδιορισµού
του πρωτογενούς αποτελέσµατος οικονοµικού έτους 2014, είναι
απαραίτητο να έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσµατα του
διµήνου Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2015, κάτι που θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου του 2015».
Καταθέτω για τα Πρακτικά τη δήλωση του κ. Κατάινεν, καθώς
επίσης και την έγγραφη απάντηση του κ. Μάρδα στην ερώτηση
του κ. Σταϊκούρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
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οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν σας λένε –για να καταλάβετε- ότι «δεν ήταν 1,5% του
ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά 0,3%», λένε αλήθεια. Γιατί;
Γιατί µπήκαν οι δύο µήνες οι δικοί σας και πήγε προς τα κάτω,
γιατί τα έχετε κάνει θάλασσα.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, µε το µείζον θέµα και θέλω να µας δώσετε µια πραγµατική απάντηση. Εσείς από το πρωί, πέραν της
ωραίας δηλώσεως ότι καλωσορίζετε τα τεχνικά κλιµάκια της
τρόικας -BGs, Brussels Group τους λέτε εσείς, τρόικα εµείς, διότι
είµαστε συντηρητικοί κι έχουµε τις παλαιές ονοµασίες- λέτε ότι
δεν υπάρχει πέµπτη αξιολόγηση. Σας διαβάζω τις δηλώσεις της
Καγκελαρίου Μέρκελ προ τριών ωρών: Η καγκελάριος παρουσίασε µάλιστα τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου –αυτήν που
εφαρµόζετε µε επιτυχία- ως συνέχεια του πλαισίου που τίθεται
στο έγγραφο προόδου της 10ης Δεκεµβρίου, δηλαδή της τελευταίας επικαιροποίησης που έγινε για την πέµπτη αξιολόγηση του
ελληνικού προγράµµατος.
Δηλαδή, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
κ. Μέρκελ είπε ότι θα γίνει η αξιολόγηση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Πού το είπε αυτό;
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Εσείς το παραδεχτήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, κύριοι συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε µε να ολοκληρώσω. Μην εκνευρίζεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γεωργιάδη,
τελειώνετε παρακαλώ.
Μη διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Βαρουφάκη, δύο
πράγµατα συµβαίνουν στη ζωή. Ή η κ. Μέρκελ λέει ψέµατα ή
εσείς. Εγώ θέλω µε θάρρος να µας πείτε: Λέει ψέµατα η Καγκελάριος Μέρκελ. Το δέχοµαι από τον Υπουργό της ελληνικής Κυβερνήσεως. Όµως, δεν µπορεί ταυτόχρονα να ισχύουν και τα
δύο. Δεν µπορεί, δηλαδή, και να έχει καταργηθεί η πέµπτη αξιολόγηση και να τα λέει σωστά η κ. Μέρκελ.
Κλείνω µε το µείζον παράδειγµα και εδώ να µας δώσετε συγκεκριµένη απάντηση, για να το καταλάβουµε. Στη συµφωνία της
20ής Φεβρουαρίου -που κακώς δεν την έχετε φέρει στη Βουλή,
κακώς και για εσάς όχι µόνο πολιτικά, αλλά κακώς και για άλλους
λόγους, καθώς έχετε πάρει αποκλειστικά και µόνος σας την ενδεχόµενη ποινική ευθύνη, σας έχουν παγιδέψει- υπάρχει µέσα το
εξής συγκεκριµένο σηµείο: ότι απαγορεύεται να πάτε να ξηλώσετε προηγούµενους νόµους και σίγουρα απαγορεύεται να κάνετε µεταρρυθµίσεις -το είπαν και σήµερα- που έχουν
δηµοσιονοµικό κόστος.
Ο κ. Στρατούλης προ δύο ωρών ανακοίνωσε ότι την εβδοµάδα
που έρχεται, σε πέντε ή έξι µέρες -µάλιστα ανέµιζε και τον νόµο,
κύριε Στρατούλη φαντάζοµαι ότι τον έχετε έτοιµο, δώστε τον να
τον δει ο άνθρωπος- θα φέρει τον νόµο για την κατάργηση της
ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος και αλληλεγγύης των γενεών.
Αυτός ο νόµος, αν έλθει, είναι, πρώτον, αλλαγή προηγούµενου
νόµου και δεύτερον, είναι ένα δισεκατοµµύριο δηµοσιονοµικό κόστος. ένα δισεκατοµµύριο!
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, πρέπει να πάρουµε απάντηση. Θέλουµε να ξέρουµε, για να καταλάβουµε το πνεύµα της συµφωνίας της 20ής Φεβρουαρίου και πόσο πραγµατικά διατεθειµένοι
είστε να το τηρήσετε: Πράγµατι, επιβεβαιώνετε και εσείς, ως
Υπουργός Οικονοµικών, ότι την άλλη εβδοµάδα θα έλθει προς
ψήφιση στη Βουλή αυτός ο νόµος; Και, αν ναι, πώς θα χρηµατοδοτηθεί; Αυτό το έχετε συζητήσει µε τους «θεσµούς», όπως τους
λέτε εσείς, ή µε την «τρόικα», όπως είναι το πραγµατικό όνοµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πετράκο, θέλετε να κάνετε χρήση της δευτερολογίας σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Πε-
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τράκο, έχετε τον λόγο.
Κύριε Γεωργιάδη, το δηµοσιονοµικό κόστος, σύµφωνα µε το
µεσοπρόθεσµο, για την κατάργηση της ρήτρας είναι 476 εκατοµµύρια, σύµφωνα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, όχι. Να το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το δηµοσιονοµικό
κόστος…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου έχετε δώσει
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχω τα νούµερα στα
χέρια µου. Να µάθουν και οι συνάδελφοι. Είναι 510 εκατοµµύρια
οι επικουρικές, 433 εκατοµµύρια τα εφάπαξ και 226 εκατοµµύρια
από το Μετοχικό Ταµείο Δηµοσίων Υπαλλήλων. Στο σύνολο είναι
ένα δισεκατοµµύριο. Να τα ξέρει ο κύριος Υπουργός, για να µην
κάνει πάλι λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα τα δούµε τα
στοιχεία. Ο κ. Βούτσης µπορεί να τα επαληθεύσει.
Κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρ’ ότι κατανοούµε απολύτως -και
τοεπιβεβαιώνει σε κάθε του τοποθέτηση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας- τον βαθύτατο έρωτά του µε
τις µνηµονιακές πολιτικές και την τρόικα, δυστυχώς δεν θα του
κάνουµε τη χάρη να συνεχίσει η τρόικα να είναι εδώ. Θα τη στερηθεί. Την έχει ήδη στερηθεί από τις 25 Ιανουαρίου. Αντιλαµβανόµαστε ότι ο βαθύς έρωτας δηµιουργεί κάποια προβλήµατα,
αλλά τι να κάνουµε; Απεφάνθη ο ελληνικός λαός στις 25 του Γενάρη και αυτή η Κυβέρνηση είναι δεσµευµένη -όπως τόνισε ο
Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη σηµερινή του συνέντευξη- να
προχωρήσουµε σε µια διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που
η Ελλάδα προχωρούσε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Τελεία και παύλα, λοιπόν. Τους είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουν -όπως είναι δύσκολο και σε αυτούς µε τους οποίους
συνοµιλούσαν και όταν τους έδιναν εντολές τις εκτελούσαν αµέσως- ότι υπάρχει πλέον µια Κυβέρνηση η οποία διαπραγµατεύτηκε και βάζει την Ελλάδα σε µια διαφορετική τροχιά από αυτήν
στην οποία ήταν τεσσεράµισι χρόνια. Αυτό είναι το βαθύτατο
πρόβληµά τους. Όµως, επαναλαµβάνω, θα γίνει σιγά, σιγά κατανοητό από όλους.
Σήµερα όµως έχουµε να συζητήσουµε εδώ και σε λίγα λεπτά
η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει για το δεύτερο σηµαντικότατο
νοµοσχέδιο απ’ αυτά τα νοµοσχέδια για τα οποία είχε δεσµευθεί
ο Πρωθυπουργός στη Βουλή των Ελλήνων κατά τις προγραµµατικές δηλώσεις, για την ανακούφιση των φυσικών προσώπων και
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, για τις οφειλές τους στο δηµόσιο, στους ΟΤΑ, στα ασφαλιστικά ταµεία.
Μας εγκαλούν λέγοντάς µας «πού είναι όλα τα νοµοσχέδια;».
Ποιοι εγκαλούν; Πρέπει να έχει κάποιος θράσος για να λέει «πού
είναι όλα τα νοµοσχέδια για την επανεκκίνηση της οικονοµίας;».
Μας εγκαλούν αυτοί οι οποίοι διέλυσαν, διέσπασαν και ξεπούλησαν το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και την Αγροτική Τράπεζα όχι
απλώς αντί πινακίου φακής, αλλά εις βάρος των συµφερόντων
του ελληνικού δηµοσίου. Για την Αγροτική Τράπεζα να τους θυµίσω ότι ο τότε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλι Ρεν,
έχει απαντήσει και έχει πει ότι αν την ανακεφαλαιοποιούσε ολόκληρη το ελληνικό δηµόσιο θα στοίχιζε 4,5 δισεκατοµµύρια. Την
έδωσαν στην Τράπεζα Πειραιώς και στοίχισε 9,1 δισεκατοµµύρια.
Αυτοί που έχουν επιβαρύνει το ελληνικό δηµόσιο, αυτοί που δεν
άφησαν καµµία δηµόσια τράπεζα εγκαλούν τον κ. Σταθάκη γιατί
δεν έχει φέρει το νοµοσχέδιο για την ειδική τράπεζα αναπτυξιακού σκοπού και για τα δάνεια µε τα οποία θα διευκολύνει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όταν τους έχει απαντήσει προ ηµερών
ότι όλα αυτά θα τα φέρει.
Μας εγκαλούν για το ότι δεν κυβερνούν οι ανεξάρτητες αρχές
και παίρνει την ευθύνη η Κυβέρνηση µε τα άρθρα 16 και 17. Τους
απαντούµε: Ο ελληνικός λαός έδωσε την ευθύνη σ’ αυτή την Κυβέρνηση. Δεν θα κυβερνούν αµφιλεγόµενες ανεξάρτητες αρχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τρίτον, µας λέει ο κ. Γεωργιάδης
για το άρθρο 24 να το φέρουµε αργότερα, αν παραδεχθούµε ότι
πράγµατι το «Παράκτιο Μέτωπο» είχε προβλήµατα. Αυτή η λο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γική είναι άνω ποταµών. Αφού παραδέχεται και ο ίδιος ότι ίσως
να έχουµε δίκιο ότι είχε προβλήµατα σοβαρά, όπως είπε ο αρµόδιος Υπουργός, τότε πράγµατι πρέπει να συµφωνήσει µαζί
µας, ότι πρέπει να απορροφηθεί τώρα από την ΕΤΑΔ που είναι
εταιρεία του δηµοσίου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το «Παράκτιο Μέτωπο» τι
είναι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τέλος, πάει πολύ να φωνασκούν κάποιοι και να αφήνουν και υπονοούµενα. Είναι αυτοί που κάλυψαν
τη «SIEMENS». Ο κ. Στουρνάρας µέσα στη Βουλή είπε ψέµατα.
Άλλα είχε υπογράψει στη συµφωνία για τη «SIEMENS» και άλλα
δεσµεύθηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Τώρα η «SIEMENS» δεν
εκτελεί το έργο της «Pitsos» για το οποίο είχε δεσµευθεί για επένδυση 60 εκατοµµυρίων.
Σε πέντε χρόνια έλεγξαν πέντε για την λίστα Λαγκάρντ και ελάχιστους απ’ αυτούς που είχαν βγάλει τα χρήµατά τους στο εξωτερικό από τα εµβάσµατα.
Αυτοί που ευθύνονται για τα υποβρύχια που γέρνουν, αυτοί
που χάρισαν δισεκατοµµύρια και έβαλαν τη χώρα σε βαθιά κρίση
λένε ότι υπάρχουν προβλήµατα ηθικής τάξης και αφήνουν υπονοούµενα για µέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν φέρνουµε
την τροπολογία την οποία αυτοί υπερψήφισαν, όπως είπε ο κ.
Στρατούλης. Αυτό πάει πολύ!
Και µάλιστα, ο κ. Κωνσταντινόπουλος µίλησε και άφησε υπονοούµενα και για τον πρώην Πρόεδρο του Συνασπισµού, ο
οποίος έχει αγωνιστεί ενάντια στη διαπλοκή και στη διαφθορά.
«Δεν δικαιούνται να οµιλούν», για να θυµίσω µια φράση ενός παλιού τους στελέχους, για τέτοια ζητήµατα.
Η Κυβέρνηση αυτή προχωράει µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, το
οποίο, όπως είπα στην πρωτολογία µου, αποδέχεται σχεδόν το
80% του ελληνικού λαού. Με αυτό το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση
θα ανακουφίσει τον κόσµο και συνεχίζει την πορεία της, για να
υλοποιήσει το πρόγραµµά της. Όλα αυτά που ήξεραν στην Ελλάδα, τελειώσανε µε την ψήφο του ελληνικού λαού στις 25 του
Γενάρη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να έχω τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω στον κ. Πετράκο και σε όλους τους συναδέλφους που
είναι σήµερα εδώ αυτό που είπα πριν και το έχω επαναλάβει και
πιθανόν να έχω κουράσει κάποιους από τους συναδέλφους:
Ο κ. Στρατούλης µάς κατήγγειλε ότι χαρίσαµε, ονοµαστικά,
στον κ. Βαρδινογιάννη και στον κ. Λάτση 1,2 δισεκατοµµύριο
ευρώ, µε διάταξη που φέραµε ως προηγούµενη κυβέρνηση. Σήµερα ρωτώ τους συναδέλφους και την Κυβέρνηση, γιατί ένα από
τα δύο θα ισχύει: ή έκαναν λάθος -γιατί εµείς πειστήκαµε ότι ήταν
το σωστό- ως νέα Κυβέρνηση και θα ζητήσουν συγγνώµη γι’ αυτά
που είπαν ότι χαρίσαµε ή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα φέρετε µια τροπολογία, για να επιστραφούν αυτά που
χαρίσαµε εµείς στο ελληνικό δηµόσιο. Εσείς κυβερνάτε σήµερα
κι εσείς θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτό το ερώτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μήπως κάποιος εκ
των ειδικών αγορητών ή οµιλητών θέλει να κάνει χρήση βραχυτάτης δευτερολογίας;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας παρακαλώ, κύριοι!
Μήπως εκ των Υπουργών θέλει κάποιος να κάνει κάποια παρέµβαση;
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κυρία
Βαλαβάνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να κάνω –λυπάµαι που γίνεται τόσο καθυστερηµένα, αλλά µας ξέφυγε- µια νοµοτεχνική βελτίωση, γιατί
δεν αλλάξαµε τον τίτλο του άρθρου 24.
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Ο τίτλος πρέπει να γίνει όχι «Λύση της εταιρείας «Παράκτιο
Μέτωπο Α.Ε.»» αλλά «Απορρόφηση της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» από την «ΕΤΑΔ Α.Ε.».
Επίσης, εκεί που λέµε «απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού
και παθητικού και µεταφέρεται από την «ΕΤΑΔ Α.Ε.» να προστεθεί «και µεταφέρεται το σύνολο του προσωπικού από την επόµενη της δηµοσίευσης του παρόντος», όπως είχε ήδη δηλώσει ο
κ. Σταθάκης χθες στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ωραία, κυρία
Υπουργέ, δώστε αυτήν την εποικοδοµητική βελτίωση στην κυρία
Διευθύντρια, παρακαλώ, για να διανεµηθεί.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών):
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί το φτιάξαµε επί τόπου και
θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Αθανασίου που µου επισήµανε τον
τίτλο.
Θα ήθελα, επίσης, να πω στους συναδέλφους Βουλευτές του
ΚΚΕ ότι διάβασα την τροπολογία και τοποθετήθηκα. Η αλήθεια
είναι ότι δεν είπα κάτι, επειδή κάποιες από αυτές τις απόψεις
είχαν και άλλοι στο ΚΚΕ, αλλά τοποθετήθηκα ως προς τις δύο
βασικές διαφορές που βρήκα να έχει η πρόταση που φέρνουµε
σήµερα για τη ρύθµιση µε την πρόταση που υπέβαλε το ΚΚΕ.
Το ένα, όπως το είπα ακριβώς, είναι ότι δεν θέλουµε να στείλουµε εκατοµµύρια ανθρώπους σε επιτροπές, γιατί, για να γίνει
έτσι όπως το περιγράφετε, αυτό θα πρέπει να γίνει αναγκαστικά
και δεν θέλουµε να ξεκινήσει ένας εφιάλτης χωρίς τέλος.
Θέλουµε πρώτα ηλεκτρονικά, µόνοι τους και µε αυτή τη σεισάχθεια που γίνεται, το κούρεµα -αν θέλετε- από 100% στο εφάπαξ έως 30% στις εκατό δόσεις, όσοι µπορούν να πληρώσουν 20
ευρώ τον µήνα στα χρέη προς το δηµόσιο, συν 50 ευρώ τον µήνα
στα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία, συν ό,τι έχουν κάνει µε
τις τράπεζες –για τις τράπεζες, όµως, θα έρθει δική µας ρύθµιση
στο άµεσο µέλλον- να το κάνουν κατευθείαν.
Σε δεύτερη φάση, επειδή είναι προφανές ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν µπορούν να δώσουν αυτά τα 100, 120 ευρώ τον
µήνα -δεν ξέρω πόσα θα είναι µαζί µε τις τράπεζες- αυτοί θα πρέπει να περάσουν από επιτροπές, στις οποίες θα αποδείξουν ότι
όντως δεν µπορούν και εκεί θα γίνει σεισάχθεια.
Έχουµε φέρει προτάσεις στο παρελθόν, οι οποίες ισχύουν, ότι
δηλαδή, αν είσαι άνεργος, παγώνουν για δύο χρόνια εντελώς και,
αν είσαι πάλι άνεργος, κόβονται ή κόβονται από την αρχή, όταν
είναι προφανές ότι πρόκειται για βάρος.
Θέλουµε, όµως, όσοι µπορούν να µπουν στη ρύθµιση. Γιατί
δεν έχει νόηµα να το κάνεις, άµα µπορούν έτσι και αλλιώς. Αυτοί
εµείς ελπίζουµε ότι θα είναι τουλάχιστον εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι που θα µπορέσουν µέσα σε ένα διάστηµα δύο µηνών
να το κάνουν.
Αφού τελειώσει αυτή εδώ η φάση, θα έχουµε τη φάση των επιτροπών για όσους ελεγµένα δεν µπορούν να το κάνουν. Και εκεί,
βέβαια, θα υπάρχει σεισάχθεια. Το ξαναλέω. Δεν είναι κανένας
ιδιοκτήτης της σεισάχθειας, ούτε εσείς ούτε εµείς. Το έχουν προτείνει και άλλοι. Το θέµα είναι ότι κάποια στιγµή είναι φανερό ότι
αυτό πρέπει να γίνει.
Η δεύτερη βασική διαφορά αφορά τους προς τα πάνω. Εγώ
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τοποθετήθηκα εδώ πάρα πολύ καθαρά και σε σχέση µε όλους
τους συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία και το Ποτάµι που
λένε «ναι, ας τους δώσουµε τη δυνατότητα», αλλά να ξέρουν ότι,
αν το κάνουν, θα πάει η Εφορία να τους ελέγξει. Είπα ότι αυτά
τα πράγµατα δεν γίνονται. Άµα δεν θέλουµε να µπουν, ας πούµε
προκαταβολικά ότι είναι όρος να πάει η Εφορία να τους ελέγξει.
Είπα ότι πρέπει να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Να προειδοποιήσουµε ότι όσοι από τους από πάνω µπορούν -γιατί είναι κάποιοι
που όντως δεν µπορούν και δεν το κάνουν, σε αυτούς θα πάει η
Εφορία να ελέγξει.
Πόσοι είναι οι από πάνω; Είναι εξήµισι φυσικά πρόσωπα και
εταιρείες -κάποιες από τις εταιρείες έχουν πτωχεύσει και δεν
υπάρχουν- οι οποίοι χρωστούν. Από τα συνολικά 77 δισεκατοµµύρια της τελευταίας καταγραφής -δηλαδή την 1η Μάρτη- του
ληξιπρόθεσµου χρέους έχουν ανταποκριθεί ρυθµίζοντας τα 228
εκατοµµύρια. Το ξαναλέω. Από τα 60 δισεκατοµµύρια έχουν ανταποκριθεί ρυθµίζοντας τα 228! Άρα για αυτούς είναι όντως µια
τελευταία ευκαιρία.
Ποιοι έχουν ταχθεί αντίθετα µέχρι τώρα σε αυτό; Υποθέτω και εσείς µέσα από το σχέδιο νόµου- Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτές από το Ποτάµι και από το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Τέλος, εγώ δεν µίλησα για ηθική και ξέρω πολύ καλά ότι το
ΚΚΕ όντως δεν κάνει προσωπικές επιθέσεις και ότι ασκεί πολιτική
κριτική, πολεµική επίθεση, πείτε το όπως θέλετε. Εγώ αναφέρθηκα σε δύο τοποθετήσεις του κ. Καραθανασόπουλου, όταν µίλησε ως ειδικός αγορητής.
Είπε ο κ. Καραθανασόπουλος, πρώτον, ότι γινόταν φαγοπότι
µε το ΤΑΙΠΕΔ πριν και θα συνεχιστεί µε το ΤΑΙΠΕΔ ή το νέο ταµείο σήµερα µε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, ότι η διοχέτευση πόρων στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, που δεν
είναι εισφορές, εξυπηρετεί τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, τα οποία απαλλάσσονται από την καταβολή των εισφορών.
Είπα ότι είναι πολύ βαρύ όταν υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο
άνεργοι, οι οποίοι είναι εκτός συστήµατος, οι οποίοι δεν πληρώνουν αναγκαστικά εισφορές, γιατί δεν δουλεύουν, και διακόσιες
εξήντα χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει και άρα
ούτε στο ΙΚΑ πληρώνουν για τους εργαζόµενους που είχαν ούτε
στον ΟΑΕΕ πληρώνουν τα δικά τους, να θεωρούµε ότι είναι εξυπηρέτηση µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων αυτό που
είναι εκ των ουκ άνευ, ότι πρέπει να κόψουµε τον λαιµό µας και
να βρούµε πόρους να διοχετεύσουµε στο σύστηµα, γιατί αλλιώς
το σύστηµα θα καταρρεύσει.
Εµείς είµαστε υπέρ της συµµετοχής του δηµοσίου και δεν δεχόµαστε ότι απαλλάσσεται το δηµόσιο από τη συµµετοχή του
στο κοινωνικό σύστηµα ασφάλισης, αλλά πρέπει να δούµε πώς
θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να είναι ρεαλιστικό. Δεν µίλησα για θέµα
ηθικής, είπα ότι χάνουµε το µέτρο µε τέτοιες τοποθετήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Βαλαβάνη,
παραδώστε, παρακαλώ, στην Υπηρεσία τις αλλαγές.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κ.
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΕ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έτερος εκ των
Υπουργών θα ήθελε τον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα τοποθετηθώ για την τροπολογία. Η πρόταση
την οποία υποβάλαµε δεν προϋποθέτει καµµία επιτροπή. Το κούρεµα γίνεται αυτόµατα. Αν η δική σας σκέψη για σεισάχθεια -που
θα το τονίσω και πάλι- γίνει, τότε επιτρέπει επιτροπές, παραπέµποντας σε µία µακροχρόνια δράση. Άρα, διατηρούνται σε συνθήκες χρέωσης, διατηρούνται σε συνθήκες ελέγχου από την
Εφορία. Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, υπάρχει µία τεράστια διαφορά. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, σας κάναµε κριτική, γιατί βάζετε µέσα τις µεγάλες
επιχειρήσεις, όχι µε τη λογική της Νέας Δηµοκρατίας και του Ποταµιού. Η δική µας αντίρρηση είναι τελείως διαφορετική. Εµείς
λέµε ότι πρέπει να πληρώσουν και µάλιστα πρέπει να αναθεωρήσουµε συνολικά τα πάντα. Τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις πρέπει να πληρωθούν και πρέπει να αλλάξει συνολικά το πλαίσιο που
επιτρέπει στις ανώνυµες εταιρείες να χρεοκοπούν και ταυτόχρονα αυτοί που είναι οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες των ανωνύµων
εταιρειών να βγαίνουν αλώβητοι µε την περιουσία τους, χωρίς
καµµία επίπτωση. Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει να µας ταυτίζετε.
Το τρίτο ζήτηµα είναι σε σχέση µε το ΤΑΙΠΕΔ και όλα αυτά τα
οποία αναφέρατε. Εµείς είµαστε πολύ καθαροί και σαφείς. Σας
κατηγορούµε, λοιπόν, πολιτικά ότι µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία
διευρύνετε το εύρος, στο οποίο τα επιχειρηµατικά συµφέροντα
θα µπορούν να επενδύσουν στο όνοµα της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, όχι µόνο της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου, αλλά στο σύνολο της δηµόσιας περιουσίας.
Επίσης, λέµε ότι αυτή η αναφορά, ότι µέσα απ’ αυτό θα δηµιουργηθεί ένας πόρος, για να χρηµατοδοτηθεί η κοινωνική ασφάλιση, αποτελεί το «τυράκι στη φάκα», γιατί µέσα απ’ αυτή τη
διαδικασία νοµιµοποιείται στη λαϊκή συνείδηση να αποδεχθεί το
φαγοπότι, το οποίο θα κάνουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι -είτε
µέσα από την παραχώρηση είτε µέσω της σύµπραξης δηµόσιου
και ιδιωτικού- το να αξιοποιήσουν το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας στο όνοµα του καπιταλιστικού κέρδους.
Επιπλέον, εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία ότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κόστος, το «µη µισθολογικό κόστος»,
όπως το ονοµάζετε, για το κεφάλαιο. Άρα πρέπει σιγά, σιγά να
αποµειούται. Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, εντάσσεται µέσα στη
λογική ότι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι ήδη µειώνουν ακόµα περισσότερο τη συµµετοχή τους στα ασφαλιστικά ταµεία και θα τη µειώσουν στο τέλος µέχρι να εξαλειφθεί τελείως.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το αντεργατικό, αντιασφαλιστικό σχέδιο εντάσσεται ο δηµόσιος πόρος που θέλετε να εφαρµόσετε. Μη λέτε
τώρα, λοιπόν, ότι υπάρχουν άνεργοι. Τους ανέργους τούς δηµιουργεί το καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο εσείς δεν θέλετε να
αλλάξετε. Αντίθετα, η λειτουργία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας είναι η προϋπόθεση για
να υπάρχει ανεργία στη χώρα µας.
Στο όνοµα, λοιπόν, της επανεκκίνησης της οικονοµίας, όπως
εσείς τονίσατε, θα διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις για να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η δράση, δηµιουργώντας πολύ πιο
ευνοϊκές προϋποθέσεις για το µεγάλο κεφάλαιο και σε βάρος
της µισθωτής εργασίας να µπορεί να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι η κριτική
µας και όχι σε κανένα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Γεωργιάδη, µου ζητάτε να εγκαινιάσουµε την εξαιρετική νέα φιλία
µας, που ξεκινάει σήµερα, επιβάλλοντας µου να πω ψέµατα. Δεν
θα το κάνω αυτό, γιατί νοµίζω ότι η φιλία µας έχει µεγάλη σηµασία από εδώ και πέρα.
Μου ζητάτε να πω ότι εχθές έσφαλα, όταν απάντησα σε ερώτηση Βουλευτή, ο οποίος µε ρώτησε κάτι απλό. Με ρώτησε:
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«Υπάρχει στο αρχείο, στο πρωτόκολλο του Υπουργείου σου η
επιστολή Χαρδούβελη, µε την οποία εζητήθη η επέκταση η προηγούµενη;». Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα µπορούσα ποτέ να πω:
«Ελάτε µαζί, να έρθει και ο κ. Βορίδης να µπούµε στο ίντερνετ
να το βρούµε».
Περαιτέρω, σας µιλώ ειλικρινά, όταν µπήκα στο γραφείο µου
από τις πρώτες ηµέρες ζήτησα από τις Υπηρεσίες να µου φέρουν
τη δανειακή συµφωνία. Νοµικός δεν είµαι, αλλά έχω την εντύπωση ότι το να έχεις µία δανειακή συµφωνία, να έχεις µία σύµβαση, έναν τίτλο ιδιοκτησίας στο αυθεντικό, στο πρωτότυπο έχει
µία σηµασία. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει και έπρεπε να περιµένουµε τρεισήµισι ηµέρες, για να έρθει.
Τώρα, όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασµα, το γεγονός ότι
πρέπει να αναφερθείτε στον κ. Κατάινεν λέει κάτι.
Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου και η ΕΛΣΤΑΤ µιλούν µε τους
αριθµούς που σας παρουσίασα: 0,6%. Πόσο λέγατε ότι είχαµε
το 2014; 0,6%!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ιανουάριο-Φεβρουάριο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν ο κ. Κατάινεν είναι φίλα προσκείµενος προς το κόµµα σας, αυτό είναι
δικό σας ζήτηµα. Είναι µια εξαιρετική φιλία που έχετε µεταξύ
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω, γιατί κάποιοι Βουλευτές πρέπει να φύγουν και θέλω να είµαι γρήγορος.
Τους BGs, το Brussels Group, τους µπερδέψατε µε τα τεχνικά
κλιµάκια. Τα τεχνικά κλιµάκια που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν
είναι το Brussels Group. Το Brussels Group είναι στις Βρυξέλλες.
Τα τεχνικά κλιµάκια είναι εδώ, µε σκοπό να εξυπηρετούν το Brussels Group µε στοιχεία τα οποία µαζεύουν εδώ.
Όσον αφορά την κ. Μέρκελ και αυτό που είπε, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το πολύ σωστό απόφθεγµα της κ. Μέρκελ, ότι η
συµφωνία της 20ής Φεβρουαρίου αποτελεί προέκταση, επέκταση,
συνέχεια, εσείς το µεταφράσατε -γιατί νοµίζω ότι αυτό θέλετε να
δείτε- σε παραποµπή στην πέµπτη αξιολόγηση. Είναι σαν να λέτε
ότι επειδή η Προεδρευόµενη Δηµοκρατία είναι επέκταση της Βασιλευόµενης Δηµοκρατίας, η Προεδρευόµενη Δηµοκρατία δεν
έχει καµµία διαφορά από τη Βασιλευόµενη Δηµοκρατία!
Έχει και µάλιστα τεράστια διαφορά, κύριε Γεωργιάδη, και η
διαφορά είναι ότι εµείς δεν επιβάλλουµε υφεσιακά µέτρα τύπου
e-mail Χαρδούβελη αυτήν τη στιγµή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: For the time being!
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εσείς ελπίζετε ότι θα µειώσουµε τις συντάξεις. Σας παραδίδω στην κρίση
του ελληνικού λαού.
Όσον αφορά τη συγκινητική αγωνία κάποιων για τις ποινικές
ευθύνες που έχω, υπογράφοντας την αίτηση επέκτασης της δανειακής συµφωνίας, θέλω να σας πω δύο πράγµατα:
Πρώτον, η εντολή που είχα από τον Πρωθυπουργό και από την
Κυβέρνηση στη διαπραγµάτευση ήταν ο διαχωρισµός της δανειακής συµφωνίας από το µνηµόνιο. Αυτό δεν µου το συγχωρείτε,
διότι δεν ανέχεστε ότι εµείς µπορεί να πετύχαµε αυτή την αποσύνδεση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επιµένετε να σας ξαναφέρουµε το µνηµόνιο, που εσείς ψηφίσατε, για να το ξαναψηφίσετε. Δεν θα σας κάνουµε τη χάρη.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τη δική σας θέλουµε να
δούµε στη Βουλή!
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μην ουρλιάζετε! Θα έρθω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
Κύριε Βαρουφάκη, συνεχίστε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεσµεύοµαι, όµως, πως ό,τι υπέγραψα θα σας το καταθέσω και θα το βάλουµε και στο ίντερνετ.
Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας διαβάζω στα αγγλικά, τα οποία γνωρίζω ότι τα ξέρετε καλύτερα από
όλους στην Αίθουσα, τη δήλωση της κ. Μέρκελ: «Referred to December 10 “state of play” document for fifth Greece bailout review».
Άρα µην κοροϊδευόµαστε. Η κ. Μέρκελ σάς είπε για τη συνέχεια
της πέµπτης αξιολόγησης. Εγώ άλλο σάς ρώτησα, αν λέει αλήθεια
ή αν λέει ψέµατα.
Δεύτερον, σας είπα ότι από το ένα δισεκατοµµύριο που δηµιουργεί ως κόστος στον προϋπολογισµό ο νόµος του κ. Στρατούλη,
1.510.000.000 είναι οι µειώσεις των επικουρικών συντάξεων, τριακόσια κάτι εκατοµµύρια είναι τα εφάπαξ και διακόσια κάτι εκατοµµύρια είναι του Μετοχικού Ταµείου των δηµοσίων υπαλλήλων. Άρα
είναι ένα δισεκατοµµύριο.
Πρέπει να µας πείτε αν µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, όπως δεσµεύτηκε ο κ. Στρατούλης, έχετε να µας παρουσιάσετε ένα δισεκατοµµύριο δηµοσιονοµικό ισοδύναµο, ώστε να το ακούσουµε και
να το κρίνουµε. Όλοι θα σας επιβραβεύσουµε, αν αυτό µπορείτε
να το κάνετε.
Κύριε Βαρουφάκη, ακούστε ποια είναι η πραγµατικότητα, για
να έχουµε την καλή µας φιλία, που τώρα ξεκινάει. Εγώ ρώτησα τις
Υπηρεσίες σας σήµερα και, αν θέλετε, εγώ έρχοµαι τη Δευτέρα
να φέρω την υπάλληλο µέσα στο γραφείο σας. Έχει αριθµό πρωτοκόλλου, σας έχει παραδοθεί επισήµως, είναι µέσα στην ντουλάπα σας, αλλά δεν ξέρετε να την ανοίξετε προφανώς! Δεν ξέρω
γιατί. Είναι κρίµα. Εγώ το βρήκα χωρίς να έρθω. Εσείς δεν το βρήκατε, ενώ ήσασταν µέσα.
Τέλος, κύριε Βαρουφάκη, ακούστε ποιο είναι το πρόβληµα. Τι
ακούει ο ελληνικός λαός; Ακούει την Κυβέρνησή µας -εσάς και τον
κ. Τσίπρα- να λέτε ότι πετύχατε αυτόν τον διαχωρισµό δανειακής
συµβάσεως και µνηµονίου -µάλιστα- αλλά ακούει ταυτοχρόνως
όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες να λένε ότι είναι ένα πράγµα το
πρόγραµµα, η δανειακή σύµβαση, το µνηµόνιο και η τρόικα.
Ακούµε στη γερµανική βουλή να µιλάνε για τρόικα, στο φινλανδικό
κοινοβούλιο για τρόικα, στο ολλανδικό κοινοβούλιο για τρόικα και
παντού να µιλάνε για µνηµόνιο.
Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι; Όταν ρωτάνε τον Ντάισελµπλουµ και τον Γιούνκερ σε µια από τις συνεντεύξεις Τύπου για το
αν πετύχατε αυτόν τον διαχωρισµό που λέτε, αν είδατε τον κ. Ντάισελµπλουµ, περίπου γελάει και λέει: «Εντάξει, τώρα οι Έλληνες
φίλοι µας θέλουν να το λέµε “program”.».
Σας αρέσει να σας κοροϊδεύουνε, κύριε Βαρουφάκη; Όλοι το
λένε «τρόικα» και όλοι το λένε «µνηµόνιο». Παραδεχθείτε το να τελειώνουµε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Στρατούλη,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υγείας και Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Θέλω να το διευκρινίσω µια για
πάντα: Όσο κι αν µας παρακαλάει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης και κάποιοι –όχι όλοι, είναι αλήθεια- από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας να προχωρήσουµε στις µειώσεις των συντάξεων που είχαν προγραµµατίσει για το 2015, δεν θα ανταποκριθούµε στα παρακάλια τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κι επειδή τα συρτάρια µου τα έψαξα από την πρώτη µέρα που
πήγα -γιατί µου φέραν να υπογράψω υπουργική απόφαση, για να
κάνω την πρώτη δόση µειώσεων των επικουρικών συντάξεων από
1η Μαρτίου του 2015 και ξέρει καλά ο κ. Γεωργιάδης και όλοι ότι
δεν την υπέγραψα- βρήκα ότι η προηγούµενη κυβέρνηση για το
2015 είχε προγραµµατίσει 395,5 εκατοµµύρια ευρώ αποµείωση
επικουρικών συντάξεων κατά 15% και των εφάπαξ παροχών κατά
30% έως 80% και 100 εκατοµµύρια ευρώ από τον περιορισµό των
δικαιούχων του ΕΚΑΣ, που παίρνουν οι πιο χαµηλοσυνταξιούχοι,
οι πιο δυστυχισµένοι από τους συµπολίτες µας και 2 εκατοµµύρια
ευρώ αποµείωση κύριων συντάξεων, σε εφαρµογή των νόµων
3863/2010 και 3865/2010.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ετοιµάζονταν το 2015, αν ήταν κυβέρνηση, να αφαιρέσουν
από τον ελληνικό λαό 500 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν θα τα αφαιρέσουµε από τους συνταξιούχους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θα τα αναπληρώσουµε από τα 400 εκατοµµύρια ευρώ που
θα είναι τα επιπλέον που θα εισπράξουµε από τη ρύθµιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία, από το 1,46 δισεκατοµµύριο που
αναµένεται το 2015.
Τα 400 εκατοµµύρια είναι επιπλέον έσοδα απ’ όσα είχε εισπράξει από ρυθµίσεις η προηγούµενη κυβέρνηση το 2014, από την
αύξηση του κατώτατου µισθού, που, οσονούπω, όπως ο Υπουργός Εργασίας σάς έχει ανακοινώσει, έρχεται σταδιακά, που σηµαίνει και αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήµατος και
από τις ρόδες της ανάπτυξης που θα βάλουµε τη χώρα µας, για
να αντιµετωπιστεί η ανεργία, να εργάζονται οι άνεργοι και να
πληρώνονται εισφορές από αυτούς και τους εργοδότες τους.
Επίσης, η κ. Βαλαβάνη και ο κ. Σταθάκης, κατά τη διάρκεια του
διήµερου είπαν ότι η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας θα
πάει για τη συγκρότηση Ταµείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κυρίως θα χρηµατοδοτεί κοινωνικές πολιτικές και την κοινωνική ασφάλιση. Εποµένως µειώσεις, που µας
παρακαλάτε, δεν θα κάνουµε.
Δεύτερον –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- η αντιπαράθεση µε
τη Νέα Δηµοκρατία για τη χαριστική τροπολογία στους ολιγάρχες είναι καθαρή. Πεντακάθαρη! Η Νέα Δηµοκρατία έχει την
άποψή της και πιστεύει ότι είναι σωστή. Ήρθε ο κ. Γεωργιάδης,
συγκρούστηκε σφόδρα µαζί µου πολιτικά χθες µε επιχειρήµατα
και είπε ότι δεν πρέπει να θιχθεί, γιατί είναι σωστή. Του απάντησα
κι εγώ µε πολιτικά επιχειρήµατα. Ήταν σφοδρή η αντιπαράθεσή
µας. Ήταν πολιτική µε επιχειρήµατα.
Δεν καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί δυο-τρεις Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ –προς τιµήν τους όχι όλοι- «ξύνουν την πλάτη τους
στην γκλίτσα του τσοπάνη». Δεν είµαι τσοµπάνης, βέβαια, αλλά
γιατί ξύνουν την πλάτη τους;
Θέλω να πω στους νεότερους συναδέλφους και στον ελληνικό
λαό που µας ακούει ότι αυτή η τροπολογία ψηφίστηκε µετά την
πέµπτη προσπάθεια. Έκανε τέσσερις µήνες η Νέα Δηµοκρατία,
που είχε την άποψή της -είµαστε αντίθετοι και συγκρουστήκαµε
γι’ αυτό- να πείσει τον κ. Κουκουλόπουλο και το ΠΑΣΟΚ να την
ψηφίσει. Στην πέµπτη προσπάθεια δεκατρείς Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τη χαριστική τροπολογία και δώδεκα δεν ψήφισαν.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δώστε τους πέντε λεπτά διάλειµµα, να βγουν έξω να συνεννοηθούν µεταξύ τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αν είναι χαριστική, που λένε οι δώδεκα και δεν ψήφισαν, να
συµφωνήσουν και οι άλλοι ότι κακώς ψήφισαν, να έρθουν να ζητήσουν συγγνώµη από εµάς και τον ελληνικό λαό και να συµβάλουν στο πώς θα το αποκαταστήσουµε.
Αν ήταν σωστή, που ψήφισαν οι δεκατρείς από τους είκοσι
πέντε, να έρθουν εδώ και να συγκρουστούν µαζί µας, µε τον
τρόπο που συγκρούστηκε και η Νέα Δηµοκρατία. Επιτέλους,
αυτό το παραµύθι να τελειώσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο διάλογος είναι
εποικοδοµητικός. Η ισοτιµία όπλων πρέπει να υπάρξει. Τον λόγο
έχει για ένα λεπτό ο κ. Βρούτσης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για ποιοn λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Υπάρχει τίποτα προσωπικό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι προσωπικό. Έχει
δευτερολογία ως οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι!
Τελειώνουµε σε τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, είµαι οµιλητής.
Είχα δευτερολογία. Δεν την αξιοποίησα. Πιστεύω, όµως, ότι έτσι
όπως έχει διαµορφωθεί το κλίµα, είναι καλό και χρήσιµο για
όλους να ακούσουµε κάτι παραπάνω.
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Κύριε Πρόεδρε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Λιγότερο και
περισσότερο ευαίσθητοι δεν υπάρχουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, κύριοι και
κυρίες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κοιτάνε
στα µάτια και λένε την αλήθεια για το τι έχουµε µπροστά µας και
κάποιοι άλλοι οι οποίοι κρύβονται.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να σας πω για το παραµύθι που
εδώ κι ένα µεγάλο διάστηµα λέτε. Κανείς δεν µιλάει για µείωση
συντάξεων. Μιλάµε για βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, για να
υπάρχουν επικουρικές συντάξεις, για να υπάρχουν εφάπαξ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: … (Δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, παρακαλώ.
Κύριε Λεουτσάκο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και, κύριε Πρόεδρε, αυτές οι δύο ρήτρες –και πρέπει να το ακούσουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑαποτελούν δύο πολύ µεγάλες και σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, οι
οποίες φέρνουν δικαιοσύνη, διαφάνεια. Δεν θα πληρώνει ποτέ
κανείς τη σύνταξη του άλλου. Και το σηµαντικότερο είναι ότι διασφαλίζεται ότι οι επόµενες γενιές θα πάρουν και εφάπαξ και επικουρικό, κάτι που δεν το κοιτάµε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του
ασφαλιστικού.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, ο Υπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης δεν φέρνει την κατάργηση της ρήτρας
αλληλεγγύης και διαφάνειας και για το εφάπαξ και για το επικουρικό. Δεν έχει καταργηθεί. Υπάρχει. Και τα δύο αυτά ελλείµµατα,
µαζί µε το Μετοχικό Ταµείο -τα 510 εκατοµµύρια, τα 433 εκατοµµύρια και τα 226 εκατοµµύρια- περνάνε το ένα δισεκατοµµύριο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: Θα συντάξει έκθεση
για την τρόικα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Λεουτσάκο,
καθίστε κάτω και µη διακόπτετε τον αγορητή!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εάν, λοιπόν, κάποια στιγµή δεν εφαρµοστεί αυτό, τότε θα έρθει ξαφνικά µια µέρα ένας κεραυνός
πάνω σε όλους τους συνταξιούχους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνετε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω.
Εάν, όµως, η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να το καταργήσει, είναι ευπρόσδεκτο. Τη µέρα, όµως, που θα έρθει εδώ, θα
πρέπει να βρει και το ισοδύναµό του ενός δισεκατοµµυρίου.
Γιατί, µοιραία, εάν δεν το βρει, τότε το χτύπηµα θα είναι πολύ
πιο µεγάλο και θα είναι για όλο το ασφαλιστικό και για τις κύριες
συντάξεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η διαδικασία τελειώνει, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γι’ αυτό θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δίνω τον λόγο για
ένα λεπτό, στον κ. Κεγκέρογλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τότε, πώς τελειώνει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κι εγώ θέλω τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου και µετά ο κ. Κατσώτης και ο
κ. Πετράκος.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, εάν δεν έκανε ο κ. Στρατούλης αναφορά σε δήθεν µειώσεις των κύριων συντάξεων. Είναι γνωστό
τοις πάσι, σε όλα τα µήκη και πλάτη αυτής της χώρας, ότι η απαίτηση των εταίρων και δανειστών και η οποιαδήποτε σκέψη ορισµένων να αποδεχθούµε µειώσεις των κύριων συντάξεων είχε
απορριφθεί από το ΠΑΣΟΚ πρωτίστως και κατά δεύτερο λόγο
από την κυβέρνηση!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ησυχία να
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τελειώσει ο αγορητής.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δηµοσιοποιήθηκε, δε, αυτό µε
πολιτικές τοποθετήσεις και προς τους εταίρους αλλά και µέσω –
από το γνωστό που λέτε- mail Χαρδούβελη.
Άρα όχι αυτά τα παιχνίδια, ότι σώσαµε από τις δήθεν µειώσεις.
Καµµία κουβέντα. Για τις επικουρικές γνωρίζει πλέον ο κόσµος
τι ισχύει.
Δεύτερον, και τελειώνω…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, για να
τελειώσουµε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Με παρενοχλεί ο κ. Λεουτσάκος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Λεουτσάκο,
παρακαλώ!
Συνεχίστε και τελειώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σήµερα η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η
Κυβέρνηση, η Συµπολίτευση.
Όσο δεν φέρνει τη διάταξη που θα παίρνει πίσω τα χρήµατα,
τόσο είναι εκτεθειµένη.
Παρακαλούµε πολύ, είτε θα σταµατήσετε τη λασπολογία, γιατί
έχουµε και παιδιά και οικογένειες και προσωπικά θα έρθουµε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Γιατί διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι;
Τι θέλει και περιφέρεται αυτός ο κύριος στους διαδρόµους;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εσείς, η Κυβέρνησή σας, ή θα
φέρετε τη διάταξη να παίρνετε πίσω τα λεφτά ή όχι. Και τα δύο
δεν γίνονται. Ακούστε, θα απευθυνθούµε πλέον όχι πολιτικά,
αλλά προσωπικά. Ή θα φέρετε τη διάταξη που θα παίρνετε τα
λεφτά πίσω και θα αποδείξετε ότι το πιστεύετε ή θα ζητάτε συγγνώµη. Τέρµα τα καλαµπούρια, κύριοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο κ.
Κατσώτης για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είµαστε ανόητοι
ούτε εµείς ούτε ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι, που
έχουν ζήσει τη µεγάλη επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση. Ποτέ
δεν συµβιβάστηκαν η εργοδοσία, οι βιοµήχανοι, οι έµποροι, οι
µεγαλέµποροι, οι ξενοδόχοι, οι εφοπλιστές µε το κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστηµα και µε τα άλλα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Πάντα ήθελαν την απαλλαγή τους.
Σε αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησαν οι κυβερνήσεις µέχρι
τώρα, για να απαλλάξουν την εργοδοσία από το λεγόµενο µη µισθολογικό κόστος. Γι’ αυτό και η ρήτρα του µηδενικού ελλείµµατος, γι’ αυτό και δεν υπάρχει η εγγύηση, σταµατά η εγγύηση
του κράτους προς την κοινωνική ασφάλιση.
Οι εργαζόµενοι αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για ένα κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστηµα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες του. Αυτό απαιτούν και γι’ αυτό θα κάνουν παναττικό
συλλαλητήριο την 1η Απριλίου οι συνταξιούχοι και όλοι οι εργαζόµενοι µαζί τους, για να απαιτήσουν εδώ την κάλυψη των απωλειών, γιατί και η Κυβέρνηση σήµερα δεν µιλά για κάλυψη των
απωλειών που είχαν οι συνταξιούχοι όλη αυτή την περίοδο από
τη µεγάλη επίθεση. Απαιτούν κάλυψη των απωλειών και όχι να
σταµατήσει το mail Χαρδούβελη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο κ.
Πετράκος και θα αρχίσουµε την ψηφοφορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο τρόπος της αντίδρασης του καθενός επιβεβαιώνει αν έχει επιχειρήµατα ή δεν
έχει. Για τους συναδέλφους οι οποίοι κραυγάζουν για την τροπολογία την οποία ψήφισαν, τους λέω, για να τελειώνει η ιστορία,
να ρωτήσουν τους συναδέλφους τους του ίδιου κόµµατος γιατί
δεν την ψήφισαν και να αναρωτηθούν γι’ αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεύτερον, αυτοί οι οποίοι τα 30 δισεκατοµµύρια αποθεµατικά
του ασφαλιστικού συστήµατος τα έκαναν 3,5 δισεκατοµµύρια
πάει πολύ να εγκαλούν σήµερα για το πώς θα λύσουµε το πρόβληµα της κοινωνικής ασφάλισης!
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Το πρόβληµα της κοινωνικής ασφάλισης θα το λύσουµε, µειώσεις δεν θα γίνουν και ο ελληνικός λαός, οι εργαζόµενοι και οι
συνταξιούχοι θα προστατευθούν µε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Με τη δική τους Κυβέρνηση, αν συνεχιζόταν, θα είχαµε µειώσεις
επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Να τελειώνει το καλαµπούρι!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, σας
παρακαλώ να συνεχίσουµε. Βιάζονται πολλοί συνάδελφοι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κύριε Πρόεδρε, µόνο για
τριάντα δευτερόλεπτα ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Θα χρειαστώ πολύ λιγότερο. Άλλωστε, δεν χρησιµοποίησα τη δευτερολογία µου. Απλώς, είπε κάτι ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών και ήθελα να κάνω ένα απλό σχόλιο.
Είπε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ότι αυτή η Κυβέρνηση
δεν θα φέρει υφεσιακά µέτρα. Το άρθρο 21 τι είναι; Είναι αντικυκλικό; Είναι αναπτυξιακό; Πρέπει να προσέξει αυτή η Κυβέρνηση,
γιατί µε την ακινησία και τα βήµατα προς τα πίσω θα έχει το παγκόσµιο ρεκόρ να µη φέρει υφεσιακά µέτρα και να φέρει ύφεση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας Το Ποτάµι)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το Προεδρείο δεν ευθύνεται που ο οίστρος της αντιπαράθεσης -µάλιστα εποικοδοµητικής- έπιασε το Σώµα στον
τελευταίο κύκλο. Σας συγχαίρω, διότι πράγµατι οι απόψεις που
ακούστηκαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 16 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Για το άρθρο 17 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Για το άρθρο 21 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το άρθρο που αφορά την υποχρέωση των αγροτών για τρίµηνες δηλώσεις αντί για ετήσιες εµείς
το καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Για το άρθρο 24 έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όπως έχει συµφωνηθεί από το
πρωί, προχωρούµε τώρα στη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 16,17,21,24 του νοµοσχεδίου. Επίσης σας
ενηµερώνω ότι είχε υποβληθεί και αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής από Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής, η οποία θεωρήθηκε από το Προεδρείο ως µη υποβληθείσα, επειδή δεν είχε συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός
υπογραφών, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 17,
21, 24 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας».
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 6 οι αποδεχόµενοι τα
άρθρα 16, 17, 21, 24 του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα 16, 17, 21, 24 του νοµοσχεδίου
λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Χρήστος Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία.
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 του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία
θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι συνάδελφοι
Βουλευτές κ.κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Κωσταντίνος Χατζηδάκης, Γεώργιος Βλάχος, Θεόδωρος Καράογλου, Τιµολέων Κοψαχείλης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Κωνσταντίνος Τζαβάρας,
Ελένη Ράπτη, Φωτεινή Αραµπατζή και Χρήστος Κέλλας δεν θα
παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως, αν ήταν παρόντες και παρούσες,
θα ψήφιζαν «ΟΧΙ» στα άρθρα 16, 17, 21 και 24.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, οι συνάδελφοι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Βαρδαλής,
Ιωάννης Γκιόκας, Γιώργος Μαρίνος, Νικόλαος Μωραΐτης, Εµµανουήλ Συντυχάκης και Λιάνα Κανέλλη δεν θα παρευρεθούν στη
σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή
τους πως, αν ήταν παρόντες και παρούσες, θα ψήφιζαν
«ΠΑΡΩΝ» στα άρθρα 16, 17 και 21 και «ΟΧΙ» στο άρθρο 24.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 241 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 16, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 160 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 16, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 64 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 17 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

1215

Υπέρ του άρθρου 17 δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 160 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 17, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 64 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 17 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 21, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 160 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 21, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 64 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 17 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 24, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 148 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 24, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 93 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας» έγινε δεκτό επί της
αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ): Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας» έγινε δεκτό, κατά
πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1
Δόσεις και απαλλαγές ρύθµισης
1. Βεβαιωµένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα
µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα,
δύνανται να ρυθµίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και
έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε
ρύθµιση, µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και
τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως
ακολούθως:
α) Εφάπαξ µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%).
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή
κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) Από είκοσι µία (21) έως και τριάντα (30) µηνιαίες δόσεις, µε
απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%).
στ) Από τριάντα µία (31) έως και σαράντα (40) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) Από σαράντα µία (41) έως και πενήντα (50) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) Από πενήντα µία (51) έως και εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) Από εξήντα µία (61) έως και εβδοµήντα (70) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) Από εβδοµήντα µία (71) έως και ογδόντα (80) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) Από ογδόντα µία (81) έως και ενενήντα (90) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) Από ενενήντα µία (91) έως και εκατό (100) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του
προγράµµατος ρύθµισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

2. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωµένες σε περισσότερες της µίας υπηρεσίες
της Φορολογικής Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης
ρύθµισης διαµορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ.
3. Στη ρύθµιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη
νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής.
4. Στη ρύθµιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται επίσης το
σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015
προς ΟΤΑ α' και β' βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε
χρήµα ή τη µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα των προς ένταξη
ή και των ήδη ενταγµένων ιδιοκτησιών, σύµφωνα µε το ν.
1337/1983. Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται
στην αρµόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή του οικείου νοµικού
προσώπου.
Άρθρο 2
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής
κατά την υπαγωγή σε ρύθµιση
1. Οι απαλλαγές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαµορφωθεί
την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση.
2. Βασικές συνολικές οφειλές µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθµιση, δεν επιβαρύνονται
πλέον µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος άρθρου,
αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθµιση, επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες µονάδες (3%)
ετησίως.
3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση 0,25%.
Άρθρο 3
Οφειλές που τελούν σε αναστολή
ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση
ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής
Στη ρύθµιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, µετά
από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία
αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου ή
β) έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
Άρθρο 4
Μη βεβαιωµένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση
Κατ’ εξαίρεση:
1. Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθµιση του άρθρου 1, οφειλές
που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση µετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος ή και του δικογράφου
οποιουδήποτε ένδικου βοηθήµατος ή µέσου ενώπιον αρµοδίου
δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως
26.5.2015, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας που οι οφειλές αυτές
καθίστανται ληξιπρόθεσµες.
Εφόσον πρόκειται για υπαγόµενες υποθέσεις, που εκκρεµούν
ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων, µαζί µε την αίτηση και τη δή-
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λωση παραίτησης προσκοµίζεται και βεβαίωση από το αρµόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόµα συζητηθεί, προκειµένου
να βεβαιωθεί η οφειλή.
2. Στη ρύθµιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν,
µετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχω
ρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση και
θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων µέχρι και 31.12.2014.
Άρθρο 5
Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης
Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές
για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα που ευθύνονται για την
καταβολή µέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθµίσουν το εν
λόγω µέρος.
Άρθρο 6
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
σε πρόγραµµα ρύθµισης
1. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι
την 26η Μαΐου 2015. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική
αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο προϊστάµενος
της οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
εντός µηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, δύναται να
παρατείνεται η καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής των οφειλών
στη ρύθµιση για χρονικό διάστηµα µέχρι έναν (1) µήνα.
Άρθρο 7
Καταβολή πρώτης δόσης
Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 1 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των εποµένων
µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η καταβολή διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού κωδικού πληρωµής
στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.
Άρθρο 8
Απώλεια ρύθµισης
Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε
όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο
οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις κατά τη
διάρκεια του πρώτου οκταµήνου της ρύθµισης ή µετά την πάροδο
του οκταµήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή της,
εντός τριών (3) µηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους.
Άρθρο 9
Προεξόφληση ρύθµισης
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της
ρύθµισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής µε οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του
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εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον
αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε την
εξόφληση, σύµφωνα µε το άρθρο 1.
Άρθρο 10
Αλλαγή προγράµµατος ρύθµισης
Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης του
άρθρου 1, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραµµα ρύθµισης του ίδιου άρθρου µε διαφορετικό αριθµό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για το εναποµείναν ποσό, σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα ρύθµισης. Στην
περίπτωση αυτή ο συνολικός αριθµός µηνιαίων δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100), υπολογιζόµενος από την πρώτη
δόση του αρχικού προγράµµατος ρύθµισης.
Άρθρο 11
Ευεργετήµατα από την υπαγωγή στη ρύθµιση
Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν.
1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες,
τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης
απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από
το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α’ 24), όπως ισχύει,
ε) οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται
µετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε
τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής ρυθµιζόµενης οφειλής. Η
Φορολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτηµα περιορισµού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 12
Δικαιώµατα του Δηµοσίου
Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του
οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η
οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση
ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού στα
πρόσωπα της προηγούµενης υποπερίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν
είναι ασφαλισµένη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του
Κ.Φ.Δ.,
γ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του K.E.Δ.E..
Άρθρο 13
Πίστωση ποσών από παρακράτηση
ή αυτεπάγγελτο συµψηφισµό ή πράξεις εκτέλεσης
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθµισης
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Άρθρο 19

από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω
της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας ή κατόπιν συµψηφισµού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης,
εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Οµοίως, τα αποδιδόµενα
ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε
άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.

1. Τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 57 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)
καταργούνται.
2. Η κατάργηση των προστίµων της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη
δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 14
Παραγραφή οφειλών

Άρθρο 20
Άλλα συναφή θέµατα - ποινική δίωξη

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση
υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που
αφορά η ρύθµιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού
και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη
της τελευταίας δόσης αυτής.

Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωµένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης:
α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από
κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ.
β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται
υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συµπεριλαµβανοµένων των
κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη µικρότερα από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και δεν έχουν
εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
Εκκρεµείς αιτήσεις Προϊσταµένων Δηµόσιων Οικονοµικών
Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων ή ένδικα µέσα
κατά αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για συζήτηση.
Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του
ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει µε τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συµπληρώνεται
πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.
Η παραγραφή του αδικήµατος, του οποίου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχει συµπληρωθεί το µετά την
πάροδο τετραµήνου χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 15
Εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής µε έκπτωση
Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής
οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου, έως και τις
27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή
επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής του προγράµµατος ρύθµισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη
κατά την υποβολή του αιτήµατος υπαγωγής και να καταβάλεται
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθµισης καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα των εποµένων µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η πληρωµή της προκαταβολής και
των δόσεων ρύθµισης διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού κωδικού πληρωµής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των δέκα (10) πρώτων δόσεων της ρύθµισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες
από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόµενων δόσεων, εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δηµόσιο
έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο µε το ποσό απαλλαγής
κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Επί της κύρωσης
του προηγούµενου εδαφίου δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 16
Αρµοδιότητα χορήγησης ρύθµισης
Αρµόδιος για τη χορήγηση των ρυθµίσεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος δύναται µε
απόφασή του να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί να υπογράφουν µε εντολή του άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
Άρθρο 17
Καθορισµός ειδικότερων θεµάτων και λεπτοµερειών
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου και δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτές.
Άρθρο 18
Η παρ. 4α του άρθρου 49 και η παρ. 6 του άρθρου 50 του ν.
2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως προστέθηκαν µε τις περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαραγράφου Α.6 της παρ. Α’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντιστοίχως, καταργούνται.

Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (κύρωση µε το ν. 4172/2013, Α’ 167)
1. Η περίπτωση ιγ’ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) αναµορφώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που εµπίπτει σε µία από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το
χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε
κράτος µη συνεργάσιµο κατά την έννοια του άρθρου 65 του
Κ.Φ.Ε..
β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το
χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε
κράτος που υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς,
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σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε..
γ) Είναι συνδεόµενη εν τοις πράγµασι εταιρεία, χωρίς να έχει
συµµορφωθεί πριν τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση
του παραστατικού µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον
Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 4174/2013).
δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεµένη επιχείρηση
την απαιτούµενη οργάνωση και υποδοµή για τη διενέργεια - κατ’
επάγγελµα - οµοειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελµα µε τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.
Για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ ο φορολογούµενος οφείλει, προκειµένου να µην εµπίπτει στη µη έκπτωση της δαπάνης, και πριν
τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκοµίσει πλήρη
απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριµένη εταιρεία οι
αναφερόµενες συνθήκες.
Για τις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’, προκειµένου ο φορολογούµενος να µην εµπίπτει στη µη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει
να καταβάλει παρακρατούµενο φόρο που προκύπτει από τον
ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος για επιχειρηµατική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν
λόγω δαπάνης. Εφόσον, εντός τριµήνου από τη συναλλαγή, ο
φορολογούµενος αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιµές αγοράς, θα επιστρέφεται αζηµίως για
το Δηµόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούµενο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι διαδικασίες για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις
περιπτώσεις γ’ και δ’ ανωτέρω.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση «δεν υπάρχει εισόδηµα
από καµία κατηγορία ή».
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:
«ε. Δεν εφαρµόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη
εφόσον ο φορολογούµενος ή τα εξαρτώµενα µέλη αποκτούν εισόδηµα µόνο από τόκους και ακίνητα.»
4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2014.
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.
(κύρωση µε το ν. 2859/2000, Α’ 248)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα
Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι διακανονισµοί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε µία διαχειριστική περίοδο περιλαµβάνονται σε δήλωση
Φ.Π.Α. που υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έβδοµου µήνα του επόµενου ηµερολογιακού
έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) ένας ηµερολογιακός µήνας, προκειµένου για υπόχρεους οι
οποίοι χρησιµοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, καθώς
και για το Δηµόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες
υπόκειται στο φόρο,
β) ένα ηµερολογιακό τρίµηνο, προκειµένου για υπόχρεους οι
οποίοι χρησιµοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, καθώς
και για µη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων,
σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
2α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ’
αποκοπή καταβολής του φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. κάθε εξάµηνο.»
3. Οι δηλώσεις των αγροτών φυσικών προσώπων που υπέχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α. και από
1.1.2015 υπέχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανά φορολογική περίοδο, εφόσον µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος παρήλθε η προθεσµία υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. για φορολογικές
περιόδους του 2015, µπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή προστίµων. Τυχόν οφειλόµενα ποσά
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από τις δηλώσεις της παραγράφου αυτής καταβάλλονται έως
την ίδια ως άνω προθεσµία χωρίς την επιβολή τόκων και προστίµων, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήσεως του φορολογούµενου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
ισχύουν για εκπτώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση διακανονισµού από 1.1.2014, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2
ισχύουν για πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2015.
Άρθρο 23
Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων
δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ
Παρατείνεται έως τις 31.12.2015 η ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (Γ’ 22), που προκηρύχθηκε µε την υπ’
αριθµ. 158/ 15.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Γ’
668).
Άρθρο 24
Απορρόφηση της εταιρείας
«Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» από την ΕΤΑΔ ΑΕ
1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», που συνεστήθη µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 4146/2013, απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού και παθητικού από την ΕΤΑΔ ΑΕ και µεταφέρεται το σύνολο του προσωπικού από την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος.
Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Οικονοµικών ορίζονται
οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την ολοκλήρωση της απορρόφησης του προηγούµενου εδαφίου.
2. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρία Ακινήτων Δηµοσίου Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΤΑΔ ΑΕ), που συνεστήθη µε την
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011, κατ'
επίκληση του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 απορροφάται από
τον φορέα της εποµένης παραγράφου µετά την ίδρυσή του. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
και οι λεπτοµέρειες της απορροφήσεως.
3. Ο φορέας που πρόκειται να δηµιουργηθεί θα έχει σκοπό την
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας προς όφελος και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα
αξιοποιούνται κυρίως για τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης,
όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόµο.
4. Παρατείνεται η λειτουργία του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΔΙΕ ΑΕ) έως τις 15.7.2015, ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε εκκαθάριση.
Άρθρο 25
Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου
µε φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.
1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ.
ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 από 2.5.2014 εγκύκλιο της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β) και στην περίπτωση 9 του κεφαλαίου «Λοιπά θέµατα ελέγχου» της εγκυκλίου, εφόσον µέχρι 30.4.2015 δεν έχει η προβλεπόµενη στα
ανωτέρω διαδικασία ολοκληρωθεί και βεβαιωθεί ο αναλογούν
φόρος, η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τα εκδοθέντα, από το
Σ.Δ.Ο.Ε., φύλλα ελέγχου.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253)
προστίθεται νέα περίπτωση στ’, η οποία έχει ως εξής:
«στ. Ο µερικός έλεγχος εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας µε έµφαση στη φορολογία εισοδήµατος και ο έλεγχος
εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας.»
3. Στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 3296/ 2004 (Α’
253) προστίθενται δύο νέα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:
«Οι εκθέσεις της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Δίωξης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οικονοµικού Εγκλήµατος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) οι οποίες έχουν συνταχθεί τηρουµένης της διαδικασίας των διατάξεων του άρθρου 6
του ν. 2690/1999, θεωρούνται για τη Φορολογική Διοίκηση εκθέσεις ελέγχου, κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας», παράγοντας άµεσα την προβλεπόµενη από το ίδιο
εδάφιο οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου
ή την πράξη επιβολής προστίµου της παραγράφου 2 του άρθρου
62 του ιδίου ως άνω νόµου.
Οι υπάλληλοι της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο άσκησης
των αρµοδιοτήτων τους δύνανται να εφαρµόζουν τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 4174/2013.»
Άρθρο 26
Δικαστικοί συµβιβασµοί για εκκρεµείς
φορολογικές διαφορές
Πρακτικά διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς,
που καταρτίστηκαν µέχρι τις 31.12.2013, επί εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία
που ορίζεται από το ν. δ. 4600/ 1966 και τις διατάξεις του άρθρου
71 του ν. 2238/1994, λόγω µη αποστολής στα δικαστήρια των
πρακτικών του συµβιβασµού, θεωρούνται ισχυρά, εφόσον η απόφαση του δικαστηρίου που ακολούθησε το συµβιβασµό εκδόθηκε χωρίς την παράσταση του φορολογούµενου και είναι
δυσµενέστερη, για τον φορολογούµενο, από τα αποτελέσµατα
του συµβιβασµού.
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού
στο πλαίσιο της διασφάλισης
της δηµόσιας περιουσίας
Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α’
285) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από 1.1.2016 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δηµόσιας Περιουσίας υποχρεούνται:
Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού στις
περιοχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού και
να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριµένες οριογραµµές παραλίας και παλαιού
αιγιαλού, εφόσον υπάρχουν. Αν η εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού εντοπίζεται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως
οριστική.»
Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.
2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Εντός προθεσµίας 12 µηνών από 1.1.2016 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δηµόσιας Περιουσίας υποχρεούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραµµή και να υποβάλουν
πρόταση για την τελική οριογραµµή σε περιπτώσεις εµφανώς
εσφαλµένης προκαταρκτικής οριογραµµής και για να αντιµετωπισθούν ασυνέχειες µεταξύ της ήδη εγκεκριµένης και της προκαταρκτικής οριογραµµής.»
Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Αν µετά την παρέλευση 18 µηνών από 1.1.2016, δεν έχει
εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραµµή αιγιαλού από την
αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 3, η προκαταρκτική οριογραµµή
θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη
του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
µέσα σε ένα µήνα από την εκπνοή της προθεσµίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δηµοσιότητας των παραγράφων 3 και 4. Οι
παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως.»
Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατατίθενται στην αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας, η οποία υποχρεούται
µετά από σχετικό έλεγχο και αφού έχει συλλέξει τα απαιτούµενα

στοιχεία, να τα εισάγει στην Επιτροπή του άρθρου 3. Η Επιτροπή
µετά από εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας εξετάζει το αίτηµα καθορισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε έξι µήνες. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική οριογραµµή
αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε µήκος ακτής τουλάχιστον 500 µ. είτε επί υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε επί τοπογραφικού διαγράµµατος της
παραγράφου 6. Μέχρι τη δηµιουργία της επίσηµης ιστοσελίδας
η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα επικυρώνονται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
και δηµοσιεύονται µαζί µε την επικυρωτική αυτή απόφαση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας στέλνει θεωρηµένα αντίγραφα των ανωτέρω,
καθώς και του Φ.Ε.Κ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών. Μετά τη δηµιουργία της επίσηµης
ιστοσελίδας η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στη δηµοσιότητα των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως.»
Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη ζώνη παραλίας,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της
παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η ζώνη παραλίας καθορίζεται από
την Επιτροπή µε χάραξη οριογραµµής κίτρινου χρώµατος στα
υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφεροµένου στην Κτηµατική Υπηρεσία. Μέχρι και τις 31.12.2015 αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής
παραλίας εισάγονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας
Περιουσίας στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
8 του άρθρου 4 και η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο
σε έξι µήνες. Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για την ανάγκη
καθορισµού ζώνης παραλίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 1, και επικυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η απόφαση, η έκθεση και τα υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δηµοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 4.»
Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Εκκρεµείς διαδικασίες καθορισµού αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης, µετά από αίτηµα ενδιαφεροµένου
και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, πράξη της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν.
2971/2001, µε την οποία καθορίζεται η οριογραµµή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, ή απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης που να έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ολοκληρώνονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.
2971/2001.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 28
Ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών
1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες στις 2.3.2015, υπάγεται σε ρύθµιση, κατόπιν αίτησης του
οφειλέτη προς την αρµόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται µέχρι τις 30.4.2015. Στην παρούσα ρύθµιση δύναται να
υπαχθούν µετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάµενες ρυθµίσεις. Σε περίπτωση µετάπτωσης από
υφιστάµενη ρύθµιση στην παρούσα, για τον υπολογισµό του
αριθµού των δόσεων της ρύθµισης του παρόντος νόµου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί
στην προϋφιστάµενη ρύθµιση.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελµατική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλισµένους του
ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελµα, σε περίπτωση απο-
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δεδειγµένου µηδενικού εισοδήµατος κατά το έτος χρήσης 2014,
µη συµπεριλαµβανοµένων επιδοµάτων ανεργίας και προνοιακών
παροχών, αναστέλλεται µετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών µέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο
12 µηνών, µετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθµιση της
παρ.1, µε αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης µέχρι τις 31.3.2016. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής
δεν έχουν εφαρµογή για οφειλές ατοµικών επιχειρήσεων προς το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.A.M. από απασχόληση προσωπικού.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση είναι
η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015 και εφεξής.
4. Η ρύθµιση του ποσού της οφειλής, γίνεται µέχρι και σε 100
µηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της µηνιαίας δόσης για τις ρυθµιζόµενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο των 50 ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθµιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον, προηγούµενο της ρύθµισης, µήνα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1. Όταν το ύψος της κύριας οφειλής είναι άνω των
5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής µε 0,25 % µηνιαίως,
χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για
ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται µηνιαία
προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων
τελών, εξαιρουµένων των αυτοτελών προστίµων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθµιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%.
iii. Ρύθµιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iv. Ρύθµιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση 60%.
v. Ρύθµιση από 73 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση δύναται να υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής
εφαρµογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την επίδοση της απόφασης
υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το
ποσό της κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., των Ν.Π.Δ.Δ. του Δηµοσίου, Α.Ε. του Δηµοσίου
µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α’ και
Β’ βαθµού, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που
επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δηµόσιους σκοπούς που περιλαµβάνονται στο Επικαιροποιηµένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις
του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και των Αγροτικών Συναιτεριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) του ν. 4015/2011 όπως ισχύει, των
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθµού και
Σ.Ε. του ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του, οι
οποίες βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, των Συνεταιριστικών Εταιρειών του άρθρου 32 του ν. 2810/2000, οι οποίες δεν
έχουν µετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ),
καθώς και των ΚΕΣΕ, οι οποίες διατηρούνται µε το άρθρο 50 του
ν. 4315/2014, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες στις 2.3.2015,
κεφαλαιοποιείται στις 31.12.2014 και ρυθµίζεται κατόπιν αίτησης
στις αρµόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε
έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισµό
του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως αυτός ισχύει, και τηρούν
τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής
τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το
υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθµιση σε 100 δόσεις,
εκτός αν µε αίτησή τους που υποβάλλεται µέχρι 30.4.2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε µικρότερο αριθµό δόσεων.
10. Στην παρούσα ρύθµιση δύναται να υπαχθούν µετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που
αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού
ύψους έως 500.000 ευρώ.
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11. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην
παρούσα ρύθµιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών Κ.Ε.Α.Ο..
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης καθοριστεί µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή όπως θα ονοµαστεί στο υπό έκδοση
προεδρικό διάταγµα).
12. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 63 του
ν.
3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί
στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύµατος, αίρεται µε την υπαγωγή του οφειλέτη σε
καθεστώς ρύθµισης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
Αποδιδόµενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που
είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης, λαµβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθµιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθµισης.»
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα
ρύθµιση, η δε ρύθµιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός µηνός, µίας δόσης της ρύθµισης ανά 12µηνο προγράµµατος ρύθµισης,
β. µη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθµισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο
της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου
της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα,
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι
όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής,
στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής και το
οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για
τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν.
1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης
µε τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς µε τους όρους
αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το
έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής
του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση
τη συνολική οφειλή του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν.
86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήµερα και αναβάλλεται η εκτέλεση
της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη
δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα
µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2
του ν. 2556/1997 (Α’ 270).
16. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε
µικρότερο αριθµό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, σε
ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων
δόσεων που τελικά διαµορφώνεται.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την
εφαρµογή της παρούσας.
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Άρθρο 29
Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας στον ΟΑΕΕ
Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωµα
επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το
έχουν απωλέσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), όπως η προθεσµία αυτής παρατάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α’ 258),
µπορούν µε αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε µία
εκ των τριών αµέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του
κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το π.δ. 5/2007
(Α’ 4), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραµείνουν σε αυτήν έως 31.12.2016.
Ασφαλισµένοι που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωµα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 5 του
άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), όπως ισχύει, µπορούν, µε
νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωµα επιλογής ως προς
τον, κατά περίπτωση, αριθµό κατηγοριών που υπολείπονται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Το δικαίωµα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία, σύµφωνα µε την παρούσα ρύθµιση χορηγείται µέχρι
δύο φορές.
Για τον καθορισµό των δικαιούχων υπαγωγής, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέµατος ισχύουν
οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89),
όπως ισχύει.
Άρθρο 30
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον
ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ
Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) όπως ισχύει,
δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις ατοµικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ).
Άρθρο 31
Αλληλέγγυα ευθύνη
1. Τα πρόσωπα που είναι νόµιµοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση
και εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013,
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α’ 170), κατά το χρόνο της
διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα και τις
νοµικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωµή των κατά το προηγούµενο εδάφιο οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών του διαλυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο
ή εκείνη η νοµική οντότητα που το απορρόφησε ή το νέο νοµικό
πρόσωπο ή η νέα νοµική οντότητα που συστήθηκε, ανεξάρτητα
από το χρόνο βεβαίωσής τους. Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες υπάρχει και κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εκπροσωπούν.
2. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νοµικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι, κατά το χρόνο διάλυσης αυτών, µέτοχοι
ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών µε ποσοστό συµµετοχής
τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και

εις ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για
την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης
και κάθε πρόσωπο που υπήρξε µέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα (10%)
τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που δηµιουργήθηκαν
κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου.
Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νοµικά
πρόσωπα και νοµικές οντότητες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο σε άλλο κράτος
- µέλος της Ε.Ε..
3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας προς Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι
δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νοµικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που
υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και
αυτές που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή
αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού µέτρου
σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για κάθε χρήση.
4. Πρόσωπα ευθυνόµενα για την καταβολή ασφαλιστικών
οφειλών εκ µέρους του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν
έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωµα θα
είχε στη διάθεσή του το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα.
5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την ηµεροµηνία κατάργησης
του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 για τα πρόσωπα που ήταν
υπεύθυνα µε βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
2556/1997 (Α’270), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α’ 1). Για τα υπόλοιπα πρόσωπα ισχύει
από την ψήφιση του παρόντος.
Άρθρο 32
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4141/ 2013 (Α’
81), όπως προστέθηκαν στη θέση του καταργηθέντος δεύτερου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90),
εφαρµόζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισµούς και Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται
κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).
Άρθρο 33
Κοινοποίηση ατοµικών ειδοποιήσεων
Ατοµική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προς τους οφειλέτες του και
αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή κατά τα οριζόµενα στη
Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 απόφαση Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θεωρείται ότι έχει νοµίµως
κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από
την ηµέρα αποστολής της, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ατοµική ειδοποίηση
θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση
τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα αποστολής της. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον
οφειλέτη ή στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, το
Κ.Ε.Α.Ο. ζητά από την ταχυδροµική υπηρεσία την επιστροφή
αυτής µε συνοδευτικό κείµενο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι
ακόλουθες πληροφορίες: α) η ηµεροµηνία, κατά την οποία η συστηµένη επιστολή προσκοµίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως
άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη µη κοινοποίηση ή τη µη βεβαίωση της κοινοποίησης. Το Κ.Ε.Α.Ο. µεριµνά, προκειµένου αντίγραφο της συστηµένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση
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της αρµόδιας υπηρεσίας του και να µπορεί αυτή να παραδοθεί
στον οφειλέτη ή τον εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγµή και
αδαπάνως.
Άρθρο 34
Κατάργηση διάταξης
Η παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) καταργείται
από τότε που ίσχυσε.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,......................................2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. ΥΓΕΙΑΣ

7. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): 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 (Αλέξιος Μητρόπουλος): 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 0.02’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

