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Αθήνα, σήµερα στις 30 Ιουνίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.24’συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η
Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του
Δ’Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της
εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα».
Μετά από συνεννόηση που έκανα µε όλες τις πτέρυγες που
είναι αυτήν τη στιγµή στη Βουλή, σας προτείνω, για να εγκρίνετε
και εσείς, το εξής: Να ξεκινήσουµε σήµερα σαν συνέχεια από
εκεί που σταµατήσαµε χθες, δηλαδή να µιλήσουν κάποιοι συνάδελφοι Βουλευτές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και γύρω
στις 12.00’µε 12.30’να κάνουµε την ψηφοφορία επί της αρχής.
Αµέσως µετά να πάµε στα άρθρα και οι υπόλοιποι οµιλητές που
έχετε εγγραφεί θα προταχθείτε και θα µιλήσετε και επί των άρθρων και επί της αρχής, δίνοντάς σας και µία µικρή ανοχή χρόνου, επειδή συµπίπτουν, ώστε στις 16.00’να έχουµε τελειώσει,
υπολογίζοντας περίπου το χρόνο.
Ρωτώ για τυπικούς λόγους, γιατί έχω κάνει τη συνεννόηση µε
τους εκπροσώπους: Η Βουλή εγκρίνει αυτή τη διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε
οµοφώνως.
Στη χθεσινή συνεδρίαση µίλησαν οι εισηγητές και οι ειδικοί
αγορητές επί της αρχής.
Θα εισέλθουµε, λοιπόν, στον κατάλογο των οµιλητών.
Θα ήθελα να σας ζητήσω, επειδή στις 11.00’η ώρα έχει µια
ανειληµµένη υποχρέωση –εξάλλου έχει και τυπικά το δικαίωµανα προταχθεί ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Θεοχάρης,
µετά θα ξεκινήσουµε µε τον κ. Παπαδόπουλο, ο κ. Γρηγοράκος
που ήταν ο πέµπτος µου ζήτησε να µιλήσει -και να µη διαγραφείστο δεύτερο κοµµάτι, δηλαδή επί των άρθρων. Άρα να µιλήσουν
και πέντε συνάδελφοι τουλάχιστον πριν δώσω τον λόγο στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Ο κ. Θεοχάρης έχει τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και συγγνώµη αν κάποιος περίµενε για να µιλήσει, αλλά
υπολόγιζα ότι θα ξεκινούσε η διαδικασία στις 10.00’για να µπο-

ρέσω να πάω σε µια υποχρέωση που έχω.
Μας φέρατε ένα νοµοσχέδιο για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
κατά τα γνωστά, µην τα ξαναλέµε, νοµοσχέδιο πρώτων βοηθειών, δυο-τρεις διαταξούλες από εδώ, διάφορες τροµερές διακηρύξεις ότι θα πιάσετε την εισφοροδιαφυγή, επειδή συστήνετε
δεκαεννέα θέσεις ανθρώπων για να ελέγξουν διακόσιες τριάντα
χιλιάδες επιχειρήσεις. Είναι τα γνωστά δηλαδή ηµίµετρα, ασπιρίνες για τον καρκίνο. Τίποτα ουσιαστικά δεν κάνετε. Βάζετε και
κάποιες ύποπτες τροπολογίες -και να τις κοιτάξετε- για το Άσυλο
Ανιάτων κι ενδεχοµένως κάποιοι θα γλιτώσουν…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για το
Άσυλο Ανιάτων όχι, για την εξυγίανση.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Φωτογραφική» για το
Άσυλο Ανιάτων, ναι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): «Φωτογραφική» ήταν η προηγούµενη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είστε έτσι όµως, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η Κυβέρνηση µε ειδικές ανάγκες. Είστε
ΚΥΜΕΑ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Γι’ αυτό να µας προσέχετε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας προσέχουµε, ναι.
Όχι πραγµατικοί, αλλά από αυτούς τους ζητιάνους καµµιά
φορά που κάνουν τους AΜΕΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Νωρίς ξεκίνησες τη λάσπη!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν είναι λάσπη. Κάθε
φορά…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ζητιάνους καταντήσατε εσείς
την κοινωνία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κάθε άνθρωπος πρέπει να
αναµετρηθεί µε την ιστορία. Θα ρωτήσει, λοιπόν και εµένα η
ιστορία κάποια στιγµή «τι έκανες πριν συµβεί η καταστροφή;
Γιατί δεν µίλησες; Γιατί δεν τα έλεγες;»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
ξεκινήσαµε καλά, µην το χαλάσουµε. Αφήστε τον κ. Θεοχάρη να
πει αυτά που θέλει και θα απαντήσει όποιος θέλει µετά, κανονικά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ, λοιπόν, θα απαντήσω: σπέρνετε τους σπόρους εθνικού διχασµού. Προσέξτε µε
τα πραξικοπήµατα, µε τα ψέµατα, µε τις δειλίες. Προσέξτε.
Είδατε το ψηφοδέλτιο; Το ψηφοδέλτιο είναι ένα πραξικόπηµα.
Έχει ίδια γράµµατα και στο «όχι» και στο «ναι». Το «όχι» έπρεπε
να είναι τόσο και το «ναι» τόσο. Είναι υπέρ του «ναι» αυτό το ψηφοδέλτιο. Πώς το αφήσατε να περάσει; Πώς αφήσατε σε αυτό
το ψηφοδέλτιο να είναι ίδια γράµµατα και το «όχι» και το «ναι»;
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Μπορεί να µπερδευτεί κανένας και να ψηφίσει λάθος.
Δεν ντρέπεστε; Πρώτο το «όχι» στο ψηφοδέλτιο; Δεν ντρέπεστε; Περνάτε ΠΝΠ, πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για να αλλάξετε τους όρους διαδικασίας ενός δηµοψηφίσµατος, αφού
έχετε προκηρύξει δηµοψήφισµα; Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόµο
αφού προκηρυχθούν εκλογές την επόµενη φορά; Αυτό κάνετε;
Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς; Να παραιτηθεί
αυτήν τη στιγµή ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να µπουν υπηρεσιακοί. Αυτό πρέπει να γίνει, αν έχετε
τσίπα επάνω σας! Όµως δεν έχετε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι λόγια
αυτά, να µιλάει για το αν έχουµε τσίπα; Ποιος είναι ο κύριος πού
τα λέει αυτά; Ποιος είναι ο κύριος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, σας
παρακαλώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, ναι. Αλλάξτε το νόµο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, εδώ
είναι ελεύθερη διακίνηση ιδεών και λόγων αλλά µέχρι κάποιου
σηµείου που επιβάλλει το κοινοβουλευτικό ήθος και η κοινοβουλευτική διαδικασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Ωραία.
Πρέπει να αλλάξει…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει χάσει την
ψυχραιµία του. Έχουν χάσει την ψυχραιµία τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαλαούρα,
µη µε στενοχωρείτε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Την ψυχραιµία την έχει
χάσει ο Έλληνας, ο οποίος κάθεται στις ουρές για να πάρει 60
ευρώ εξαιτίας σας. Την ψυχραιµία της την έχει χάσει η µητέρα
που δεν βρίσκει γάλα σε σκόνη στα φαρµακεία. Την ψυχραιµία
τους την έχουν χάσει οι Έλληνες πολίτες που δεν υπάρχει φασόλι και κονσέρβα στα σούπερ µάρκετ…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Μα, τι λέτε τώρα; Τα λέτε αυτά
από το Βήµα της Βουλής;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Καλά, καλά. Ετοιµαστείτε.
Μας θέτετε ψεύτικο ερώτηµα. Γι’ αυτό είστε ψεύτες. Όταν
κάνει κάποιος δηµοψήφισµα, δεν κάνει δηµοψήφισµα µε ένα
καλό και ένα κακό ερώτηµα, µε µία καλή επιλογή και µε µία κακή.
Αυτή µπορεί να την κάνει και η Κυβέρνηση. Στο λαό πας µε δύο
καλές επιλογές, που δεν µπορείς να επιλέξεις ή δύο κακές. Ποια
είναι η καλή και η κακή; Εσείς λέτε ότι το δίληµµα στο δηµοψήφισµα είναι: «όχι λιτότητα» - «λιτότητα». Όλοι ψηφίζουµε «όχι λιτότητα». Τι είναι αυτό το δηµοψήφισµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όλοι;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όλοι. «Όχι λιτότητα», λοιπόν, είναι το «ναι», κύριοι. Το «ναι» είναι «όχι λιτότητα».
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ψηφίστε τη λιτότητα τη δικιά
µας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Γι’ αυτό λέτε ψέµατα, γιατί
βάζετε στο δηµοψήφισµα ένα ερώτηµα που δεν υπάρχει. Γι’ αυτό
λέτε ψέµατα. Είναι ψεύτικο το ερώτηµά σας. Ψεύτικο.
Έχετε χάσει όλους τους φίλους. Βγάζετε τη χώρα από την Ευρώπη. Ο Κινέζος Πρωθυπουργός λέει «Τι να την κάνω την Ελλάδα εκτός Ευρώπης; Για να χρειάζοµαι δασµούς να περάσει
από τον Πειραιά το εµπόρευµα; Θα φύγω». Και περιµένετε λεφτά
µετά. Το ίδιο λέει και η Ρωσία «Θα φύγω. Τι να την κάνω; Όλη η
αξία της Ελλάδας είναι ότι είναι µέσα στην Ευρώπη.»
Καταστρέφετε την αξία της χώρας. Βιάζεστε να ψηφίσετε στις
5 του µηνός γρήγορα, γρήγορα. Γιατί σε µία εβδοµάδα; Γιατί
αυτή η βία; Θα σας πω εγώ. Γιατί δεν έχετε λεφτά για να πληρώσετε στις 13. Γιατί στις 27 δεν θα πληρώσετε µισθούς και στις 30
τις επόµενες συντάξεις. Γι’ αυτό βιάζεστε, να προλάβετε να κλέψετε την ψήφο του λαού.
Αν πάρετε την ψήφο του λαού, είναι µία δηµοκρατική διαδικασία. Όµως, αν την κλέψετε, αυτοί οι ίδιοι που ψήφισαν χωρίς να
τους έχετε εξηγήσει, θα έλθουν να σας ζητήσουν τον λόγο. Οι
ίδιοι θα σας ζητήσουν τον λόγο όταν δεν βρουν τα λεφτά τους
στην τράπεζα, όταν τη µία µέρα το χαρτάκι θα λέει «υπόλοιπο
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10.000», τους κόπους µιας ζωής και την επόµενη µέρα θα λέει
«υπόλοιπο 7.000». Θα έρθουν λοιπόν οι ίδιοι να σας ζητήσουν
τον λόγο! Γιατί αυτά µας λέγατε. Μας έλεγαν «το βράδυ θα έχει
συµφωνία, σε δυο ώρες», ο κ. Κατρούγκαλος, ο κ. Σταθάκης.
Πού είναι η συµφωνία; Στα ψέµατά σας.
Μας λέγατε -ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις µε τον
Αυστριακό Πρωθυπουργό- ότι η Κυβέρνηση θα πάρει πάνω της
την απόφαση και θα τη φέρει στη Βουλή. Πείτε «όχι». Γιατί χρειάζεστε τον λαό; Πείτε «όχι» και κάντε το πρόγραµµά σας. Βρείτε
λεφτά και κάντε το! Πάρτε από τους πλούσιους, για να δούµε
πού είναι αυτοί οι πλούσιοι. Πού είναι η φοροδιαφυγή; Πού είναι
το λαθρεµπόριο; Πάρτε τα και κάντε το πρόγραµµά σας! Αν φέρνατε ένα δηµοψήφισµα πριν από δύο εβδοµάδες, θα το ψήφιζα
εγώ. Θα ήταν πραγµατικό, δεν θα ήταν ψέµα.
Θα λέγατε: «Έχω δύο εβδοµάδες ακόµα. Με πιέζουν να δεχτώ
αυτό το έκτρωµα. Δώστε µου δύναµη να παλέψω αυτές τις δύο
εβδοµάδες». Τότε θα τους θέτατε και προ των ευθυνών τους. Θα
έπρεπε να µας κλείσουν αυτοί τις τράπεζες. Τώρα δεν µας τις
έκλεισαν αυτοί. Τώρα αναγκαστήκαµε και τις κλείσαµε εµείς. Με
υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα έκλεισαν οι τράπεζες και αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε την καταστροφή που φέρατε σε
πέντε µήνες, δεν θα πληρωθούν τις επόµενες ηµέρες. Θα πληρωθούν µε χαρτάκια.
Καταγγέλλω ότι υπάρχει ήδη στο Μαξίµου οµάδα εργασίας µε
άτοµα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που αυτήν τη
στιγµή δουλεύει για τη δραχµή. Συµβαίνει αυτήν τη στιγµή.
Έχετε σχέδιο να µας πάτε στη δραχµή. Δεν είναι διά της διολισθήσεως.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πώς καταγγέλλετε αυτά τα πράγµατα και τροµοκρατείτε τον κόσµο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν τροµοκρατώ κανέναν!
Λέω την αλήθεια!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πώς ξέρει
αυτά τα πράγµατα ο κ. Θεοχάρης;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τα ξέρετε, κυρία Φωτίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Φωτίου, παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η διασπορά
ψευδών ειδήσεων κατά την περίοδο δηµοψηφίσµατος επισύρει
εισαγγελική παρέµβαση.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα µιλήσετε µετά. Καθίστε
κάτω. Δεν επιτρέπω διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, ένα
λεπτό.
Κυρία Φωτίου, έχετε δικαίωµα…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είµαστε σε
προεκλογική περίοδο και αυτή η διασπορά ψευδών ειδήσεων...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Οι αγρότες µε το «όχι» δεν
θα δούνε επιδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Φωτίου, έχετε
δικαίωµα µετά να απαντήσετε. Μην ανησυχείτε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μετά. Δεν επιτρέπω να µε
διακόπτετε. Θέλω να τελειώσω την οµιλία µου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό είναι
διασπορά ψευδών ειδήσεων!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, προστατέψτε µε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τροµοκρατεί τον κόσµο. Είµαστε σε προεκλογική περίοδο!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ζητώ την προστασία σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Φωτίου, παρακαλώ!
Κύριε Θεοχάρη, ακούστε, την προστασία την έχετε από το
Προεδρείο και ήδη επί επτά λεπτά δεν σας διέκοψα, αλλά θέλω
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να υπενθυµίσω ότι και µε βάση τον Κανονισµό, βεβαίως πάντα οι
Κοινοβουλευτικοί µπορούν να µιλήσουν λίγο ευρύτερα, αλλά
µέχρι στιγµής επτά λεπτά µιλάτε για οτιδήποτε άλλο, πολύ σοβαρό µεν θέµα, αλλά όχι για το νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Τι να πει για το νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, λοιπόν, να µπείτε και στο νοµοσχέδιο, γιατί πυροδοτείτε κάτι στην
Αίθουσα, εσείς θα φύγετε µετά και οι υπόλοιποι θα µείνουµε εδώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο κ. Στρατούλης µίλησε
δεκατρία λεπτά για τα άλλα θέµατα και πέντε για το νοµοσχέδιο,
ο ίδιος ο Υπουργός που το εισηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν ήµουν τότε στην
Έδρα, θα έλεγα τα ίδια και στον κ. Στρατούλη. Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ωραία.
Πώς φτάσαµε ως εδώ, κυρίες και κύριοι; Γιατί εδώ, από σήµερα το βράδυ τα πράγµατα αλλάζουν στη χώρα. Τα πράγµατα
µε δική σας ευθύνη αλλάζουν στη χώρα από σήµερα το βράδυ.
Τελειώνει ο χρόνος. Τα δάνεια θα µείνουν στον κόσµο και πρέπει
να το ξέρει. Με το «όχι» ο κόσµος θα έχει δάνεια και δεν θα έχει
καταθέσεις. Αυτό θα συµβεί εάν επιλέξουµε το «όχι».
Τα λάθη της Ευρώπης µάς έφεραν εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -τα λάθη της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει ένα λανθασµένο
µοντέλο ανάπτυξης. Έχει ένα µοντέλο που λειτουργεί στις Ηνωµένες Πολιτείες, το µοντέλο της σύγκλισης, στο οποίο µπορείς
να έχεις µία πολιτεία µε ελάχιστους ανθρώπους και µία άλλη πολιτεία γεµάτη. Όµως εδώ δεν είναι έτσι απλά τα πράγµατα. Δεν
µπορεί να αδειάσει η Ελλάδα και να γεµίσει η Ιταλία -η Βόρεια
Ιταλία κιόλας. Δεν γίνονται αυτά.
Είναι λάθος η Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη αλλάζει από εταίρους
ισότιµους. Αλλάζεις τη συζήτηση που έχεις στο σπίτι σου, όσο
µένεις µέσα στο σπίτι σου. Αν φύγεις από το σπίτι σου, δεν έχεις
λόγο. Η Ευρώπη λοιπόν αλλάζει, µε τα λάθη της, τις ιδεοληψίες
της, τις πιέσεις που άσκησε, µε το να µην µπορεί να ακούσει τον
πόνο του Έλληνα, αλλά αλλάζει όταν είσαι ισότιµος, όχι όταν
άλλα λες το πρωί κι άλλα το βράδυ και στο τέλος τους έχεις κάνει
όλους -ακόµα και τον Ρέντσι, έναν αριστερό Πρωθυπουργό- να
µην θέλουν να σε βλέπουν.
Ο GUARDIAN, µία εφηµερίδα-σηµαία της Αριστεράς στην Ευρώπη, λέει σήµερα: «Το «όχι» είναι έξοδος της Ελλάδας από την
Ευρώπη». Δεν πιστεύετε εµάς. Πιστέψτε αυτούς. Πιστέψτε τον
Ρέντσι. Πιστέψτε τον Ολάντ. Αυτό σηµαίνει το «όχι», έξοδο.
Εδώ µας έφεραν τα λάθη της Μεταπολίτευσης, τα οποία τα
συνεχίζετε. Το πολιτικό σύστηµα της Μεταπολίτευσης είναι µία
βδέλλα που έπινε το αίµα του ελληνικού λαού. Αυτό έκανε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Έλα τώρα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το έπινε, ναι! Έδινε τις αυξήσεις και τα έπαιρνε µε τον πληθωρισµό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν έπρεπε να γίνει η Μεταπολίτευση δηλαδή.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν λέει κανένας ότι δεν
έφερε τη δηµοκρατία στη χώρα µετά τη χούντα. Δεν το λέει κανένας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τι λέτε τότε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας παρακαλώ. Δεν λέει
κανένας ότι δεν έγινε αυτό, αλλά από τότε έχουν περάσει σαράντα χρόνια και έχει φέρει τα αποτελέσµατα αυτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είναι επικίνδυνες αυτές οι γενικεύσεις.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Και να τα πείτε εσείς αυτά
στους ανέργους, που µιλάτε υπέρ της Μεταπολίτευσης. Πείτε το
ότι είστε υπέρ της Μεταπολίτευσης! Βγείτε πάνω και πείτε: «Σαράντα χρόνια τα κάναµε καλά». Εξηγήστε στον ελληνικό λαό ότι
όλα είναι εντάξει.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας παρακαλώ!
Βλέπουµε ένα πραξικόπηµα σε αργή κίνηση. Έχετε θέσει τον
εαυτό σας απέναντι από τη χώρα: Ή η χώρα ή εσείς.
Αυτό έχετε καταφέρει αυτήν τη στιγµή: Ή η χώρα θα καταστραφεί ή εσείς ή δυστυχώς και οι δύο. Σας τα λέει ο κ. Χρυσόγονος, ότι φέρατε τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από τη

4019

Ζιµπάµπουε. Σας τα λέει ο κ. Παπαδόπουλος- Τετράδης, ο «Καιρός» της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», ότι καταστρέφετε τη
χώρα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο.
Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και ότι µπορούµε µέσα στην Ευρώπη να διαπραγµατευτούµε,
να µαζευτούν τα δάνεια από τον ESM και να µας δοθεί η περίοδος χάριτος και να µη δίνουµε ούτε τόκους, ούτε χρεολύσια για
πέντε χρόνια και να επενδύσουµε όλα τα λεφτά µας στη χώρα
µας. Πρέπει όµως να κάνουµε πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, όχι
το κοµµατικό κράτος που φτιάχνετε κι εσείς στα χνάρια των προηγούµενων. Πρέπει να φτιαχτεί µία επαγγελµατική δηµόσια διοίκηση που θα εξυπηρετεί τον πολίτη και µία δικαιοσύνη,
επιτέλους, που θα τον προστατεύει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να γίνουν και αλλαγές στην οικονοµική διακυβέρνηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν φτάνει να αλλάξει η Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξει και η Ευρώπη, γιατί έχει λάθη. Χρειάζεται περισσότερη δηµοκρατία. Και η δηµοκρατία αυτή χρειάζεται -γιατί
είναι επικίνδυνο όταν η Γερµανία έχει τόσους πολίτες και η Ελλάδα ή η Μάλτα τόσους λίγους- διότι κρατάει τις φωνές των µικρών χωρών ανοιχτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στην πιο κρίσιµη στιγµή
της ιστορίας µας. Κανένας δεν περισσεύει. Όλος ο ελληνικός
λαός πρέπει να σηκωθεί στο πόδι. Μόνο µε το «ναι» µπορούµε
να σωθούµε. Πρέπει να ξαναγίνει ανένδοτος αγώνας. «Ναι» πρέπει να πούµε στην Ελλάδα. «Όχι» πρέπει να πούµε στη µιζέρια.
«Ναι» πρέπει να πούµε στην Ελλάδα. «Όχι» πρέπει να πούµε στον
διχασµό. «Ναι» πρέπει να πούµε στην Ελλάδα. «Όχι» στα κλειστά
σουπερµάρκετ και φαρµακεία. «Όχι» πρέπει να πούµε στις ουρές
των τραπεζών. «Ναι» πρέπει να πούµε στην Ελλάδα. «Όχι» πρέπει
να πούµε στη βία. «Ναι» πρέπει να πούµε στην Ελλάδα. «Όχι»
πρέπει να πούµε στις ουρές της ντροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, σας
παρακαλώ συντοµεύστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Ναι» πρέπει να πούµε
στην Ελλάδα και «ναι» στο ευρώ!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι.
Κατ’ αρχάς –και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τη συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου- οποιοσδήποτε µπορεί να έχει την
οποιαδήποτε θέση και άποψη περί Μεταπολίτευσης, αλλά δύο
πράγµατα δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει κανείς, απολύτως: την
εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας και την ειρήνη σε αυτόν τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα)
Κύριε Υπουργέ, επειδή περιµένουν οι συνάδελφοι και έχουµε
συνεννοηθεί για τη διαδικασία και µόλις τελειώσουµε νωρίς,
γύρω στις 12.00’µε 12.30’επί της αρχής, οι συνάδελφοι θα µιλήσουν και επί των άρθρων και επί της αρχής, θα ήταν καλό να γνωρίζουµε ποιες από τις τροπολογίες –αν είστε έτοιµος, να µας
πείτε τώρα ή λίγο αργότερα, αν δεν θέλετε τώρα- κάνετε αποδεκτές, για να ξέρουν και οι συνάδελφοι εξαρχής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μετά από µία οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Και µετά από
δύο οµιλίες, αν θέλετε, για να είστε πλήρως έτοιµος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μετά από δύο οµιλίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παπαδόπουλε,
έχετε τον λόγο.
Να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβληµα µε τα ρολόγια και γι’ αυτό
δεν βλέπετε τον χρόνο. Το ρολόι όµως που έχω εδώ λειτουργεί
κι έτσι, τον ελέγχω εγώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα αρκεστώ στο γραπτό κείµενο.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου είναι
µία σηµαντική κοινωνική παρέµβαση σε µία αφάνταστα δυσχερή
οικονοµική συγκυρία. Το σχέδιο νόµου λύνει υπαρκτά κοινωνικά
προβλήµατα ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που έχουν βιώσει
τα χρόνια της κρίσης µε τραγικές συνέπειες.
Η δαπάνη που προβλέπει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους για την κατάργηση του παράβολου, για την επαναχορήγηση της σύνταξης σε τριάντα χιλιάδες περίπου ανασφάλιστους υπερήλικες, για τους πολίτες τρίτων χωρών που
προσκαλούνται να ασχοληθούν στην αγροτική οικονοµία αξίζει
τον κόπο να αναληφθεί. Θα πιάσει τόπο.
Η κυβερνητική πρωτοβουλία αναλαµβάνεται στην πιο δύσκολη
φάση της νεότερης πολιτικής ιστορίας της χώρας. Ζούµε ιστορικές µέρες, τέτοιες που θα έκαναν νοµίζω και τον Λόρινγκ να
γράψει για τις µέρες που συγκλονίζουν την Ευρώπη.
Η ελληνική Βουλή στην ιστορική της συνεδρίαση στις 27 Ιουνίου αποφάσισε να προκηρύξει δηµοψήφισµα. Και µόνη η απόφαση του Υπουργικού Συµβούλιου τις 26ης Ιουνίου άρκεσε για να
εξωθήσει το Διευθυντήριο, το οποίο διοικεί τη σηµερινή Ενωµένη
Ευρώπη, σε σπασµωδικές αντιδράσεις.
Ανακοίνωσαν ότι τα δύο έγγραφα της Κοµισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
που κατατέθηκαν στο Eurogroup την 25η Ιουνίου, αποσύρθηκαν.
Αναζητούν τρόπους για τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων
µε την ελληνική Κυβέρνηση αναιρώντας τη λογική του τελεσίγραφου, του παιχνιδιού που τέλειωσε.
Οδήγησε τον κ. Οµπάµα να επικοινωνήσει µε τη Μέρκελ και
τον Ολάντ για το ελληνικό πρόβληµα. Οδήγησε την κ. Μέρκελ να
καλέσει την Ελλάδα να δεχτεί τη γενναιόδωρη, όπως είπε, πρόταση, των θεσµών ξεµπροστιάζοντας και όσους από τους φανατικούς εδώ µέσα συνεχίζουν να επιµένουν ότι το δηµοψήφισµα
είναι πραξικόπηµα. Οδήγησε τον Ολάντ να δηλώνει ότι η Ελλάδα
πρέπει πρώτα να κάνει µεταρρυθµίσεις και µετά να αντιµετωπιστεί το χρέος.
Επικαλούνται πια σύνταξη κειµένου των θεσµών που να περιλαµβάνει προτάσεις µε αναφορές αποµείωσης του χρέους, όπως
τους συµβουλεύει και ο Υπουργός Οικονοµικών των Ηνωµένων
Πολιτειών και µέτρα αµοιβαίας επωφελούς συµφωνίας. Ταυτόχρονα, Γαλλία, Γερµανία, Βρετανία και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν ήδη κοινοβουλευτικές διεργασίες για το
ελληνικό πρόβληµα, το οποίο κατέστη ένα µείζον ευρωπαϊκό και
παγκόσµιο πρόβληµα που απαιτεί λύση.
Χθες ο Πρόεδρος της Κοµισιόν προσπάθησε να δώσει µία εντελώς διαφορετική εικόνα για το ναυάγιο στο τραπέζι του διαλόγου, για τις προτάσεις των δανειστών στην περικοπή των
αµυντικών δαπανών, των συντάξεων, στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, στη συγκέντρωση των φόρων, στη λήψη
ισοδύναµων µέτρων και για τις προθέσεις των εκπροσώπων της
ενωµένης Ευρώπης έναντι της Ελλάδας.
Θα παρακαλούσα την Κυβέρνηση να ζητήσει όλα αυτά που ειπώθηκαν, να γίνουν ένα γραπτό κείµενο που να δεσµεύει τον
Πρόεδρο της Κοµισιόν ανεξάρτητα από την έκβαση του δηµοψηφίσµατος της Κυριακής. Ο κ. Γιούνκερ θεώρησε ότι είναι απόλυτο δηµοκρατικό δικαίωµα της Ελλάδας να γίνει το
δηµοψήφισµα. Οι εξελίξεις και η έντονη κινητικότητα προκλήθηκαν από ένα δηµοψήφισµα που έπρεπε ούτως ή άλλως να γίνει.
Την 25η Γενάρη ο ελληνικός λαός µας εξουσιοδότησε να εφαρµόσουµε το πρόγραµµα παραγωγικής, διοικητικής, αναπτυξιακής
ανασυγκρότησης που ανακοινώσαµε και τις δεσµεύσεις της ΔΕΘ
παραµένοντας στο ευρώ. Προέκυψε, όµως, η δραµατική διαπραγµάτευση, η οποία οδήγησε σε διάλογο κουφών όπου οι µεν
δανειστές ήθελαν πάση θυσία την υλοποίηση της πέµπτης αξιολόγησης και των δεκαεννιά προαπαιτούµενων, η δε ελληνική
πλευρά µια συµφωνία έντιµου συµβιβασµού.
Η διαπραγµάτευση σε καθεστώς οικονοµικής ασφυξίας και
αφόρητων εκβιασµών έφερε στην επιφάνεια το µείζον εθνικό ζήτηµα: Τι µπορούµε να θυσιάσουµε για να υπάρξει συµφωνία µε
τους δανειστές; Νέα Δηµοκρατία και Ποτάµι απαντάνε: Τα πάντα,
την ψυχή µας, ό,τι ζητάνε οι δανειστές, ό,τι πει ο Σόιµπλε, ο Ντάισελµπλουµ, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις τους. Το ΠΑΣΟΚ της
κ. Γεννηµατά -και οφείλω να το σηµειώσω- είχε τουλάχιστον την
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ευαισθησία να πει στους δανειστές να µην επιµένουν σε εκβιασµούς και ακραίες συµπεριφορές.
Η συζήτηση στη Βουλή την 27η Ιούνη ήταν συγκλονιστική. Η
πλευρά του κλάδου των προθύµων κατέφυγε σε επιχειρήµατα µε
το εξής καταπληκτικό: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέδιο να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρώπη». Αν ήταν στιγµιαίο λεκτικό λάθος θα µπορούσε να δικαιολογηθεί. Φαίνεται, όµως, ότι συνειδητά συγχέουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη µε την Ευρώπη, η
οποία ως γεωγραφικός χώρος περιλαµβάνει και την Ελβετία που
δεν είναι ούτε στο ευρώ ούτε στην ενωµένη Ευρώπη. Θα τη βγάλουν; Θεωρούν ότι είναι εκτός Ευρώπης;
Το πιο σηµαντικό είναι ότι ως Ευρώπη εννοούν το ιερατείο της,
τον κ. Σόιµπλε, τον κ. Ντάισελµπλουµ, τον Ντράγκι, τον Τουσκ,
το γερµανικό και γαλλικό διευθυντήριο. Ως Ευρώπη εννοούν το
Κονκλάβιο το οποίο αποφασίζει, που θεωρεί ότι η Ελλάδα πορευόταν σωστά όταν προµηθευόταν τορπιλάκατους, τανκς, ελικόπτερα, υποβρύχια, παρά τα χρέη που έφταναν στο 120% του
ΑΕΠ.
Θεωρούν ότι η Γερµανία έπραττε σωστά όταν οι Έλληνες πρωταγωνιστές των σκανδάλων της «SIEMENS» έβρισκαν ασυλία
στον δικό της χώρο, ότι η Γαλλία µπορεί να έχει προϋπολογισµό
µε ελλείµµατα άνω του 3% του ΑsΕΠ, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα µπορεί να εξαιρεί την Ελλάδα από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, ότι η αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος αφορά µόνο την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη
Μάλτα, ότι η άµυνα της Ελλάδας είναι δικό της πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα περιοριστώ στο γραπτό κείµενο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό δεν µου λέει τίποτα εµένα. Ήδη έχετε περάσει τον χρόνο για ένα λεπτό. Εσάς
το γραπτό κείµενο µπορεί να θέλει άλλα δέκα. Δεν σηµαίνει τίποτα αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε. Θεωρούν ότι η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στην
Ευρώπη είναι ζήτηµα των κυβερνήσεών τους και όχι ευρωπαϊκό,
ότι µπορούν να σχεδιάζουν το βάθεµα της οικονοµικής ενοποίησης και, ταυτόχρονα, να ενισχύουν την απόκλιση των οικονοµιών.
Αυτή η Ευρώπη, δυστυχώς, δεν έχει µέλλον. Η Ισλανδία αρνήθηκε να ενταχθεί στην Ευρωζώνη καταγγέλλοντας τη σηµερινή
κατάσταση. Ο Πάπας Φραγκίσκος σε µία ιστορική του οµιλία στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήµανε µε καυστικότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιβεβαιώσει τις αξίες µε τις οποίες
δηµιουργήθηκε.
Το ζήτηµα, λοιπόν, που καλούνται να αποφασίσουν οι πολίτες
την Κυριακή είναι: Μπορεί η Κυβέρνηση να υπογράψει µία σύµβαση µε ρυθµίσεις και µέτρα που καθιστούν µόνιµα τη χώρα
αποικία χρέους; Μπορεί να υπογράψει µία σύµβαση, που το
χρέος γίνεται 142% το 2022, όταν το 2010 θεωρήθηκε µη βιώσιµο
στο 120%; Μπορεί να υπογράψει µία σύµβαση όταν οδηγεί σε
τροµακτική επιβάρυνση του τουρισµού, σε επιβάρυνση των
αγροτών, των ασφαλιστικών εισφορών, σε αύξηση 100% της
προκαταβολής των φόρων, σε διατήρηση του ΕΝΦΙΑ και µετά το
2016, σε εργασιακή ζούγκλα, σε οµαδικές απολύσεις, σε εργοδοτικό λοκ-άουτ, σε συντάξεις τύπου Βουλγαρίας κ.ο.κ.;
Κλείνω, αγαπητοί συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, όµως, κύριε
Παπαδόπουλε. Μη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση. Τρία λεπτά
έχετε περάσει τον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας φέρνω,
κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει το σηµαντικό ζήτηµα του που θα βρούµε τα λεφτά.
Νοµίζω ότι από έναν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, όπως είναι
ούτως ή άλλως, εσόδων και δαπανών, από την αξιοποίηση της
δηµιουργικής εργασίας των νέων παιδιών µε τα προσόντα που
αναγκάζονται σε αναγκαστική µετανάστευση, από το ενάµισι εκατοµµύριο των ανέργων που µπορούν να απασχοληθούν αποδοτικά, από την παραγωγική ανασυγκρότηση µπορεί να προκύψουν
πόροι.
Καταλήγω µε το εξής: Αν οι Έλληνες την Κυριακή θέλουν ξανά
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µία Κυβέρνηση του κλαµπ των προθύµων µε πρωθυπουργό τον
Σαµαρά ή κάποιον τύπου Παπαδήµου, πρόθυµο να λέει «ναι» σε
όλα στο ιερατεία της ενωµένης Ευρώπης, ας αποφασίσουν. Ας
πουν «ναι». Εµείς, όµως, συνεχίζουµε να διεκδικούµε το «όχι» της
νέας αναγέννησης µιας ιστορικής χώρας, που έχει όλες τις δυνατότητες να οδηγηθεί στην ανασυγκρότησή της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε. Εγώ δεν πρόκειται να διακόψω κανέναν.
Όµως, αδικείται το νοµοσχέδιο, το οποίο αν είχε έλθει σε µία
άλλη χρονική στιγµή, θα τύχαινε –πιστεύω- ευρείας αποδοχής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Αυτό επισηµάνθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να µιλήσει κανείς και
επί του γενικού πολιτικού κλίµατος, αλλά το να µην ακούγεται
ούτε µία λέξη για το νοµοσχέδιο ειλικρινά σας λέω πρώτη φορά
το συναντώ στα είκοσι τόσα χρόνια που είµαι Βουλευτής.
Ο δεύτερος οµιλητής, ο κ. Δαβάκης, διαγράφεται, γιατί η Νέα
Δηµοκρατία έχει αποχωρήσει. Είναι µε τη σειρά ο κ. Λαγός, ο κ.
Αµυράς, ο κ. Γρηγοράκος, ο οποίος µου είπε ότι δεν θέλει να µιλήσει επί της αρχής, θα µιλήσει επί των άρθρων όπου θα προταθεί, η κ. Μερόπη Τζούφη. Φτάνουµε στον αριθµό έξι. Έχει
ζητήσει τον λόγο ο κ. Παναγιώταρος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, ο κ. Πετράκος και όποιος άλλος θέλει και
µέχρι τις 12-12.30 θα συνεχίσουµε µε δυο-τρεις ακόµα συναδέλφους και θα πάµε σε ψηφοφορία επί της αρχής, αφού θα έχει
κάνει και την παρέµβασή του ο κύριος Υπουργός, απαντώντας
στο ερώτηµα που του είπα ή αν θέλει να πει και κάτι άλλο.
Ο κ. Λαγός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να µην αναφερθώ και εγώ στο νοµοσχέδιο,
καθώς έχει αναφερθεί ο ειδικός αγορητής µας. Αλλά, θεωρώ ότι
εµείς έχουµε ένα λόγο παραπάνω, µια και στο πλαίσιο αυτής της
δηµοκρατίας που ζούµε, κανείς Βουλευτής της Χρυσής Αυγής
δεν έχει κληθεί και ούτε πρόκειται να κληθεί σε κανένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθµό ή σε καµµία εφηµερίδα να εξηγήσει
το τι ψηφίζουµε, µε τι συµφωνούµε και µε τι διαφωνούµε.
Η άποψη της Χρυσής Αυγής είναι παγιωµένη εδώ και πάρα
πολλά χρόνια και είναι ότι πρέπει να γίνονται δηµοψηφίσµατα για
καίρια και σηµαντικά ζητήµατα της πατρίδας µας. Τα Δηµοψηφίσµατα αυτά όµως δεν πρέπει να τα ψηφίζουµε και να έρχονται
προς διεργασία µόνο όταν η εκάστοτε κυβέρνηση είναι σε δύσκολη θέση και θέλει να ρίξει το µπαλάκι και να φύγει από πάνω
της. Πρέπει να γίνεται ακόµα και για ζητήµατα για τα οποία η εκάστοτε κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να κάνει κάτι αλλά η πλειοψηφία του λαού ή ένα πολύ µεγάλο µέρος του λαού διαφωνεί.
Έτσι, λοιπόν, δεν µπορούµε να κάνουµε δηµοψήφισµα για το
ζήτηµα του µνηµονίου, που πολύ σωστά το κάνουµε, αλλά να µην
γίνεται δηµοψήφισµα στην Ελλάδα για το θέµα της ιθαγένειας.
Ποιος από εµάς εδώ µέσα κρίνει ποιο είναι το πιο σωστό; Το ένα
είναι ένα οικονοµικό ζήτηµα, το οποίο θίγει την πατρίδα µας και
µας φέρνει σε δύσκολη θέση και στο οποίο όλοι συµφωνούµε.
Αλλά και το άλλο είναι ένα ζήτηµα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα
πολύ σηµαντικό, το οποίο καθορίζει και θα καθορίζει τις εξελίξεις
στην Ελλάδα για τις επόµενες δεκαετίες.
Εµείς, λοιπόν, ως Χρυσή Αυγή λέµε ότι πρέπει να γίνονται Δηµοψηφίσµατα για όλα τα καίρια ζητήµατα - και αυτό είναι πολύ
σηµαντικό- και όχι µια φορά κάθε σαράντα χρόνια, όταν η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Λέµε «όχι» σαν Χρυσή Αυγή. Φυσικά και λέµε «όχι» στη διαδικασία και στη συνέχεια του µνηµονίου και σε αυτό το νταηλίκι
που κάνουν οι Ευρωπαίοι εις βάρος µας. Δεν το δεχόµαστε µε
τίποτα! Είµαστε υπερήφανοι οι Έλληνες και θέλουµε να αντιδράσουµε σε αυτό.
Όµως, η Κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει σε όλους τους Έλληνες πολίτες τι θα γίνει τη Δευτέρα και µετά την καταψήφιση ή
µη στο δηµοψήφισµα. Εάν ψηφίσει «όχι» ο Έλληνας πολίτης,
γνωρίζει τι θα συµβεί από τη Δευτέρα;
Εάν δεν γνωρίζει, φοβάµαι ότι οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ
δύσκολες και δυστυχώς ίσως και τραγικές για την Ελλάδα. Εάν
όµως κάποιος γνωρίζει ότι πρόκειται να υποστεί κάποιες δυσκο-
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λίες, να περάσει κάποιες συγκεκριµένες καταστάσεις, τότε θα το
ψηφίσει µε την καρδιά του, θα γνωρίζει και θα υποστεί και τις συνέπειες αυτής της πράξης για ένα χρονικό διάστηµα που θα ορίσουµε και εσείς σαν Κυβέρνηση πρέπει να δείτε και να πείτε ότι
για τους επόµενους µήνες, τον επόµενο χρόνο ή δεν ξέρω για
πόσο καιρό θα περάσουµε κάποια πράγµατα, έτσι ώστε να ξέρει
ο Έλληνας πολίτης τι γίνεται.
Εάν δεν γίνει αυτό, ακόµα και να ψηφίσει «όχι» αυτήν τη
στιγµή, µετά από την επόµενη εβδοµάδα, µετά από δέκα ηµέρες,
οι συνέπειες θα έρθουν σαν τσουνάµι και θα είναι πολύ δύσκολες
–θυµηθείτε το αυτό.
Θα έπρεπε τόσο καιρό η Ελλάδα και φυσικά από τη µέρα που
µπήκαµε στο µνηµόνιο –την καταραµένη εκείνη ηµέρα που δυστυχώς µας βάλανε στο µνηµόνιο-αλλά και αυτούς τους πέντε
έξι µήνες που είστε εσείς στην Κυβέρνηση, να προσπαθήσουµε
σαν κράτος να κερδίσουµε χρόνο, «παίζοντας ένα παιχνίδι» ας
πούµε και µε τους Ευρωπαίους, προκειµένου εάν κάποια στιγµή
φτάναµε στο σηµείο –όπως ίσως και τώρα- να χρειαστεί να
βγούµε από το ευρώ, η Ελλάδα να µπορεί να έχει τουλάχιστον
µια πρωτογενή παραγωγή, ώστε να µπορέσουµε σαν κράτος και
σαν έθνος να µην λιµοκτονήσουµε! Να µπορέσουµε να έχουµε
κάποιους τρόπους, µε τους οποίους θα επιβιώσουµε για ένα χρονικό διάστηµα.
Πολύ φοβάµαι ή µάλλον είµαι απολύτως σίγουρος ότι αυτό δεν
έχει γίνει. Και αυτά είναι τα µειονεκτήµατα της υπόθεσης. Όπως
επίσης, ένα µεγάλο λάθος της Κυβέρνησης είναι ότι φέρνει το
δηµοψήφισµα την τελευταία στιγµή.
Γιατί να έρθει τώρα, στις 5 Ιουλίου, ενώ δεν θέλουµε να συνεχίσουµε πάνω σε αυτό το πρόγραµµα; Ζητάµε την ανοχή των δανειστών µας και τους λέµε «δώστε µας παράταση για άλλη µια
εβδοµάδα». Γιατί;
Έπρεπε να το κάνουµε λίγο πιο πριν, ώστε να πάµε όµορφα
και οµαλά στο δηµοψήφισµα, να µην τροµοκρατηθεί ο Έλληνας
πολίτης, προκειµένου η απόφαση που θα πάρει να µην είναι «µε
το πιστόλι στον κρόταφο». Δυστυχώς, η απόφαση που θα πάρει
τώρα είναι «µε το πιστόλι στον κρόταφο».
Ακούµε σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται εδώ και πέντε
µε έξι ηµέρες και µέσα στο Κοινοβούλιο και έξω να λένε «πώς
έφτασε η Ελλάδα σε αυτό το σηµείο;», «η κατάσταση δεν είναι
καλή», «γιατί έγιναν αυτά τα πράγµατα;» κ.λπ..
Αυτό όµως που δεν ζητήσαµε και δεν συζητήσαµε µέσα σε όλη
αυτήν τη διαδικασία, είναι ποιοι έφεραν την Ελλάδα εδώ, πώς
φτάσαµε εδώ.
Το πώς φθάσαµε εδώ πέρα νοµίζω ότι το γνωρίζετε άπαντες.
Αυτοί που κατέκλεψαν την Ελλάδα, αυτοί που «έφαγαν» τον
πλούτο του Έλληνα πολίτη, αυτοί που διέλυσαν τα πάντα, ήταν
αυτοί που κάθονταν εδώ πέρα µέσα σε αυτά τα έδρανα, εδώ,
στην Ελληνική Βουλή, µεγαλοβουλευτάδες, µεγαλοϋπουργοί,
δήθεν µεγάλα στελέχη της ελληνικής κοινωνίας οι οποίοι κατέκλεψαν τα πάντα, οι οποίοι σε συνεννόηση µε τους Ευρωπαίους
φίλους τους ηγέτες έκλεβαν τα κονδύλια, τα λεφτά, τα µοίραζαν
σε φίλους, διέσυραν την Ελλάδα και κατάντησαν τον Έλληνα πολίτη, τον έφθασαν στο σηµείο να δέχεται να παίρνει ένα δάνειο
από την τράπεζα για να πάει διακοπές.
Αυτά όλα δεν έχουν γίνει διά µαγείας. Σίγουρα δεν είναι άµοιροι ευθυνών και οι Έλληνες πολίτες. Σίγουρα δεν είναι. Έπρεπε
να έχουν αντιδράσει διαφορετικά.
Όµως, όταν η ίδια η ελληνική κυβέρνηση τους έβαζε να τζογάρουν στο χρηµατιστήριο, όταν η ίδια η ελληνική κυβέρνηση
τους έβαζε να παίρνουν δάνεια για το πιο απλό, για να πάνε διακοπές, για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο µεγαλύτερου κυβισµού, τότε ξέρουµε πολύ καλά ποιος είναι ο υπεύθυνος.
Όµως, δεν άκουσα να το πείτε αυτό το πράγµα. Γιατί; Είστε
Κυβέρνηση τώρα! Βρείτε τους ένοχους! Είναι πολύ εύκολο για
εσάς. Φέρτε πίσω κάποια από τα κλεµµένα! Φέρτε πίσω κάποια
από αυτά τα λεφτά! Κάποια µεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κιόλας
έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό δεκάδων εκατοµµυρίων.
Ας τα γυρίσουν, λοιπόν, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πίσω, ας τα
βάλουν στο ελληνικές τράπεζες, ας ξεκινήσουµε από µηδενική
βάση και εκεί κάθε Έλληνας πολίτης θα πει «ναι, εδώ γίνεται µια
νέα αρχή και προσπαθούµε να συνεχίσουµε». Έτσι, θα το δεχό-
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ταν όλοι. Δεν γίνεται, όµως, αυτοί που έχουν να τα βγάζουν εξωτερικό, να λένε «είµαστε εξασφαλισµένοι, δεν µας καίγεται
καρφί» και ο συνταξιούχος που θα τρέχει στην τράπεζα για να
πάρει τα 500 ευρώ να πρέπει να ταλαιπωρείται. Αυτό νοµίζω ότι
είναι κάτι που δεν το θέλει κανείς µας.
Όµως, επαναλαµβάνω ότι πρέπει να βρεθούν οι υπαίτιοι µέσα
σε αυτά εδώ τα έδρανα όπου κάθονταν ή και πιθανώς κάθονται.
Είναι τροµακτικό θράσος πραγµατικά, είναι αηδιαστικό –θα
έλεγα- το να ζητούν τα ρέστα αυτήν τη στιγµή η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα «κοράκια», αυτοί οι «βρικόλακες» που επί
σαράντα χρόνια έπιναν το αίµα του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ακούµε τώρα τους ηγέτες και καλά της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ να βγαίνουν µε ύφος χιλίων καρδιναλίων και να
µας λένε τι έχει γίνει και να ζητούν και τα ρέστα. Ποιοι; Αυτοί;
Είναι πραγµατικά ντροπή τους! Είναι πραγµατικά ντροπή γιατί
εξαιτίας τους ισοπεδώθηκε η Ελλάδα! Είναι πραγµατικά ντροπή
τους γιατί εξαιτίας τους πηδάνε άνθρωποι από τα µπαλκόνια και
σκοτώνονται! Είναι ντροπή τους γιατί ηλικιωµένοι άνθρωποι τρέχουν και ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν για να φάνε! Όµως,
αυτοί δεν τα ξέρουν, εκεί που ζουν βλέπουν άλλα πράγµατα. Ε,
όχι, να µας έρχεται τώρα ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος και να µας
λένε ποιος φταίει που η Ελλάδα έφθασε εδώ. Αυτό το ερώτηµα
απευθύνουµε εµείς σε αυτούς: Ποιος φταίει που έφθασε εδώ η
Ελλάδα;
Όµως και εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ είστε πολύ λίγοι γιατί όλο αυτό το
διάστηµα δεν τους φέρατε αντιµέτωπους µε τις πράξεις τους,
δεν τους φέρατε να λογοδοτήσουν για αυτά που έχουν κάνει.
Από ό,τι βλέπουµε, µέχρι στιγµής ούτε έχετε σκοπό να το κάνετε.
Απλώς ξεκινάει µία συζήτηση από εδώ και πέρα για το πώς θα
σωθεί η Ελλάδα.
Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει περάσει και άλλες πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο Έλληνας δεν υποκύπτει τόσο εύκολα. Θα περάσουµε δύσκολες καταστάσεις, αλλά η Ελλάδα θα επιβιώσει για
άλλη µία φορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι η σειρά του κ.
Γιώργου Αµυρά να µιλήσει. Δεν τον διαγράφω. Ειδοποιήστε τον,
παρακαλώ, να έρθει.
Τον λόγο έχει η επόµενη οµιλήτρια, η κ. Μερόπη Τζούφη.
Πρέπει, όµως, να προσέλθει µέχρι το τέλος της οµιλίας της κ.
Τζούφη, διότι θα αναγκαστώ να τον διαγράψω.
Ορίστε, κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως
απευθύνοµαι προς όλους σας, αλλά επιτρέψτε µου να ξεκινήσω
µε πιο προσωπικό τόνο, απευθυνόµενη στους ανθρώπους της
εργασίας, ενεργούς και απόµαχους και κυρίως στους ανθρώπους και στις οικογένειές τους που η ζωή τα έφερε έτσι, ώστε
να βιώσουν τον πόνο περισσότερο από τους υπόλοιπους, αν και
κανένας µας δεν εξαιρείται.
Δηλώνω, λοιπόν, σε αυτούς ότι όπως γνωρίζουν οι άνθρωποι
της περιφέρειάς µου, για πολλά χρόνια υπηρέτησα αυτόν τον
χώρο µε τον οποίο ασχολείται το νοµοσχέδιο, δηλαδή την οικογένεια του παιδιού µε τα σοβαρά χρόνια νοσήµατα και την αναπηρία.
Αισθάνοµαι, λοιπόν, βαθιά προσβεβληµένη από τη φράση του
επικεφαλής του Ποταµιού που εκτοξεύθηκε προχθές «δεν δουλέψατε ποτέ, δεν ζείτε από τη δουλειά σας», του κυρίου «ψηφίζουµε όποιο πρόγραµµα µας φέρνετε», όπως και από την
ασύδοτη εκστρατεία φόβου του σηµερινού εισηγητή του που
έχασε το µέτρο. Τον πληροφορώ, λοιπόν και αυτόν και άλλους
πατερναλιστές παντογνώστες της εθνικής συνεννόησης, που
έγραψαν ιστορίες δόξας στα Υπουργεία που διαχειρίστηκαν, ότι
ο λόγος που βρεθήκαµε και εγώ και άλλοι συνάδελφοι στην ελληνική Βουλή είναι η ανταπόδοση των ανθρώπων που υπηρετήσαµε για πολλά χρόνια µε τη διαρκή και συνεχή παρουσία µας
κοντά στον πόνο και τα προβλήµατά τους, απέραντες ώρες,
µέρες και νύχτες από το µετερίζι του δηµόσιου νοσοκοµείου,
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µέσω του οποίου εξασφαλίζαµε την επιβίωση της οικογένειάς
µας, αφού οι περισσότεροι δεν κληρονοµήσαµε ούτε οικοδοµήσαµε περιουσία. Αυτοί οι άνθρωποι µας κρίνουν όλους σήµερα
για την αγωνιώδη στάση µας να µείνουµε στην Ευρώπη µε αξιοπρέπεια.
Είναι παµµέγιστη ντροπή να µας εγκαλούν άνθρωποι που υπηρέτησαν πιστά και για πολλά χρόνια το προηγούµενο πελατειακό
σύστηµα εξουσίας και αρκετοί µάλιστα ωφελήθηκαν προσωπικά,
ενώ ενεπλάκησαν σε πολλά και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στη
µέγγενη των µνηµονίων, της κοινωνικής αποσάθρωσης και της
δυστυχίας.
Στη συγκεκριµένη, λοιπόν, χρονική στιγµή, καµώνονται πως
δεν κατανοούν τάχατες γιατί ναυάγησε η διαπραγµάτευση για
λίγα εκατοµµύρια, κατά δήλωσή τους, ενώ γνωρίζουν ότι πρόκειται για διαφορές δισεκατοµµυρίων, αφού είχαν προϋπολογιστεί
πολλαπλάσια πλεονάσµατα και βεβαίως, µε συνυπάρχουσες σοβαρές ποιοτικές και ταξικές διαφορές στη δική µας πρόταση.
Ήρθε η ώρα σήµερα να πούµε φανερά τι προτείνουν επί της
ουσίας όλοι αυτοί οι εγχώριοι απολογητές –Νέα Δηµοκρατία,
ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι- που συστοιχίζονται, δυστυχώς, µε τις πιο
ακραίες συστηµατικά ψευδόµενες και εκβιάζουσες µε άγριο
τρόπο ευρωπαϊκές νεοφιλελεύθερες ελίτ.
Στην ουσία δυναµιτίζουν το παρόν νοµοσχέδιο και τις προτεινόµενες κρίσιµες τροπολογίες µε διαφορετικό τρόπο ο καθένας,
είτε µε επανειληµµένες θεαµατικές θεατρικές αποχωρήσεις είτε
µε υποκριτική στήριξη. Τα είχαν όλα έτοιµα, εκτός από την πρόβλεψη των αντίστοιχων κονδυλίων, και αποδίδουν το ναυάγιο
στην αναποτελεσµατικότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι, όµως, αυτό αλήθεια και πώς είναι εφικτό να ασκήσεις
κοινωνική πολιτική χωρίς κονδύλια, όταν µε το «ναι» στο δηµοψήφισµα, που ολοπρόθυµα προτείνουν στο λαό, συµφωνείς µε
την πρόταση των δανειστών για περαιτέρω µείωση των δαπανών
κατά 900 εκατοµµύρια ευρώ στην κοινωνική πρόνοια;
Συµφωνείς µε την επαναξιολόγηση του συστήµατος πρόνοιας,
µε στόχο να παράγεις ετησίως εξοικονόµηση ύψους το µισό του
ΑΕΠ. Συµφωνείς µε την ετήσια περικοπή των 14 δισεκατοµµυρίων ετησίως από το ασφαλιστικό σύστηµα.
Συµφωνείς στην περαιτέρω περικοπή των συντάξεων κατά 2
δισεκατοµµύρια. Συµφωνείς να εφαρµοστεί η ρήτρα µηδενικού
ελλείµµατος και η χρηµατοδότηση των επικουρικών ταµείων να
γίνεται µόνο από ίδιους πόρους.
Συµφωνείς να καταργηθούν όλες οι εισφορές υπέρ τρίτων που
χρηµατοδοτούν τα ασφαλιστικά ταµεία που συνεπάγεται µείωση
των εσόδων τους πάνω από 700 εκατοµµύρια. Συµφωνείς να αυξηθούν οι κρατήσεις για υγειονοµική περίθαλψη στις συντάξεις
από το 4% στο 6%.
Συµφωνείς να παγώσουν οι συντάξεις ως το 2021. Συµφωνείς
να υπάρξουν συντριπτικά πλήγµατα στο ελληνικό φάρµακο. Συµφωνείς µε την άγρια αύξηση της φορολόγησης κατά 13% των
αγροτών.
Διαφωνείς µε τη φορολόγηση των κερδών µέσω της έκτακτης
εισφοράς 12% στα κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ. Διαφωνείς µε
τον έλεγχο των τριγωνικών συναλλαγών, την κύρια µέθοδο φοροδιαφυγής των µεγάλων επιχειρήσεων. Διαφωνείς µε την επαναφορά των εργοδοτικών εισφορών στα επίπεδα του 2014.
Όλα τα παραπάνω και άλλα, µε τα οποία εκείνοι συµφωνούν
και µας εγκαλούν συντασσόµενοι µε τους δανειστές για καθυστερήσεις ή για ψεύδη, αποτελούν µια δέσµη προτάσεων φιλοσοφίας Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, οι οποίες παραδόθηκαν
ως τελεσίγραφο στην Ελλάδα και στα οποία η µοναδική απάντηση του λαού, παρά τους άγριους εκβιασµούς και τη διάχυση
του φόβου, µπορεί να είναι µόνο ένα βροντερό «όχι».
Όχι, λοιπόν, σε όλα τα παραπάνω, αφού οδηγούν στην πλήρη
κατεδάφιση του εναποµείναντος συρρικνωµένου κοινωνικού κράτους, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια της Κυβέρνησης της Αριστεράς.
Όχι στην αντικατάστασή του µε ένα µοντέλο φιλανθρωπίας,
µε κατεδαφισµένη την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και χωρίς
καµµιά ουσιαστική προοπτική ανάπτυξης, να εναπόκειται δηλαδή
η ζωή και ο πόνος στη φιλανθρωπία των ξένων και των ισχυρών.
Δεν θα αναφερθώ πιο ειδικά στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου,
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αφού εξαντλητικά συζητήθηκαν στις επιτροπές που προηγήθηκαν. Αναλύθηκαν εξαιρετικά από την εισηγήτριά µας και αρκετές
από τις παρατηρήσεις έγιναν αποδεκτές από τον Υπουργό.
Θα επιλέξω να τελειώσω, κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας γενικά,
λέγοντας κι εγώ ότι αισθάνοµαι ότι οι ηµέρες αυτές είναι ιστορικές. Οι γονείς µας και οι παππούδες µας έζησαν πολέµους. Εµείς
ζούµε την αδηφαγία των ολιγαρχών και του παγκόσµιου κεφαλαίου. Ο αδυσώπητος αυτός οικονοµικός πόλεµος είναι άνισος,
αλλά όχι κατ’ ανάγκη χαµένος. Έχω εµπιστοσύνη στους αγώνες
των λαών, ακόµη κι αν οι µικροί λαοί είναι δίχως σπαθιά και βόλια
σαν των δικών µας, αλλά µε µακρά παράδοση αντίστασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με το περήφανο «όχι» στο δηµοψήφισµα αυτός ο λαός -ο µικρός ο µέγας- λέει ένα ηχηρό «όχι» στον ακραίο αυταρχισµό της
λιτότητας για τον κόσµο της εργασίας.
Με το «όχι» του υπερασπίζεται τη δηµοκρατία, την ισότητα,
την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια, το διαφορετικό φρόνηµα. Υπερασπίζεται αυτούς που έφυγαν περήφανα, παλεύοντας για µια
καλύτερη Ελλάδα, χωρίς να την αγναντέψουν και αυτούς που θα
έρθουν, τα αγέννητα παιδιά, για να µη ζήσουν σε µια χώρα-αποικία χρέους, ξένη για τους πολίτες της, µε µόνο ρόλο τη δουλική
εργασία, πλήρως υποταγµένοι στη θέληση των αφεντικών.
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα ο λαός να αποφασίσει µε το χέρι στην
καρδιά, όπως έπραξε σε όλες τις κρίσιµες ώρες που του στάλθηκαν τελεσίγραφα, µε ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την πίστη, παρά τον ορυµαγδό παραπληροφόρησης και
φόβου από τους βολεµένους και τα τσιράκια τους και τη µεθοδευµένη πόλωση, ότι ο λαός θα αποφασίσει σωστά. Διότι, όπως
λέει και ο ποιητής, «Τη Ρωµιοσύνη µην την κλαις, εκεί που πάει
να σκύψει µε το σουγιά στο κόκκαλο, µε το λουρί στο σβέρκο,
να ’τη, πετιέται αποξαρχής κι αντρειεύει και θεριεύει».
Θα νικήσουµε, σύντροφοι και φίλοι. Εν γνώσει των συνεπειών
του νόµου, ούτε βήµα πίσω. Όµως, ακόµα και αν παρ’ ελπίδα ηττηθούµε, επειδή προσπαθήσαµε να επαναφέρουµε τις ιδέες της
Αριστεράς και της πολιτικής της βούλησης να µετασχηµατίσει το
υπάρχον πλαίσιο σε πείσµα των προφητειών για τον οριστικό
τους θάνατο, ήταν ωραίο το ταξίδι!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, εγώ ξέρετε -και το έχετε διαπιστώσει- ότι σχόλια δεν κάνω, αλλά όταν
θίγοµαι προσωπικά, απαντώ.
Εγώ δεν είµαι ούτε βολεµένος ούτε τσιράκι κανενός και θα ψηφίσω «ναι».
Κύριε Υπουργέ, σας δίνω τον λόγο για να απαντήσετε τι κάνετε
και τι δεν κάνετε δεκτό. Μετά, επειδή λείπει ο κ. Γρηγοράκος, θα
µιλήσει ο κ. Ζαχαριάς. Και ζητώ την άδειά σας να επιτρέψουµε,
γιατί είναι και οι δύο νέοι Βουλευτές και δεν ξέρουν πλήρως τη
διαδικασία, ότι θα έπρεπε το κόµµα τους να στείλει χαρτί στο
Προεδρείο για αλλαγή της θέσης, αντί για τον κ. Αµυρά να προηγηθεί ο κ. Ορφανός, που είναι γραµµένος, µετά τον κ. Ζαχαριά.
Θα το δεχθώ.
Τι κάνετε έτσι, κύριε συνάδελφε, κύριε Καραγιαννίδη; Είστε
εδώ. Μην ανησυχείτε. Πριν τις 12.00’-12.30’θα µιλήσετε. Θα
αφήσω τον κ. Πετράκο να µιλήσει αργότερα και θα σας παρεµβάλω προκειµένου να µιλήσετε! Μη διαµαρτύρεστε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Πόσα λεπτά χρειάζεστε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Είναι πάρα πολλές. Περίπου δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην πάρουµε τόσο
χρόνο από τους Βουλευτές. Εντάξει, είναι χρήσιµο. Θα σας βάλω
δέκα λεπτά και αν θέλετε εσείς, κύριε Στρατούλη, τα βγάζετε
πέρα µε δέκα λεπτά, αλλιώς τα κάνετε είκοσι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
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Ωραία, θα προσπαθήσω.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε µια
µακρά θητεία και εµπειρία, ότι η τοποθέτηση του κ. Θεοχάρη
ήταν εκτός τόπου και χρόνου όχι µόνο επί της ουσίας, αλλά και
όσον αφορά το γεγονός το οποίο είπε, δηλαδή ότι είναι οµάδα
στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου στο Μαξίµου και ετοιµάζουν
το τύπωµα νέου εθνικού νοµίσµατος. Αυτό δεν έχει καµµία, µα
καµµία βάση.
Το θέµα δεν είναι πολιτικό. Το γνωρίζετε. Γνωρίζετε και τις
προσωπικές µου πεποιθήσεις. Το θέµα, λοιπόν, που έθεσε ο κ.
Θεοχάρης, ότι υπάρχει οµάδα του Γενικού Λογιστηρίου που ετοιµάζει το νόµισµα, είναι πέρα από κάθε πολιτική δεοντολογία.
Είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων µέσα στη καρδιά του προεκλογικού αγώνα. Εµείς από την Κυβέρνηση δεν ποινικοποιούµε την
άποψη, αλλά αποδοκιµάζουµε πλήρως µια τέτοιου είδους παρέµβαση, που ενισχύει την τροµοκράτηση του ελληνικού λαού µε
ωµά ψεύδη. Αφ’ ενός µεν διαψεύδουµε την πληροφορία. Ο κ. Θεοχάρης όφειλε από τη στιγµή που την είπε, να πει πού την έµαθε,
ποιος την είπε και να αναλάβει αυτήν τη δέσµευση. Τη διαψεύδουµε κατηγορηµατικά ως Κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, τον
παραδίδουµε στην κρίση του ελληνικού λαού, που αυτές τις κρίσιµες ώρες, τις κρίσιµες µέρες, ενώ καλείται σε κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία να αποφασίσει για το παρόν και το µέλλον
του, διασπείρει τέτοιες κινδυνολογικού τύπου ψευδείς ειδήσεις.
Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να τοποθετηθεί, να ζητήσει συγγνώµη και να το πάρει πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Στρατούλη,
σταµατώ για δεκαπέντε δευτερόλεπτα το χρόνο σας.
Εγώ δεν µπορώ ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Όχι εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκεί που µπορούσα
να δώσω απάντηση, νοµίζω ότι την έδωσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Και τη δώσατε, κύριε Πρόεδρε. Το είπα. Γι’ αυτό επικαλέστηκα
τη µακρά κοινοβουλευτική εµπειρία σας και θητεία σας και είπα
πως και εσείς γνωρίζετε ότι είναι απαράδεκτο, όπως και το είπατε.
Πριν αναφερθώ στην ουσία του θέµατος, θέλω να διαβεβαιώσω και τον κ. Θεοχάρη και όποιον κ. Θεοχάρη προσπαθεί µε τέτοια ψεύτικη σπερµολογία να τροµοκρατήσει τον ελληνικό λαό,
ότι ο ελληνικός λαός δεν θα φοβηθεί να πει τη γνώµη του. Ο ελληνικός λαός έχει σταθεί όρθιος απέναντι σε τανκς και πολυβόλα
για την υπεράσπιση της λευτεριάς και της δηµοκρατίας της πατρίδας, αυτής της χώρας. Θα το κάνει και τώρα. Με υπεύθυνη
γνώµη θα πάει να ψηφίσει, για να πει -και πρέπει να το πει, κατά
τη δική µας άποψη ως Κυβέρνηση- ένα µεγάλο «όχι» στους εκβιασµούς και τα τελεσίγραφα και να ανοίξει νέους ελπιδοφόρους
δρόµους για την πατρίδα µας, µε εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και επανεκκίνηση της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Κύριε Πρόεδρε, ας αναφερθούµε τώρα στο δια ταύτα.
Όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες, η πρώτη, η µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό 59 από 29-6-2015, αφορά την παράταση της κανονιστικής ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης µε την παράταση της ισχύος της µετενέργειας µέχρι
30 Σεπτεµβρίου, για να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα µε όσους
εργαζόµενους παίρνουν τον κατώτατο µισθό. Ταυτόχρονα, σε
αυτήν την τροπολογία η µετενέργεια από τρεις µήνες επανέρχεται στο εξάµηνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή, κύριε
Υπουργέ, δεν έχω µπροστά µου το σώµα των τροπολογιών, να
λέτε αν είναι υπουργική ή βουλευτική η τροπολογία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Πρόεδρε, όσες τροπολογίες αναφέρω τώρα, είναι όλες
βουλευτικές. Τις έχω ξεχωρίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτές είναι υπουργικές;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Όχι. Μιλώ για βουλευτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Είναι βουλευτικές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Την έχει καταθέσει ο Λεουτσάκος Στάθης και πάρα πολλοί Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, µιλάµε για
τις βουλευτικές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ίδια τροπολογία έχει καταθέσει και ο κ. Κεγκέρογλου από το
ΠΑΣΟΚ. Είναι ακριβώς η ίδια, αλλά για τα πρακτικά της υπόθεσης λέω ότι η µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό 59 από 29-6-2015
γίνεται αποδεκτή.
Επίσης, υπάρχει βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 184
και ειδικό 36 από 25-6-2015 που αφορά θέµατα ασφάλισης του
επιστηµονικού προσωπικού του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου
Δικαίου «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου»,
ώστε να επιµερίζονται στους δικηγόρους µε πάγια αντιµισθία
που υπηρετούν σε αυτόν τον Οργανισµό οι ασφαλιστικές εισφορές µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, όπως επιβάλλει η νοµοθεσία για τις περιπτώσεις πάγιας αντιµισθίας των δικηγόρων,
που υπογράφεται από τη Βασιλική Κατριβάνου και δεκάδες άλλους Βουλευτές και η οποία γίνεται αποδεκτή.
Τρίτον, υπάρχει βουλευτική τροπολογία την οποία έχει καταθέσει ο κ. Κεγκέρογλου και άλλοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για να
ανακτηθεί η αυτοτέλεια των «Κέντρων Εκπαίδευσης, Κοινωνικής
Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρίες».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλάτε για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 180;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 194 –διαβάζω τον τελευταίο
αριθµό και όχι τον πρώτο, στις ε επιτροπές- και ειδικό 45 από
26-6-2015.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Στρατούλη. Συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η
τροπολογία αφορά ουσιαστικά την επαναφορά προνοιακών ιδρυµάτων από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η κ. Φωτίου είπε ότι αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από
τον αρµόδιο Υπουργό. Κατά συνέπεια, και από εµένα ως εισηγητή του νοµοσχεδίου δεν γίνεται αποδεκτή. Μπορεί να κατατεθεί από τον κ. Κεγκέρογλου σε ένα νοµοσχέδιο αρµοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας, για να το κουβεντιάσουν καλύτερα µε
τον αρµόδιο Υπουργό.
Τη µε γενικό αριθµό 195 και ειδικό 46 βουλευτική τροπολογία
που κατατέθηκε στις 26-6-2015, η οποία αφορά ρύθµιση διατάξεων για τη διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αναφορικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµόσιας χρήσης, την
κρατώ µέχρι το πέρας της διαδικασίας, προκειµένου να συνεννοηθώ µε τον αρµόδιο Υπουργό τον κ. Σπίρτζη, γιατί είναι κατ’
εξοχήν δική του αρµοδιότητα κι εν µέρει της κ. Φωτίου. Δηλαδή,
κατά 5% είναι της κ. Φωτίου και κατά 95% του κ. Σπίρτζη. Με τη
βοήθεια και του Βουλευτή που την κατέθεσε, του Σωκράτη Βαρδάκη, θα επικοινωνήσουµε µε τον Υπουργό, θα του τη στείλουµε,
για να µας πει τη γνώµη του. Εποµένως, επιφυλάσσοµαι να τοποθετηθώ ξανά γι’ αυτήν.
Τώρα, η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 183 και ειδικό 35 που κατατέθηκε στις 25-6-2015 και αφορά ρύθµιση οφειλών υπευθύνων διοικούντων νοµικών προσώπων σε ασφαλιστικά
ταµεία -την καταθέτει µόνη της η κ. Αµµανατίδου Ευαγγελία από
το ΣΥΡΙΖΑ- γίνεται αποδεκτή.
Αφορά, κύριε Πρόεδρε, µέλη διοικητικών συµβουλίων ανωνύµων εταιρειών ή υπεύθυνους οι οποίοι -όπως ξέρετε- ευθύνονται
εις ολόκληρο για οφειλές προς ασφαλιστικά ταµεία αν η επιχείρηση πτωχεύσει. Επειδή η µέχρι τώρα νοµοθετική ρύθµιση έλεγε
ότι «εξοφλεί», που φαίνονταν ότι πρέπει να εξοφλήσεις ολό-
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κληρο, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον
έχουν καλή διάθεση να αποπληρώσουν τα ασφαλιστικά ταµεία,
να το κάνουν µε τη ισχύουσα ρύθµιση κάθε φορά, εάν ισχύει η
ρύθµιση για ασφαλιστικά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ποιος είναι ο αριθµός της
τροπολογίας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 183 και ειδικό 35.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πείτε και ποιος την καταθέτει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Είπα, η κ. Λίτσα Αµµανατίδου.
Τώρα, η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 190 και ειδικό 42 από 26-6-2015, την οποία έχουν καταθέσει ο Λεουτσάκος
Στάθης, ο Πετράκος Αθανάσιος, ο Σταθάς Γιάννης και η Χαραλαµπίδου Δέσποινα, είναι µια πολύ σηµαντική τροπολογία την
οποία κάνουµε µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση αποδεκτή από το
Υπουργείο µας. Πρόκειται για την παράταση της ισχύουσας ρύθµισης των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Με αφορµή αυτό, ήθελα να ενηµερώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι
είναι θετικό που η τροπολογία λέει «από της λήξης της προηγούµενης», δηλαδή ότι παρατείνεται από την Παρασκευή το βράδυ.
Τα στοιχεία µέχρι την Παρασκευή, όπου έληγε αυτή η ρύθµιση, ήταν ότι ήρθαν διακόσιοι εβδοµήντα χιλιάδες οφειλέτες ιστορικό ρεκόρ για την πατρίδα µας- δεκαπλάσιοι από την
καλύτερη τελευταία ρύθµιση, και ρύθµισαν οφειλές τους προς
τα ασφαλιστικά ταµεία ύψους 5,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Έχουµε εισπράξει ως πρώτη δόση στα ασφαλιστικά ταµεία,
κύριε Πρόεδρε, από τις εκατό, 220 εκατοµµύρια ευρώ και είναι
σοβαρός παράγοντας για να πάρουµε και ανάσα. Εποµένως, γίνεται αποδεκτή.
Παρόµοια τροπολογία έχει καταθέσει και η κ. Μακρή από το
ΣΥΡΙΖΑ και οι κύριοι Κεγκέρογλου, Κωνσταντόπουλος και Γρηγοράκος από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτονόητο, αφού αποδέχοµαι την
πρώτη τροπολογία, στο ίδιο περιεχόµενο είναι και οι άλλες µένω, όµως, στην πρώτη µε αυτόν τον αριθµό-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελικά ποια κάνατε
αποδεκτή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 190 και ειδικό 42…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Της κ. Μακρή δηλαδή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτήν έχω εγώ µε
αριθµό 190.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Συγγνώµη, έχετε δίκιο. Ήταν λάθος γραµµένη. Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 185…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εποµένως, του κ. Λεουτσάκου, του κ. Πετράκου και άλλων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 185 και ειδικό 87, 25-6-2015.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την παρέµβασή σας τη
διορθωτική.
Τώρα, η βουλευτική τροπολογία του κ. Μαυραγάνη για όσους
υποχρεούνται σε διπλή ασφάλιση και στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ
εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει είκοσι πέντε ηµεροµίσθια στο
ΙΚΑ υποχρεούνται και για τον ΟΑΕΕ, είναι µια τροπολογία που
προσπαθεί να λύσει ένα υπαρκτό πρόβληµα. Θα την µελετήσουµε. Δεν µπορώ να την αποδεχθώ σήµερα. Την γενική κατεύθυνση την κάνουµε αποδεκτή, αλλά δεν µπορώ να την αποδεχθώ
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σήµερα, γατί θέλει ιδιαίτερη µελέτη και έκθεση οικονοµική από
τον ΟΑΕΕ και από το ΙΚΑ.
Εποµένως, απορρίπτεται µεν τυπικά, πολιτικά, όµως, λέω ότι
είναι µια τροπολογία που θα τη δούµε µε πολύ σοβαρότητα τις
επόµενες µέρες στο Υπουργείο.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στην τροπολογία –τώρα µε βάζετε και κοιτάω και τους αριθµούς- µε γενικό αριθµό 188 και ειδικό 40 από 26-6-20154, η οποία είναι του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και την υπογράφει ο κ. Αθανάσιος Βαρδαλής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Μανωλάκου και
άλλοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …
η κ. Μανωλάκου και άλλοι. Είναι µια τροπολογία σοβαρή, η οποία
λύνει πρόβληµα ανθρώπων που απολύθηκαν από αγροτικούς συνεταιρισµούς και ενώσεις. Όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση,
την υιοθετούµε. Απλά θα τη φέρουµε σαν Υπουργείο σε αµέσως
επόµενο νοµοσχέδιο, γιατί θέλει και έκθεση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών του Υπουργείου, αλλά και έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Εποµένως, ως αρχή λέµε «ναι», αλλά θα επανέλθουµε. Απορρίπτεται µεν τυπικά, αλλά ουσιαστικά, σε συνεργασία και µε τους
Βουλευτές που την πρότειναν, αλλά και µε την Οµοσπονδία, θα
τη δούµε στο άµεσο µέλλον. Η Οµοσπονδία των εργαζοµένων
ήρθε και µε είδε. Προτείνετε µια συγκεκριµένη δική τους πρόταση. Και όταν λέω ότι θα τη δούµε «στο άµεσο µέλλον», εννοώ
µέσα στο µήνα.
Σχετικά µε τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 189 και
ειδικό 41 από 26-6-2015 που κατέθεσε η κ. Αυλωνίτου Ελένη και
αφορά την αποκατάσταση ασφαλιστικής αδικίας µε αναγνώριση
ως χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας το χρόνο που έχουν πληρωθεί εισφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 που
αφορούσε απολυµένους την περίοδο ’90-’93, επί κυβέρνησης
Μητσοτάκη, σας λέω ότι δεν µπορούµε να το αναγνωρίσουµε και
ως πραγµατικό χρόνο -έχει αναγνωριστεί ως πλασµατικός χρόνος και µπορούν να τον εξαγοράσουν- διότι, δυστυχώς, έχουµε
τρεις γραπτές εγκυκλίους και µια γνωµοδότηση του Υπουργείου,
εγκεκριµένη και από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, που
έχουν λύσει το θέµα οριστικά νοµικά και λένε ότι θα αναγνωρίζεται ως πλασµατικός χρόνος. Εποµένως, δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτή γι’ αυτούς τους νοµικούς λόγους.
Τώρα, όσον αφορά τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό
191/43/26-6-2015, την οποία υπογράφουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Απόστολος Καραναστάσης, η κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου,
ο κ. Ηλίας Καµατερός κ.λπ., τυπικά δεν γίνεται αποδεκτή, παρά
το γεγονός ότι επικαλείται υπαρκτό πρόβληµα. Γνωρίζουµε όλοι
ότι µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του 2011 στο
ΕΤΑΑ, γιατροί, δικηγόροι και κυρίως µηχανικοί επιβαρύνθηκαν
υπέρµετρα. Δεν γίνεται αποδεκτή λοιπόν, ενώ επί της ουσίας
θέτει προβλήµατα -και έτσι είναι τα πράγµατα- πάρα πολύ
σωστά, για τρεις λόγους:
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί ήδη έχουµε προτείνει στο νοµοσχέδιο µέτρα ανακούφισης. Δηλαδή, σε όσους µηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους είναι µετά την 1-1-1993 ασφαλισµένοι στο
ΕΤΑΑ τους δίνουµε τη δυνατότητα να «βυθιστούν» προς τα κάτω
τρεις ασφαλιστικές κλάσεις, ώστε να έχουν µια οικονοµική ανακούφιση. Μειώνουµε κατά 150 ευρώ το µήνα την ασφαλιστική
τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µην
εξηγείτε αναλυτικά, αφού δεν την δέχεστε, γιατί φτάσατε ήδη τα
δεκαέξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το
εξηγώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα δεχτώ άλλη παρακάτω.
Δεύτερον, όσον αφορά τις αυξηµένες εισφορές από τον Ιούλιο
του 2011 µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2014, θα αποδεχθώ µια άλλη τροπολογία η οποία µου δίνει τη δυνατότητα µε υπουργική απόφαση
να κάνω µια ευνοϊκή ρύθµιση γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα που
επιβαρύνθηκαν µε τις αυξηµένες εισφορές.
Όσον για το τρίτο, για την παράλληλη ασφάλιση λόγω συνά-
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φειας, αφορά γενικότερα ασφαλιστικά ταµεία και θα το δούµε
στο µέλλον.
Τώρα όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 192 και
ειδικό 44 της 26-6-2015, η οποία αφορά τα Ταµεία Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων του τοµέα
πρόνοιας δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων, εξαιρουµένων των αιτήσεων που
αφορούν αναγνώριση και εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας. Στη
διαβούλευση στη Βουλή το ζήτησε η ΠΟΕ-ΟΤΑ και είπαµε ότι
είναι σωστό. Την τροπολογία την κατέθεσε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Όλγα Γεροβασίλη και γίνεται αποδεκτή.
Κύριε Πρόεδρε, η βουλευτική τροπολογία του κ. Χαϊκάλη και
του κ. Μαυραγάνη, σχετικά µε τον διακανονισµό καθυστερούµενων οφειλών στον ΟΓΑ, δεν γίνεται αποδεκτή για τυπικούς λόγους. Θέλει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, θέλει και
συνεργασία µε τη διοίκηση του ΟΓΑ και θα την εξετάσουµε στο
άµεσο µέλλον. Απλά, για τυπικούς λόγους απορρίπτεται.
Όσον αφορά τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 200
και ειδικό 51, της 26-6-2015, την οποία έκανε ο Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος, τυπικά δεν µπορούµε να την
κάνουµε αποδεκτή. Όµως, δεσµευόµαστε ότι µε την Επιστηµονική Επιτροπή που συγκροτούµε µε αυτό το νοµοσχέδιο, θα λύσουµε το θέµα. Θα το αντιµετωπίσουµε στην αναθεώρηση του
Ενιαίου Πίνακα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Εποµένως, δεν γίνεται
αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ. Μιλάτε είκοσι λεπτά. Μην αιτιολογείτε γιατί δεν την
κάνετε δεκτή. Πείτε απλά, «δεν την κάνω δεκτή».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ίδιο ισχύει και για την επόµενη βουλευτική τροπολογία του
κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά, τη µε γενικό αριθµό 201 και ειδικό 52
της 26-6-2015, γιατί θα την αντιµετωπίσουµε στην αναθεώρηση
του ΚΕΒΑ.
Όσον αφορά την τροπολογία των Βουλευτών του ΚΚΕ µε γενικό αριθµό 203 και ειδικό 53 της 26-6-2015 τυπικά δεν την αποδεχόµαστε. Επί της ουσίας, σε άλλες τροπολογίες που έχω
αποδεχθεί, τρία-τέσσερα από αυτά τα ζητήµατα που βάζει, τα
έχουµε κάνει αποδεκτά.
Η τροπολογία - προσθήκη µε γενικό αριθµό 208 και ειδικό 58
της 29-6-2015 που προτείνουν οι Βουλευτές Καραναστάσης Αποστόλης, Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, κλπ., µε την οποία ζητούν να
γίνει ειδική ρύθµιση για τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ για τις
αυξηµένες, επιβαρυµένες ασφαλιστικές εισφορές από τον Ιούλιο
του 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2014 γίνεται αποδεκτή.
Η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 211 και ειδικό 60
της 29-6-2015 για προσθήκη-πρόβλεψη για τις περιπτώσεις συνδροµής σε ΑµεΑ παροχών αναπηρίας και αµοιβών για ένταξη σε
προγράµµατα απασχόλησης, την οποία έκαναν οι Βουλευτές
Μπάρκας, Λεουτσάκος και Χαραλαµπίδου Δέσποινα, γίνεται αποδεκτή.
Κύριε Πρόεδρε, η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό
212 και ειδικό 61 της 29-6-2015 που κατέθεσαν οι κυρίες Χαραλαµπίδου Δέσποινα και Γεροβασίλη Όλγα για να υπάρξει παράταση ισχύος προϋπολογισµών ΟΤΑ Α’ βαθµού οικονοµικού έτους
2014, γίνεται αποδεκτή.
Η τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Χαραλαµπίδου
Δέσποινα, η κ. Γαϊτάνη, ο κ. Λεουτσάκος, ο κ. Μπάρκας και η κ.
Σωτηρίου Ελένη, για την παράταση της προθεσµίας διατάξεων
του άρθρου 48 του ν.4250/14 για τακτοποίηση του προσωπικού
των Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών που διαλύονται
αυτά τα κεφάλαια, γίνεται αποδεκτή.
Η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 217 και ειδικό 66
της 29-6-2015 που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Συρµαλένιος Νικόλαος, για χορήγηση επικουρικής σύνταξης από τον
κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήµατος, γίνεται αποδεκτή.
Κύριε Πρόεδρε, η βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό
218 και ειδικό 67 της 29-6-2015 που κατέθεσε ο Βουλευτής του
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ΣΥΡΙΖΑ κ. Συρµαλένιος Νικόλαος, που προτείνει για τις ναυπηγικές επιχειρήσεις µία παράταση του ν.3996 που ίσχυε, ώστε εάν
πληρώνουν τρέχουσες εισφορές, να παγώσουν οι προηγούµενες
µέχρι ένα ορισµένο, συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, παρατείνει
η ισχύουσα διάταξη και µπαίνουν και ορισµένες προϋποθέσεις,
οι οποίες θωρακίζουν τη διάταξη. Με αυτήν την έννοια, προκειµένου να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία και κυρίως στο Πέραµα, γίνεται αποδεκτή η παράταση
αυτής της ισχύουσας ρύθµισης. Άρα, γίνεται αποδεκτή.
Όσον αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, η γνώµη µου, κύριε
Πρόεδρε, είναι να µην τις αναφέρω µία-µία. Να πω ότι γίνονται
όλες αποδεκτές από το Υπουργείο. Όλες οι υπουργικές τροπολογίες γίνονται αποδεκτές. Απλά µε ενηµέρωσαν, κύριε Πρόεδρε, ότι εκκρεµεί µία υπουργική τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δύο έχουν έρθει. Θα
τις δείτε και όταν µπούµε στα άρθρα, θα απαντήσετε επί των
δύο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μένουν δύο τροπολογίες. Μόλις τις πάρω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μία έφτασε και έπεται άλλη µία, όπως ενηµερώθηκα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Όταν έρθουν, κύριε Πρόεδρε, απλά θα ζητήσω τον λόγο για ένα
µόνο λεπτό.
Σας ευχαριστώ και συγγνώµη για την καθυστέρηση, αλλά ήταν
πάρα, πάρα πολλές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας ρίξω τη «µπηχτή», όµως, κύριε Υπουργέ. Όσες κάνατε αποδεκτές, ήταν όλες
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Όποια είχε µπει από Βουλευτή άλλου
κόµµατος, απερρίφθη. Παρότι σε πολλές απ’ αυτές τις οποίες
κάνετε αποδεκτές προσωπικά συµφωνώ, οφείλω να το επισηµάνω, γιατί τα έχω µπροστά µου.
Κατ’ αρχάς, να σας ενηµερώσω ότι µε έγγραφο του κ. Χρήστου Μαντά, του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, και για τελείως αντικειµενικούς λόγους, εισηγητής επί
των άρθρων ορίζεται αντί της κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου για
τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, ο συνάδελφός µου.
Ως εκ τούτου, κύριε Ζαχαριά, θα µας παραχωρήσετε τον
χρόνο τώρα, αφού θα έχετε πολύ χρόνο ως Εισηγητής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Άρα, θα µιλήσει ως εισηγητής µε αυξηµένο χρόνο.
Τώρα, θα δώσω τον λόγο στον κ. Καραγιαννίδη και στον κ. Ορφανό και µετά θα συνεχίσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Περιµένετε, κύριε,
δεν τελείωσα.
Θα είναι πρώτος ο κ. Παναγιώταρος, που έχει ζητήσει πρώτος
το λόγο, αµέσως µετά έχει ζητήσει ο κ. Πετράκος, ακολουθεί ο
κ. Κουτσούκος. Ο κ. Παφίλης προφανώς θα επανέλθει και θα
θέλει τον λόγο και τελευταίος ο κ. Νικολόπουλος που επίσης µου
έχει ζητήσει τον λόγο και θα πάµε στην ψήφιση επί της αρχής.
Όπως είπαµε, όλοι οι άλλοι συνάδελφοι θα προταχθούν επί των
άρθρων.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για
να µας πείτε τι θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όσον αφορά τη διασπορά
ψευδών ειδήσεων, είµαι υποχρεωµένος να κάνω ένα σχόλιο.
Όπως ξέρετε, ο κ. Θεοχάρης έχει πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονοµικών. Εγώ δεν έχω. Δεν ξέρω, λοιπόν, αν η επιτροπή
βρίσκεται στου Μαξίµου, στο Υπουργείο Οικονοµικών ή στο Νοµισµατοκοπείο. Πολιτικά έχω να παρατηρήσω, κύριε Υπουργέ,
ότι εάν πολιτικά σε αυτήν τη φάση δεν έχετε επιτροπή που να
µελετάει, έστω και ως πιθανότητα ατυχήµατος, τη µετάβαση στη
δραχµή, δεν φτάνει που πάµε στα αγκάθια, πάµε ξυπόλυτοι στα
αγκάθια. Ελπίζω, λοιπόν, για το καλό της χώρας να υπάρχει επιτροπή και να µην χρειαστεί.
Σας ευχαριστώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για δύο λεπτά, σας
δίνω τον λόγο, λόγω συµπαθείας. Αλλά µην τορπιλίσουµε τώρα
τη συνεδρίαση.
Έχετε τον λόγο, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα δύο λεπτά.
Πρόκειται για τη γνωστή τυχοδιωκτική πολιτική του Ποταµιού,
όπου όταν δεν µας βγαίνει το ένα, λέµε το άλλο. Δηλαδή, αφού
είπε σε πρώτη φάση ψεύδη για να τροµοκρατήσει το λαό, σε δεύτερη φάση ξανά ψεύδη, γιατί τώρα δήθεν το Ποτάµι που µας είχε
υποσχεθεί και προεκλογικά θα µας έφερνε µεγάλο πρόγραµµα
µετεκλογικά και δεν µας έφερε τίποτα έξω από το «εµείς ψηφίζουµε ό,τι και να φέρετε στη Βουλή, ό,τι και να ’ρθει στη Βουλή»,
σήµερα ξανά λέει τα δύο πράγµατα: Πρώτον, κακώς είσαστε
τώρα και φτιάχνετε τις δραχµές. Δηλαδή, ελληνικέ λαέ, είσαι σε
κατάσταση πια να βγαίνεις από την Ευρώπη. Αυτό ακριβώς του
λέτε, ενώ είναι η µεγάλη απειλή –το είπε ο κ. Θεοχάρης...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Εµείς δεν το λέµε, εσείς το
κάνετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και λέω
ξανά –το είπα και πριν- σε περιόδους προεκλογικές ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες µάλιστα εγγράφονται µέσα εις τα Πρακτικά της
Βουλής, επιφέρουν ίσως και εισαγγελικές διώξεις. Σε δεύτερη
φάση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τι λέτε; Είναι δυνατόν;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό που
λέω. Μη µε διακόπτετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τι λέτε, κυρία Φωτίου, απειλείτε Βουλευτές που λένε την άποψή τους µε εισαγγελέα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, να
τελειώσει. Να απαντήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Απειλείτε µε εισαγγελέα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν δεχόµαστε από κανέναν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Απειλείτε Βουλευτή µε εισαγγελέα, γιατί λέει την άποψή του;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, θα
τοποθετηθώ εγώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μη µε διακόπτετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Απειλείτε Βουλευτές µέσα
στο Κοινοβούλιο µε εισαγγελέα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν έχετε τον λόγο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Απειλείτε η έκφραση και η
άποψη µε εισαγγελέα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα µε
διακόψετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Απειλείτε µε εισαγγελέα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθίστε κάτω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Βασιλικός επίτροπος σε
αυτήν τη χώρα δεν θα υπάρξει ξανά!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα µε
διακόψετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, καθίστε κάτω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Εσείς έχετε στοιχειώδη
γνώση της κοινοβουλευτικής….
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ντροπή
σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθίστε κάτω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: … (Δεν ακούστηκε)
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ντροπή
σας! Με τραµπουκισµούς δεν θα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
περάσει κι εσείς τον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχω δεχθεί
πολλούς τραµπουκισµούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε,
υπάρχει Πρόεδρος ή όχι; Καθίστε κάτω και οι δύο! Υπάρχει Προεδρείο ή δεν υπάρχει;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Προσπαθώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία! Καθίστε κάτω
και οι δύο!
Κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι εν τη ρύµη του λόγου το «εισαγγελικό» µπαίνει εντός εισαγωγικών για τα Πρακτικά. Για να λήξουµε το θέµα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, εγώ είπα ότι πιθανόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, ακούσαµε.
Επειδή πιστεύω ότι δεν εννοούσατε την ουσία, δεχτείτε στα Πρακτικά να είναι η λέξη «εισαγγελικά» εντός εισαγωγικών.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν δεχτούν
και οι άλλοι να µπουν σε αυτά που είπαν εισαγωγικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι συνάδελφοι δεν
απείλησαν µε εισαγγελέα. Είπαν την άποψή τους, ακραία ενδεχοµένως, αλλά την είπαν. Δεν θα τους απαγορεύσω να την πουν.
Πιστεύω θα διευκολύνετε. Δεν το εννοούσατε. Να µπει η λέξη
εντός εισαγωγικών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Χωρίς βασιλικό επίτροπο θα
δουλέψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Το έληξα το θέµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγιαννίδης. Μετά ο κ. Ορφανός µπορεί
να απαντήσει και για το Ποτάµι επιπλέον, αν κάτι δεν έχει καλυφθεί.
Κύριε Καραγιαννίδη, ελάτε. Σας έβλεπα αγωνιώντα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζούµε το θέατρο του παραλόγου εδώ µέσα. Είµαστε ένοχοι,
γιατί έχουµε οµάδα στο Μαξίµου που οργανώνει τη δραχµή και
ταυτόχρονα είµαστε ένοχοι γιατί δεν έχουµε οµάδα στο Μαξίµου
που οργανώνει τη δραχµή!
Αν έχετε τη στοιχειώδη λογική -που δεν την είχατε ποτέ, αλλά
τέλος πάντων για να γίνει κουβέντα- θα πρέπει να παραδεχτείτε
το ένα από τα δύο. Αν, λοιπόν, παραδεχτείτε ότι έχουµε οµάδα
στο Μαξίµου που οργανώνει τη δραχµή, για να µην κατηγορηθείτε για συκοφάντες θα πρέπει να φέρετε αποδείξεις. Αυτή η
λογική, πως ο κ. Θεοχάρης έχει πληροφορίες από το Υπουργείο
Οικονοµικών, ξέρετε που µας πάει; Στη χούντα. «Έχω πληροφορίες…»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα κι εσείς! Σας
παρακαλώ! «Έχει πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονοµικών
και µας πάει στη χούντα;».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Έχει πληροφορίες από το
Υπουργείο Οικονοµικών και εγώ µε την ίδια ευκολία µπορώ να
πω ότι έχω πληροφορίες µέσα από Το Ποτάµι που λένε συγκεκριµένα πράγµατα. Αυτό είναι συκοφαντία. Είναι ο ορισµός της
συκοφαντίας. Όταν δεν έχεις αποδείξεις για κάτι, δεν µπορείς
να πετάς λάσπη στον αέρα, λέγοντας «έχω ακούσει, κάτι φίλοι
µου µού είπαν».
Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει τελικά οµάδα στο Μαξίµου, για
να ξέρουµε κι εµείς να οργανώσουµε τη δουλειά µας; Πέστε µας
κι εσείς. Πρέπει ή δεν πρέπει;
Επειδή για το νοµοσχέδιο δεν ειπώθηκαν και πολλά από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης και επειδή δόθηκε από χθες το δικαίωµα -δεν ήσασταν εσείς, κύριε Πρόεδρε- να µην λέµε για το
νοµοσχέδιο, δεν θα πω κι εγώ πολλά για το νοµοσχέδιο. Είναι
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προφανές, όµως, ότι το νοµοσχέδιο αυτό καταργεί είκοσι τουλάχιστον µνηµονιακές διατάξεις, διευθετεί ζητήµατα της τελευταίας
πενταετίας, που διαστρέβλωσαν πράγµατα για τους εργαζόµενους και τους ασφαλισµένους και για εµάς είναι µια τοµή. Άρα
πρέπει να υποστηριχθεί. Το ότι η Αντιπολίτευση δεν έχει επιχειρήµατα για να το υποστηρίξει, αποδεικνύεται από το ότι δεν λέει
τίποτα για το νοµοσχέδιο.
Υπάρχει µια αντίφαση, όσον αφορά τη λογική σας για τη δηµοκρατία. Εµείς λέµε ότι πρέπει να γίνει δηµοψήφισµα κι εσείς
λέτε ότι δεν πρέπει να γίνει δηµοψήφισµα. Ποιοι υποστηρίζουν
τη δηµοκρατία; Εσείς ή εµείς; Δεν θέλετε να προσφύγουµε στο
λαό για ένα σηµαντικό ζήτηµα και ταυτόχρονα θεωρείστε ότι
είστε και οι πιο δηµοκράτες της περιοχής. Ε, λοιπόν, δεν είναι
έτσι. Εµείς λέµε ότι για συγκεκριµένο πολύ ουσιαστικό ζήτηµα,
που θα καθορίσει την πορεία της χώρας, πρέπει να πάµε σε δηµοψήφισµα. Η δική σας άποψη είναι ότι δεν πρέπει να πάµε.
Από την άλλη, βέβαια, λέτε πως αφού πάµε σε δηµοψήφισµα,
πρέπει να ψηφίσουµε «ναι». Αφού, όµως, δεν ψηφίσατε το Σάββατο το βράδυ το συγκεκριµένο πράγµα, γιατί θέλετε να συµµετέχετε στο δηµοψήφισµα; Αφού είναι άκυρο, είναι
πραξικοπηµατικό, θέτει λάθος ερωτήµατα, είναι εκβιαστικό, γιατί
συµµετέχετε και νοµιµοποιείτε το δηµοψήφισµα; Γιατί ή θα αποδέχεστε το δηµοψήφισµα ή όχι.
Στη δηµοκρατία, όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχουν αδιέξοδα
και άρα δεν υπάρχουν και µονόδροµοι. Εµείς προτείνουµε το
εξής: στο µονόδροµο της Ευρώπης των 300 ευρώ για µηνιαίο
µισθό, των 240 ευρώ για σύνταξη, λέµε ότι δεν γίνεται αποδεκτό
και εµείς έχουµε έναν άλλο δρόµο. Μέσα στο ευρώ και µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν για εσάς Ευρώπη είναι οι καραβιές των εργαζόµενων που
δουλεύουν δύο και τέσσερις ώρες το µήνα και πληρώνονται 180
ευρώ, εµείς αυτήν την Ευρώπη δεν τη θέλουµε. Τι να κάνουµε;
Δεν ήρθαµε στην Κυβέρνηση για να συνεχίσουµε αυτήν τη λαίλαπα. Δεν ήρθαµε στην Κυβέρνηση για να συνεχίσουµε τα πέντε
χρόνια λιτότητας.
Εσείς συµφωνείτε µ’ αυτό το πράγµα. Δικαίωµά σας, αλλά
συµπαρατάσσεστε µε το πιο ακραίο οικονοµικό κεντρώο δεξιό
συνονθύλευµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Να σας θυµίσω…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα όταν µιλούσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Μαυρωτάς σήµερα δεν µίλησε, πάντως.
Συνεχίστε, κύριε Καραγιαννίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Συνεχίζω, αλλά πρέπει να σταµατήσουν τα παράσιτα. Δεν µπορώ έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ που µε είπατε παράσιτο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Τα παράσιτα τα φωνητικά.
Συνεχίζω. Να πούµε ποιοι ψηφίζουν «ναι» στο δηµοψήφισµα;
Ο κ. Σόιµπλε, η κ. Μέρκελ, ο κ. Ντάισελµπλουµ, ο κ. Γιούνκερ και
το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και το Ποτάµι. Θα γίνει κάποια
στιγµή κριτική, όµως, πώς είναι δυνατόν επικεφαλής ευρωπαϊκών
θεσµών να παρεµβαίνουν στα εσωτερικά µιας χώρας και να προτείνουν τι να ψηφιστεί; Αυτή είναι η δηµοκρατία; Αυτό εσείς αποδέχεστε ως δηµοκρατία; Δεν κάνετε καµµία κριτική στο ότι όλοι
αυτοί οι εκπρόσωποι των θεσµών παρεµβαίνουν εντελώς ανοιχτά
και λένε τι πρέπει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός;
Να πω ένα µόνο περιστατικό που δείχνει και την ποιότητα
αυτών των παρεµβάσεων. Υπήρξε η είδηση ότι χθες στις δώδεκα
η ώρα ο κ. Γιούνκερ έκανε νέα πρόταση προς την Ελληνική Κυβέρνηση. Στις δύο τα ξηµερώµατα βγήκε διάψευση από το γραφείο του κ. Γιούνκερ. Γι’ αυτήν την αξιοπιστία µιλάµε. Υιοθετείτε
το 100% των πραγµάτων που λένε ο κ. Γιούνκερ και ο κ. Σουλτς.
Δεν εξετάζετε αν αυτά τα πράγµατα είναι αλήθεια ή ψέµα. Ο δηµοσιογράφος κ. Σπίγκελ –που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ προφανώς- αποδόµησε όλη τη συνέντευξη του κ. Γιούνκερ, λέξη προς λέξη.
Εσείς, ως µνηµονιακότεροι των µνηµονιακών, θεωρείτε ότι αυτά
που είπε ο κ. Γιούνκερ είναι αλήθεια. Μπαίνετε ποτέ στη λογική
να καταλάβετε τι γίνεται και τι παιχνίδι παίζεται;
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Σήµερα το βράδυ, λοιπόν, που θα µαζευτούν εδώ οι «Μένουµε
Ευρώπη», αναρωτηθείτε τι ακριβώς Ευρώπη θέλετε, γιατί η σηµερινή Ευρώπη είναι η Ευρώπη που θα µας οδηγήσει στην κ.
Λεπέν, µε την οποία µας κατηγόρησε χθες ο κ. Κεγκέρογλου ότι
συµπαρατασσόµαστε. Μόνο που θα πρέπει να θυµίσω στον κ.
Κεγκέρογλου ότι συνεργαζόταν µε τον κουµπάρο του Λεπέν.
Αυτά, βέβαια, ο κ. Κεγκέρογλου δεν θέλει να τα θυµάται. Ας µην
εµφανίσω εδώ αφίσες του κόµµατος του κ. Βορίδη, όχι το 1995,
αλλά το 2004, όπου είχε το ευρώ µε αγκυλωτό σταυρό. Ας µην
θυµίσω ποιοι έλεγαν τότε «έξω από το ευρώ», ενώ σήµερα είναι
οι φανατικότεροι του ευρώ.
Έχουµε µια επιλογή. Εµείς θέλουµε να µείνουµε άνθρωποι.
Εσείς θέλετε να µείνουµε δούλοι. Εµείς, λοιπόν, επιλέγουµε την
αξιοπρέπειά µας. Θα µείνουµε στην Ευρώπη, θα µείνουµε στην
Ελλάδα, αλλά µε τους όρους τους δικούς µας και η ξεκάθαρη
επιλογή της Κυριακής είναι «όχι» στους δούλους και στους µισθούς των 300 ευρώ το µήνα και στις συντάξεις των 240 ευρώ
το µήνα και στη συνεχή επιτήρηση από ένα ευρωπαϊκό κονκλάβιο, που θα λέει σ’ εµάς πώς θέλουµε να ζήσουµε. Κι αν δεν θέλουµε να ζήσουµε µ’ αυτόν τον τρόπο, η επιλογή την Κυριακή
είναι «όχι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραγιαννίδη,
επειδή µε κατατάξατε στους δούλους –όταν πλήττοµαι προσωπικά, θα απαντώ- σας ενηµερώνω -για να ξέρετε- ότι στις 2 Μαΐου
του 1998, Ευρωβουλευτής ων και χωρίς να ανήκω σ’ άλλη ιδεολογία απ’ αυτήν που ανήκω τώρα, δεν ψήφισα το ευρώ. Αν µιλάτε
για τέτοιους δούλους, θα πρέπει να τους θέλατε και να είσαστε
κι εσείς το ίδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Τώρα, όµως, δεν µου δίνετε το
δικαίωµα να απαντήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα τι θα απαντήσετε; Άµα λέτε συλλήβδην δούλους όσους έχουν αντίθετη
άποψη από σας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Είναι σχηµατικό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Eντάξει. Το δέχοµαι.
Τελείωσε τότε το θέµα. Ως σχηµατικό τελείωσε το θέµα.
Κύριε Ορφανέ, έχετε το λόγο. Είστε και πειθαρχηµένος.
Επειδή µιλάτε κατά παρέκκλιση και µε τη σύµφωνη γνώµη των
συναδέλφων, σας παρακαλώ να τηρήσετε τα επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακούσαµε πάρα πολλές κατηγορίες, για πράγµατα τα οποία
είναι απολύτως παράδοξα. Τι έλεγε το Ποτάµι από την πρώτη
στιγµή; Λέγαµε: «Φέρτε την έντιµη συµφωνία, που υποσχεθήκατε
κι εµείς θα στηρίξουµε αυτήν την έντιµη συµφωνία, για να πάει η
κοινωνία παρακάτω και θα δούµε την εφαρµογή και τι λειτουργεί
και τι δεν λειτουργεί». Δεν λέγαµε «φέρτε ό,τι να’ ναι». Πώς θα
φέρνατε ό,τι να’ ναι; Ήταν αυτό εφικτό; Ούτως ή άλλως, θεσµικώς δεν ήταν δυνατό να υπάρξει. Πώς λέτε τέτοιες συκοφαντίες
για το Ποτάµι;
Δηλαδή ένα κόµµα βγαίνει και λέει: «Φέρτε την έντιµη συµφωνία και εµείς θα τη στηρίξουµε» και συκοφαντείται επειδή το λέει!
Τέτοιες παραδοξότητες είναι «άνω ποταµών».
Είναι δυνατόν να λέτε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δούλοι; Σε
ποια χώρα υπάρχουν δούλοι; Δηλαδή στην Ευρώπη δουλεύουν
δύο-τρεις ώρες την εβδοµάδα; Και σε λίγο που θα αρχίσουν τα
απανωτά λουκέτα, γιατί οι εταιρείες δεν θα µπορούν να κινηθούν
και δεν θα δουλεύουν καθόλου, αυτή είναι η επιλογή; Κανείς δεν
θέλει να είναι κακοπληρωµένος εργαζόµενος. Αλλά πέντε µήνες
τώρα, πού πήγαν οι µισθοί; Αυξήθηκαν; Τι αυξήθηκε, η σύνταξη;
Τι καλυτέρευσε;
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Δεν µειώθηκαν πάντως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Σας παρακαλώ, δεν διέκοψα. Άκουσα
τα πάντα.
Μας ρωτάτε γιατί συµµετέχουµε στο δηµοψήφισµα. Είναι δυνατόν να λέτε γιατί συµµετέχουµε σε µία διαδικασία, που τέλος
πάντων πέρασε από το Κοινοβούλιο, έστω και µε αυτήν την
εκτροπή, όπως τη θεωρούµε; Εµείς δεν λέµε αν ψηφίζουµε. Δεν
έχει σηµασία πλέον η επιλογή. Σηµασία έχει να ξέρει ο κόσµος
το γιατί. Και δεν του το λέτε το γιατί της επόµενης µέρας. Το
γιατί της επόµενης µέρας δεν το ξέρει!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέντε µήνες τώρα παρακολουθούµε την υλοποίηση ενός καλά προπαγανδισµένου και οργανωµένου σχεδίου: Να οδηγηθεί στην απελπισία µια κοινωνία, η
οποία γαντζώθηκε από την ελπίδα που δηµαγωγικά της πουλήσατε. Φτάσατε µέχρι το σηµείο να λέτε ότι ο κόσµος δεν θέλει
λεφτά, θέλει αξιοπρέπεια.
Στις 25 Μαρτίου ο κ. Βαρουφάκης έλεγε στα Χανιά: «Να είστε
µαζί µας και µετά τη ρήξη». Ξέρατε ότι η κοινωνία δεν επιθυµούσε νοµισµατική εκτροπή και βάλατε µπροστά το σχέδιό σας,
να πουλήσετε την ανεργία ως αξιοπρέπεια, τη φτώχεια και την
καταστροφή του µικροµεσαίου επιχειρηµατία ως αξιοπρέπεια.
Οι Αριστεροί σας µάγοι της επικοινωνίας έκαναν εντατική δουλειά τόσο καιρό, πολλοί µάλιστα µέσα από τα υπουργικά γραφεία.
Ταυτόχρονα, µιλούσατε για δηµοκρατία και κάθε µέρα υφαίνατε το νέο απολυταρχισµό, µε απαξίωση της Βουλής. Διαδικασίες αυτοακύρωσης των συνεδριάσεων, µε νοµοσχέδια
σουρωτήρια από τις απανωτές διορθώσεις και συµπληρώσεις,
µε βροχή άσχετων τροπολογιών, µε νοµοσχέδια εξπρές, πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, µε απαξίωση του ουσιαστικού διαλόγου και επιχειρήµατα που προπαγάνδιζαν τις ιδεοληψίες σας
και ένα δήθεν εκδηµοκρατισµό. Εφαρµόσατε κάθε εγκληµατική
συνήθεια του παλιού κοµµατικού συστήµατος.
Είναι δυνατόν από την παράταξη της Αριστεράς να ακούµε την
παλιά επιχειρηµατολογία της εµφυλιοπολεµικής Δεξιάς, της σπίλωσης του αντιπάλου µε αυτόν τον τρόπο, χρησιµοποιώντας πατριωτικές και προδοτικές φρασεολογίες, αυτό που υπέστη η
Αριστερά στα µαύρα χρόνια της δίωξής της να το υφίστανται µικρότεροι κοµµατικοί σχηµατισµοί αυτήν τη στιγµή στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο;
Κατάµουτρα, ο κύριος Πρωθυπουργός µάς παραδέχτηκε το
χτίσιµο του κοµµατικού σας κράτους στην επίκαιρη ερώτηση που
του απευθύναµε. Όλο αυτό το διάστηµα µειώσατε µόνο την
ανεργία στα κοµµατικά σας στελέχη µαζί µε τους τραπεζικούς
τους λογαριασµούς. Ούτε µία θέση εργασίας στον ιδιωτικό
τοµέα δεν καταφέρατε να δηµιουργήσετε. Γνωρίζετε βαθιά µέσα
σας την αδυσώπητη αλήθεια, ότι καµµία θέση δεν έχετε εσείς
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
Η Ευρώπη των θεσµών, που προστατεύουν την ελευθερία
στην εργασία και τη ζωή των ανθρώπων, σάς είναι εχθρική. Και
γι’ αυτό έπρεπε να συκοφαντηθεί ως ένας οργανισµός νεοφιλελεύθερης κακίας και εκµετάλλευσης.
Έτσι τώρα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πήρατε την
πρώτη σας ξεκάθαρη θέση. Απελευθερωθήκατε! Ύστερα από
εκατοντάδες αλληλοαναιρούµενες δηλώσεις των στελεχών σας
τους τελευταίους µήνες, ύστερα από βαρύγδουπους αφορισµούς, αποφασίσατε σήµερα, τις τελευταίες µέρες καθαρά και
ξάστερα τι νόµισµα θέλετε να έχει αυτή η χώρα: τη δραχµή.
Για πρώτη φορά στους πέντε µήνες είστε όλοι µαζί σε συµφωνία. Και είστε όλοι µαζί στη δραχµή και στην καταστροφή της
χώρας, χέρι-χέρι µε τους φασίστες. Συγχαρητήρια.
Η θέση σας αυτή δεν έχει καµµία θέση µε τη λαϊκή…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τους χαρακτηρισµούς να τους κρατάς για τον εαυτό σου. Το κατάλαβες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Κατάλαβα πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παναγιώταρε,
έχετε το λόγο αµέσως µετά. Θα απαντήσετε. Έχει το λόγο, µην
διακόπτετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Η θέση σας δεν έχει καµµία σχέση µε
τη λαϊκή εντολή που έχετε λάβει. Εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό
και συνεχίζετε να τον εξαπατάτε, γιατί δεν έχετε καµµία απάντηση.
Θα µπορέσει ο συνταξιούχος την επόµενη εβδοµάδα να πάρει
τη σύνταξή του; Τι του λέτε, 120 ευρώ; Ο µισθωτός την αµοιβή
του κόπου του; Ο άνεργος θα βρει την εργασία που αναζητά
τόσο καιρό; Η χώρα θα έχει συµµάχους και µια ισχυρή θέση στο
χάρτη; Πώς θα γίνουν όλα αυτά; Με µεγάλα λόγια; Με κορόνες
δήθεν περήφανης αντίστασης και διχαστικές ύβρεις;
Εσείς αποφασίσατε αίφνης να φύγετε από τις διαπραγµατεύσεις. Τις διακόψατε περήφανα! Γιατί; Έχετε λύσεις; Ποιο είναι
το σχέδιό σας; Και ποιος το αποδέχεται; Ποιος το αναγνωρίζει;
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Γιατί άραγε εσείς φεύγετε, όταν τόσες µικρές χώρες που πέρασαν µνηµόνια και σκληρά προγράµµατα λιτότητας δεν αναγνωρίζουν το διακαή σας πόθο να τους σώσετε και να αλλάξετε την
Ευρώπη; Γιατί είναι πρωτίστως αυτές που επιθυµούν την εκδίωξή
µας από την Ευρωζώνη;
Θα ήθελα να σας ρωτήσω: Πού είναι οι σύµµαχοί σας; Ποιοι
είναι; Τους ξέρουµε και ας µην τους λέτε. Είναι όλοι αυτοί που
έβγαλαν έξω περιουσίες και περιµένουν την αλλαγή του νοµίσµατος, για να αγοράσουν «µπιρ παρά» σαν να είναι µαυραγορίτες
την αγωνία για επιβίωση των Ελλήνων.
Εσείς που πολεµάτε τις πολυεθνικές, προτείνατε φορολογία
των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να κλείσουν και όποιες έχουν
αποµείνει. Ξέρετε ότι oi πολυεθνικές φορολογούνται αλλού. Μην
λέτε ψέµατα ότι φορολογείτε τον πλούτο. Λέξη δεν ακούσαµε για
τη φορολογία στη ναυτιλία. Οι κρυφοί σύµµαχοί σας επιχειρηµατίες περιµένουν στη γωνία την επόµενη µέρα της κατάρρευσης.
Δεκαοκτώ χώρες τώρα είναι εναντίον µας. Όλες αυτές είναι
βαλτές να καταπνίξουν την ελληνική λαϊκή βούληση; Γιατί άραγε;
Γιατί απλούστατα έτσι σας βολεύει να το παρουσιάζετε, γιατί η
µοναδική σας προτεραιότητα είναι να καταστραφεί η χώρα, ώστε
ευκολότερα να πουλήσετε ξανά ελπίδα, αρκεί η καταστροφή να
µπορεί να φορτωθεί σε άλλους. Η διαπραγµάτευσή σας απέτυχε.
Η έντιµη συµφωνία που θα φέρνατε αποδείχθηκε ένα πουκάµισο
αδειανό. Μιλούσατε για αξιοπρέπεια χωρίς λεφτά και στέλνετε
τους ανθρώπους στην απόγνωση, στα ΑΤΜ και στα σούπερ µάρκετ σε συνθήκες πανικού που θυµίζουν τις µέρες της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο το 1974, την ίδια ώρα, που σαν ζήτουλες
απλώνετε το χέρι στους «κακούς ευρωπαίους» να σας δώσουν
λίγα λεφτά ακόµα στις τράπεζες για να τρέξετε κι εσείς να αποσύρετε ό,τι προλάβετε από τους δικούς σας λογαριασµούς.
Πείτε µας ποια θα είναι η πραγµατικότητα στη ζωή των πολιτών
την πρώτη µέρα της δραχµής;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα ακόµα θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, αν
επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Θα υπάρχουν στα ράφια παιδικές τροφές, φάρµακα; Ή θα παρουσιάσετε τους νέους αποικιοκράτες,
που θα έρθουν από τη Ρωσία και ποιος ξέρει από πού αλλού µε
την τσέπη γεµάτη να πετάξουν ξεροκόµµατα σε έναν λαό που θα
πεινάει;
Γιατί δεν εφαρµόσατε το πρόγραµµά σας µόνοι σας; Γιατί δεν
αυξήσατε τους µισθούς; Θέλετε να σώσετε την Ευρώπη; Η Ευρώπη είναι σε πυρετό επενδύσεων και ευκαιριών, εκεί από όπου
η Ελλάδα θα είναι απούσα. Θα δώσετε επίσης την ευκαιρία σε
όσους νέους διώξατε και διώχνετε καθηµερινά να συµµετάσχουν
στο δηµοψήφισµα, αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό, στους
νέους που δεν καταδέχθηκαν να υποτιµήσουν τα διπλώµατά
τους και προτίµησαν να ξενιτευτούν; Τολµάτε;
Εµείς δεν λέµε «ναι» στη λιτότητα ούτε στις περικοπές. Λέµε
«όχι» στην ολοκληρωτική καταστροφή της πατρίδας. Λέµε «όχι»
στο νέο φασισµό που οικοδοµείται. «Ναι» δεν σηµαίνει περαιτέρω συµπίεση. «Ναι» σηµαίνει µια καινούργια µεταρρυθµιστική
διαπραγµάτευση, αυτή που εσείς δεν κάνατε ποτέ. Γιατί, όπως
λέει και ένα σοφό τραγούδι, που σίγουρα έχετε ακούσει: «µπορείς να κοροϊδέψεις κάποιον κάµποσες φορές, αλλά δεν µπορείς
να τους κοροϊδεύεις όλους συνέχεια.»
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού.)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε Κεγκέρογλου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επί προσωπικού θέλω το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρ’ ότι ο κ. Καραγιαννίδης, -γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι σ’ αυτόν θέλετε να απαντήσετε- δεν είναι στην Αίθουσα αυτήν τη στιγµή, θα σας δώσω το
λόγο για ένα λεπτό. Με τη γνωστή εµπειρία σας, ήρεµα η απάντηση.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι χθες
στην τοποθέτησή µου είπα απευθυνόµενος προς την Κυβέρνηση
«και µην επιχειρηµατολογήσετε να µας πείτε ότι «µα και ο Γιούνκερ, ο Ολάντ, ο Ρέντσι και οι άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες µιλούν για
«ναι» στην Ευρώπη και άρα υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή πορεία
της χώρας», γιατί στο πλευρό το δικό σας µε «όχι» στην Ευρώπη,
«όχι» στην Ευρωζώνη είναι η κ. Λεπέν και το εθνικιστικό κόµµα
της Γαλλίας και όλοι οι ευρωσκεπτικιστές, που έχουν ως πολιτική
θέση τη διάλυση της Ευρωζώνης». Σ’ αυτό, αντί να απαντήσει πολιτικά, αντί να πει ότι βγάλαµε µια ανακοίνωση ότι δεν θέλουµε
την υποστήριξη Λεπέν, αντί να πει ότι κάναµε κάτι, ο κ. Καραγιαννίδης, δυστυχώς, επέλεξε τη µέθοδο της λασπολογίας. Με παρουσίασε ως συνεργάτη της Λεπέν ή του κουµπάρου –λέει- της
Λεπέν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ πάραυτα να ανακαλέσει ο κύριος συνάδελφος, γιατί δεν έχουν καµµία βάση αληθείας αυτά τα οποία
είπε. Φαντασίες. Φαντασίες. Κουµπάρος, λέει. Φαντασίες. Τρέλες. Έχει βγει στην τρέλα ο άνθρωπος. Τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην ξεφεύγετε τώρα
εσείς. Επειδή είστε εισηγητής, θα σας δοθεί η ευκαιρία στο δεύτερο γύρο, µετά την ψήφιση επί της αρχής, που θα είναι ο κ. Καραγιαννίδης, να του το ζητήσετε. Εγώ, αφού απουσιάζει, δεν
µπορώ να δώσω τέτοια απάντηση.
Πάντως, άλλο Λεπέν και άλλο ευρωσκεπτικιστής. Το αν κρύβεται η Λεπέν πίσω από τους ευρωσκεπτικιστές, είναι άλλη ιστορία. Γιατί εγώ είµαι ευρωσκεπτικιστής και δεν είµαι Λεπέν και
είµαι υπέρ του «ναι».
Συνεχίζουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Να έρθει ο κ. Παναγιώταρος πρώτος.
Παραδίδω την Έδρα στον κ. Μητρόπουλο και τον ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας, παρά την ένταση κάποιες στιγµές. Ευχαριστώ και τους δυο κυρίους και την κυρία
που µε βοήθησαν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε, κύριε Παναγιώταρε, να συνεχίσουµε την ήπια και πολιτισµένη συνεδρίαση.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αυτό δεν το ξέρω. Θα δείξει στην πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα το επιδιώξουµε
από κοινού, κύριε Παναγιώταρε, όλοι µας. Ορίστε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω να επιχειρηµατολογήσω κι εγώ εκ µέρους της
Χρυσής Αυγής, αλλά και προσωπικά για διάφορα ζητήµατα, αλλά
κυρίως για το επερχόµενο δηµοψήφισµα, θα ήθελα να δώσω µία
απάντηση στον προλαλήσαντα, ο οποίος δείχνοντάς µας λέει
«χέρι, χέρι, µε τους φασίστες».
Κατ’ αρχάς, έχουµε το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού και
δηλώνουµε Έλληνες εθνικιστές. Αλλά, έστω κι έτσι, καλύτερα
φασίστας παρά ξεφτίλας, όπως είστε εσείς και το κόµµα σας που
αυτοξεφτελίζεστε µέρα µε την ηµέρα, συνεχώς, όταν η πρώτη
ερώτηση που φέρατε στο ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ συµφερόντων Μπόµπολα και πάει λέγοντας. Κι εδώ είµαστε και µπορούµε να σας απαντήσουµε ανά πάσα ώρα και στιγµή για
οτιδήποτε θέλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Βλέπουµε το σοβαρότατο πρόβληµα που έχει προκύψει και
που κάποια στιγµή θα έσκαγε, βέβαια, διότι η κατάσταση στην
πατρίδα µας είναι σαν κάποιον που πέφτει από έναν ουρανοξύστη εκατό ορόφων και µέχρι δύο ορόφους πριν σκάσει κάτω στο
έδαφος και διαλυθεί να λέει «µέχρι εδώ, καλά πάµε». Διότι αυτή
είναι η επίσηµη δικαιολογία κάποιων, οι οποίοι οµιλούν και λένε
ότι µέχρι τώρα όλα πήγαιναν καλά και ήταν ρόδινα. Δύο γάιδαροι
µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
Από τη µια βλέπουµε αυτούς οι οποίοι έχουν το τρισµέγιστο
θράσος, διότι περί αυτού πρόκειται, αυτοί που οδήγησαν τη
χώρα µετά από µία τετρακονταετία φαυλότητας σε αυτό το τραγικό σηµείο που βρίσκεται τώρα, µε 28% επίσηµη ανεργία -χωρίς
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να λογίζονται αυτοί που εργάζονται µία ώρα την ηµέρα ή µία
µέρα την εβδοµάδα, όπου η πραγµατική ανεργία είναι πολύ µεγαλύτερη- µε κοντά δέκα χιλιάδες συµπολίτες µας να έχουν αυτοκτονήσει, µια πραγµατική γενοκτονία, µε διακόσιους χιλιάδες
νέους να φεύγουν στο εξωτερικό -οι περισσότεροι εκ των οποίων
δεν έφυγαν τους τελευταίους µήνες, αν και η φυγή συνεχίζεται
µαζικά, σαν να µην έχει αλλάξει τίποτα τα τελευταία χρόνια- µε
το κλείσιµο και τη φυγή χιλιάδων επιχειρήσεων. Όποια επιχείρηση µπόρεσε να φύγει και να πάει στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία, πήγε, οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις άλλαξαν έδρα και
πήγαν στην πατρίδα του κ. Γιούνκερ -του µεγαλύτερου φοροφυγά της Ευρώπης, αυτού και της πατρίδας του- και φυσικά όσοι
δεν µπόρεσαν να µείνουν εδώ και να κλαίνε τη µοίρα τους και
αυτήν τη στιγµή να µην έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν τίποτα απ’ όσα µπορούσαν να έχουν στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς. Με την πλήρη εξαφάνιση του πρωτογενούς τοµέα
σε όλες του τις εκφάνσεις και κυρίως την τελευταία πενταετία
µε τα µνηµονιακά µέτρα όπου, ενώ η δικαιολογία ήταν ότι παίρνονται όλα αυτά τα µέτρα, προκειµένου να υπάρξει ανάπτυξη της
οικονοµίας, φυσικά δεν υπήρξε καµµία ανάπτυξη.
Και αν ακούσουµε και θυµηθούµε τις γελοίες δικαιολογίες του
Γιωργάκη του Παπανδρέου, αλλά και άλλων, ότι θα βγαίναµε από
το ’12 στις αγορές, έχουµε να πούµε ότι αισίως βρισκόµαστε στα
µέσα του 2015 και δεν έχουµε βγει πουθενά φυσικά κι απ’ ό,τι
φαίνεται θα βγούµε µια και καλή από παντού, γιατί τα έχετε κάνει
όλα στάχτη, στη κυριολεξία.
Είσαστε εσείς που έχετε το θράσος και οµιλείτε, όπου από τη
µία διώχνετε τους Έλληνες στο εξωτερικό ως µετανάστες κι από
την άλλη γεµίσατε µε τριάµισι εκατοµµύρια λαθροµετανάστες
την πατρίδα µας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, φυσικά και µε την αλλοίωση του πληθυσµού της πατρίδας µας, ο οποίος ήταν αµιγώς
ελληνικός και ορθόδοξος.
Είστε εσείς µε όλα αυτά τα σκάνδαλα και τις µίζες όλα αυτά
τα χρόνια. Ποιος να ξεχάσει, από παλιά, που κουβαλούσατε τα
κλεµµένα σε κούτες pampers και τα πηγαίνατε στον Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε, µετά συνεχίστηκε µε τον
Τσουκάτο, πάλι, µε βαλίτσες αλλά πάλι στο ίδιο κόµµα ή µε τις
µίζες που έπαιρναν µέλη και των άλλων κοµµάτων.
Αλλά, βλέπετε, δεν είχατε το θάρρος, κανείς εκ των δυο πρώην
µεγάλων κοµµάτων, να φέρετε εδώ στην πατρίδα τον Χριστοφοράκο. Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν εξυπηρετεί κανέναν σχεδόν, γιατί
µάλλον όλοι ήσασταν βουτηγµένοι λιγότερο ή περισσότερο στη
µίζα και σας βολεύει να είναι µακριά στο εξωτερικό, γιατί έχει να
πει πολλά ονόµατα, ονόµατα τα οποία πολύ θα σας φοβίσουν
από τη µία.
Από την άλλη, µέχρι στιγµής, επί της ουσίας µόνο ένας Υπουργός του ΠΑΣΟΚ µπήκε στη φυλακή, ο Τσοχατζόπουλος, κι αυτό
γιατί ξεπέρασε την προκλητική χλιδή µε εκείνον τον περίφηµο
γάµο του και πάει λέγοντας, και όλοι οι υπόλοιποι, παρ’ ότι είναι
καµµιά δεκαπενταριά οι τέως Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που κατηγορούνται για µίζες, για κλεµµένα, για κοµπίνες. Βέβαια, είχαν µπει
και παλαιότερα κάποιοι όπως ο Αθανασόπουλος, ο Τσοβόλας και
πάει λέγοντας.
Είστε εσείς αυτοί που τώρα εγκαλείτε τον ελληνικό λαό στη
νοµιµότητα. Είστε εσείς, που τα κόµµατά σας έχουν εισπράξει
πάνω από 250 εκατοµµύρια θαλασσοδάνεια από τις τράπεζες,
που τις στηρίζετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 250 εκατοµµύρια τα
οποία θα ήταν άκρως χρήσιµα στον ελληνικό λαό, µαζί µε όλα
αυτά τα θαλασσοδάνεια που έπαιρναν οι φίλοι σας επιχειρηµατίες, που είναι δεκάδων δισεκατοµµυρίων.
Είστε εσείς που φέρατε τους Olympic Games µε δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος, για να κάνετε το κοµµάτι σας εσείς
και κάποιοι άλλοι και φυσικά, όχι ο ελληνικός λαός. Εσείς, τα τσιράκια των τοκογλύφων -και όποιος θέλει ας έρθει να µας αποδείξει το αντίθετο- έχετε υπογράψει τον περιορισµό της εθνικής
κυριαρχίας, όπου οι διενέξεις µεταξύ Ελλάδος και δανειστών
βάσει µνηµονίων θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, όχι από το
ελληνικό και θα επιλύονται στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου.
Να θυµηθούµε τι είχε πει η κ. Μπενάκη, η Πρόεδρος της Βουλής, το 2005 -αν δεν κάνω λάθος- την πρώτη µέρα που συνάντησε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον κ. Παπούλια, ότι θα
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δούµε και περιορισµό της εθνικής κυριαρχίας. Τα ξέρατε από
τότε, προετοιµάζατε. Αλλά το µόνο που κάνατε ήταν να φουσκώνετε τους προσωπικούς σας λογαριασµούς και τίποτα άλλο.
Και έχετε το θράσος να οµιλείτε για τη σηµερινή κατάντια.
Φτάσατε σε σηµείο, το απαύγασµα της δηµοκρατίας, που είναι
το δηµοψήφισµα, να προσπαθείτε να το βγάλετε πράξη πραξικοπηµατική και διάφορες άλλες θεωρίες, όπως ότι -όπως είπε
και ο κ. Βενιζέλος- αποτελεί συνταγµατική εκτροπή, ενώ όλα όσα
κάνατε εσείς όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν συνταγµατική
εκτροπή. Όταν φυλακίζατε Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Αρχηγό της τρίτης πολιτικής δύναµης, όταν κάνατε όλα
αυτά τα αίσχη, µαζί µε πολλά άλλα, που σιγά-σιγά βγαίνουν όλα
στη φόρα βέβαια, δεν ήταν συνταγµατική εκτροπή, ήταν όλα
καλά.
Και ακούγαµε τους εισηγητές της Νέας Δηµοκρατίας. Ακούγαµε τον κ. Βορίδη, ο οποίος ήταν ο µεγαλύτερος θιασώτης της
εξόδου της Ελλάδας από την Ευρώπη µέχρι πρότινος, όπου άλλα
έλεγε στα κόµµατα στα οποία ηγείτο παλαιότερα ή ακούγαµε τον
κ. Γεωργιάδη, όπου και αυτός είναι ο φανατικότερος θιασώτης
της Ευρώπης αυτήν τη στιγµή, των τοκογλύφων, αλλά από τις
εκποµπές του πουλάει βιβλία του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος µεγαλούργησε µε το ρητό: «Κάνε αυτό που πρέπει και ας γίνει οτιδήποτε». Ενώ εσείς, κύριε Γεωργιάδη, κάνετε τα εντελώς
αντίθετα από όσα λέει ο Ιωάννης Μεταξάς, που τόσο πολύ τον
λατρεύετε -και καλώς κάνετε- αλλά µάλλον για τα µάτια του κόσµου.
Από την άλλη, έχουµε «την πρώτη φορά αριστερά», που ναι,
είναι µόλις πέντε µήνες, αλλά είχε υποσχεθεί τόσα πολλά στον
ελληνικό λαό προεκλογικά και τα τελευταία δυόµισι χρόνια, αλλά
δεν µπόρεσε να πραγµατοποιήσει τίποτα ουσιαστικό από όσα
είπε ούτε τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, που είναι το άλφα
και το ωµέγα για την διάσωση της πατρίδας. Γιατί µέσα από έναν
διεθνή λογιστικό έλεγχο του χρέους θα αποδειχθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος του χρέους είναι επονείδιστο, είναι παράνοµο,
είναι τοκογλυφικό και θα µπορέσει να γίνει διαγραφή του, έτσι
ώστε να µπορέσει να πάρει ανάσα αυτή η πατρίδα και µε κινήσεις
ανάπτυξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα να ξεκινήσει να έχει ανάπτυξη, κέρδη, έσοδα, για να µπορέσει να θρέψει
τους πολίτες της, να λειτουργήσουν οι υποδοµές της, να γίνουν
όλα αυτά.
Αλλά και όλα αυτά να µην γίνουν, για ανθρωπιστικούς λόγους
το Διεθνές Δίκαιο δικαιώνει µια χώρα, όπως και το πόρισµα της
Επιτροπής Ελέγχου του Χρέους, η οποία είχε µάλλον άτυπο χαρακτήρα, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής, κ. Ζωής
Κωνσταντοπούλου. Επαναλαµβάνουµε ότι είχε άτυπο χαρακτήρα.
Η επιτροπή το χρησιµοποίησε, αλλά δεν τόλµησε να πει -γιατί
τώρα τελευταία όλοι επικαλούνται τον Ιωάννη Μεταξά και το
«ΟΧΙ» το οποίο είχε πει- µέχρι και ο Υπουργός, ο κ. Τσιρώνης,
είπε ότι όταν είπε το «ΟΧΙ» ο Μεταξάς, ο κόσµος δεν πήγε στα
σούπερ µάρκετ και πήγε περιχαρής να καταταγεί, να πάει να πολεµήσει για την πατρίδα του.
Ναι, αλλά τότε υπήρχε µια σηµαντική διαφορά. Υπήρχε ένας
εθνικός ηγέτης, είχε προετοιµάσει ένα λαό τέσσερα χρόνια, είχε
αυτάρκεια, είχε αυτονοµία, είχε τα πάντα. Διέγραψε επονείδιστα
χρέη, όπως το πασίγνωστο πλέον χρέος στη βελγική τράπεζα και
το σκεπτικό της πατρίδος που κέρδισε ήταν το εξής -ακούστε το,
γιατί κάπου θα το δείτε τώρα να κυκλοφορεί- «Ενίοτε µπορεί να
υπάρξει µια έκτακτη κατάσταση, η οποία κάνει αδύνατο για τις
κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους
δανειστές και προς τον λαό τους ή ταυτοχρόνως. Οι πόροι της
χώρας είναι ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν και τις δύο υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Είναι αδύνατον να πληρωθεί το χρέος και την
ίδια ώρα να παρασχεθεί στον λαό η κατάλληλη διοίκηση και οι
εγγυηµένες συνθήκες για την ηθική, κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη.
Το οδυνηρό πρόβληµα προκύπτει, όταν πρέπει να επιλέξει κανείς ανάµεσα στα δύο καθήκοντα. Το ένα πρέπει να υποχωρήσει
έναντι του άλλου. Ποιο πρέπει να είναι αυτό; Η θεωρία αναγνωρίζει σε αυτό το ζήτηµα ότι το καθήκον µιας κυβέρνησης να εξασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των βασικών δηµοσίων
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υπηρεσιών, υπερτερεί έναντι της πληρωµής των χρεών της. Στην
περίπτωση όπου η πληρωµή του χρέους του θέτει σε κίνδυνο την
οικονοµική ζωή και διοίκηση στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι
υποχρεωµένη να διακόψει κι ακόµα και να µειώσει την εξυπηρέτηση του χρέους».
Αυτά έγιναν το 1938 επί κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά. Την
υπόθεση την κέρδισε και αυτή η υπόθεση ήταν βάση για διαγραφή χρεών άλλων χωρών σε πιο σύγχρονες εποχές, όπως
στην Αργεντινή το 2004 µετά το ΔΝΤ που έφυγαν µε τα ελικόπτερα, όπου έκαιγαν και λεηλατούσαν τα σούπερ µάρκετ. Δεν τα
λεηλατούσαν µετά. Τα λεηλατούσαν επί ΔΝΤ, για να ξέρετε κάποιοι που φοβάστε να πείτε την αλήθεια.
Το ίδιο έγινε το 2007 από ένα κράτος πολύ περήφανο, απ’ ότι
φαίνεται, τον Ισηµερινό, που έκαναν διεθνή λογιστικό έλεγχο του
χρέους και διέγραψαν άνω του 70% των χρεών τους προς Αµερική και αλλού, νόµιµα. Αυτό δεν το τολµήσατε να το κάνετε εδώ,
ενώ το λέγατε και το λέγατε και το λέγατε. Αυτή θα ήταν ενδεχοµένως και η µοναδική σωτηρία.
Υποσχεθήκατε πάρα πολλά, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, υποσχεθήκατε λαγούς µε πετραχήλια, τα πάντα στους πάντες και δεν
µπορείτε να πράξετε τίποτα, γιατί, πολύ απλά, δεν έχετε το σθένος, την πυγµή. Χάσατε πέντε µήνες πολύτιµους. Τους δώσατε
δισεκατοµµύρια ευρώ σε αποπληρωµές, αντί από την πρώτη
στιγµή να κάνετε τον λογιστικό έλεγχο του χρέους και όλα αυτά
τα οποία λέγατε να τα κάνετε πράξη.
Φέρνετε ένα δηµοψήφισµα. Η Χρυσή Αυγή είναι σίγουρα η µοναδική πολιτική δύναµη που ήταν πάντοτε υπέρ των δηµοψηφισµάτων. Είναι και στο πρόγραµµά µας και δεν φοβόµαστε το
δηµοψήφισµα, όποιο κι αν είναι το ερώτηµα είτε γι’ αυτό είτε για
άλλα.
Εδώ απευθύνουµε και µία ερώτηση σε κάποιους άλλους, τους
συγκυβερνώντες, τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί δεν απαιτήσατε και δηµοψήφισµα για το ζήτηµα της ιθαγένειας; Είναι ένα
πολύ σοβαρό ζήτηµα, γιατί η πατρίδα επιβίωσε πολλών πτωχεύσεων, πολλών δύσκολων οικονοµικών καταστάσεων, αλλά δεν θα
επιβιώσει, αν θα πάψουµε να υφιστάµεθα ως ελληνικό έθνος από
τη φυλετική -κι όχι µόνο- αλλοίωσή µας, µε αυτήν την εισβολή
που γίνεται απ’ όλες τις πλευρές και συγχρόνως µε τη γενοκτονία
των µνηµονίων. Γιατί απ’ ό,τι δείχνουν όλα, «όχι» θα ψηφίσουµε
φυσικά στο δηµοψήφισµα, θα ψηφίσουµε «όχι» στα µέτρα που
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι εθνοκτόνα στην κυριολεξία.
Όµως, η αντιπρότασή σας ποια είναι; Ήταν µέτρα λιγότερο
επώδυνα; Δεν θα ήταν 12 δισεκατοµµύρια και θα ήταν 8 δισεκατοµµύρια; Δεν θα ήταν 8 δισεκατοµµύρια και θα ήταν 7 δισεκατοµµύρια; Μα, και πάλι, όταν το mail Χαρδούβελη ήταν για 1
δισεκατοµµύριο ευρώ περίπου µέτρα και οι δανειστές ζητούσαν
2,5 και απ’ ό,τι δείχνουν όλα -δεν ξέρω αν θα διαψευστούµε ή
όχι- µάλλον θα επέλθει συµφωνία, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, πριν το δηµοψήφισµα πολύ πιθανόν ή µετά, θα πάρουµε
µέτρα γύρω στα 8 δισεκατοµµύρια, τρεισήµισι φορές πάνω απ’
όσα ζητούσαν οι δανειστές τα τέλη του προηγούµενου χρόνου,
οχτώ φορές πάνω από το mail Χαρδούβελη, θα πανηγυρίζει όλη
η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ στενόχωρο για όλους, για φίλους µας,
για ανθρώπους που µας λένε τι γίνεται, για ανθρώπους που φοβούνται και δικαίως φοβούνται, αλλά πρέπει να πάρουµε χαµπάρι
κάποια στιγµή ότι, έτσι όπως προχωράµε µέχρι τώρα, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Δεν είναι λύση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδείχθηκε ότι είστε πολύ λίγοι –έτσι
δείχνουν όλα- γι’ αυτές τις πολύ δύσκολες περιστάσεις, τις στιγµές που περνάει ο ελληνικός λαός. Όµως και το δηµοψήφισµα θα
έρθει να το βγάλει η Αντιπολίτευση, αυτοί που συµπλέουν ακριβώς
µε όσα λέει ο Γιούνκερ, η Μέρκελ και όλοι αυτοί οι διεθνείς τοκογλύφοι, που το µόνο που θέλουν και απεργάζονται είναι η διάλυση
των εθνών και η δηµιουργία κοινοτήτων ανθρώπων, ραγιάδων, που
θα σκύβουν το κεφάλι, θα τρώνε κι ένα χαστουκάκι. Έτσι δεν γινόταν και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας; Μια χαρά περνούσαν εκεί οι Έλληνες, πέρναγε ο Τούρκος τους έριχνε µια φάπα ή
πέρναγε ο Εβραίος ο φοροεισπράκτορας, τους έριχνε κι αυτός
µια φάπα, τους έπαιρνε τα λεφτά, τους πείραζαν τις γυναίκες και
όλα καλά. Ήξεραν πώς είναι η καθηµερινότητά τους. Πολύ
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ωραία. Τους έκαναν αυξήσεις στους φόρους, αλλά συνήθισαν,
µέχρι που βρέθηκαν κάποιοι και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν τότε και σε άλλες χρονικές στιγµές.
Ναι, θέλουµε το δηµοψήφισµα, για να πούµε «όχι» στους τοκογλύφους, για να πούµε «όχι» στον περιορισµό της εθνικής κυριαρχίας, που έγινε µε τα µνηµόνια και που θα γίνει περαιτέρω
µε το νέο µνηµόνιο που θα έρθει, όπως κι αν ονοµαστεί αυτό.
Διαστρέβλωσαν τα λόγια του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής
πολύ, ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Είναι η θέση µας και δεν έχει
αλλάξει καθόλου. Λέµε ότι –κι αυτό δεν είναι µόνο η δική µας θεωρία, είναι θεωρία όλων όσοι ασχολούνται µε τα της οικονοµίαςότι ένα κράτος για να είναι ανεξάρτητο θα πρέπει να έχει και δικό
του νόµισµα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει συντονισµένα, µε σχέδιο, µε διάρκεια για να φτάσουµε κάπου, διότι
χωρίς πρωτογενή παραγωγή είτε έχεις ευρώ είχε έχεις δραχµή
είτε έχεις ρούβλι -που θα ήθελαν κάποιοι άλλοι- είτε θα έχεις δολάριο είτε έχεις ελβετικό φράγκο, στον πάτο θα πηγαίνεις συνεχώς, αφού δεν έχεις ανάπτυξη και δεν παράγεις τίποτα κι όλα
έρχονται από αλλού.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Πρέπει να υπάρξει εθνική παραγωγή, ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και µαζί µε αυτόν,
φυσικά, του δευτερογενούς, της µεταποίησης, ως επί το πλείστον. Να υπάρξει ενίσχυση της βιοµηχανίας, αυτής που είχαµε
κάποτε και κατέρρευσε, να την ξαναστήσουµε, τη ναυπηγική βιοµηχανία, άλλου είδους βιοµηχανία, την τουριστική βιοµηχανία,
που όλοι προσπαθούν και πέφτουν πάνω της να τη διαλύσουν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Εδώ βλέπουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Βρέθηκε ένας
«παλαβός» Έλληνας και θέλει να ξαναφτιάξει ελληνική αυτοκινητοβιοµηχανία, τα γνωστά αυτοκινητάκια PONY. Προσπαθεί δύο
χρόνια τώρα να πάρει µία άδεια και δεν του δίνει κανένας. Ο άνθρωπος δεν ζήτησε ούτε επιδοτήσεις ούτε τίποτα. Ζήτησε να
πάρει άδεια, να αρχίσει να παράγει ελληνικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα και να τα εξάγει σε διάφορες χώρες του κόσµου. Και δεν
του τη δίνετε. Το πιο πιθανό είναι να φύγει και να πάει στη Βουλγαρία.
Κι εσείς, η «πρώτη φορά αριστερά», πέντε µήνες τώρα, γιατί
δεν του δίνετε µία άδεια που τη ζητάει; Εντάξει, οι προηγούµενοι
ήταν ό,τι ήταν και δεν του δίνανε. Εσείς γιατί δεν τον βοηθάτε να
το αναπτύξει; Έτοιµος είναι ο άνθρωπος. Μία άδεια θέλει για να
ξεκινήσει αύριο το πρωί να φτιάχνει ελληνικά αυτοκίνητα, made
in Greece. Δεν σας ενδιαφέρει, όµως. Κανέναν δεν ενδιαφέρει
αυτό. Ο καθένας για τα συµφέροντά του.
Και φτάσαµε σήµερα, τα ΑΤΜ να µη δίνουν τίποτα και αυτοί
που έβγαλαν τα λεφτά τους παρανόµως στο εξωτερικό -όλοι
αυτοί µε τις λίστες, που υποτίθεται ότι τους κυνηγήσατε, αλλά
δεν µπορεί να τους κάνει κανείς τίποτα, όπως είπε και ο Υπουργός κ. Νικολούδης, σε ερώτηση του Ηλία Κασιδιάρη- να µπορούν
µε την κάρτα τους να βγάζουν ό,τι ποσά θέλουν, να κάνουν ό,τι
µετακινήσεις θέλουν, να κάνουν τα πάντα. Όλα εις βάρος του ελληνικού λαού.
Ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής προχθές µιλώντας είπε κάτι και
δεν απάντησε κανένας. Το επαναλαµβάνουµε επί λέξει: «Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε πράγµατι στιγµές παράξενες και
να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. Ναι, υπάρχουν
ουρές πίσω από τα ΑΤΜ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Όπως, επίσης,
είναι γεγονός ότι την περασµένη εβδοµάδα, από ηµέρα Δευτέρα,
είχαν «σπάσει» τα τηλέφωνα πολλών σε όλη την Ελλάδα και στην
Αθήνα ιδιαιτέρως, που τους έλεγαν «βγάλτε τα χρήµατα από τις
τράπεζες, γιατί την Παρασκευή οι τράπεζες θα κλείσουν».
Μήπως δεν διοικείτε εσείς αυτήν τη χώρα και κυβερνάει κάποιος
άλλος;». Αυτό ήταν το ερώτηµα του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής,
το οποίο απ’ ό,τι φαίνεται, δικαιώνεται µέρα µε την ηµέρα όλο
και περισσότερο.
Και αλήθεια, εκλήθη ο κ. Στουρνάρας την προηγούµενη εβδοµάδα στη Βουλή των Ελλήνων σε δύο επιτροπές. Δεν ήρθε. Τις
έγραψε στα παλιότερα των υποδηµάτων του, µε κάποια δικαιολογία ότι έχει φόρτο εργασίας, πρέπει να είναι στο εξωτερικό,
πρέπει να είναι παντού και ότι θα µπορούσε να µας δει –εννοούσε τα µέλη της επιτροπής- µετά τις 6 Ιουλίου, που όπως γράφει, «η κατάσταση θα έχει εξοµαλυνθεί». Αλήθεια, ξέρει
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περισσότερα πράγµατα ο κ. Στουρνάρας και δεν τα ξέρουµε
εµείς; Και γιατί δεν ήρθε να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις ή
να βοηθήσει την Ελλάδα; Απ’ ό,τι φαίνεται, µάλλον όλοι αυτοί λειτουργούν προς όφελος κάποιων άλλων και όχι των Ελλήνων.
Τελειώνοντας, να πω δύο λέξεις για το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Θα σταθώ µόνο στο άρθρο 25: «Αναγνώριση του χρόνου θητείας
αντιρρησιών συνείδησης ασφαλισµένων σε φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Οι αντιρρησίες συνείδησης παραβιάζουν κατάφορα το Σύνταγµα, διότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να φέρουν όπλα. Υπηρετήσαµε κι εµείς και οι πατεράδες µας και οι παππούδες µας, πολλοί
εξ αυτών έχουν χύσει το αίµα του, όπου γης, σε ολόκληρη την
Ελλάδα, για να µπορούν σήµερα οι αντιρρησίες συνείδησης να
παίρνουν συντάξιµα χρόνια.
Την ίδια ώρα που αυτοί εργάζονται, που δουλεύουν, αυτοί που
υπηρέτησαν τα θητεία τους οπουδήποτε, στα σύνορα, σε καράβια, σε υποβρύχια, σε αεροπλάνα, πηδώντας από ελικόπτερα,
πηδώντας µε αλεξίπτωτα, κάνοντας το οτιδήποτε, δεν έχουν φυσικά δικαίωµα αυτά τα χρόνια να τα θεωρήσουν ως συντάξιµα.
Αποτελεί ύβρη και ντροπή.
Θα θέλαµε να κάνουµε ένα σχόλιο και σε δεύτερο άρθρο, αυτό
που αφορά τον Ερυθρό Σταυρό. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
που αυτές τις δύσκολες στιγµές θα έπρεπε να είναι στην πρώτη
γραµµή βοήθειας όποιων Ελλήνων χρήζουν ανάγκης, δεν έχει το
δικαίωµα να πάρει ούτε ασφαλιστική ενηµερότητα από τα τεράστια σκάνδαλα των διοικούντων του Ερυθρού Σταυρού µέχρι
πρότινος, που φυσικά ήταν σε απόλυτη γνώση, διότι οι καταγγελίες ήτανε πάµπολλες, των συγκυβερνώντων Νέας Δηµοκρατίας,
ΠΑΣΟΚ και λοιπών, αλλά δεν έγινε τίποτα απολύτως.
Τελειώνοντας, η Χρυσή Αυγή πάντοτε πίστευε και έλεγε για
οποιοδήποτε σοβαρό θέµα -σοβαρό ή πολύ σοβαρό- ότι καλύτερα στο δύσκολο δρόµο της εθνικής αξιοπρέπειας και της
τιµής, παρά στον εύκολο δρόµο της υπερχρεωµένης δουλοπρέπειας στους τοκογλύφους. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Παναγιώταρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Έχει πει κάτι ο κ. Κεγκέρογλου
και πρέπει να απαντήσω. Ζήτησε να ανακαλέσω πράγµατα που
είπα. Δηλώνω στον κ. Κεγκέρογλου ότι δεν πρόκειται να ανακαλέσω τίποτα, γιατί αυτά που εξήγησε ότι είπα δεν είναι η πραγµατικότητα.
Έχω πει το εξής: Το ΠΑΣΟΚ και άρα και ο κ. Κεγκέρογλου έχει
συνεργαστεί και µε το ΛΑΟΣ πρωθύστερα και µε τον κ. Βορίδη
επί Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος είναι κουµπάρος του Λεπέν.
Αυτό το πράγµα είναι πραγµατικότητα και δεν πρόκειται να το
ανακαλέσω.
Εάν θέλει, στην προέκταση του συλλογισµού του που κάνει για
τη Λεπέν, ας µας πει. Το ΚΚΕ στηρίζει την επιλογή εξόδου από
την Ευρώπη. Θεωρεί το ΚΚΕ εθνικιστικό κόµµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν είχε προσωπική
αναφορά, κύριε Κεγκέρογλου. Νοµίζω δόθηκαν αµοιβαίες εξηγήσεις. Θα πάρετε το λόγο αργότερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας ζήτησα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ε, τότε γιατί µου απαντάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Γιατί, σας εξέφρασα. Μου δώσατε το δικαίωµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εάν σας ζητούσα το λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον έχετε. Τον θέλετε για ένα λεπτό; Νοµίζω σας εξέφρασα, γιατί ερµήνευσα το
ύφος σας. Και νοµίζω ότι καλώς το ερµήνευσα.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για µια τροπολογία που αφορά τις κεφαλαιουχικές
εταιρείες, ανώνυµες εταιρείες και ΕΠΕ και αφορά την προθεσµία σύγκλησης γενικής συνέλευσης, την οποία παρατείνουµε,
προκειµένου να διορθώσουµε ένα πρόβληµα που έχει προκύψει.
Ως γνωστόν, έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα µε µια νοµοθεσία. Η διαφορά, σε σχέση µε τη νοµοθεσία του παρελθόντος, είναι ότι κατά την έγκριση των οικονοµικών
καταστάσεων στις ανώνυµες εταιρείες, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Η εισαγωγή αυτής της νοµοθεσίας έχει δηµιουργήσει µια
αναντιστοιχία ανάµεσα στο χρόνο υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων και υποχρεώσεων και το χρόνο υποβολής έγκρισης
των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών. Αυτή τη χρονική
δυσαρµονία επιλύουµε.
Από τούδε και εφεξής –θα υπάρξει και η µονιµότερη λύση µε
την ενσωµάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας εντός του
έτους- η έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων θα συναρτάται
από την προθεσµία λήξης -χρονικά εννοώ- των φορολογικών δηλώσεων.
Αυτή είναι η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταθάκη.
Ο κατάλογος που έχω µπροστά µου και µου τον έχει δώσει ο
προκάτοχός µου είναι: Θα πάρει το λόγο ο κ. Κουτσούκος τώρα.
Θα παρεµβληθεί η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, κ. Αντωνοπούλου και κατά τη σειρά ο κ. Πετράκος, ο κ. Νικολόπουλος
και ο κ. Παφίλης. Εάν θέλετε µεταξύ σας συνεννοηθείτε, αλλά
αυτόν µου έδωσε ο κ. Κακλαµάνης.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι έχουµε όλοι την αίσθηση, ανεξάρτητα από ποια πλευρά βλέπει ο καθένας τις εξελίξεις, ότι ζούµε κρίσιµες και δραµατικές στιγµές. Μπροστά µας
ανοίγονται δύο δρόµοι. Ο ένας είναι ο δρόµος της ακραίας πόλωσης και του διχασµού και ο άλλος είναι ο δρόµος της υπέρβασης, της ανάληψης της ευθύνης, που µας αναλογεί εκεί που
µας έταξε ο λαός και της συνεννόησης για να βρούµε µία λύση,
έστω και την τελευταία στιγµή, για να αποτρέψουµε τα χειρότερα
για τη χώρα µας.
Και η συνεννόηση αυτή, η υπέρβαση αυτή πρέπει να γίνει σε
µία πραγµατική βάση. Και αυτή η πραγµατική βάση δεν είναι
άλλη από την αλήθεια. Η αλήθεια έχει ταλαιπωρηθεί, τόσο στον
τόπο µας µε τα ψέµατα, τις ψευδολογίες, τις φαντασιώσεις, τις
συνωµοσιολογίες, όλα αυτά που έχουν καθορίσει το δηµόσιο βίο.
Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ο κ. Σταθάκης έφυγε. Εάν
τον ρώταγε κανένας προχτές, θα έλεγε ότι είµαστε έτοιµοι, ότι
έχουµε στα ακροδάχτυλά µας την υπογραφή της συµφωνίας.
Αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν και για όσους πίστεψαν ότι η χώρα θα
βρει τον δρόµο της, είµαστε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, µε
τράπεζες κλειστές, µε την οικονοµία παγωµένη, µε τον κόσµο σε
πλήρη αβεβαιότητα, µε το µέλλον αβέβαιο.
Η Κυβέρνηση, αντί να αναλάβει τις ευθύνες που ζήτησε και
πήρε από τον ελληνικό λαό στις 25 του Γενάρη, τις µεταθέτει
στους απλούς πολίτες µε ένα ψευδεπίγραφο δηµοψήφισµα, στο
οποίο προσπαθεί να εκµαιεύσει και την απάντηση και το οποίο
υπερψηφίστηκε από σύσσωµες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες
των συγκυβερνώντων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Χρυσής Αυγής.
Ο κ. Στρατούλης χθες, όταν παίρνοντας το λόγο επί της διαδικασίας τον ρώτησα τι γίνεται µε τις συντάξεις δύο ταµείων που
δεν είχαν καταβληθεί, µου απάντησε ότι ήταν διαχειριστικό θέµα
του ΔΙΑΣ. Σήµερα µάθαµε ότι αυτός και ο κ. Σκουρλέτης έστειλαν
επιστολή στις διοικήσεις των ταµείων, όπου υπάρχει ένα ευρώ
πλεόνασµα να πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να το δώσουν
στα υπόλοιπα ταµεία που δεν έχουν να πληρώσουν.
Και εν πάση περιπτώσει, σαρώνοντας τα πάντα, θα πληρωθούν
οι συντάξεις αυτού του µήνα, αλλά µπορεί ο κ. Στρατούλης ή κανένας άλλος κυβερνητικός να εγγυηθεί ότι θα πληρωθούν οι συντάξεις του επόµενου µήνα, ότι θα λειτουργεί η χώρα την άλλη
εβδοµάδα;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πώς φθάσαµε εδώ είναι λίγο
έως πολύ γνωστό. Θέλω να το υπενθυµίσω -γιατί το έζησα εδώ
στη Βουλή- εντελώς επιγραµµατικά.
Λέγαµε τότε, ανταλλάσσοντας απόψεις εδώ µε τον κ. Λαφαζάνη, που ήταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
είναι λάθος από την πλευρά τους να υπονοµεύουν την εκλογή
του Προέδρου της Δηµοκρατίας µε συκοφαντίες, κατηγορώντας
τους Βουλευτές που ήθελαν να ψηφίσουν ως αργυρώνητους,
στήνοντας φαρσοκωµωδίες µε παρακολουθήσεις Βουλευτών και
τηλεφώνων, γιατί βόλευε τη χώρα να πάει οµαλά στο κλείσιµο
της πέµπτης αξιολόγησης, να πάει στην προληπτική πιστωτική
γραµµή και να είναι ασφαλής, όποτε ο λαός αποφάσιζε να πάρετε την κυβέρνηση. Είχα πει τη φράση «αν σας αξιώσει ο Θεός
να πάρετε την κυβέρνηση» και µε διόρθωσε ο κ. Λαφαζάνης και
µου είπε «ο λαός». Και είπα: «Ναι, όποτε σας αξιώσει ο λαός, να
είναι ασφαλής η χώρα».
Εκβίασαν τις εκλογές, ψευδολόγησαν και πριν και µετά και
πήραν την Κυβέρνηση. Πέντε µήνες διαχειρίστηκαν αυτή την εντολή µε έναν εντελώς τυχοδιωκτικό τρόπο. Έχασαν την ευκαιρία,
γιατί η χώρα στις 25 του Γενάρη ήταν σε καλύτερη κατάσταση
απ’ ό,τι είναι τώρα, µε πρωτογενή πλεονάσµατα, µε αξιοπιστία,
να κλείσουν τη συµφωνία.
Πήγαν στις 20 Φλεβάρη σε ένα Eurogroup, όπου υπέγραψαν
την παράταση της κύριας χρηµατοδοτικής σύµβασης µέχρι σήµερα που λήγει, οι ίδιοι δηλαδή καθόρισαν τις ηµεροµηνίες και
µετά κορόιδευαν και τα στελέχη τους και το Κοινοβούλιο ότι δεν
ανέλαβαν καµµία δέσµευση, ενώ είναι καθαρό τι δέσµευση ανέλαβαν στο Eurogroup στις 20 του Φλεβάρη.
Ενώ είχαν αναλάβει τη δέσµευση να κλείσουν την πέµπτη αξιολόγηση, έφαγαν το χρόνο µε τις δηµιουργικές ασάφειες του κ.
Βαρουφάκη και τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
–δεν το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω για τον ελληνικό λαό- ο κ.
Τσίπρας την Τρίτη 23 του µήνα ανέλαβε την ευθύνη του και
έστειλε την τελική πρόταση της Κυβέρνησης στους λεγόµενους
θεσµούς.
Και επειδή αυτή την πρόταση δεν είχε όχι την καλοσύνη, αλλά
την ευθύνη να την καταθέσει µε την υπογραφή του στο Κοινοβούλιο, για να λάβει γνώση το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για να
συζητηθεί, εάν θέλετε, γιατί φοβόταν τις αντιδράσεις της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τη µάθαµε από τον Τύπο, από τις διαρροές.
Εγώ έχω την επίσηµη έκδοση της πρότασης από την εφηµερίδα «ΑΥΓΗ», όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, την επόµενη µέρα την Τετάρτη
24 του µηνός –για να µην την αµφισβητήσει κανένας- και θα την
καταθέσω στα Πρακτικά για τον ιστορικό του µέλλοντος. Γιατί
αυτή η πρόταση επισήµως δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Τι λέει ο κ. Τσίπρας απευθυνόµενους στους θεσµούς; Λέει: Κύριοι, σας στέλνω µία πρόταση µε βάση την υποχρέωση που ανέλαβα στις 20 του µήνα στο Eurogroup, για να κλείσουµε το
δηµοσιονοµικό κενό και να πάµε στην επόµενη φάση. Αυτή η
πρόταση που σας στέλνω έχει µέτρα 1,51% του ΑΕΠ για το 2015,
2,87% το 2016, τα οποία τα εξασφαλίζω µε παραµετρικά µέτρα,
και 0,91% του ΑΕΠ και 1,31% του ΑΕΠ για το 2015 και το 2016
αντίστοιχα, τα οποία τα εξασφαλίζω µε διοικητικά µέτρα. Το σύνολο είναι 8,1 δισεκατοµµύρια.
Τι προβλέπει αυτή η πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Προβλέπει, πρώτα-πρώτα, ότι θα κόψουµε 200 εκατοµµύρια από
τις αµυντικές δαπάνες. Άκουσα τον κ. Καµµένο να ξιφουλκεί, ότι
διαλύεται η εθνική άµυνα, ότι δεν µπορούµε να προστατευθούµε
από τους επιβουλείς της εθνικής ακεραιότητας. Καλά, δεν είναι
κυβερνητικός εταίρος ο κ. Καµµένος; Αυτή την πρόταση δεν την
ήξερε;
Περιλαµβάνει αυτή η πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, την κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά, µε υπογραφή κ. Τσίπρα. Καλά, ο κ. Καµµένος
δεν είναι κυβερνητικός εταίρος; Δεν το είδε; Διέλαθε την προσοχή του; Γιατί έκανε διάφορες άλλες προσεγγίσεις, µετά από
µια συνάντηση µε τον κ. Τσίπρα και κατέληξαν σε αντισταθµιστικά, για τα οποία στη συνέχεια µας είπαν δεν γίνεται και µετά
µας είπαν ότι απεσύρθη.
Αλλά η πρόταση του κ. Τσίπρα είναι αυτή και έχει, κυρίες και
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κύριοι συνάδελφοι, αύξηση των φορολογικών βαρών σε όλες τις
κατηγορίες των Ελλήνων. Στους πλούσιους, λένε οι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχει και στους πλούσιους, αλλά έχει και στους
φτωχούς. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι φτωχός
συνταξιούχος αυτός που θα του αυξήσετε την εισφορά, από 0%
στο 5% στις επικουρικές συντάξεις; Που θα του αυξήσετε την εισφορά στις κύριες συντάξεις στο 5%; Δεν είναι φτωχός; Δεν θα
του µειώσετε τη σύνταξη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η πρόταση έχει µειώσεις
µισθών –ο κ. Τσίπρας µε την υπογραφή του- στο δηµόσιο. Διαβάστε την καλά. Η πρόταση των θεσµών, για την οποία ψευδολογείτε, δεν αναφέρεται πουθενά σε µειώσεις µισθών. Η
πρόταση του κ. Τσίπρα αναφέρεται σε µειώσεις µισθών στο δηµόσιο, µε την εφαρµογή του νέου µισθολογίου, µε αφετηρία τους
βασικούς µισθούς 31-12-2014 και περικοπή των πρόσθετων. Η
πρόταση του κ. Τσίπρα.
Και έχει µείωση των συντάξεων στους αγρότες, διότι θα συνδέσει τον ΟΓΑ µε ένα σύστηµα εισφορών και παροχών, που ή θα
του κόψεις τις παροχές ή θα του αυξήσεις τις εισφορές. Και έχει
και αύξηση της φορολογίας των αγροτών, διότι έχει αναλάβει τη
δέσµευση να εξασφαλίσει την µη προνοµιακή µεταχείριση των
αγροτών. Έτσι λέει, τη διαφορά. Όλα αυτά περιλαµβάνονται
εδώ.
Και φυσικά, έχει έναν ύµνο στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστηµα,
στις ιδιωτικοποιήσεις, στην οικονοµία της αγοράς, στις µεταρρυθµίσεις του ΟΟΣΑ. Όλα αυτά! Ένα µανιφέστο.
Το καταθέτω στα Πρακτικά, να το µελετήσετε, για να µη λέτε
ψέµατα στο λαό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, τα οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί αν είχατε το θάρρος, αυτή την πρόταση θα βάζατε σε δηµοψήφισµα. Αυτή είναι η πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης και
αυτή η πρόταση απέχει ελάχιστα. Μόνο 400 περίπου εκατοµµύρια, για τα οποία από ό,τι είδα στην τελική φάση των επεξεργασιών, όπως δήλωσαν και κυβερνητικοί, αλλά ευρωπαϊκοί θεσµοί,
είχαν σµικρυνθεί αυτές οι διαφορές. Ήταν ελάχιστες αυτές οι
διαφορές.
Και θα µας πάτε σε ένα δηµοψήφισµα γι’ αυτές τις ελάχιστες
διαφορές, επειδή αρνείστε να πάρετε την ευθύνη σας; Και θα
µας πάτε σε ένα δηµοψήφισµα µε τις τράπεζες κλειστές, µε την
οικονοµία διαλυµένη;
Και διεκδικείτε και ζητάτε το «όχι», χωρίς να µας λέτε τι θα γίνει
την επόµενη µέρα. Η επόµενη µέρα τι θα σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Θα ανοίξουν οι τράπεζες; Θα λειτουργήσει η
οικονοµία; Ποιο θα είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η Ελλάδα; Εµείς σε αυτόν τον τυχοδιωκτισµό δεν µπορούµε, παρά να απαντήσουµε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λειτούργησε το χρονόµετρο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, έχετε
χρόνο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εµείς σε αυτό το ψευτοδίληµµα και
στον εκβιασµό απαντάµε µε ένα «ναι» στην Ευρώπη. Απαντάµε
µε ένα «όχι» στον τυχοδιωκτισµό, µε ένα «ναι» σε µια νέα συµφωνία προοπτικής, που χρειάζεται η χώρα.
Και η κυρία Γεννηµατά, η Πρόεδρός µας, δεν φτάνει που τα
είπε προχθές στη Βουλή, απευθυνόµενη στον κ. Τσίπρα, πήρε
και πρωτοβουλία, µε δική της επιστολή στους ηγέτες των σοσιαλιστικών κοµµάτων που συµµετέχουν σε κυβερνήσεις, για να
υπάρξει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής και αυτή η Σύνοδος Κορυφής µπορεί να γίνει.
Αυτό που ζητάει ο κ. Τσίπρας από τους ηγέτες να παρατείνουν
το πρόγραµµα, δεν µπορούν να το κάνουν, γιατί η παράταση του
προγράµµατος περνάει µέσα από τα κοινοβούλια. Και εν πάση
περιπτώσει υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που βρίσκονται
σε εξέλιξη σήµερα που λήγει το πρόγραµµα. Να αναλάβει ο κ.
Τσίπρας µια ευθύνη.
Μένοντας προσκολληµένος στο «όχι» της Κυριακής, οδηγεί τη
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χώρα στα βράχια. Γιατί ο ίδιος δεν µπορεί να απαντήσει και ούτε
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ –παρακολουθώ εδώ και στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης– τι θα γίνει τη Δευτέρα.
Δηλαδή, οι εξαγωγές που έχουν παγώσει, γιατί δεν υπάρχει
πρώτη ύλη στα υλικά συσκευασίας θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα; Δεν υπάρχουν µεταφορικά µέσα. Θα λειτουργήσουν τη
Δευτέρα; Οι εισαγωγείς, που δεν µπορούν να φέρουν πρώτες
ύλες για τις βιοµηχανίες και τις βιοτεχνίες θα λειτουργήσουν τη
Δευτέρα; Η πραγµατική οικονοµία πώς θα λειτουργήσει τη Δευτέρα; Σε αυτά δεν απαντάτε.
Εκτός και αν αυτό στο οποίο οδηγήσατε µε την απραξία σας,
δεν ήταν ένα αδιέξοδο που προκλήθηκε λόγω των εσωτερικών
σας αντιφάσεων και επειδή δεν µπορούσατε να λύσετε το εσωτερικό σας θέµα. Μπορεί να µας βάλετε σε καχυποψία ότι ήταν
και ένα σχέδιο. Διότι αποκαλύφθηκε από τον Αµερικανό Υπουργό
Οικονοµικών, µε τον οποίο ο κ. Τσίπρας συνοµιλεί τακτικότατα –
θεωρούσατε ότι είναι και σύµµαχοί σας- ότι είχε κουβεντιάσει
µαζί του για την ανάγκη να υπάρξει capital control και να κλείσουν
οι τράπεζες.
Άρα, µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι τα ξέρατε,
τα κρύβατε και δουλεύατε τον ελληνικό λαό; Εγώ δεν θέλω να
το βγάλω εύκολα, αλλά σε αυτό πρέπει να απαντήσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς µε τη θεωρία των παιγνίων, στην οποία προσχώρησε ο κύριος Πρωθυπουργός ασπαζόµενος τις απόψεις του κ. Βαρουφάκη, δεν έχουµε καµµία
σχέση.
Ένα ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ο Κώστας Φιλίνης
έγραψε το βιβλίο «Η θεωρία των παιγνίων και η πολιτική στρατηγική». Αν θυµάµαι καλά, είχε κάνει και διευθυντής της «ΑΥΓΗΣ».
Αν ήταν εδώ ο κ. Φίλης, θα µας το επιβεβαίωνε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είχε κάνει πράγµατι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο κ. Φιλίνης, λοιπόν, τις απόψεις
του τις πλήρωσε µε φυλακές, µε εξορίες, µε διώξεις. Ο κ. Βαρουφάκης για τις απόψεις του θα κερδίσει και οι οµοτράπεζοί
του θα κερδοσκοπήσουν. Αυτή είναι η διαφορά της θεωρίας των
παιγνίων για όποιον την ασπάζεται σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο
για τη χώρα.
Άρα, κλείνοντας, κάνω έκκληση υπέρβασης και συνεννόησης
αυτή την κρίσιµη στιγµή, για να αποφύγουµε τα χειρότερα. Γιατί
δεν υπάρχει καλύτερο. Υπάρχουν µόνο χειρότερα.
Θα ήθελα να κάνω και µια αναφορά, κύριε Πρόεδρε, προς τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Ποταµιού, τον κ. Θεοχάρη, κατεβαίνοντας από το Βήµα. Το θεωρώ υποχρέωσή µου, γιατί την
ιστορική περίοδο της Μεταπολίτευσης που διασφάλισε τις καλύτερες συνθήκες για τους Έλληνες πολίτες, ειρήνη, δηµοκρατία,
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ισονοµία και πρόοδο, πολλοί τη λοιδορούν, για να αναδείξουν τις
δικές τους θολές προτάσεις και προσεγγίσεις για τις εξελίξεις.
Και συµπίπτει αυτός ο ισοπεδωτισµός µε τις θεωρίες των
ακραίων. Και οι φασίστες τα ίδια λένε.
Το θεωρώ πολύ επικίνδυνο, ολίσθηµα από τον κ. Θεοχάρη και
θεωρώ ότι πρέπει να ανακαλέσει, γιατί εκτός του ότι δεν αποτιµά
ιστορικά δίκαια τις εξελίξεις και ταυτίζεται µε ακραίες απόψεις,
δικαιώνει και τις επιλογές της σηµερινής Κυβέρνησης, που της
δίνει άλλοθι για την καταστροφή στην οποία οδηγεί τη χώρα, ως
συµπύκνωµα των πολιτικών που υπήρξαν µετά τη χούντα, οι
οποίες πολιτικές -όπως είπα- διασφάλισαν και την ειρήνη και τη
δηµοκρατία και την ισότιµη συµµετοχή της χώρας µας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, µιας χώρας περήφανης και ενός λαού περήφανου, που δικαιούται και θα το παλέψει να είναι, απορρίπτοντας
τους εκβιασµούς και τα ψεύτικα διλήµµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουτσούκο. Εσείς που είστε σεµνός και από την ιστορική
Ηλεία, µε τη φράση «ο Βαρουφάκης θα κερδίσει» θεωρώ ότι
υπερβάλατε. Ξέρω ότι…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: … (Δεν ακούστηκε).
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Για την φράση είπα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είδε την εξέλιξη του κ.
Παπανδρέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Λέω κάτω εκεί στην
«ιστορική Ηλεία», γιατί έχουµε κοινή καταγωγή.
Η Υπουργός κ. Ράνια Αντωνοπούλου έχει τον λόγο.
OYΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα τον
λόγο, προκειµένου να υποστηρίξω την τροπολογία που έχει
καταθέσει το Υπουργείο Εργασίας µε ειδικό αριθµό 216 και
γενικό 65 σχετικά µε τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Προσαρµογής και Παγκοσµιοποίησης.
Πριν περάσω στην τροπολογία µας και για να είναι σαφές ότι
αφορά αποκλειστικά το Ταµείο Παγκοσµιοποίησης, καταθέτω µία
νοµοτεχνική βελτίωση και παρακαλώ να µοιραστεί στους
συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να διανεµηθεί, παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ουρανία Αντωνοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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OYΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την προη-γούµενη
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου υλοποιούσε ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, όπως
όριζε η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 692/Β/21-5-2010.
Ωστόσο, οι ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων του εν
λόγω ταµείου δεν εντάσσονταν τότε σε κανένα νοµοθετικό
πλαίσιο. Κανονικά, θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στον ν.3614/
2007. Η υπαγωγή αυτή ήταν υποχρεωτική, αφενός για τη
διασφάλιση της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των πόρων του
συγκεκριµένου ταµείου και αφετέρου για την απόδοση της
αντίστοιχης εθνικής συµµετοχής.
Το πρόβληµα εν τέλει εντοπίστηκε από την ηγεσία του
Υπουργείου µας και σε συνέχεια ελέγχου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής επικοινωνήθηκε στις ελληνικές αρχές ότι η έλλειψη
νοµοθετικού πλαισίου, στην οποία θα στηριζόταν η εκπόνηση του
συστήµατος διαχείρισης των ενεργειών του Ταµείου Παγκοσµιοποίησης, στοιχειοθετεί συστηµατική συστηµική παθογένεια.
Αυτή η παθογένεια θα έπρεπε να θεραπευτεί για τη νέα προγραµµατική περίοδο, έτσι ώστε η χώρα να µην υποστεί καταλογισµούς.
Ο νόµος στον οποίο έπρεπε να συµπεριληφθούν οι διατάξεις
για το Ταµείο Παγκοσµιοποίησης είναι ο ν.4314/2014. Και αυτό
γιατί ο νόµος αυτός ρυθµίζει θέµατα που αφορούν όχι µόνο τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία αλλά και µια
πληθώρα χρηµατοδοτικών µηχανισµών, µεταξύ των οποίων και
το Ταµείο Παγκοσµιοποίησης.
Οι παρεµβάσεις του εν λόγω ταµείου για την περίοδο 20142020 είναι εξαιρετικά σηµαντικές, ιδίως στην παρούσα χρονική
κατάσταση και στιγµή, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα
κράτη-µέλη να στηρίζουν τους εργαζόµενους που απολύονται
λόγω πλεονασµού και τους αυτοαπασχολούµενους, των οποίων
η επαγγελµατική δραστηριότητα έχει παύσει, εξαιτίας της
συνέχισης της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής
κρίσης.
Η τροπολογία µας, λοιπόν, θεραπεύει ακριβώς αυτή την
άστοχη παράλειψη ενσωµάτωσης του ΕΤΠ 2014-2020 στις
διατάξεις του νόµου, ώστε αυτό το νοµικό κενό να µην προκαλεί
συστηµικές και διαχειριστικές αστοχίες και καθυστερήσεις στην
εύρυθµη εφαρµογή του συγκεκριµένου ταµείου στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε την
τροπολογία, διότι διασφαλίζει την αποτελεσµατική διαχείριση
των πόρων, την απόδοση της αναλογούσας εθνικής συµµετοχής
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τη συνεργασία µε
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, την έγκαιρη υποβολή νέων
αιτήσεων χρηµατοδότησης από τη χώρα µας στο ταµείο και
κυρίως την άµεση υλοποίηση των ήδη εγκεκριµένων ενεργειών
που έχουµε προτείνει –υλοποίηση 33 εκατοµµυρίων ευρώ- ώστε
να µην χαθούν αυτοί οι πόροι.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να µου δώσετε δύο
ακόµα λεπτά, γιατί θα ήθελα να υποστηρίξω την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 211 και ειδικό 60, που κατέθεσαν συνάδελφοι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και µε την οποία προτείνεται η προσθήκη
πρόβλεψης για τις περιπτώσεις συνδροµής σε ΑµεΑ παροχών
αναπηρίας και αµοιβών για την ένταξη στην απασχόληση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγµατος, τα
Άτοµα µε Αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων
που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και
συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της
χώρας.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3304/2005 απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας.
Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα, πριν και µετά την κρίση, τα ΑµεΑ
αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες ως προς την πρόσβαση
στην απασχόληση. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat
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για το 2011, η Ελλάδα υπολείπεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
προς την απασχόληση των ΑµεΑ και η άλλη όψη της δυσµενούς
θέσης των ΑµεΑ αποτυπώνεται στα κατά πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη οµάδα στη
χώρα µας.
Στην Ελλάδα, η διακοπή του επιδόµατος αναπηρίας, στην περίπτωση που το άτοµο εντάσσεται σε προγράµµατα επανένταξης
δηµιουργεί αντικίνητρα για την ενεργοποίηση των ΑµεΑ κι έτσι
αίρει την αποτελεσµατικότητα των ενεργητικών πολιτικών ένταξης, καταστρατηγώντας στην πράξη τη µοριοδότηση που δίνεται
σε δυνητικούς ενδιαφερόµενους µε αναπηρία.
Κατ’ ουσίαν, η προτεινόµενη διάταξη αίρει αυτά τα αντικίνητρα
που δηµιουργεί η ισχύουσα νοµοθεσία για την επαγγελµατική
επανένταξη ή ένταξη των ΑµεΑ, µιας ευάλωτης κοινωνικής οµάδας. Έτσι, σας καλούµε να την υποστηρίξετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Έπεται ο κ. Αθανάσιος
Πετράκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί ο Υπουργός κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Δεν έχουµε άλλον οµιλητή. Ο κ. Παφίλης θα υπεισέλθει στη συζήτηση επί των άρθρων.
Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία επί της αρχής.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, είναι αξιοκατάκριτη
η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να λείπει από αυτήν
τη συζήτηση που αφορά το πιο ευαίσθητο κοµµάτι της ελληνικής
κοινωνίας, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Το έκαναν, ακούγοντας όσα αυτό το νοµοσχέδιο, που σε λίγο
θα ψηφίσουµε, προβλέπει και έρχεται να θεραπεύσει; Το έκαναν
για να αποφύγουν τον έλεγχο της συνείδησης; Διότι ένα ράπισµα
είναι η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου της µνηµονιακής πολιτικής, που ακολούθησαν τα τελευταία πέντε χρόνια και οδήγησαν
ακόµα και αυτήν την οµάδα των ατόµων, που θα πρέπει και στις
δυσκολότερες στιγµές, να βρίσκει τη συµπαράσταση ενός κράτους ευνοµούµενου. Μάλιστα, γίνεται τόση κουβέντα τον τελευταίο καιρό, ότι αφού είναι ευρωπαϊκό κράτος, είναι προφανές,
ότι θα έχει τέτοια προτάγµατα κοινωνικής δικαιοσύνης και προσέγγισης.
Φαίνεται, ότι νιώθουν την ανάγκη να πάνε –λέει- να ενηµερώσουν τον λαό για το «ναι». Και αυτό, όµως, δεν είναι ισχυρό επιχείρηµα για να απουσιάζουν απαξάπαντες και άπασες από την
Αίθουσα σήµερα, που συζητείται αυτό το νοµοσχέδιο. Και δεν
είναι ισχυρό το επιχείρηµα, γιατί έχουν αναλάβει άλλοι αυτή τη
δουλειά. Αυτή τη δουλειά την έχουν αναλάβει οι ξένοι. Δεν χρειάζεται ο κ. Σαµαράς, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Θεοδωράκης. Δεν χρειάζονται αυτοί. Και βεβαίως, δεν χρειάζονται ούτε καν οι
Βουλευτές. Ποιος δεν άκουσε τον κ. Γιούνκερ, εχθές, διακαναλικά και σε επανάληψη πενήντα πέντε φορές και από κοντά κι
όλους τους ξένους; Άλλωστε, λίγο πριν που πήρε το λόγο ο συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ, τα επιχειρήµατα εκείνα επανέλαβε.
Μαζί, κοντά µε αυτούς είναι και όλοι οι µνηµονιακοί βαστάζοι,
οι µεγαλοδηµοσιογράφοι και οι µεγαλοκαναλάρχες. Σήµερα, η
κ. Στάη έβγαλε µια ανακοίνωση, γιατί εχθές, εδώ, από το Βήµα
της Βουλής είπα όσα εισπράττει καθηµερινά ο Έλληνας πολίτης.
Είπα ότι τα γνωστά κανάλια της µιντιακής και της άλλης διαπλοκής, από το πρωί µέχρι το βράδυ ψευδολογούν, παραπλανούν
και ουσιαστικά, µεταφέρουν τις απόψεις των δανειστών, διαστρεβλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και υβρίζοντας, ακόµα και τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό που ξεκαθαρίζει σε κάθε ευκαιρία, αλλά
και όλους εµάς, ότι είµαστε και µε την Ευρώπη και µε την ευρώ
και σε καµµία περίπτωση δεν θέλουµε κάτι το διαφορετικό.
Η κ. Στάη, λοιπόν, σήµερα µε γραπτή της ανακοίνωση, µου λέει
ότι είπα ψέµατα στη Βουλή και γράφει: «Εννοείται ότι δεν θα µας
φιµώσετε κι εννοείται ότι δεν θα συνεχίσετε να ψευδολογείτε εις
βάρος µας. Η δικαιοσύνη σ’ αυτή τη χώρα είναι υπαρκτή».
Κυρία Στάη, αν νοµίζετε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο θα παίρνουµε την άδεια της κ. Στάη ή των καναλαρχών, που άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι µε χαρτιά από γιατρούς και µε περιο-
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ριστικούς όρους και άλλοι είναι υπόδικοι και οι περισσότεροι δεν
θέλουν να πληρώσουν ούτε καν τους φόρους τους, κάνετε
λάθος. Ή αν νοµίζει η κ. Στάη ότι θα παίρνουµε την άδεια του εισαγγελέα, επίσης κάνει λάθος.
Το καταθέτω για να µείνει στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μαζί όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταθέσω, όσα
«ακριβώς» είπε η κ. Στάη: «Δηµοψήφισµα-παρωδία που µπορεί
να γίνει τραγωδία. Μας εκβιάζουν µε το «ναι» ή το «όχι» στο
ευρώ. Λυπάµαι, αλλά αυτό είναι», λέει η κ. Στάη και συνδέει έτσι
κατά δόλιο τρόπο το «όχι» στο δηµοψήφισµα µε τη δραχµή. Λέει:
«Ναι ή όχι στο ευρώ είναι το παρόν δηµοψήφισµα».
Κυρία Στάη, ελληνικά θα ξέρετε ασφαλώς. Και δεν έχω τίποτα
µε την κ. Στάη, δεν έτυχε. Άλλωστε εγώ είµαι ταπεινής καταγωγής, από µια εργατική γειτονιά της Αγίας Τριάδος στην Πάτρα.
Εγώ πούλαγα φούσκες από οκτώ ετών, γιατί έµεινα ορφανός. Τι
να κάνουµε;
Δεν είναι, όµως, µόνο η κ. Στάη. Είναι και ο κ. Πρετεντέρης, ο
οποίος λέει: «Ποιος να µας το έλεγε ότι θα πηγαίναµε σε ένα δηµοψήφισµα στο οποίο ουσιαστικά θα ψηφίσουµε εάν θα µείνουµε
ή αν θα φύγουµε από το ευρώ». Μπράβο, κύριε Πρετεντέρη! Και
συνεχίζει: «Ουσιαστικά, θα ψηφίσουµε µε τι νόµισµα θα ξανανοίξουν οι τράπεζες. Δεν θα ψηφίσουµε για το ΦΠΑ σε τρόφιµα και
ασφαλιστικές εισφορές αλλά για το αν η χώρα θέλει να παραµείνει στην Ευρώπη και στο ευρώ».
Τα καταθέτω στα Πρακτικά, για να υπάρχουν, γιατί κι εκείνοι
έχουν παιδιά κι εµείς έχουµε παιδιά και πρέπει να θυµόµαστε τι
λέγαµε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και για να συγκρίνουµε όσα λένε οι ξένοι δανειστές, εάν εντελώς συµπτωµατικά είναι τα ίδια µε αυτά που λένε οι «αντικειµενικοί», όπως είπε χθες η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην άλλη
κυρία εκεί στον ΣΚΑΙ που της είπε: «Πράγµατι, γιατί δεν έρχεται
ο κ. Αλαφούζος να κάνει τα ερωτήµατα; Είναι ανάγκη;», γιατί είναι
αντικειµενική εκείνη. Ενώ εγώ, ξέρουν όλοι ότι είµαι µε την κανονική Νέα Δηµοκρατία, που τώρα συνεργαζόµενος µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες και µε τον ΣΥΡΙΖΑ θέλω να κρατήσω όρθια
την αξιοπρέπεια όσων, ενώ είναι νεοδηµοκράτες, ενώ είναι δεξιοί, είναι και πατριώτες. Και εννοούν ότι σε αυτό το µεγάλο παλλαϊκό µέτωπο του «όχι» χωράνε όλοι εκείνοι που δεν θέλουν να
γίνουν καρπαζοεισπράκτορες, εκείνοι που δεν θέλουν να δουν
έναν Πρωθυπουργό ταπεινωµένο και προσκυνηµένο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές στην τηλεοπτική εκποµπή
που κάνω, ο δηµοσιογράφος και πρώην εκδότης, της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σπύρος Τρίψας, ανέφερε ότι υπάρχει ένα ταµείο,
όχι απόρων κορασίδων, αλλά ότι έχει συγκροτηθεί ένα ταµείο το λέω για τις φαρσοκωµωδίες που ακούσατε λίγο πριν να λέει
ένας συνάδελφος- το οποίο χρηµατοδοτεί, λέει, τον αγώνα υπέρ
του «ναι».
Κύριε Παππά, µε γύρισε στα νεανικά µου χρόνια, όταν είχαµε
το δηµοψήφισµα για τη βασιλεία, όπου και τότε έψαχναν ποιος
χρηµατοδοτεί τους βασιλικούς και τις οργανώσεις τους. Νοµίζω
ότι είναι καιρός, ξέρετε, να ελέγξετε αυτή την καταγγελία, γιατί
εχθές πολλοί τηλεθεατές είπαν: «Δεν υπάρχει εισαγγελέας; Δεν
ακούει;». Και σήµερα δεν είδε κανένας εισαγγελέας το πρωτοσέλιδο αυτό;
Θέλει κανένας να ζήσουµε ξανά Ιουλιανά; Διαβάζω τίτλο δηµοσιεύµατος εφηµερίδας: «Αποστασία. Με εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ οι τοκογλύφοι προσπαθούν να µαταιώσουν το
δηµοψήφισµα. Προσφορά 5 εκατοµµύρια το κεφάλι σε κάθε Βουλευτή που θα αποστατήσει».
Πάρτε την, για να είναι στα Πρακτικά, γιατί είπε: «Φαρσοκωµωδία» ο προηγούµενος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα εφηµερίδα, η
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οποία βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν είναι φαρσοκωµωδία, κύριε Κουτσούκο, να κάνουµε αναψηλάφηση, για να δούµε ο «παναθηναϊκάκιας» και οι άλλοι της
δικαιοσύνης πώς έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση Χαϊκάλη.
Ελάτε εδώ. Πιστεύω ότι θα το κάνουµε. Εµείς το ζητάµε επίµονα
και νοµίζω ότι η Κυβέρνηση θα δώσει αυτήν τη δυνατότητα να
δούµε ξανά τι έγινε τότε.
Παρακαλώ πολύ, επίσης, την Κυβέρνηση να µεριµνήσει για τα
απειλητικά µηνύµατα, που δεχόµαστε -όσοι δεχόµαστε- µέσω λογαριασµών, µέσω twitter, ότι θα µας κρεµάσουν, ότι θα µας σκοτώσουν. Αφήστε τις βρισιές. Δεν πειράζει. Δεν λέω για τις
συκοφαντίες. Λέω για τις απειλές. Μου λένε ότι έρχονται από
συγκεκριµένο κέντρο. Μου λένε ότι είναι υπάλληλοι της προηγούµενης κυβέρνησης. Μου λένε ότι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Μου λένε ότι είναι υπάλληλοι που πληρώνονται από τα ταµεία
της Συγγρού.
Παρακαλώ να δώσετε εντολή στον κ. Σφακιανάκη να εξετάσει
ποιοι αναρτούν, από ποιους λογαριασµούς. Σας παρακαλώ πολύ,
το έχετε υποχρέωση, όχι απέναντι στον πρόσωπό µου, που δεν
το έχετε κάνει µέχρι τώρα, όταν επώνυµα εδώ στη Βουλή σάς
λέω ότι δεχόµαστε εκβιασµούς και απειλές.
Να δώσετε εντολή, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ δίνω τον δικό
µου λογαριασµό και όποιος άλλος συνάδελφος θέλει και έχει τέτοια µηνύµατα, να κάνει το ίδιο. Να ελέγξετε και τις καταγγελίες
είτε αυτές που γράφει σήµερα ο κ. Κουρής είτε εκείνες που είπε
χθες ο κ. Σπύρος Τρίψας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε ότι είναι και ελάχιστες οι διαφορές. Το ακούσαµε απ’ όλους. Μην πω ξανά το
όνοµα του κ. Κουτσούκου. Είναι ίδιο το ποίηµα που ακούµε. Μπορεί να είναι σε άλλη γλώσσα, ο ένας να το λέει στα γαλλικά, ο
άλλος στα γερµανικά, ο άλλος στα ελληνικά, όµως αυτοί που
είναι από εκεί λένε τα ίδια πράγµατα.
Γιατί δεν τους λέτε, αφού είναι πάνω-κάτω τα ίδια, να δεχθούν;
Γιατί λέτε µόνο στον κ. Τσίπρα και στην ελληνική Κυβέρνηση;
Πείτε στα φιλαράκια σας εκεί πέρα, αφού δεν θέλουν να φύγουµε, αφού αγαπούν το ευρώ, αφού αγαπούν εµάς, τον ελληνικό λαό, πείτε τους να πούνε «ναι». Ψιλικατζήδες είναι µωρέ;
Έτσι δεν µας το είπατε; Όχι, σιγά –λέει- για τόσο πάνω-κάτω τσακώνεται, λέει, ο Τσίπρας. Όχι –λέει-στη Σοβιετία θέλει να µας
πάει ο Τσίπρας. Γι’ αυτό –λέει-τα κάνει. Είπε και ο κ. Κουτσούκος
ότι το κάνει και για άλλον λόγο. Το είπανε, το ήξερε το κόλπο ότι
θα κλείσουν οι τράπεζες.
Ε, βεβαία. Εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια! Πίστευε κανένας ότι
θα γίνει καθηγητής πανεπιστηµίου στο Χάρβαρντ ο Γιώργος ο
Παπανδρέου; Ρωτήστε και µένα, που από το 1989 εκλεγόµαστε
µαζί. Κανένας δεν το πίστευε ότι θα µπορούσε να γίνει και αυτό.
Αν είσαι µε αυτούς, µπορεί να γίνεις και αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρξει συµφωνία σήµερα
το βράδυ, ο κ. Σαµαράς και σία τι θα πουν; Όλοι τώρα είναι µαζί.
Το είπανε χθες. Τον ακούσατε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα;
Λέει: «Όλοι µαζί µια παρέα είµαστε» και του Ποταµιού και του
παλουκιού. «Όλοι µαζί είµαστε…» -λέει- «…παιδιά». Μάλιστα. Τι
θα γίνει που θα έχει διαψευστεί ότι αυτό ήταν στηµένο σχέδιο,
ότι εµείς θέλαµε να ρίξουµε τη χώρα στα βράχια; Τι θα πουν;
Γιατί δεν απαντούν; Φτάνει η πολιτική γελοιοποίηση; Όχι, εδώ
είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγµατα.
Εγώ θέλω να σας πω ότι µπορεί χτες να µίλησαν οι δανειστές,
µε λίγη ώρα διαφορά την ίδια µέρα να µίλησαν και οι ντόπιοι εκφραστές τους εδώ από το πολιτικό προσωπικό και από τους µιντιάρχες. Είδατε τα «ΝΕΑ»; «Στάση πληρωµών…», λέει ο κ.
Ψυχάρης, «…σε όλη την αγορά». Και του κ. Μπόµπολα; ««Πάγωσε» η χώρα, σοκ και δέος, στον «αέρα» η Ελλάδα». Του κ. Αλαφούζου;
Κύριε Παππά, πλήρωσε ο κ. Αλαφούζος; Δεν µου απαντάτε.
Δεν ξέρω γιατί αποφεύγετε να µου απαντήσετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Σήµερα έχουν αγωνία, αγαπηµένε µου κύριε
Υπουργέ, εάν θα πρέπει και πώς θα πληρώσουν το ΙΚΑ. Από το
πρωί µε πήραν άνθρωποι, που θα ψηφίσουν «όχι», αλλά ρωτούν
τι θα κάνουν. Αυτοί δεν έχουν αγωνία, γιατί πάνε και παίρνουν
αποφάσεις, λέει, κύριε Παππά.
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Ρώτησα προχθές στη διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων για την επιλογή του καινούργιου Προέδρου του Αρείου
Πάγου: Μπορεί ένας ειρηνοδίκης να λέει ότι είναι άγνωστη η διεύθυνση του κ. Μελισσανίδη και έτσι να µην πληρώνει 11,5 εκατοµµύρια και να µην χρειάζεται τον Στρατούλη, για να πει «έλα
και πλήρωσε και θα σου διαγράψω τα πρόστιµα»;
Λένε ότι είπε πως έµενε στο Παλαιό Ψυχικό, δεν πήγε στο
ΣΔΟΕ να αλλάξει διεύθυνση και έτσι ο ειρηνοδίκης τού είπε «όσα
πρόστιµα, 5,5 εκατοµµύρια προέκυψαν από τότε που δεν πας να
πληρώσεις, διαγράφονται. Και ας είχες υποχρέωση να πας στο
ΣΔΟΕ, στη ΦΑΕΕ Πειραιά και να πεις ότι άλλαξες διεύθυνση»!
Καλά, δεν ντρεπόµαστε; Τους αφήνετε να µας πιλατεύουν; Και
να τώρα, όλα τα κανάλια απέναντι. Όσο είναι απέναντι όµως,
τόσο πιο πολύ θυµώνει ο λαός –το είδατε χθες στις πλατείες της
αντίστασης- γιατί έχει καταλάβει.
«Σηµάδια αποσύνθεσης» βλέπει, λοιπόν, ο κ. Αλαφούζος, ο
οποίος επίσης µαθαίνω ότι είναι µεταξύ των «πτωχών» που ήθελαν να κάνει ρύθµιση. Δεν πλήρωσε, κύριε Παππά, αυτά τα τέλη
που µας είπατε ότι έπρεπε να πληρώσει.
Ενώ, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, όπως λέει σήµερα, έστω και
στο παρά πέντε, θα πάρει απόφαση, εάν υπάρχει βιώσιµη λύση,
εξακολουθούν κάποιοι εδώ να κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησαν χθες στις πλατείες και είπαν πολλά και στους δανειστές και στους ντόπιους οι
εκατοντάδες χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν. Μιλούν οι γονείς,
που στέλνουν αναγκαστικά τα παιδιά τους νηστικά στα σχολεία,
µιλούν οι παππούδες, που δεν έχουν πια χρήµατα να δώσουν στο
εγγόνι τους. Μιλούν οι µανάδες, που είδαν τα παιδιά τους να
φεύγουν στο εξωτερικό. Μιλούν και άλλες µανάδες, κύριε Γιούνκερ, που έµαθαν ότι θα παιδιά τους δεν άντεξαν και προχώρησαν
στο απονενοηµένο διάβηµα της αυτοκτονίας.
Όµως, την Κυριακή θα µιλήσει ο λαός! Θα µιλήσω και εγώ και
εσείς, θα µιλήσουµε όλοι. Και εκεί δεν θα έχει σηµασία, εάν κάποιος νοµίζει ότι σήµερα µπορεί να ξεγελά τον κόσµο. Θα µιλήσουµε όλοι, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει η δηµοκρατία, υπάρχει
εθνική κυριαρχία και δεν θα τους τη χαρίσουµε επειδή νοµίζουν
ότι όλοι µπορούµε να γίνουµε «καλοί Σαµαράδες».
Εάν τώρα, ο ελληνικός λαός πραγµατικά ψάχνει για τέτοιους,
για προσκυνηµένους, για «µαλιστανθρώπους», για το «ναι σε
όλα», τότε πράγµατι έχει µια επιλογή, που την είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Η επιλογή είναι να ψηφίσει «ναι» και να γυρίσει εκείνους, να συνεχίσουν τη «σωτήρια» πολιτική τους που µας
οδήγησε εδώ, που εκείνοι ζούσαν καλά και καλύτερα, αλλά ο ελληνικός λαός ζούσε χειρότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω,
όπως και χθες δι’ ολίγον αναφέρθηκα, η προώθηση και η υλοποίηση µέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης προς άτοµα µε αναπηρία είναι σε όλους µας γνωστό ότι αποτελεί πάγια υποχρέωση
της πολιτείας, της κοινωνίας, του κράτους.
Όµως, δεν το έκαναν οι άλλοι. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς βρέθηκε αυτή η Κυβέρνηση, πολλά από εκείνα που κάποιοι
θεωρούν ότι είναι σηµαντικά, µικρά, να τα κάνει. Σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς, που κάποιοι µας τροµοκρατούν.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο ακριβώς καταδεικνύει ποιος είναι ο
προσανατολισµός αυτής της Κυβέρνησης. Είναι εκείνος ο προσανατολισµός, που λυπάµαι αλλά έχασε από καιρό το κόµµα που
το µετάλλαξε ο κ. Σαµαράς. Το κόµµα που ξεχώριζε σε όλη την
Ευρώπη, γιατί ενώ εκινείτο στην Κεντροδεξιά, είχε ισχυρότατους
δεσµούς µε τις λαϊκές και ταπεινές τάξεις, ακριβώς εξαιτίας του
γεγονότος ότι ήθελε η πολιτική του να έχει µια κοινωνική διάσταση.
Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Υπουργέ, θα υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο και δηλώνουµε ότι µέχρι τέλους, σε
αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη
σε έναν Πρωθυπουργό που δείχνει ότι δεν παίρνει εντολές από
τους ξένους, που δείχνει ότι διαθέτει ψυχραιµία και που, εν πάση
περιπτώσει, κάνει όλους τους Έλληνες -και εκείνους που λιποψυχούν και τους αντιλαµβάνοµαι και εκείνους που δεν έχουν τα
κουράγια να πουν «όχι»- περήφανους.
Γι’ αυτό, κλείνοντας, αφού πιστεύω ότι σε λίγο η Διάσκεψη των
Προέδρων θα σταµατήσει προσωρινά τις εργασίες της Βουλής,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέλω εδώ, από το Βήµα της Βουλής, να καλέσω όλους εκείνους
που νιώθουν βαθύ το πατριωτικό τους χρέος να αποβάλουν τον
φόβο και να καταλάβουν ότι όλοι οι άλλοι έχουν συµφέρον που
τους λένε «ψηφίστε «να»». Οι Έλληνες πολίτες έχουν συµφέρον
να ψηφίσουν ένα ρωµαλέο «όχι», ένα «όχι» που οδηγεί πραγµατικά στην Ενωµένη Ευρώπη, αλλά της αλληλεγγύης και της προκοπής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Νικολόπουλε.
Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νίκος Παππάς επ’ ολίγον ζήτησε
τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες, οι οποίες έχουν
κατατεθεί εµπρόθεσµα στο παρόν νοµοσχέδιο.
Η πρώτη είναι η τροπολογία η οποία είχε κατατεθεί στον ν.
4279/2014, µε την οποία προβλέφθηκε ότι από 1-7-2015 θα γινόταν απευθείας τιµολόγηση των διαφηµιστικών υπηρεσιών προς
διαφηµιζοµένους από ΜΜΕ. Αυτό, αν ισχύσει, θα έχει πάρα πολύ
δραµατικές συνέπειες, ειδικά για τα µικρά µέσα ενηµέρωσης, τα
οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη διαφηµιστική αγορά.
Η Κυβέρνηση, βεβαίως, γνωρίζει ότι υπήρχαν και άλλου τύπου
ανισορροπίες στη διαφηµιστική αγορά, µε διαφηµιστικές εταιρείες οι οποίες είχαν ρευστότητα και ισχύ παραπάνω από όσο
έπρεπε, µε αποτέλεσµα µέσα ενηµέρωσης να βρίσκονται σε δυσµενή θέση. Όµως, δίνουµε τώρα µια παράταση, ούτως ώστε να
συνεχιστεί η οµαλή λειτουργία της αγοράς και να µπορέσουµε,
µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, να ξεκινήσουµε µία διαβούλευση, η οποία συντόµως θα ολοκληρωθεί και η οποία είµαι βέβαιος ότι θα καταλήξει σε ρυθµίσεις που θα διαµορφώνουν
όρους ισονοµίας και υγιούς ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη
αγορά.
Άρα, η τροπολογία αφορά την αντικατάσταση της προηγούµενης ρύθµισης του άρθρου 12 παράγραφος 2 του ν. 2328/1995,
µε την οποία, όπως σας είπα, υπήρξαν συγκεκριµένες εύνοιες.
Νοµίζω ότι µε την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα έχουµε
µία πάρα πολύ βελτιωµένη πραγµατικότητα στη συγκεκριµένη
αγορά.
Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ σε µία τροπολογία για την
παράταση της δήλωσης στοιχείων κεραιοσυστηµάτων για τους
ραδιοφωνικούς σταθµούς. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία δίνεται µία παράταση λίγων µηνών, µέχρι το τέλος του Οκτώβρη
του τρέχοντος έτους, προκειµένου οι λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί να δηλώσουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων όλα τα κεραιοσυστήµατά τους.
Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί όφειλαν µέχρι τη 17η Ιουνίου να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση για τις συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές –κατασκευή, ύψος, τοποθεσία και συντεταγµένες- και
η συγκεκριµένη τροπολογία κρίθηκε απαραίτητη, προκειµένου
να διευκολυνθούν αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, οι οποίοι δεν
µπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες εντός της
προηγούµενης προθεσµίας, που οµολογουµένως ήταν πάρα
πολύ σύντοµη.
Άλλωστε, πληροφορηθήκαµε ότι πολλοί ραδιοφωνικοί σταθµοί
έχουν σπεύσει τις τελευταίες ηµέρες να προβούν στη σχετική
δήλωση, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα στο σύστηµα της ηλεκτρονικής καταχώρισης.
Ζητάµε, λοιπόν, από το Σώµα να την εγκρίνει, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των
δηλώσεων αυτών. Παρακαλούµε να γίνει δεκτή η τροπολογία.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε,
και ένα σχόλιο για την τρέχουσα διαδικασία της διαπραγµάτευσης, διότι τα πράγµατα τρέχουν και ο χρόνος είναι πυκνός.
Πολλά πολιτικά και άλλα κέντρα προσπαθούν να δηµιουργήσουν
εντυπώσεις και δηµοσιότητα, µε στόχο να επιβάλουν τη δική
τους προοπτική.
Ακούσαµε πολλά τις τελευταίες ηµέρες για «δηµοψήφισµα-πα-
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ρωδία», για «δηµοψήφισµα-φαρσοκωµωδία», µέχρι και για «δηµοψήφισµα-πραξικόπηµα» ακούσαµε. Άκουσον άκουσον τι ακούσαµε, ότι το δηµοψήφισµα είναι πραξικόπηµα!
Θέλω να πω ότι ο λαός µας είναι ψύχραιµος. Δεν έχει και δεν
πρέπει να φοβάται τίποτα και πολύ περισσότερο και τα µέλη της
Εθνικής Αντιπροσωπείας δεν πρέπει να φοβούνται τίποτα.
Να πούµε στον λαό ότι, όσο περισσότερο προσπαθούν τα γνωστά αυτά κέντρα να τον φοβίσουν, πρέπει να γνωρίζει και να καταλαβαίνει ο λαός µας ότι τόσο πιο πολύ φοβούνται την
ετυµηγορία και τη χειραφέτησή του, η οποία σε λίγες ηµέρες θα
είναι εκκωφαντική και εµφατική και δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο αµφισβήτησης.
Δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που ακούστηκαν το τελευταίο
εικοσιτετράωρο για τις προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης.
Θα µπορούσαµε να πυροδοτήσουµε µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις Ευρωπαίων ιθυνόντων µια συζήτηση, η οποία δεν θα βοηθήσει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Δεν θα το κάνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΕΚΑΣ ήταν; Οι συντάξεις
ήταν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε,
κύριε Νικολόπουλε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μου επιτρέπετε, κύριε Νικολόπουλε;
Θα πω µόνο ότι προκαλεί µάλλον θυµηδία η αποστροφή ότι οι
προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης προστάτευαν τους έχοντες και κατέχοντες. Γνωριζόµαστε όλοι και γνωριζόµαστε πλέον
και στην Ευρώπη πάρα πολύ καλά. Αυτού του τύπου οι διατυπώσεις δεν έχουν καµµιά σχέση µε την πραγµατικότητα.
Ορισµένα κέντρα ονειρεύονται ότι θα µπορούσε αυτή τη
στιγµή η ελληνική Κυβέρνηση, στη βάση κάποιων διαρροών, να
πει ότι σταµατάει το δηµοψήφισµα ή –άκουσον άκουσον!- ότι ο
Πρωθυπουργός ο ίδιος θα κάνει µεταστροφή και θα κάνει καµπάνια υπέρ του «ναι».
Θα τους συνιστούσα ψυχραιµία. Και αν δεν µπορούν αυτήν να
την κατακτήσουν, θα τους έλεγα: Ας µην εκτίθενται άλλο στην
προσπάθεια κατατροµοκράτησης του λαού µας, η οποία -επειδή
δηµοσκοπήσεις δεν βλέπουµε µόνο εµείς, αλλά και οι άλλοι- γνωρίζουν κι αυτοί ότι πέφτει στο κενό.
Το δηµοψήφισµα θα γίνει κανονικά. Το ερώτηµα είναι ξεκάθαρο και η Ελλάδα εργάζεται κάθε στιγµή άοκνα, χωρίς σταµατηµό, για µια λύση µε σοβαρά θεµέλια, µια λύση ευρωπαϊκή, µια
λύση που θα χειραφετεί την Ευρώπη από τις ακραίες νεοφιλελεύθερες φωνές και θα της δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει
στις ισχυρές και πάρα πολύ σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές
της παραδόσεις.
Ας µην ονειρεύονται. Δηµοψήφισµα κανονικά. Δυνατό «όχι»
από τον λαό µας. Ευνοϊκή συµφωνία και για την Ελλάδα και για
την Ευρώπη την άλλη εβδοµάδα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
καταθέσω στα Πρακτικά µερικά από τα tweets, στα οποία αναφέρθηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να τα καταθέσετε,
βεβαίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Αθανάσιος Πετράκος και έπεται ο Υπουργός κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, στην ιστορία µένουν πάντα οι ηγέτες οι οποίοι στις κρίσιµες στιγµές λένε «όχι» στην κατάλυση της
δηµοκρατίας, «όχι» στην κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας, «όχι»
στην κατάλυση της περηφάνιας και της αξιοπρέπειας του λαού
µας.
Στην ιστορία, λοιπόν, της Ελλάδας και του ελληνικού λαού ό,τι και αν λένε τα ντόπια και ξένα παπαγαλάκια- θα µείνει ο Αλέ-
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ξης Τσίπρας και ολόκληρη η Κυβέρνηση για την ιστορική της
απόφαση να πει το µεγάλο «όχι» στις ιταµές προκλήσεις των εκβιαστών δανειστών.
Στην ιστορία, όµως, των λαών έρχεται η ώρα για να αποφασίσουν κι αυτοί για τα µεγάλα «ναι» και τα µεγάλα «όχι». Καλούµε,
λοιπόν, τον ελληνικό λαό να πει ένα µεγάλο «ναι» στη λαϊκή κυριαρχία, ένα µεγάλο «ναι» στη δηµοκρατία, στην αξιοπρέπεια και
στην ανεξαρτησία, ένα µεγάλο «ναι» στο µέλλον και στη θετική
προοπτική του λαού και πάνω απ’ όλα της νεολαίας.
Τον καλούµε να πει «όχι» στους εκβιασµούς, «όχι» στα πραξικοπήµατα, «όχι» στην εκτροπή, «όχι» στην κατάλυση της λαϊκής
κυριαρχίας.
Νόµισαν οι κύριοι της Κοµισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και του ΔΝΤ ότι η Κυβέρνηση αυτή θα φοβηθεί. Νόµισαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι Γιώργος Παπανδρέου. Νόµισαν
ότι µπορούν να εκβιάζουν, γιατί αυτό έκαναν µέχρι στιγµής και
τους έβγαινε. Την πάτησαν! Νόµισαν ότι αυτή η Κυβέρνηση θα
φέρει µνηµόνιο, ότι θα επαναλάβουν Κάννες. Την πάτησαν, γιατί
την τύχη την παίρνει ο λαός στα χέρια του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ιστορική του απόφαση
το Υπουργικό Συµβούλιο να θέσει σε δηµοψήφισµα την απαράδεκτη πρόταση της υποτέλειας και της κοινωνικής κατεδάφισης
και να καλέσει τον λαό να πει ένα µεγάλο «όχι», αυτό το «όχι» θα
µετατραπεί σε λαϊκή χιονοστιβάδα. Ταραχή µεγάλη, όπως είπε
και ο Υπουργός, έχει πέσει παντού και στους πιστωτές και στους
εγχώριους υποστηρικτές τους.
Έχει, λοιπόν, κανένας αµφιβολία, µετά απ’ όλες αυτές τις
µέρες, ποιος φοβάται το δηµοψήφισµα, ποιος φοβάται να µιλήσει ο λαός, ποιος φοβάται ποιο θα είναι το αποτέλεσµα της απόφασης του λαού την Κυριακή;
Ταραχή µεγάλη έχει πέσει και στις εγχώριες µνηµονιακές δυνάµεις -είδαµε την ανησυχία και την ταραχή- γιατί είναι υποχρεωµένοι να τοποθετηθούν µε ένα «ναι» ή µε ένα «όχι» στο σκληρό
µνηµόνιο που ζητούν οι πιστωτές. Βεβαίως, σε συνεργασία µε
τους άλλους φίλους της διαπλοκής, των µέσων ενηµέρωσης,
προσπαθούν να διαστρέψουν το ερώτηµα, γιατί ντρέπονται να
πουν «ναι» στο νέο µνηµόνιο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς απαντάµε απέναντι σε όλα αυτά µε δηµοκρατία. Εµείς απέναντι στον αυταρχισµό και στη σκληρή λιτότητα απαντούµε µε δηµοκρατία, ψυχραιµία και αποφασιστικότητα. Καλούµε τον ελληνικό λαό να µη φοβηθεί. Καλούµε
τον ελληνικό λαό, ό,τι και να ακούσει µέχρι την Κυριακή -αφού ο
κ. Γιούνκερ είπε όποιο και να είναι το ερώτηµα, ο ελληνικός λαός
να πει «ναι»- να πει «όχι» στα νέα µνηµόνια, να πει «ναι» σε µια
συµφωνία η οποία θα κάνει βαθιά διαγραφή του χρέους, θα ακυρώνει τη λιτότητα, θα δίνει µια αναπτυξιακή προοπτική στον
τόπο. Με αυτού του είδους την προοπτική µπορεί να υπάρξει
λύση στην Ελλάδα.
Δεν είναι δυνατόν να µη συζητούν το θέµα του χρέους. Θα το
συζητήσουν, όµως και θα είναι ντάλα µεσηµέρι. Δεν είναι δυνατόν προκλητικά οι Γερµανοί, όταν οι νικητές του Β’Παγκοσµίου
Πολέµου, ενώ αιµατοκύλισαν την ανθρωπότητα, τους διέγραψαν
το 65% του χρέους, να αρνούνται να προσφέρουν µέρος των
όσων κέρδισαν στην Ελλάδα από την είσοδό της στην ΟΝΕ και
όσων κέρδισαν οι τράπεζές τους απ’ αυτό που έγινε το 2009.
Επειδή, λοιπόν, δεν µπορούν, παρά το οργανωµένο σχέδιο που
βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 25 του Γενάρη να ανατρέψουν την
Κυβέρνηση -γιατί η Κυβέρνηση αυτή αποφάσισε να στηριχθεί
στον λαό, όχι όµως ως Πόντιος Πιλάτος, αλλά λέγοντας ευθέως
την πρότασή της να πει «όχι»- κάνουν ό,τι είναι δυνατόν τώρα να
τροµοκρατήσουν τον κόσµο.
Την επιχείρηση του φόβου την ανέλαβαν τα εγχώρια κέντρα
της διαπλοκής. Οι εφηµερίδες του συγκροτήµατος, που έχουν
πρόγονο, για να θυµηθούµε, το «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», που υπηρέτησε τη γερµανική προπαγάνδα στην Κατοχή και έγινε
«ΒΗΜΑ» µετά για να ξεπλυθεί, «ΤΑ ΝΕΑ» της αποστασίας, µε
τους συµβιβασµένους τίτλους της δικτατορίας. Επανέρχονται
δριµύτερα στον οικονοµικό πόλεµο κατά της ελληνικής κοινωνίας
σε µια επιχείρηση ξεπουλήµατος, µε πρωτοσέλιδα που έρχονται
σκονάκια από τις Βρυξέλλες.
Όµως, δεν πρόκειται να περάσει τίποτα. Δεν θα ζητήσουµε την
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άδεια του κ. Σόιµπλε και του κ. Ντάισελµπλουµ για να διαφυλάξουµε τη δηµοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
Οι εραστές της µνηµονιακής εξουσίας, οι Χατζηαβάτηδες των
εργολάβων, οι λάθρα βιώσαντες στην πολιτική µε κάποια πολιτική πορεία και µε σχηµατισµούς της Αριστεράς και οι µηδέποτε
εργασθέντες γόνοι πολιτικών οικογενειών που δεν έχουν εξηγήσει ούτε το «πόθεν έσχες», πρέπει να απαντήσουν, γιατί θα βρεθούν την Κυριακή, θέλουν-δεν θέλουν, µπροστά στο µεγάλο
δίληµµα: «ναι» στη συνέχιση της καταστροφής του ελληνικού
λαού, «ναι» σε νέα µνηµόνια ή «όχι» στους εκβιασµούς, «όχι» σε
νέα µνηµόνια.
Αυτόν τον οικονοµικό, πολιτικό και ψυχολογικό πόλεµο που ζει
αυτή τη στιγµή η ελληνική κοινωνία θα τον κερδίσει ο ελληνικός
λαός, γιατί ο ελληνικός λαός έχει µεγάλη ιστορία αγώνων και
γιατί τα µνηµόνια γι’ αυτούς που θέλουν να τα επιβάλουν είναι η
ουσία της λογικής τους και της πολιτικής τους.
Αυτό αποδείχθηκε. Καταθέσαµε βαριές προτάσεις. Κάναµε µεγάλους συµβιβασµούς µε τις σαράντα επτά σελίδες. Όµως, για
κοιτάξτε τι έσβησαν. Τι επέστρεψαν και έσβησαν; Επέστρεψαν
την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις µε κέρδη πάνω από
500.000 ευρώ, γιατί αυτό δεν πρέπει να γίνει. Επέστρεψαν τη φορολόγηση του τζόγου, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται καθόλου. Τι
πρότειναν; Τι άλλο απέτρεψαν; Απέτρεψαν τη φορολόγηση στις
τριγωνικές συναλλαγές, γιατί και αυτό απαγορεύεται. Όµως, τι
πρέπει να συνεχιστεί; Πρέπει να συνεχιστεί η µείωση των συντάξεων, η αύξηση του φόρου στον κόσµο της εργασίας και η κοινωνική γενοκτονία.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Κουτσούκος µίλησε για
τους αγρότες.
Αγρότες, ξέρετε τι θέλουν οι δανειστές από εσάς; Θέλουν,
πρώτον, εξοµοίωση της φορολογίας των αγροτών µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις, δεύτερον, αύξηση
του συντελεστή φορολόγησης από το 13% στο 26%, τρίτον, αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 27% στο 100%, τέταρτον,
κατάργηση της απαλλαγής από φόρο των επιδοτήσεων για ποσό
έως 12.000 ευρώ που ψήφισε η Κυβέρνησή µας, πέµπτον, κατάργηση της επιστροφής φόρου για την κατανάλωση πετρελαίου
στους αγρότες, έκτον, µείωση στο µισό της επιδότησης του πετρελαίου θέρµανσης για το 2016, έβδοµον, αύξηση της τιµής του
αγροτικού ρεύµατος, όγδοον, τριπλασιασµό των εισφορών του
ΟΓΑ, ένατον αύξηση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων στο 23%
από το 13%, δέκατον, αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά προϊόντα στο 23%.
Αυτά προτείνουν οι δανειστές στους αγρότες. Το λέω στον κ.
Κουτσούκο που είπε στους αγρότες να ψηφίσουν «ναι». Αυτά
προτείνουν. Ποιος, λοιπόν, θα ψηφίσει «ναι», όταν αυτές είναι οι
προτάσεις τους;
Η ελληνική Κυβέρνηση πέντε µήνες τώρα δίνει σκληρή µάχη
µέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονοµικής ασφυξίας, προκειµένου να εφαρµόσει την εντολή του ελληνικού λαού. Και αυτό
το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα εδώ είναι η εντολή που της
δόθηκε από τον ελληνικό λαό. Αυτό το νοµοσχέδιο το φέρνει η
Κυβέρνηση για να ακυρώσει µνηµονιακούς νόµους, για να ανακουφίσει τους ανθρώπους µε αναπηρία, για να λειτουργήσουν
τα ΚΕΠΑ, να δώσει ανάσα σε ελεύθερους επαγγελµατίες για να
µπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους, γιατί έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.
Όµως, ο στόχος των δανειστών ήταν συγκεκριµένος, δηλαδή
να πνίξουν την Κυβέρνηση και να τη ρίξουν. Όµως, αυτό δεν θα
το καταφέρουν. Αυτές τις µέρες, η Κυβέρνησή µας µιλά στο
όνοµα των φτωχών και των ηττηµένων, γιατί αρνήθηκε τη σκλαβιά και τον εγκλωβισµό.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ναι, «πρώτη φορά αριστερά» σηµαίνει «πρώτη φορά δηµοκρατία». Είναι ντροπή να
λέτε ότι είναι πραξικόπηµα η έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού. Λέτε «ναι στην Ευρώπη»; Καλά, δεν ξέρετε ότι στην
Ευρώπη έχουν γίνει σαράντα δηµοψηφίσµατα και στην Ελλάδα
δεν έχει γίνει σαράντα χρόνια κανένα; Αυτό είναι το «ναι στην Ευρώπη» που µας λέτε;
Μας είπατε την πρώτη µέρα ότι το δηµοψήφισµα είναι αντισυν-
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ταγµατικό, γιατί απαγορεύεται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
δηµοσιονοµικά θέµατα. Αυτό είναι τελείως αναληθές και λάθος.
Αλλά αλήθεια, το µνηµόνιο ήταν συνταγµατικό;
Αυτό που σας ενοχλεί -και που πρέπει να µάθει ο ελληνικός
λαός- αυτό που ενοχλεί αυτούς που θέλουν να πουν «ναι», είναι
η δηµοκρατία. Γιατί απευθυνθήκαµε στον λαό, γιατί ξέρουµε ότι
τον πόλεµο που υφιστάµεθα δεν πρόκειται να τον κερδίσουµε
µόνοι µας. Θα τον κερδίσουµε µόνο µε την ενεργή συµµετοχή
του λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το µήνυµα, λοιπόν, από το δηµοψήφισµα θα είναι συγκλονιστικό και µοναδικό, θα είναι ένα µεγάλο «όχι» για εµάς αλλά και
για όλους τους λαούς της Ευρώπης που πλήττονται από τη λιτότητα.
Καλούµε, λοιπόν, όλο τον ελληνικό λαό, τους εργαζόµενους,
τους συνταξιούχους, καλούµε τη νεολαία να απορρίψει τα τελεσίγραφα των δανειστών. Καλούµε τους συνταξιούχους να σκεφτούν τα εγγόνια τους. Καλούµε τον ελληνικό λαό να πει ένα
ηχηρό «όχι» στον αυταρχισµό της λιτότητας, «όχι» στην καταστροφή της χώρας και των ανθρώπων της, «όχι» στη λεηλασία
του εθνικού πλούτου.
Ο αγώνας που δίνουµε δεν είναι µόνο για εµάς. Είναι ένας
αγώνας για την αξιοπρέπεια και τη δηµοκρατία στην Ευρώπη.
Ναι, όποιος είναι µε την Ευρώπη, είναι µε το «όχι», γιατί οι πολιτικές της λιτότητας, της υποτέλειας και της κατάλυσης της δηµοκρατίας πρέπει να ηττηθούν, δεν έχουν θέση στην Ευρώπη.
Το πρώτο, λοιπόν, γενναίο βήµα που έκανε ο λαός µας στις 25
του Γενάρη τον καλούµε να το ολοκληρώσει στις 5 του Ιούλη, για
να γραφτεί µια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού λαού
και να ακουστεί στην Ευρώπη αυτό το µεγάλο «όχι». Αυτή είναι η
απάντησή µας, αυτή που πρέπει να δώσει ο ελληνικός λαός και
να καταψηφίσει τις βάρβαρες προσπάθειες των θεσµών, να καταψηφίσει την κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας.
Πρέπει να πάρει ο ελληνικός λαός την απόφαση για το µέλλον
του, πάνω από όλα για τη νεολαία -η οποία κατά εκατοντάδες χιλιάδες έχει πάει στο εξωτερικό όλον αυτό τον καιρό- χωρίς φόβο,
χωρίς την τροµοκρατία αυτών που χρόνια δεν έβλεπαν τα εκατοµµύρια των ανέργων στις ουρές, αλλά βλέπουν τώρα τις ουρές
στα ΑΤΜ. Ο ελληνικός λαός µπορεί να ζήσει, να ορθοποδήσει.
Το δηµοψήφισµα της Κυριακής είναι µια µεγάλη µάχη στη σύγκρουση που δίνεται για να αλλάξουµε τα πράγµατα και στην Ευρώπη, να ανατρέψουµε τις πολιτικές της λιτότητας στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πετράκο.
Τον λόγο έχει τώρα ο αξιότιµος Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Μετά τον λόγο έχει ο Υπουργός κ.
Στρατούλης. Στη συνέχεια θα περάσουµε στην ψηφοφορία επί
της αρχής, για να ακολουθήσει η συζήτηση επί των άρθρων.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνω τον λόγο για να παρουσιάσω και να υποστηρίξω δύο τροπολογίες. Η µία τροπολογία
είναι η µε αριθµό 205 και ειδικό αριθµό 55 και η άλλη είναι η µε
αριθµό 222 και ειδικό αριθµό 71.
Θα ήθελα, όµως, πριν προχωρήσω στην παρουσίαση των δύο
αυτών τροπολογιών να κάνω ένα σύντοµο σχόλιο για τα ζητήµατα που και το Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό απασχολούν
µε πολύ έντονο τρόπο αυτές τις µέρες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ολοφάνερο πια, η ελληνική
Βουλή µε πρόταση της Κυβέρνησης αποφάσισε και προτείνει
στον ελληνικό λαό και ενεργοποιεί τη διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγµα για να αποφανθεί ο ελληνικός λαός για ένα
τόσο κρίσιµο ζήτηµα.
Μπορεί να υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις για το αν
είναι σωστά διατυπωµένο το ερώτηµα, για το ποιες είναι οι σκο-
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πιµότητες της Κυβέρνησης, για το εκείνο ή για το άλλο, αλλά την
ολοφάνερα εξελισσόµενη, σχεδιαζόµενη συστηµατικά -και στο
εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό- προσπάθεια να ακυρωθεί το δηµοψήφισµα δεν την αντέχει ούτε η δηµοκρατία ούτε η
ιστορική παράδοση αυτής της χώρας.
Τις απόψεις, ακόµα και τις ακραίες, τις πιο νεοφιλελεύθερες,
τις πιο σκληρές -που πάνω σε αυτές έχουν συσπειρωθεί πλέον
τα σκληρά πολιτικά γκέτο που κυριαρχούν προς το παρόν ακόµα
στην Ευρώπη και κυριαρχούσαν για πολλά χρόνια στη χώρα µαςµπορεί να τις αντέξει κανείς στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Την τόσο συστηµατική προσπάθεια, που εξελίσσεται καθηµερινά µε όλο το µιντιακό σύστηµα στην Ευρώπη, στον κόσµο και
στη χώρα µας ενεργό, για να ακυρωθεί η δυνατότητα ενός λαού
να πει τη γνώµη του, δεν την αντέχει καµµιά παράδοση.
Έφυγε ο κ. Κουτσούκος. Πράγµατι ο Κώστας Φιλίνης έγραψε
το βιβλίο «Θεωρία των παιγνίων και πολιτική στρατηγική». Μάλιστα, αν θυµάµαι καλά, αυτό το βιβλίο το έγραψε µέσα στη φυλακή ως κρατούµενος. Όµως, ήταν ένας κρατούµενος και ένας
αγωνιστής της Αριστεράς, που τότε τον έλεγαν «συµµορίτη», τον
έλεγαν «αντεθνικώς δρώντα», τον έλεγαν «πράκτορα των ξένων
δυνάµεων».
Σ’ αυτήν την παράδοση πρέπει κανείς να στέκεται µε περισσότερο σεβασµό, πριν επιχειρήσει -επειδή είναι παρελθούσα να την
οικειοποιηθεί και σέβοµαι και εκτιµώ και αγαπώ πάρα πολύ τον
κ. Κουτσούκο- αυτές τις εξυπνακίστικες αντιπαραθέσεις ανάµεσα
στην παράδοση και τη σύγχρονη Αριστερά. Αυτές θα πρέπει να
τις αφήσει για µια άλλη παράδοση, στην οποία έχει εκείνος συµµετάσχει, και όχι για την παράδοση της Αριστεράς. Και αναφέροµαι στον υπαινιγµό για τον Γιάνη Βαρουφάκη και για πολλά
άλλα.
Επίσης, θα ήθελα να του πω ότι ακριβώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όταν ένα µεγαλοστέλεχος αυτής της
συγκροτηµένης ελίτ της Ευρώπης τού είπε ότι το παιχνίδι τέλειωσε, του απάντησε µε µια πληρωµένη απάντηση που έχει ήδη
καταγραφεί στην αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Του είπε ότι
εδώ δεν παίζουµε και ότι αυτό το παιχνίδι, που εσείς λέτε, σηµαίνει κάµποσες χιλιάδες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους,
κάµποσα εκατοµµύρια ανέργους, κάµποσα εκατοµµύρια πάµφτωχους, κάµποσα εκατοµµύρια σε φοβερή οδύνη.
Ναι, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση στις 25 του Γενάρη πήρε εντολή να παλέψει, να αντισταθεί απέναντι σ’ αυτή τη σκληρή συµµαχία στη χώρα µας αλλά και διεθνώς, µε επίγνωση ότι, όταν
δίνεις τόσο σκληρή µάχη, πράγµατι θα έχεις να αντιµετωπίσεις
απίστευτες δυσκολίες. Αυτό είναι κάτι που δεν κρύψαµε ποτέ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό το πεντάµηνο έχει αλλάξει
όχι µόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη. Βέβαια, όλα παίζονται
ακόµα. Η ιστορία δεν γράφεται µονοσήµαντα. Η ιστορία γράφεται σε µια διαδροµή και κάθε στιγµή της, κάθε µέρα, κάθε εβδοµάδα, κάθε µήνας, κάθε χρόνος έχει τη σηµασία για την επόµενη
µέρα, για την επόµενη στιγµή, για την επόµενη εβδοµάδα, για
τον επόµενο χρόνο. Αυτά που ζούµε τώρα είναι βέβαιο ότι θα τα
καρπωθεί και ο ελληνικός λαός, αλλά και οι ευρωπαϊκοί λαοί, στο
επόµενο διάστηµα, σε µια Ευρώπη που θα βάλει τέρµα στη µονοκρατορία του νεοφιλελευθερισµού και της λιτότητας. Όµως,
γι’ αυτή τη διαδροµή πράγµατι χρειάζονται σκληρές στιγµές και
στιγµές που δοκιµάζονται οι πάντες.
Εδώ, λοιπόν, όλο αυτό το µπλοκ που έχει συµπτύξει η Αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση οφείλει να πει ένα πράγµα. Οφείλει να
πει αν υποστηρίζει τις προτάσεις της κ. Μέρκελ και του κ. Γιούνκερ. Οφείλει να το πει καθαρά. Και δεν έχει µιλήσει µέχρι τώρα
καθόλου γι’ αυτό. Οφείλει να πει στον ελληνικό λαό µια κριτική
για την πολιτική και την τακτική των Ευρωπαίων συµµάχων και
εταίρων. Όχι εν τη ρύµη του λόγου, αλλά ως πολιτική θέση. Και
θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Ευρώπη µε τα αδερφά τους
κόµµατα, για να δούµε αν πρωτοστατούν για να αλλάξουν αυτά
τα πράγµατα ή για να συντηρηθούν και να αναπαραχθούν. Αυτή
την ευθύνη την έχουν απέναντι στον ελληνικό λαό.
Επίσης, εάν τόσο πολύ θεωρούν ότι σήµερα το βράδυ έρχεται
η µεγάλη καταστροφή και ο αρµαγεδδώνας, έχουν µια επίκαιρη
ευθύνη που έγκειται στο να θέσουν το αίτηµα παράτασης.
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Το ζήτησε η ελληνική Κυβέρνηση έγκαιρα στο όνοµα του ελληνικού λαού. Το στήριξε κανείς το αίτηµα αυτό από την Αντιπολίτευση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έµαθες για την επιστολή;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Σας παρακαλώ, κύριε
Κεγκέρογλου!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ σε παρακαλώ!
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τι πράγµατα είναι αυτά;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Και τώρα, που σήµερα
το βράδυ …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έµαθε για την επιστολή;
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, την προστασία σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ πολύ! Να τελειώσει ο κύριος Υπουργός.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έµαθε για την επιστολή;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Και τώρα, που σήµερα
το βράδυ προαναγγέλλεται από όλες αυτές τις δυνάµεις -το
µπλοκ που έχει συµπύξει αυτή την ανίερη συµµαχία- ο αρµαγεδδώνας, ούτε τώρα δεν βλέπω πουθενά µία έκκληση ούτε τώρα
δεν την βλέπω και δεν την ακούω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν βλέπεις, ε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Αντίθετα, λοιπόν, πριν
από λίγο, από αυτό εδώ το Βήµα, από τον δικό σας χώρο, κύριε
Κεγκέρογλου, τον εκπρόσωπό σας, ακούσαµε ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει, γιατί πρέπει να συγκληθούν όλα τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Το αιτιολογήσατε κιόλας, το δικαιολογήσατε. Τα λέω,
για να έχουµε καθαρές εξηγήσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έµαθες για την επιστολή Γενηµατά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ηρεµήστε, κύριε
Κεγκέρογλου. Ήπια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έµαθες για την επιστολή Γενηµατά;
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει; Δεν κατάλαβα. Ο κ. Κεγκέρογλου θα διακόπτει τον Υπουργό συνέχεια;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Κύριε Κεγκέρογλου, και
το δηµοψήφισµα θα γίνει και ταπεινά θέλω να διεκδικήσω και την
οµιλία µου να την ολοκληρώσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι και ταπεινά. Εσύ και η γυναίκα σου στην Κυβέρνηση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Αίσχος! Άντε τώρα!
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ! Μη διακόπτεται ο αγορητής.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Θα συνεχίσω. Και ελπίζω
θα µου επιτρέψει ο κ. Κεγκέρογλου να ολοκληρώσω την οµιλία
µου. Ευχαριστώ.
Μπαίνω τώρα σε αυτά που επίσης έχουν σηµασία. Γιατί οι
Υπουργοί, ο κ. Στρατούλης που το εισηγείται και ο κ. Σκουρλέτης
και µε τις τροπολογίες Βουλευτών και Υπουργών, έχουν φέρει
ένα νοµοσχέδιο που λύνει προβλήµατα, προωθεί λύσεις σε ζητήµατα καίριας σηµασίας και κάνει αλλαγές -όχι θεαµατικές, όχι
ιστορικές, αλλά καίριας σηµασίας- και µάλιστα σε κατεύθυνση
στοχευµένη, κατεύθυνση δικαιοσύνης, ισοτιµίας, αποκατάστασης αδικιών και ενίσχυσης της λειτουργικότητας σε µία σειρά ζητήµατα που παρέµεναν εκκρεµή ή που είχαν δηµιουργήσει
εµπλοκές.
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Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι δύο τροπολογίες που εισηγούµαι σήµερα εκ µέρους και πολλών άλλων Υπουργών και του
Υπουργού Οικονοµίας, του κ. Σταθάκη, και των υπολοίπων
Υπουργών που υπογράφουν αυτές τις τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα επιταχύνω, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία µε αριθµό 205 και ειδικό αριθµό 55 έχει επτά
άρθρα.
Στο άρθρο 1 παίρνουµε µία εντελώς καινοτόµα πρωτοβουλία
για την προστασία της ναυτικής εργασίας. Ξέρετε όλες και όλοι
-το έχετε ακούσει το τελευταίο διάστηµα- το δράµα της απλήρωτης ναυτικής εργασίας. Παρεµβαίνουµε -είναι σε εκκρεµότητα
και επεξεργασία που έχουµε εξαγγείλει και έχουµε θέσει σε διαβούλευση- για συνολικότερη ρύθµιση πάνω στο θέµα µε το συγκεκριµένο άρθρο. Και για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα
να εισπράττονται από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών
καλής εκτέλεσης σε επιδοτούµενες γραµµές της ακτοπλοΐας,
από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, όταν µια εταιρεία
αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές της υποχρεώσεις και εκπίπτει της συµβάσεως αυτής, οι εγγυητικές επιστολές, µε µια διαδικασία προβλεπόµενη, να καλύπτουν ένα
σηµαντικό µέρος, το µεγαλύτερο δυνατό και κατ’ αναλογία και
µε ρυθµίσεις που προβλέπονται, των απλήρωτων ναυτικών που
ήταν σε αυτά τα πλοία και που η εταιρεία τούς άφηνε απλήρωτους και δεν ανταποκρινόταν και προς το κράτος. Είναι για
πρώτη φορά που µια τέτοια ρύθµιση έρχεται µε τόσο άµεσο και
εύστοχο και ξεκάθαρο τρόπο.
Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, ρυθµίζεται µε επόµενη παράγραφο η δυνατότητα να απεµπλέκονται από την οµηρία.
Θα έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό το διάστηµα ότι σε πολλά
απ’ αυτά τα πλοία οι εργαζόµενοι είχαν κηρύξει επίσχεση εργασίας. Ήταν στη Σάµο το πλοίο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ». Οι εργαζόµενοι
ήταν µακριά από τις οικογένειές τους, δεν µπορούσαν να αφήσουν τον χώρο, να αναζητήσουν αλλού δουλειά, να ζήσουν αξιοπρεπώς, όσο µπορούν, παρά τη φτώχεια τους και το γεγονός ότι
για πολύ µεγάλο διάστηµα δεν έπαιρναν τις αµοιβές τους, να
αναζητήσουν κάποιον τρόπο. Ήταν όµηροι.
Τους απεµπλέκουµε. Μόλις κινηθεί η διαδικασία -και κινήθηκε
ήδη- της προβλεπόµενης από τον νόµο διαδικασίας κήρυξης του
πλοίου σε εγκατάλειψη από τον πλοιοκτήτη -και αυτή η διαδικασία ήδη τρέχει, µε την απόδοση από το ΝΑΤ τριών µηνιαίων µισθών- τουλάχιστον θα µπορούν να απεµπλακούν και να
αναζητήσουν αλλού δουλειά. Είναι κι αυτό µια πολύ σηµαντική
παρέµβαση.
Με το άρθρο 2 ρυθµίζεται ένα θέµα που είχε δηµιουργήσει
πολύ µεγάλη αδικία. Θεραπεύεται η δυσµενής διάκριση σε
βάρος του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας,
που αυτό το πολιτικό προσωπικό υποχρεώθηκε αδιακρίτως να
υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες», αν και παρόµοια διάταξη δεν
υφίσταται για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άµυνας,
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Να διευκρινίσουµε, για να µην υπάρχουν παρερµηνείες, ότι η
σχετική υποχρέωση διατηρείται για το πολιτικό προσωπικό που
συµµετέχει σε επιτροπές προµηθειών και σε λοιπές προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία θέσεις ευθύνης.
Το άρθρο 3 αφορά τον διαγωνισµό κατάταξης σαράντα εννέα
λιµενοφυλάκων. Επειδή πάρα πολλά ζητήµατα είχαν εγερθεί
γύρω από την εγκυρότητα αυτών των διαγωνισµών, έτσι όπως
είχαν γίνει στο παρελθόν και µας βασάνισε πάρα πολύ το θέµα
αυτό και για µεγάλο διάστηµα και για τις εξετάσεις των σηµαιοφόρων και για τις εξετάσεις των υπαξιωµατικών, αυτόν τον διαγωνισµό, που δεν είχε προκηρυχθεί, τον κρατήσαµε. Και είπαµε
ότι πρέπει να αλλάξουµε τους όρους, για να είναι πια απολύτως
διαφανής και ισότιµη η συµµετοχή όλων και να µην ξανακουστούν κατηγορίες και καταγγελίες διαβλητότητας στους διαγωνισµούς αυτούς.
Για να προχωρήσει αυτός ο διαγωνισµός και να καταστεί εφι-
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κτή η επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για την κατάταξη σαράντα εννέα δοκίµων λιµενοφυλάκων, που τους έχει ανάγκη το
Λιµενικό Σώµα, ήταν αναγκαία αυτή η ρύθµιση.
Ρυθµίζεται η αύξηση κατά ένα έτος του ορίου ηλικίας, ώστε
να µη µείνουν απ’ έξω αυτοί που από πέρυσι είχαν το δικαίωµα
να συµµετάσχουν και η παράταση µέχρι το τέλος του 2015 της
έγκρισης για την πρόσληψη των επιτυχόντων, ώστε πραγµατικά
να µπορέσει να µπει µπροστά ο διαγωνισµός.
Με το άρθρο 4 επιλύονται τυπικά κωλύµατα για την εύρυθµη
και αποτελεσµατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από προβλήµατα τεχνικά, που διαιωνιζόντουσαν. Δεν µπορεί για πολύ
καιρό τώρα να συνέλθει το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής
Αιγαίου και το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων Αιγαίου και εκκρεµούν, στοιβάζονται υποθέσεις
που δεν µπορούν να ελεγχθούν. Με αυτήν τη ρύθµιση τακτοποιείται το θέµα και θα τρέξουν όλες αυτές οι διαδικασίες, που
έχουν παγώσει αναγκαίες υποχρεώσεις του δηµοσίου απέναντι
σε πολίτες στην περιοχή του Αιγαίου.
Άρθρο 5: Είναι αναγκαίο κι εδώ να αποκατασταθεί η νόµιµη
λειτουργία του Συµβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, µετά από µια
αλλαγή που είχε γίνει στο οργανόγραµµα του Υπουργείου, η
οποία είχε δηµιουργήσει µια αγκύλωση και δεν µπορούσε νοµίµως να συγκληθεί αυτό το Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Τώρα, µε τη ρύθµιση που κάνουµε, αυτό τακτοποιείται και πολύ
σύντοµα το Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, που παίρνει σηµαντικές αποφάσεις και προωθεί θέµατα που έχουν σχέσεις µε
τα λιµάνια, θα µπορέσει να γίνει κατορθωτό.
Το άρθρο 6 εξασφαλίζει την έγκαιρη προµήθεια καυσίµων από
το Λιµενικό Σώµα για την Ελληνική Ακτοφυλακή, αλλά και από
τους πλοηγικούς σταθµούς. Έχει θεσµοθετηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση η ρύθµιση των γενικευµένων και συλλογικών προµηθειών.
Σωστή η κατεύθυνση. Είναι όµως ένας νόµος τελείως ανεφάρµοστος και είναι εντελώς αδύνατον να µπει σε µια σειρά. Έχουµε
βάλει όλες τις διαδικασίες, ώστε πολύ σύντοµα να γίνουν οι αναγκαίες νοµοθετικές αλλαγές και να τρέξει αυτός ο νόµος. Σωστή
η κατεύθυνση να γίνονται συνολικές προµήθειες, οικονοµία κλίµακας, µεγαλύτερος ορθολογισµός. Όµως, ορισµένες ανάγκες
είναι απολύτως πιεστικές και αναγκαίες.
Σε αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση κινείται το άρθρο 6, ώστε, εν
µέσω καλοκαιριού, µε την τουριστική κίνηση των λιµένων, µε τα
κρουαζιερόπλοια, αλλά και το Λιµενικό Σώµα µε τις αυξηµένες
ανάγκες του, να υπάρξουν νόµιµες και γρήγορες δυνατότητες
κάλυψης των διαδικασιών προµήθειας καυσίµων.
Τέλος, το άρθρο 7 αφορά την παράταση της σύµβασης που
υπάρχει ανάµεσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στην ΕΑΒ -την
«Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία»- σχετικά µε προµήθειες και
επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των εναερίων
µέσων του Λιµενικού Σώµατος. Τη βρήκαµε τη σύµβαση αυτή.
Έπρεπε να είχε επικαιροποιηθεί ήδη πριν αναλάβουµε. Βρεθήκαµε σε ασφυκτικά πιεστικές καταστάσεις. Κινδυνεύσαµε και κάναµε αγώνα δρόµου για να τη σώσουµε. Τη σώσαµε µε µεγάλες
προσπάθειες και µε εξοικονόµηση χρηµάτων και, µάλιστα, πολύ
σηµαντικού ποσού. Χρειάζεται να επεκταθεί η λειτουργία της
συµβάσεως αυτής, η ισχύς της, µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του
2015, ώστε να διασφαλιστεί η υποστήριξη των µέσων του Λιµενικού Σώµατος, κάτι που θα έπρεπε εγκαίρως να είχε γίνει από
την προηγούµενη κυβέρνηση και δεν είχε γίνει.
Για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχουν µερικά ζητήµατα που πρέπει να διορθωθούν µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, καταθέτω υπογεγραµµένο και από τον συναρµόδιο Υπουργό, έναν
κατάλογο νοµοτεχνικών βελτιώσεων, τις οποίες δεν νοµίζω ότι
χρειάζεται να διεξέλθω λεπτοµερέστερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Τελειώνω, µε την τροπολογία 222/71, η οποία υπήρχε ως άρθρο 2 στην τροπολογία µε
τα επτά άρθρα -τότε ήταν οκτώ- που σας προανέφερα. Απεσύρθη εξ ανάγκης, γιατί έπρεπε να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις.
Στο σηµείο αυτό να σας πω ότι απολογούµαι ενώπιον του Σώµατος. Η πρόθεση του Υπουργείου µας ήταν αυτές οι τροπολογίες να είχαν κατατεθεί πολύ πιο γρήγορα στην επιτροπή και να
είχατε όλοι οι Βουλευτές τη δυνατότητα να τις µελετήσετε και
να τις συζητήσουµε από την επιτροπή. Δεν κατέστη δυνατόν. Η
µία, αυτή την οποία σάς παρουσίασα λίγο πριν, κατατέθηκε την
ίδια µέρα σχεδόν ή την εποµένη, που έληξε και η δεύτερη ανάγνωση, και η άλλη, για την οποία µιλώ τώρα, αναγκαστικά απεσύρθη και ξανακατατέθηκε σήµερα. Αφορά ένα χρονίζον θέµα,
από την εποχή που υπήρχε η κατάρρευση της πλοιοκτήτριας
εταιρείας πριν από πολλά χρόνια, η οποία και άφησε εγκαταλελειµµένα επτά πλοία στο λιµάνι του Πειραιά. Δεν έχει νόηµα να
µιλάµε για ονόµατα.
Στη διαδικασία αποκατάστασης των δικαιωµάτων των ναυτικών
δικαιώθηκαν -και µε δικαστικές αποφάσεις και εν τοις πράγµασιοι ναυτικοί. Ορθά έγινε αυτό. Έµεινε από τότε µια εκκρεµότητα,
η οποία έχει δικαιωθεί από τα δικαστήρια. Υπάρχουν πλήρεις δικαστικές αποφάσεις -ορισµένες που εκκρεµούν, πρόκειται να
ολοκληρωθούν σύντοµα- για τα δικαιώµατα που είχαν οι εργαζόµενοι στα γραφεία αυτής της εταιρείας, οι υπάλληλοι και κάποιες άλλες κατηγορίες εργαζοµένων. Πρόκειται για
εκκρεµότητα που έχει καλυφθεί πλήρως µε δικαστικές αποφάσεις. Έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν, από προηγούµενους
Υπουργούς αλλά και από κόµµατα και Βουλευτές, να εισαχθεί
αυτή η τροπολογία. Είναι κάτι σαν το γεφύρι της Άρτας. Και αποτελεί υποχρέωση του ελληνικού Κοινοβουλίου να λύσει αυτό το
ζήτηµα.
Όλη η τροπολογία λεπτοµερέστατα θέτει ως προϋπόθεση
αυτά τα ζητήµατα, δηλαδή το να έχουν δικαιωθεί δικαστικά και
να έχουν υπάρξει όλες αυτές οι διαδικασίες. Τότε µόνο, µέσα
από την προβλεπόµενη διαδικασία -είτε µέσω συµβολαιογράφων
είτε µέσω δικαστικών φορέων, οργάνων- θα αποκατασταθούν και
θα πάρουν τα οφειλόµενα χρήµατα, τα οποία τούς έχει επιδικάσει ούτως η άλλως η δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ και συγγνώµη που µακρηγόρησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Προέδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κουτσούκο,
θέλετε τον λόγο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα δώσω αργότερα
τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, µε ανοχή. Βλέπω ότι είναι οµιλητής.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν θα κάνω χρήση της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να γίνει καθαρό αυτό που είπα από το Βήµα. Επειδή οι
στιγµές είναι πάρα πολύ κρίσιµες για τη χώρα µας και τον λαό
µας, είπα ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες υπέρβασης,
για να µην οδηγηθούµε στην καταστροφή και στη χρεοκοπία.
Είπα ότι βάση αυτής της υπέρβασης πρέπει να είναι η αλήθεια
και η ευθύνη.
Παρακολουθώ ότι αρκετά κυβερνητικά στελέχη, παρά το γεγονός ότι αντιλαµβάνονται το αδιέξοδο, προσπαθούν –πρώτοννα ενηµερώνουν λάθος τον ελληνικό λαό και –δεύτερον- να διαστρεβλώνουν τις θέσεις των άλλων.
Εγώ θέλω να πω στον κ. Δρίτσα ότι οι πρωτοβουλίες που έχει
πάρει το ΠΑΣΟΚ, έχουν να κάνουν ακριβώς µε το να πάµε στην
υπέρβαση και να αποφύγουµε την καταστροφή.
Γι’ αυτό η κ. Γενηµατά έστειλε επιστολή, κύριε Δρίτσα, και επικοινώνησε και µε αρκετούς σοσιαλιστές ηγέτες που συµµετέχουν στις κυβερνήσεις συνεργασίας, ζητώντας να υπάρξει
Σύνοδος Κορυφής, η οποία θα αποφασίσει την παράταση του
προγράµµατος και θα συζητήσει για µια νέα συµφωνία. Και είπα
ότι αυτή είναι µία πρόταση ρεαλιστική, που µπορεί να γίνει, σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αντίθεση µε την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας παράταση, η οποία, για να γίνει, υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις.
Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ καθαρό στις πρωτοβουλίες του. Και
αυτή την κρίσιµη ώρα, επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες
διαβουλεύσεις µεταξύ της Κυβέρνησης και των εταίρων µας, να
συµβάλετε όλοι σας, όλα τα κυβερνητικά στελέχη, σε αυτήν την
κατεύθυνση της αποτροπής της µεγάλης καταστροφής που θα
σηµάνει το δηµοψήφισµα της Κυριακής. Αυτή είναι η δική µας
ευθύνη αυτή τη στιγµή. Να αναλάβετε κι εσείς τη δική σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Θα πω µόνο µία φράση,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κουτσούκο, δεν θα αµφισβητήσω τη δική σας προσέγγιση για το αν στο παρά πέντε ξεκινάτε κάποιες προσπάθειες.
Και τώρα καλοδεχούµενες. Μη ζητήσετε, όµως, υποταγή, όπως
κάνετε στο εσωτερικό της χώρας, όχι απ’ αυτήν την Κυβέρνηση,
αλλά από τον ελληνικό λαό. Πάρτε καθαρή θέση απέναντι στις
προτάσεις των δανειστών!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέµε για συνεννόηση και θέλει να
σκοτωθούµε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού): Πάρτε καθαρή θέση απέναντι στις προτάσεις των δανειστών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τα είπαµε πριν
αυτά.
Ο Υπουργός κ. Δηµήτρης Στρατούλης έχει τον λόγο για πέντε
λεπτά.
Σας φτάνουν πέντε λεπτά, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να κλείσω τις εκκρεµότητες, για να είµαι συνεπής
απέναντι στην Ολοµέλεια και στις πολιτικές δυνάµεις πριν αρχίσουµε την κατ’ άρθρο συζήτηση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπαµε ότι στις
δώδεκα η ώρα θα έχουµε τελειώσει και θα έχουµε ψηφίσει.
Έχουν περάσει δύο ώρες…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ναι, αλλά δεν φταίει ο Υπουργός γι’ αυτό.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ο κ. Δρίτσας έφερε νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αν το είχαµε κάνει εµείς αυτό, θα είχε
γίνει της τρελής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Αφήστε το αυτό,
κύριε Γρηγοράκο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τροπολογίες-νοµοσχέδια. Δεν µιλάµε όµως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Mε τον κ. Κακλαµάνη είχαµε συνεννοηθεί ότι στις δώδεκα η ώρα θα έχουµε ολοκληρώσει. Είναι
έτσι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μάλιστα, κύριε Γρηγοράκο.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα πει ότι, πριν αρχίσουµε την
κατ’ άρθρο συζήτηση, θα σας έχω ενηµερώσει πλήρως για το
ποιες βουλευτικές τροπολογίες κάνω αποδεκτές, όπως το έκανα
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στην πρώτη µου εισήγηση, και φυσικά για όλες τις υπουργικές,
όπως ανέφερα.
Είχαν µείνει τρεις εκκρεµότητες που σας είπα ότι πριν αρχίσουµε την κατ’ άρθρο συζήτηση θα τις διευκρινίσω.
Εκκρεµότητα πρώτη: Έχουν κάνει ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο
Δερµιτζάκης, ο Καραγιάννης και λοιποί, πολλοί Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, µια τροπολογία για τη ρύθµιση διατάξεων για τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρία, αναφορικά µε την εκµετάλλευση του επιβατηγού δηµόσιας χρήσης. Δηλαδή, αυτοί που
έχουν άδεια για επιβατηγό δηµόσιας χρήσης, εφόσον έχουν αναπηρία πάνω από 67%, να επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση µόνιµη µεταφορά της έδρας του αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης από τον
δήµο στον οποίο κυκλοφορεί σε έτερο δήµο επιλογής του ιδιοκτήτη αυτού του αυτοκινήτου, εντός, όµως, της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.
Κύριε Πρόεδρε, είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 195 και
ειδικό 46, κατατέθηκε στις 26 Ιουνίου από τους Βουλευτές τους
οποίους ανέφερα και γίνεται αποδεκτή, εφόσον συνεννοήθηκα
µε τον κ. Σπίρτζη, που είναι συναρµόδιος Υπουργός και την κάνει
αποδεκτή και ο ίδιος.
Η δεύτερη από τις τρεις εκκρεµότητες είναι ότι είµαι στην
πολύ ευχάριστη θέση να κάνω αποδεκτή µία τροπολογία, την
οποία συνυπογράφω µε άλλους τέσσερεις Υπουργούς, στην
οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφός µου Υπουργός, ο κ. Δρίτσας.
Δεν είναι η πρώτη µε τα έξι σηµεία, που είχα κάνει ήδη αποδεκτή
από το πρωί, αλλά η δεύτερη, η οποία αφορά τις αξιώσεις που
έχουν εργαζόµενοι που τα πλοία στα οποία δούλευαν ή οι επιχειρήσεις που είχαν τα πλοία χαρακτηρίστηκαν «ναυάγια».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ποιος είναι ο αριθµός, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Πρόεδρε, είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 222 και ειδικό 71.
Με αυτήν την υπουργική τροπολογία, η οποία είναι δική µου,
του κ. Δρίτσα, του κ. Σταθά και του κ. Σκουρλέτη και του κ. Παρασκευόπουλου, λύνεται αυτό το πρόβληµα, δηλαδή θωρακίζονται οι αξιώσεις των εργαζοµένων που ήταν ή σε πλοία ή
διοικητικοί ή οικονοµικοί ή άλλοι υπάλληλοι σε αυτές τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «ναυάγια», έβγαλαν
δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες και υπήρχε κενό νόµου να ικανοποιηθούν. Ήταν µια τροπολογία την οποία µετ’ επιµονής
έχουµε φέρει πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –εγώ, ο Πρόεδρος
κ. Μητρόπουλος, η κ. Χαραλαµπίδου, ο κ. Καραγιαννίδης και
άλλοι που δεν θυµάµαι- και Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η οποία, δυστυχώς, δεν είχε γίνει αποδεκτή από
προηγούµενες κυβερνήσεις.
Νοµίζω ότι λύνει ένα πρόβληµα και κυρίως ικανοποιεί τον
αγώνα των εργαζοµένων, που συνεχώς µας έλεγαν ότι πρέπει να
αποδοθεί δικαιοσύνη και να καλυφθεί αυτό το κενό του νόµου.
Εποµένως είµαι σε αυτήν την ευχάριστη θέση να πω ότι γίνεται
αποδεκτή αυτή η τροπολογία. Αφορά κυρίως τους εργαζόµενους
του κ. Αγούδηµου, αλλά και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών που
είχαν το πρόβληµα αυτό.
Όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο, επίσης είµαι στην ευχάριστη θέση να αποδεχθώ µια κοινή τροπολογία που έχουν καταθέσει οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στάθης Λεουτσάκος, η
Δέσποινα Χαραλαµπίδου, ο Χρήστος Καραγιαννίδης και ο Ιωάννης Σταθάς, τη µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό 72, µε την οποία
κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου δύο υπουργικές αποφάσεις
που είχα την τιµή τις τελευταίες µέρες µαζί µε άλλους συναρµόδιους Υπουργούς να υπογράψω.
Με µία από αυτές, όλοι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κοµίστρου στα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς. Για τη χορήγηση της δωρεάν
αυτής µεταφοράς εφαρµόζεται η παράγραφος τάδε του άρθρου
6 του ν.3920/2011, το άρθρο 10 του ν.2963/2001 και η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν.4313/2014 κατ’ αντιστοιχία. Διαγράφονται διοικητικά πρόστιµα που έχουν υποβληθεί έως και
σήµερα σε αυτούς τους ανέργους για µη καταβολή κοµίστρου,
ακόµα και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και η εί-
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σπραξή της σύµφωνα µε τον ΚΕΔΕ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ )
Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό το πρώτο µέρος αυτής της
τροπολογίας καθώς και το δεύτερο. Οι άνεργοι έχουν δωρεάν
κόµιστρο στα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς επ’ αόριστον.
Και για τις µέρες που θα είναι κλειστές οι τράπεζες, µέχρι την
Τρίτη, απλά µε αυτή την τροπολογία κυρώνουµε την κοινή
υπουργική απόφαση που είχαµε βγάλει πολλοί Υπουργοί, µεταξύ
των οποίων κι εγώ, ότι αυτές τις ηµέρες όσοι χρησιµοποιούν δηµόσια µέσα µεταφοράς δικαιούνται να µην πληρώνουν κόµιστρο.
Νοµίζω ότι είναι σηµαντική αυτή η κύρωση των δυο υπουργικών αποφάσεων µε νόµο. Δείχνει την κοινωνική ευαισθησία της
Κυβέρνησης και δείχνει ότι, παρά τους εκβιασµούς, τις απειλές,
ακόµα και τον εξαναγκασµό από τους δανειστές λόγω µη έγκρισης από το Eurogroup της σύντοµης παράτασης που ζήτησε η
Κυβέρνηση της δανειακής σύµβασης, η Κυβέρνηση µε ευαισθησία αντιµετωπίζει τα προβλήµατα των πιο ευάλωτων, των πιο
αδύναµων στρωµάτων του λαού µας.
Γνωρίζετε καλά –σας έχω ενηµερώσει από χθες και τηρώ και
ως ο αρµόδιος Υπουργός πλήρως το χρονοδιάγραµµα- ότι κάνουµε τα αδύνατα δυνατά, ανθρωπίνως, πολιτικά και οικονοµικά,
ώστε και οι συνταξιούχοι έγκαιρα, στην ώρα τους να έχουν τις
συντάξεις τους. Γι’ αυτό, απ’ ό,τι γνωρίζετε, αύριο ανοίγουν και
χίλια υποκαταστήµατα των τραπεζών σε όλη την Ελλάδα.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µε το εξής: Άκουσα ολόκληρη την
κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου. Δυστυχώς, ορισµένες
πολιτικές δυνάµεις επαναλαµβάνουν ότι, αν γίνει το δηµοψήφισµα και πει ένα ηχηρό, πάνδηµο, συντριπτικά πλειοψηφικό «όχι»
ο ελληνικός λαός, θα έρθουν οι δώδεκα πληγές του Φαραώ στην
Ελλάδα ή ότι ήρθαν αυτές οι πληγές του Φαραώ επειδή η Κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει τη γνώµη του ελληνικού λαού για το
παρόν και το µέλλον του. Η κόλαση δεν ήρθε στη χώρα µας τη
Δευτέρα, που ήταν η πρώτη εργάσιµη µέρα. Και παρά το ότι ήταν
κλειστές οι τράπεζες, εκατοντάδες χιλιάδες λαού σε όλη την Ελλάδα -όχι µόνο στο Σύνταγµα- όχι απλά δεν φοβήθηκαν, όχι απλά
δεν τρόµαξαν, όχι απλά είπαν «δεν θα κλάψουµε, δεν θα φοβηθούµε», αλλά κατέβηκαν και σε διαδηλώσεις, απαιτώντας να σταµατήσει η µνηµονιακή λιτότητα, απαιτώντας να υπάρξει
αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, απαιτώντας να υπάρξει βαθιά
διαγραφή του δηµόσιου χρέους, για να έχει παρόν και µέλλον
και η πατρίδα και ο λαός αλλά κυρίως τα παιδιά µας.
Έτσι θα συνεχίσουµε µέχρι την τελευταία µέρα, την Κυριακή.
Και ο λαός µας την Κυριακή µε την ψήφο του θα επιβεβαιώσει
ότι η µνηµονιακή καταστροφή, οι πολιτικές της λιτότητας και η
µετατροπή της χώρας µας σε «Μπανανία», σε αποικία και σε προτεκτοράτο της τρόικας θα γίνει παρελθόν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά και την οµιλία του κυρίου
Υπουργού κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής
του σχεδίου νόµου…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µιλήσω κι εγώ, για να αναλύσω τις άλλες
τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν το είχατε δηλώσει
προηγούµενα. Ο κ. Μητρόπουλος, που µε ενηµέρωσε παραδίδοντάς µου την Έδρα, µου είπε ότι µετά τον κ. Στρατούλη προχωράµε σε ψηφοφορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ο κ. Πετράκος έχει τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Υπουργός
πρέπει να µιλήσει τώρα, για να ξέρει και η Υπηρεσία ποιες τροπολογίες γίνονται αποδεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει. Σας είπα ότι
ο κ. Μητρόπουλος µου είπε ότι µετά τον κ. Στρατούλη έχει γίνει
συνεννόηση να τελειώσει. Αν δεν ισχύει αυτό που µου είπε ο κ.
Μητρόπουλος, έχει τον λόγο η κ. Υπουργός για τρία λεπτά.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα τα πω
πολύ γρήγορα, γιατί τα έχουµε πει πολλές φορές.
Έχουµε καταθέσει µε τον Παναγιώτη τον Σκουρλέτη την τροπολογία µε γενικό αριθµό 213 και ειδικό 62, στην οποία εισάγεται
σύγχρονη ορολογία µε σαφές περιεχόµενο στο πλαίσιο ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ξέρετε.
Η δεύτερη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 214 και ειδικό
63. Αφορά θέµατα της Διαρκούς Επιτροπής ως προς την προστασία και αρωγή θυµάτων εγκληµάτων, τον ορισµό γραµµατέα
και αναπληρωτή για τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής, που
µέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατή η λειτουργία της, και τη
µετονοµασία των σχετικών Υπουργείων και νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου του παραρτήµατος του π.δ. 233/2003.
Τρίτον, η υπ’ αριθµόν 219 τροπολογία µε ειδικό αριθµό 68
«Ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία του Σικιαρίδειο Ιδρύµατος
Απροσαρµόστων Παίδων». Θεωρήσαµε ότι είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε αυτό για δυο λόγους. Ο ένας ήταν διότι υπήρχαν ατέλειες κατά τη νοµοτεχνική επεξεργασία της
προηγούµενης τροπολογίας και ο δεύτερος ήταν επειδή θέλουµε
να εφαρµόσουµε χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση κρατικών
επιχορηγήσεων…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι τροπολογίες
αυτές είναι εµπρόθεσµες; Με όλον το σεβασµό, είχατε αρχίσει
την ψηφοφορία και διακόψατε. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό! Τι συνέβη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν συµφωνήσαµε
τρία λεπτά; Δεν διατυπώθηκε καµµία αντίρρηση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ποτέ δεν γίνεται αυτό! Τέλος πάντων, είναι εµπρόθεσµες οι τροπολογίες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν δικαιούται να
διακόπτει την κυρία Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Μάλιστα. Ευχαριστώ,
κύριε Γρηγοράκο. Είπαµε να µιλήσει τρία λεπτά η Υπουργός.
Συνεχίζετε, κυρία Φωτίου, και ολοκληρώνετε, φυσικά, στην
ώρα σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Έτσι είναι ο Κανονισµός της Βουλής. Γιατί αν δείτε τις ψηφοφορίες, θα δείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει, κύριε Γρηγοράκο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Γρηγοράκο, τις έχουµε διανείµει τις τροπολογίες από νωρίς σήµερα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Και τι σηµαίνει αυτό, επειδή τις
έχετε διανείµει; Διακόπτεται η ψηφοφορία ποτέ; Ήταν περαιωµένη η συζήτηση και διακόψατε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Γρηγοράκο, µε συγχωρείτε, εγώ κάθοµαι στη θέση µου…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Θα µπορούσατε να πάρετε τον
λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρία Υπουργέ, δεν
απευθύνεστε στον κ. Γρηγοράκο. Συνεχίζετε την οµιλία σας.
Συνεχίστε την οµιλία σας, παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λοιπόν, θα
διαβάσετε την ουσία των τροπολογιών…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν υπάρχει λόγος να
φωνασκείτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …και δεν
νοµίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβληµα επί της ουσίας.
Τελειώνω πολύ γρήγορα και θα επανέλθω στην κατ’ άρθρο συζήτηση για να τις αναλύσω, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ξέρετε ότι είναι
απολύτως σύννοµες και κατεπείγουσες και διευκολύνουν τη λειτουργία όλων αυτών των προνοιακών ιδρυµάτων.
Η επόµενη είναι η 220 µε ειδικό αριθµό 69, η οποία αφορά δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης», το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΚΚΑ δηλαδή. Εδώ διορθώνουµε µια εσφαλµένη υπόθεση, που
τις µισθοδοτικές καταστάσεις τις υπογράφει ο Πρόεδρος του
ΕΚΚΑ, αντί αυτού που γίνεται σε όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Και τέλος, η τροπολογία 221 µε ειδικό αριθµό 70, που εδώ όπως ξέρετε και θα αναπτύξω- εξειδικεύουµε ειδικότερα τον
νόµο για την εξυγίανση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
προνοιακού χαρακτήρα. Τον εξειδικεύουµε γιατί και δεν µπορούσε να εφαρµοστεί και γιατί έχει µεγάλα προβλήµατα.
Θα επανέλθω, µόλις µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά
ζητήµατα».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εποµένως εισερχόµεθα στη συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου και προτείνω –σύµφωνα και µε
µια συνεννόηση που έχει γίνει- να συζητηθούν τα άρθρα και οι
τροπολογίες ως µία ενότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 101 και 103
της παραγράφου 3 του Κανονισµού της Βουλής.
Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι η επί των άρθρων συζήτηση και ψήφιση γίνεται διαδοχικά µε τη σειρά που έχουν στο κείµενο του
νοµοσχεδίου κατ’ άρθρο 101 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής, η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών της
συζήτησης άρθρου µπορεί να συζητηθεί από την έναρξη της συζήτησης του άρθρου αυτού έως το τέλος της οµιλίας του τέταρτου κατά σειρά οµιλητή. Εγγραφές που γίνονται µετά το τέλος
της οµιλίας του τέταρτου οµιλητή και ως την ολοκλήρωση των
πρωτολογιών κάθε άρθρου ισχύουν µόνο ως δευτερολογίες, που
προτάσσονται από τις δευτερολογίες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, άρθρο 102 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής.
Δικαίωµα δευτερολογίας στην κατ’ άρθρο συζήτηση έχουν
µόνο όσοι πρωτολόγησαν και εφόσον το ζητήσουν ως το τέλος
του σταδίου της δευτερολογίας κάθε άρθρου, άρθρο 102 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι αγορεύσεις στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νοµοσχεδίου
διέπονται από το άρθρο 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι η διάρκεια οµιλίας των εγγεγραµµένων σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Κανονισµού δεν µπορεί να
υπερβεί τα τέσσερα λεπτά της ώρας για την πρωτολογία και τα
δύο λεπτά της ώρας για τη δευτερολογία, άρθρο 103 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής.
Στη συζήτηση αυτή οι Υπουργοί και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ακούγονται όποτε ζητήσουν τον λόγο για
τέσσερα λεπτά της ώρας την πρώτη φορά και για τρία λεπτά της
ώρας την κάθε επόµενη φορά. Οι δε Αναπληρωτές των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων δικαιούνται επίσης να οµιλήσουν για τέσσερα λεπτά την πρώτη φορά και τρία λεπτά για
δύο ακόµη φορές, άρθρο 103 παράγραφος 2 του Κανονισµού
της Βουλής.
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Εάν κατ’ εξαίρεση η συζήτηση γίνεται κατά ενότητες άρθρων,
ο χρόνος οµιλίας που προανέφερα διπλασιάζεται. Η Βουλή αποφασίζει µε πρόταση του Προέδρου την περαιτέρω αύξηση του
χρόνου οµιλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 103 παράγραφος 3 του
Κανονισµού της Βουλής.
Η πρόταση εποµένως είναι η διαδικασία να διεξαχθεί ως εξής:
Θα ξεκινήσουµε µε τις οµιλίες των εισηγητών, θα ακολουθήσουν
οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων και των τροπολογιών. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές από τη
συνεδρίαση επί της αρχής -θα έχουν µια προτεραιότητα, όπως
γίνει συνεννόηση- οι οποίοι θα µιλήσουν επί της αρχής και επί
των άρθρων µαζί και των τροπολογιών και θα ακολουθήσουν
όσοι τυχόν εγγραφούν επί των άρθρων.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Μισό λεπτό, κύριε Γρηγοράκο.
Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, να ξεκινήσουµε µε αυτήν τη
σειρά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Επί τίνος θέλετε τον
λόγο, κύριε Κυριακάκη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ορίστε, κύριε Κυριακάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ο κ. Κακλαµάνης το πρωί, επειδή
είχαν µιλήσει πάρα πολλοί λίγοι Βουλευτές στη διαδικασία την
πρωινή, είχε πει ότι θα εξαντλούνταν οι πέντε ακόµα Βουλευτές
που είναι να µιλήσουν και µετά θα γίνουν οι εισηγήσεις και οι επί
των άρθρων οµιλίες.
Άλλωστε, ο καθένας µπορεί να βάλει την κάρτα του τώρα και
να µιλήσει επί των άρθρων. Να µιλήσουν οι πέντε εναποµείναντες
Βουλευτές.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Συµφωνώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό, κύριε Κυριακάκη.
Θέλετε να συνεχιστούν οι οµιλίες επί της αρχής;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό.
Ο κ. Γρηγοράκος έχει τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έγινε συµφωνία
το πρωί, γιατί γίνεται αυτό σε πολλά νοµοσχέδια και γινόταν και
παλιά και συνέχεια, όταν δεν εξαντλείται ο κατάλογος, οι εναποµείναντες Βουλευτές να παίρνουν την οµιλία τους επί των άρθρων, αλλά να µιλάνε και επί της αρχής και επί των άρθρων µαζί.
Έτσι, λοιπόν, είχαµε συµφωνήσει µε τον κ. Κακλαµάνη ότι στις
12:00, έστω 12:30 –όλοι συµφωνήσαµε στη Βουλή- να τελειώσει
το νοµοσχέδιο και οι εναποµείναντες από εµάς Βουλευτές να
προηγηθούµε όλων, να βάλουν όµως και οι άλλοι συνάδελφοι τις
κάρτες τους, εφόσον θέλουν δευτερολογίες, να µιλήσουν. Μπορεί η κυρία συνάδελφος εδώ να θέλει να δευτερολογήσει. Να
βάλει την κάρτα της και να µιλήσει µετά από εµάς.
Εµείς, όµως, θα µιλήσουµε µαζί και για τις δύο ενότητες και
επί της αρχής και επί των άρθρων και έτσι θα τελειώναµε, για να
µην πάµε και ξαναβάλουµε τα χαρτιά µας. Αυτό είπαµε µε τον κ.
Κυριακάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Επί των άρθρων και επί
της αρχής πριν να µιλήσει ο εισηγητής επί των άρθρων;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Μετά τον εισηγητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει, µετά τον εισηγητή.
Τώρα έχει τον λόγο ο κ. Ζαχαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
κυρία Υπουργέ, βρισκόµαστε σε µια περίοδο κατά την οποία η
χώρα µας και η Κυβέρνηση βάλλονται από διάφορες µεριές. Παρακολουθούµε µέρες τώρα ένα κρεσέντο τροµοκρατίας από τα
εγχώρια και διεθνή µέσα, που έχουν σκοπό να µην οδηγηθεί ο
ελληνικός λαός ψύχραιµος στην κάλπη του δηµοψηφίσµατος.
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Μόλις χθες παρακολουθούσαµε τον ωµό εκβιασµό προς τον ελληνικό λαό να εκπορεύεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, οι
οποίοι πήραν θέση για το ελληνικό δηµοψήφισµα, ενώ δεν
έπρεπε. Βλέπουµε να εξελίσσεται µια εκστρατεία φόβου, µε
κοινό βηµατισµό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε επίδοξο θύµα
την ίδια τη δηµοκρατία µέσω της υφαρπαγής ενός πανικόβλητου
«ναι».
Ας µη γελιούνται, όµως, ούτε οι Έλληνες ούτε οι ξένοι εκβιαστές. Ο ελληνικός λαός έδειξε χθες µε τη συγκλονιστική του παρουσία στο Σύνταγµα και σε όλες τις πλατείες της χώρας πως
θα δώσει τη µάχη για την υπεράσπιση των αξιών της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της δηµοκρατίας. Άλλωστε, ο λαός
µας έχει µακρά περίοδο αγώνων, µε τους οποίους κατοχύρωσε
και υπεράσπισε τα δικαιώµατα, όπως και το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση, το οποίο διαπραγµατεύεται το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα για ένα νοµοσχέδιο µε διατάξεις
που ανακουφίζουν τα άτοµα µε αναπηρία, που απλοποιούν όλο
τον µηχανισµό που διέπει τη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας για ασφαλιστικά ζητήµατα που ρυθµίζονται µε
µέτρα ευεργετικά, µε µέτρα κατανόησης των κοινωνικών αναγκών. Ένα νοµοσχέδιο που παραπέµπει σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα και ανακουφίζει τους ασφαλισµένους,
κυρίως στις ασφαλιστικές τους εισφορές, ασφαλισµένους δεκάδων ταµείων, χιλιάδες ασφαλισµένους απ’ αυτούς που ανήκουν
στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ ως και ταµεία των τεχνικών Τύπου, των
δηµοσιογράφων, των εργαζοµένων στο ΚΕΘΕΑ και τον ΗΣΑΠ,
των εφηµεριδοπωλών, των πωλητών λαϊκών λαχείων, ένα νοµοσχέδιο δηλαδή που αφορά τον κόσµο της εργασίας, τον κόσµο
των εργαζοµένων και των αυταπασχολουµένων, που αναδεικνύει
και επιλύει τα προβλήµατά τους.
Θέλω να πω εδώ ότι ακόµη και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή παρουσιάζει µε ιδιαίτερο τρόπο την αρτιότητα της αιτιολογικής έκθεσης του νοµοσχεδίου και συµφωνεί µε την αναφορά
της και την ιστορικότητα που προσδίδει στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος. Το νοµοσχέδιο τελικά αποκαθιστά και τις
συντάξεις δεκάδων χιλιάδων υπερηλίκων που σφαγιάστηκαν από
τα µνηµονιακά µέτρα.
Άρα, λοιπόν, σήµερα συζητάµε για τις ανάγκες και τα προβλήµατα των ανθρώπων. Είναι η καίρια απάντηση του ελληνικού Κοινοβουλίου στις πιέσεις και τους εκβιασµούς και πρέπει εµείς, οι
Έλληνες Βουλευτές, να είµαστε περήφανοι γι’ αυτήν τη διαδικασία, που απαντά κατευθείαν στα τελεσίγραφα των δανειστών, τελεσίγραφα και εκκλήσεις για ένα πανικόβλητο «ναι», που σηµαίνει
-όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση- µείωση των δαπανών της
πρόνοιας κατά 0,5% του ΑΕΠ, επανεξέταση των επιδοµάτων, οικογενειακών και αναπηρίας, σηµαίνει αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών ή µείωση των συντάξεων, σηµαίνει επιβολή ποινών σε
όσους αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία, σηµαίνει επιβολή
ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος από την 1-1-2016 σε όλα τα επικουρικά ταµεία και κυρίως σηµαίνει κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Εµείς απαντάµε µε ένα νοµοσχέδιο για ανακούφιση και απλοποίηση των διατάξεων που διέπουν την ασφάλιση. Δίνουµε λύση
στα προβλήµατα των ανθρώπων και συνεχίζουµε σ’ αυτό που άρχισε η Κυβέρνηση, στον δρόµο για την αντιµετώπιση της φτώχειας, της ακραίας φτώχειας πριν, των εργαζοµένων και των
ασφαλισµένων σήµερα. Απαντάµε µε αξιοπρέπεια, µε υπερηφάνεια στις ασφυκτικές πιέσεις και τις προκλήσεις των δανειστών.
Το νοµοσχέδιο έρχεται να αποκαταστήσει αδικίες και αδυναµίες του ασφαλιστικού συστήµατος. Υπήρχαν πολλά χρόνια, αυξήθηκαν όµως στην περίοδο του µνηµονίου, οξύνοντας τα
προϋπάρχοντα προβλήµατα τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες.
Σε µια περίοδο που η Κυβέρνηση πιέζεται να µην εφαρµόσει
το πρόγραµµά της, αποδεικνύουµε εµπράκτως ότι η υπεράσπιση
των αναγκών των πολιτών και το ξήλωµα των µνηµονιακών µέτρων της λιτότητας και της συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους είναι ζητήµατα αξιακά, ζητήµατα από τα οποία δεν
µπορούµε να πάµε ούτε ένα βήµα πίσω.
Με τα δώδεκα πρώτα άρθρα του πρώτου κεφαλαίου επιχειρείται να ανακουφιστούν οι πολίτες που ανήκουν στην κατηγορία
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των ατόµων µε αναπηρία και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που
αφορούν την απόδοση επιδοµάτων αναπηρίας. Μεγάλη αλλαγή
στις υπάρχουσες διαδικασίες φέρνουν τα δύο πρώτα άρθρα, µε
τα οποία θεσµοθετείται η µία και µοναδική διάγνωση της αναπηρίας για κάθε χρήση.
Τα προηγούµενα χρόνια χαρακτηρίζαµε τα ΚΕΠΑ, δηλαδή τα
κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, ως τόπους αιχµαλωσίας δεκάδων χιλιάδων ατόµων µε αναπηρία, ως θεσµούς προσβολής κάθε
επιστηµονικής δεοντολογίας και ανθρωπιστικής συµπεριφοράς,
κυρίως όµως ως κορυφαία γραφειοκρατικά σχήµατα, που ανέλαβαν εργολαβικά να περικόψουν τις αναπηρικές συντάξεις και
τα επιδόµατα, σύµφωνα µε τις µνηµονιακές επιταγές.
Με την απλοποίηση του µηχανισµού απόδοσης πιστοποίησης
αναπηρίας για τη λήψη προνοιακών επιδοµάτων, µε τη συµβολή
της τοπικής αυτοδιοίκησης, το νοµοσχέδιο προχωρά σε µια σηµαντική καινοτοµία απλοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί
από τους συµπολίτες µας θα ανακουφιστούν, αφού θα πάψουν
να σύρονται σε µπαράζ εξετάσεων από διαφορετικές Υπηρεσίες,
µε αντικρουόµενες πολλές φορές µεταξύ τους γνωµατεύσεις.
Η επιλογή, όµως, δεν απαλλάσσει µόνο τα άτοµα µε αναπηρία
από τη γραφειοκρατία, αλλά επιπλέον λειτουργεί και προς όφελος των ίδιων των Υπηρεσιών και του διοικητικού και ιατρικού
προσωπικού, που επιβαρύνεται µε επιπλέον φόρτο εργασίας.
Με το άρθρο 3 καταργείται για τους ανασφάλιστους πολίτες
και για όσους αιτούνται προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας το παράβολο των 46 ευρώ για τη χρήση των υπηρεσιών του ΚΕΠΑ.
Το άρθρο 4 αναπροσαρµόζει την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, ώστε να µπορέσει να πραγµατοποιήσει αποτελεσµατικά
το έργο της, µε την επικαιροποίηση και την αναπροσαρµογή του
Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, που ξέρουµε πόσο άδικος είναι και πόσο επείγον είναι το ζήτηµα της
αναπροσαρµογής, ώστε να περιλάβει τα ποσοστά µε την επιστηµονική εγκυρότητα και να διευρύνει κυρίως τον πίνακα των αναπηριών που δεν χρειάζονται επανεξέταση και σύρουν τους
αναπήρους κάθε τόσο στα κέντρα πιστοποίησης.
Το άρθρο 6 ανταποκρίνεται στο εύλογο δικαίωµα της ΕΣΑµεΑ
και της Ανώτατης Γενικής Συνοµοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος να συµµετέχουν στο Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µια ρύθµιση που πιστεύουµε ότι εξασφαλίζει την αντιπροσώπευση και τον έλεγχο
όλων των εργαζοµένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το άρθρο 7 καταργεί την απάνθρωπη ρύθµιση της συγκυβέρνησης του κ. Σαµαρά για τη στέρηση του επιδόµατος τετραπληγικών-παραπληγικών, καθόσον είναι µέσα σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα, και επανερχόµαστε στην πρότερη διατύπωση για τον
ένα µήνα.
Το άρθρο 9 δίνει παράταση στη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης, σε περίπτωση που η γνωµάτευση των ΚΕΠΑ καθυστερεί
χωρίς να έχει υπαιτιότητα ο δικαιούχος.
Πάµε στο δεύτερο κεφάλαιο, µε τα άρθρα 13 έως 19, που στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής, που µε ευθύνη των εργοδοτών και των συµµάχων τους στις προηγούµενες
κυβερνήσεις αποτέλεσε µια µεγάλη πληγή του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν στόχευαν να πατάξουν το φαινόµενο, όπως φαίνεται και από τα µηδαµινά
αποτελέσµατα. Αντίθετα, η αποδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών συµβάδιζε µε τη µείωση των συντάξεων και την αύξηση
των ορίων ηλικίας. Ερχόµαστε να επέµβουµε αποτελεσµατικά και
να λύσουµε το πρόβληµα.
Στο άρθρο 13 προβλέπεται, λοιπόν, η δηµιουργία ειδικού σώµατος ελέγχων των εργοδοτών για χρονικές περιόδους όπως
είναι το καλοκαίρι και εργασιακούς χώρους όπως είναι κυρίως οι
τουριστικές επιχειρήσεις, όπου παρατηρείται ένταση των φαινοµένων της φοροδιαφυγής και της µαύρης εργασίας, χωρίς οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί να µπορούν να παρέµβουν ουσιαστικά.
Στο τρίτο κεφάλαιο, που αφορά τα άρθρα 14 έως το ακροτελεύτιο, υπάρχουν διατάξεις που ρυθµίζουν και θεραπεύουν επιµέρους αδικίες και αστοχίες του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Με το άρθρο 25 δίνεται η δυνατότητα στους αντιρρησίες συνείδησης να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης τον χρόνο φυλάκισης στην οποία καταδικάζονταν λόγω της αντίρρησής τους
ως το 1997.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το άρθρο 26 περιλαµβάνει ρύθµιση η οποία είναι πολύ ουσιαστική. Καθιερώνει την απλή αναλογική ως σύστηµα εκλογών των
οργανώσεων των συνταξιούχων. Και είναι –πιστεύω- κορυφαίο
αίτηµα του συνταξιουχικού κινήµατος. Στο άρθρο 30 ερχόµαστε
να θεραπεύσουµε τα µνηµονιακά κατορθώµατα της συγκυβέρνησης Σαµαρά, ακυρώνοντας τις διατάξεις µε τις οποίες χιλιάδες
ανασφάλιστοι υπερήλικες έχασαν τη σύνταξή τους λόγω της αυστηροποίησης των κριτηρίων, πολίτες που κατά κανόνα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση και η καταβολή της
παροχής αποτελεί όρο επιβίωσης.
Με το άρθρο 37 δροµολογείται η απεµπλοκή χιλιάδων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ από το αδιέξοδο λόγω οφειλών
τους προς τους οργανισµούς και ρυθµίζονται σε ποσό έως και
πενήντα χιλιάδες -σε σχέση µε δεκαπέντε και είκοσι χιλιάδες που
ήταν µέχρι σήµερα- η δυνατότητά τους να συµψηφίσουν τις οφειλές µε τη σύνταξή τους σε εξήντα ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Με το άρθρο 38 επιχειρείται να ελαφρυνθούν οι εργαζόµενοι
των κλάδων του ΕΤΑΑ από τις µεγάλες εισφορές που αντιστοιχούν στα ταµεία τους και οδηγούν αρκετούς απ’ αυτούς -ιδιαίτερα τους νέους ασφαλισµένους, που δεν έχουν δουλειά, που
δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές- ακόµη και στη διαγραφή από το ταµείο. Φανταστείτε ότι
καταβάλλουν µέχρι σήµερα εισφορές πάρα πολλοί απ’ αυτούς
χωρίς να έχουν καν εισόδηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, λέµε «ναι» στο
νοµοσχέδιο σήµερα. Λέµε ηχηρό και περήφανο «όχι» στο δηµοψήφισµα της Κυριακής. «Όχι», που παραπέµπει στην ιστορία µας,
που ενσωµατώνει κάθε κύτταρο αντίστασης του αγώνα των ανθρώπων της δουλειάς του τόπου µας, που παραπέµπει στο µέλλον µε ελπίδα.
Η ψήφιση του νοµοσχεδίου αποτελεί σαφή προειδοποίηση
στους εκβιαστές µας και υπόσχεση στον ελληνικό λαό. Οι φωνές
που µας καλούν να µην κάνουµε ένα βήµα πίσω, οι φωνές του
λαού µας υπερκαλύπτουν τα εκβιαστικά διλήµµατα που µπαίνουν
από τους δανειστές και µας δίνουν το δικαίωµα να προχωρήσουµε σήµερα απερίσπαστοι στο νοµοθετικό µας έργο.
Ας γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι ο αγώνας του για αξιοπρέπεια είναι ένας αγώνας που κερδίζει σήµερα σηµαντικά τον παγκόσµιο σεβασµό, ένας αγώνας που δεν πρόκειται να
προδώσουµε παραδίδοντας τα όπλα µας ενάντια στη λιτότητα.
Ένας αγώνας που αποτελεί πηγή έµπνευσης για τα κινήµατα και
τους λαούς σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο.
Ένας αγώνας αξιοπρέπειας και ελπίδας, που θα µας βρει νικητές.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Να δώσουµε κατά σειρά τον λόγο στους ειδικούς αγορητές.
Η παράκληση είναι εάν θέλουν –που πιστεύω ότι θέλουν και θέλουµε όλοι- να µιλήσουν και Βουλευτές τουλάχιστον σε αυτό το
νοµοσχέδιο και να µην ακολουθείται η πρακτική των άλλων πολλών νοµοσχεδίων, να τηρηθεί ο χρόνος. Είναι οκτώ λεπτά, είναι
αρκετά λεπτά. Παρακαλώ λάβετέ το υπ’ όψιν σας. Να κρατήσουµε τον χρόνο. Και επειδή και ο άγγελος υπόµνηση θέλει, εγώ
στα οκτώ λεπτά, στα οκτώ και κάτι λεπτά, θα είµαι επίµονος στην
τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει εκ των ειδικών αγορητών ο κ. Αντώνιος Γρέγος
από τον Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή.
Ορίστε, κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και βεβαίως, πέραν του χρόνου, απ’ ό,τι θα παρατήρησαν και
κάποιοι που θα µας παρακολουθούσαν σήµερα και κυρίως οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει άµεσα αυτό το νοµοσχέδιο, ελάχιστα αναφερθήκαµε στα προβλήµατά τους. Βέβαια το νοµοσχέδιο
προσπαθεί να αντιµετωπίσει πολλά απ’ αυτά. Και βεβαίως η επικαιρότητα τρέχει. Αλλά µε αυτή τη διαδικασία έπρεπε να ακούσουν και αυτοί οι άνθρωποι τις θέσεις των κοµµάτων.
Εν τάχει, επειδή δεν έχουµε και πάρα πολύ χρόνο, να αναφερθώ επί των άρθρων. Στο άρθρο 1, που αφορά την ένταξη στα
προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε αναπηρία, ψηφίζουµε «ναι». Λέµε «ναι» και στο άρθρο 2, που αφορά
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τη ρύθµιση των θεµάτων στα ΚΕΠΑ. Είπαµε και στην επιτροπή τι
ακριβώς συνέβαινε και πώς έπρεπε να αντιµετωπιστούν αυτά τα
προβλήµατα. Επίσης λέµε «ναι» στο άρθρο 3, που αφορά την κατάργηση του παραβόλου για την εξέταση στα ΚΕΠΑ για ανασφάλιστους και αιτούντες επιδοµάτων αναπηρίας.
Ψηφίζουµε «ναι» στο άρθρο 4, που αφορά την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή και τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστών Αναπηρίας.
Ψηφίζουµε «ναι» στο άρθρο 5 που αφορά τα θέµατα των ιατρών του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών. Έγιναν και
κάποιες αποσαφηνίσεις από τον Υπουργό.
Στο άρθρο 6, που αφορά την εκπροσώπηση στα διοικητικά
συµβούλια, ψηφίζουµε «ναι».
Στο άρθρο 7 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά την κατάργηση της αναστολής καταβολής εξωιδρυµατικού επιδόµατος παραπληγίας,
τετραπληγίας, κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων. Θα πρέπει να
δίνεται φυσικά αυτό το επίδοµα.
Στο άρθρο 8 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά την αντικατάσταση του
όρου «τυφλότητα». Θα µου πείτε ότι είναι µία λεκτική διατύπωση,
αλλά είναι πάρα πολύ σηµαντική.
Στο άρθρο 9 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά την παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης. Βεβαίως, είχαµε πει στην επιτροπή και το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι- ότι οι δανειστές θα έχουν σαφώς
αντίθετη άποψη.
Στο άρθρο 10 ψηφίζουµε «παρών». Αφορά την τροποποίηση
του άρθρου 27 του ν.1902/1990 περί µεταγενέστερης ασφάλισης
αναπηρίας.
Στο άρθρο 11, που αφορά την οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, το είχαµε επισηµάνει και
συµφωνούν και όλοι οι φορείς, ψηφίζουµε «ναι».
Στο άρθρο 12, που αφορά τις ρυθµίσεις θεµάτων ΟΓΑ περί συνοδείας ΑµεΑ, ψηφίζουµε «ναι».
Για το άρθρο 13 -στο δεύτερο κεφάλαιο που αφορά τα ειδικά
κλιµάκια ελέγχου του ΙΚΑ- είχαµε πει ότι απαιτείται η πάταξη της
εισφοροδιαφυγής. Είχαµε µιλήσει για µαύρη εργασία, για ανασφάλιστους. Παρατηρούµε τι συµβαίνει στα νησιά µε τους σπουδαστές που απασχολούνται ανασφάλιστοι και πολλούς άλλους
εργαζόµενους. Απλώς, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η στελέχωση
των κλιµακίων που θα κάνουν αυτούς τους ελέγχους πρέπει να
είναι αξιοκρατική και κυρίως αποτελεσµατική.
Στο άρθρο 14 ψηφίζουµε «παρών». Αφορά την παράταση του
ανώτατου ορίου παραµονής υπαλλήλων. Ξέρουµε πολύ καλά ότι
η υποστελέχωση Υπηρεσιών δηµιούργησε πάρα πολλά προβλήµατα σε όλες τις Υπηρεσίες και φυσικά κατ’ επέκταση σ’ αυτά τα
άτοµα.
Στο άρθρο 15 ψηφίζουµε «παρών». Να πούµε ότι οι αξιολογήσεις των υπαλλήλων γίνονται µε κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες. Πώς γίνονται οι αξιολογήσεις σε δηµόσιες Υπηρεσίες, σε
ΟΤΑ; Αυτοαξιολογείται ένας υπάλληλος, αξιολογεί ο δεύτερος
αξιολογητής, που είναι προϊστάµενος, και ο διευθυντής ως τρίτος αξιολογητής. Είναι ένα µεγάλο θέµα αυτό.
Στο άρθρο 16 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά την αναλογική εφαρµογή στους φορείς. Εδώ πρέπει να πούµε ότι πρέπει να υπάρχει
θέληση, για να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει να υπάρχει
πραγµατική θέληση και βούληση. Αυτό ζητά και ο κόσµος.
Στο άρθρο 17 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά τα δικαιώµατα των φορέων µετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθµιση και συµµόρφωση.
Επιτέλους, πρέπει να γίνει αυτός ο συµψηφισµός των χρεών.
Στο άρθρο 18 ψηφίζουµε «ναι». Είναι η υποχρέωση παροχής
στοιχείων. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι η µηχανογράφηση και
η διασταύρωση στοιχείων στην Ελλάδα έχει προχωρήσει µε πολύ
αργούς ρυθµούς. Και δεν είναι µόνο αυτό, αλλά ακόµη και τώρα,
το 2015, εάν πάτε σε κάποια δηµόσια Υπηρεσία, θα δείτε ακόµη
στοιβαγµένους σε παλαιότατους φακέλους -εκείνους τους µπλε
µε το κορδόνι- έγγραφα µέσα σε τεράστιους σάκους, πολλά από
τα οποία είναι πιθανόν πολύ χρήσιµα και πολύτιµα.
Στο άρθρο 19 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά τη ρύθµιση για τη µη
δέσµευση οφειλόµενων εισφορών προς τους φορείς.
Στο άρθρο 20 ψηφίζουµε «παρών» για την ασφάλιση δηµοσιογράφων γραφείων Τύπου αθλητικών οµοσπονδιών.
Στο άρθρο 21 ψηφίζουµε «παρών». Αφορά θέµατα του Τοµέα
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Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
Στο άρθρο 22, επίσης, ψηφίζουµε «παρών». Αφορά την προθεσµία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων επαναπροσλήφθηκαν µε τον ν.2190/1994 και δεν ξέρουµε ποιοι ακριβώς είναι.
Στο άρθρο 23 ψηφίζουµε «ναι». Αφορά θέµατα ασφάλισης του
πρώην Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού του ΗΣΑΠ.
Στο άρθρο 24, που αφορά την ασφάλιση όσων συµµετέχουν
στα προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ, ψηφίζουµε «ναι», γιατί αυτοί οι
άνθρωποι επιτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοινωνικό έργο.
Στο άρθρο 25 φυσικά ψηφίζουµε «όχι». Είναι η αναγνώριση του
χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης ασφαλισµένων σε φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ζητάµε ακόµη και τώρα την
απόσυρση του συγκεκριµένου άρθρου.
Στο άρθρο 26 ψηφίζουµε «ναι» για την απλή αναλογική. Είναι
η τροποποίηση του ν. 1264/1982.
Στο άρθρο 27, επίσης, ψηφίζουµε «ναι» για την παράταση των
προθεσµιών και αφορά τα ταµεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Πάρα πολύ σηµαντικό.
Στο άρθρο 28 ψηφίζουµε «ναι». Με την παρούσα διάταξη επαναρυθµίζεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πωλητών του λαϊκού λαχείου.
Στο άρθρο 29 ψηφίζουµε «όχι». Αφορά την ασφάλιση του ΟΓΑ
πολιτών τρίτων χωρών. Να κάνουµε κάποια σχόλια εδώ, ότι
επειδή χάνεται η θέση ενός Έλληνα εργαζόµενου, ο οποίος µπαίνει στο ταµείο ανεργίας, πρέπει να τεθούν αντικίνητρα για την
πρόσληψη των αλλοδαπών εργατών, να γίνει επιβάρυνση και των
δύο, εργατών και εργοδοτών και ένα ποσό να αποδίδεται στο ταµείο ανεργίας υπέρ των Ελλήνων ανέργων.
Επειδή µε την πρόσληψη ενός αλλοδαπού χάνονται πόροι από
τα ασφαλιστικά ταµεία, να παρακινούνται οι απασχολούµενοι µε
τον αγροτικό τοµέα να προσλαµβάνουν Έλληνες εργαζόµενους
και να πληρώνουν στα ασφαλιστικά ταµεία. Ειδάλλως, όσοι απασχολούν αλλοδαπούς, όπως και οι απασχολούµενοι αλλοδαποί,
να υποχρεώνονται να καταβάλλουν συγκεκριµένο ποσό υπέρ των
αναγκών του δηµοσίου και ειδικότερα, υπέρ των Ελλήνων ανέργων.
Στο άρθρο 30 ψηφίζουµε «όχι», γιατί προβλέπεται η µείωση
από είκοσι χρόνια του χρόνου παραµονής στην Ελλάδα, ώστε
ένας αλλοδαπός να ζητά σύνταξη.
Στο άρθρο 31 ψηφίζουµε «παρών».
Στο άρθρο 32 ψηφίζουµε «παρών». Είναι κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στον τοµέα πρόνοιας δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα ταµεία
κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και οι κινήσεις πρέπει να είναι
πάρα πολύ προσεκτικές.
Ψηφίζουµε «ναι» στο άρθρο 33, που αφορά τη σύνθεση τοπικών διοικητικών επιτροπών.
Ψηφίζουµε «ναι» στο άρθρο 34 για την εναρµόνιση περιόδων
αναπροσαρµογής εισφορών.
Στο άρθρο 35 ψηφίζουµε «όχι».
Στο άρθρο 36 ψηφίζουµε «ναι» στην κατάργηση των ποινών
για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ. Είναι και οι παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕ.
Στο άρθρο 37 ψηφίζουµε, επίσης, «ναι» για την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών. Βέβαια, θα βρεθούν και κάποιοι που εκµεταλλεύονται καταστάσεις. Υπάρχουν,
όµως, αρκετοί που πλήρωναν πάρα πολλά χρόνια, αλλά λόγω
των µνηµονίων, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν µπορούν να
πληρώνουν.
Στο άρθρο 38, επίσης, λέµε «ναι».
Στο άρθρο 39 ψηφίζουµε «παρών».
Στο άρθρο 40 ψηφίζουµε «όχι».
Στο άρθρο 41 ψηφίζουµε «ναι».
Στο άρθρο 42 ψηφίζουµε «όχι».
Στο άρθρο 43 ψηφίζουµε «όχι».
Στο άρθρο 44, µε επιφύλαξη µπορώ να πω «όχι», γιατί αυτό το
επικαλείστε, λόγω της µαζικής αύξησης των προσφύγων µεταναστών.
Ψηφίζουµε «ναι» στο άρθρο 45 που αφορά την ασφάλιση απασχολουµένων στα ΙΕΚ-ΚΕΚ, στα εργαστήρια ελευθέρων σπου-
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δών, στα κέντρα διά βίου µάθησης, στα κολλέγια και στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας. Αυτά είναι η τοποθέτησή µας επί των άρθρων.
Οφείλω να πω ότι προς άρση των παρεξηγήσεων και επειδή
δεν θα δείτε πουθενά σε κανένα πάνελ εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής, διότι είµαστε αποκλεισµένοι απ’ ό,τι ξέρετε, µπορείτε να
δείτε τις οµιλίες των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και τις θέσεις
της.
Σας διαβάζω µία ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Χρυσής
Αυγής και αφορά τα όσα συµβαίνουν αυτήν τη στιγµή στη χώρα.
«Μέσα στο κλίµα πανικού που έχει διαµορφωθεί, δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί ελεύθερα το φρόνηµα του λαού και ακέραια
την ευθύνη για τις επικρατούσες συνθήκες φέρει η Κυβέρνηση,
η οποία δεν εξασφάλισε το οµαλό κλίµα. Αυτό που προέχει, είναι
η ενότητα του ελληνικού λαού και να µη διχαστεί εξαιτίας του
δηµοψηφίσµατος. Όχι, στον εθνικό διχασµό. Η Χρυσή Αυγή είναι
υπέρ της διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων σε κρίσιµα εθνικά θέµατα».
Τέλος, να πω αυτό που είπα και χθες, ότι η Χρυσή Αυγή θα µείνει πιστή στο εθνικό συµφέρον των Ελλήνων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής, κ. Μπαργιώτας Κωνσταντίνος από το Ποτάµι, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
θα προσπαθήσω να τον τηρήσω.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να κάνω µία πολιτική δήλωση σε σχέση
µε αυτά που ακούστηκαν προηγουµένως, τα οποία θεωρώ πολύ
σηµαντικά περί εισαγγελέων στην Αίθουσα και επειδή τις τελευταίες ηµέρες ακούµε όλο και πιο συχνά και όλο µε αυξανόµενη
ένταση τα περί γερµανοτσολιάδων, τα περί πέµπτης φάλαγγας
και περί οχθών εκατέρωθεν, θέλω να πιστεύω ότι επρόκειτο περί
γλωσσικού ολισθήµατος και θα µείνω εκεί για το πρώτο.
Θέλω, επίσης, να δηλώσω ότι εµείς στο Ποτάµι είχαµε και
έχουµε µία σταθερή πολιτική θέση υπέρ της Ευρώπης, ένα πολιτικό στίγµα σταθερό –δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό.
Το δεύτερο που πιστεύουµε είναι ότι ούτε στο Κοινοβούλιο
ούτε στην κοινωνία υπάρχουν προδότες, πράκτορες και οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δηλώσω ότι η προσωπική µου άποψη και η
άποψη του κόµµατος είναι ότι είµαστε όλοι Έλληνες, οι οποίοι
προσπαθούµε ο καθένας µε την άποψή του και από τη θέση του
να παλέψουµε για το δίκιο και για το µέλλον της χώρας µας, της
πατρίδας µας µε τον τρόπο µε τον οποίο ο καθένας το αντιλαµβάνεται. Παρά τις οξύτητες και τις αντιπαραθέσεις, οι οποίες σε
µια τόσο κρίσιµη στιγµή ίσως είναι δικαιολογηµένες, νοµίζω ότι
διχαστικές εκφράσεις και τέτοιου είδους τοποθετήσεις πρέπει
να λείπουν.
Επίσης, δεν µπορώ παρά να παρατηρήσω ότι όταν µιλάει κανείς για την Αριστερά, της οποίας έργο σε µεγάλο µέρος είναι η
εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας που απολαµβάνουµε σήµερα,
προσπάθειες φίµωσης είτε άµεσες είτε έµµεσες έχουν διπλή βαρύτητα και πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό ως σχόλιο και δεν θα
επανέλθω. Ελπίζω να µην χρειαστεί να επανέλθω.
Είχε πει -και είναι αλήθεια- ο κ. Στρατούλης στην αρχή –θα
προσχωρήσω στην µειλιχιότητα του κ. Στρατούλη από εδώ και
πέρα, παρ’ όλο που διαφωνούµε καθέτως πολιτικά- ότι κάναµε
µία πολύ καλή κουβέντα, ειδικά για το πρώτο κεφάλαιο για τους
ΑµεΑ, σε βάθος και συναινετική. Έχουµε όλοι ευαισθησία και τη
µοιραζόµαστε. Δεν έχω καµµία αµφιβολία γι’ αυτό.
Πολύ σύντοµα, λοιπόν, θα επισηµάνω ότι η πρότασή µας ήταν
–και ελπίζω να εισακουστεί και να εφαρµοστεί- πως όλη η διαδικασία πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν ηλεκτρονική –δεν
θέλω να τρώω άλλο χρόνο- µέσω του ΚΕΠΑ της ΗΔΙΚΑ και µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτό µπορεί να γίνει. Το συζητήσαµε
και νοµίζω ότι υπάρχει ευήκοον ους και αυτό θα γίνει και µε χαρά
θα το δούµε να γίνεται.
Συνεχίζω σε αυτά που ταυτιζόµαστε. Επισηµάναµε άλλα τρία
πράγµατα. Πρώτον, την ανάγκη της διασφάλισης του απορρήτου
στη διάγνωση για τους χρονίως πάσχοντες. Νοµίζω ότι το λύσαµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νοµίζω ότι υπάρχουν και άλλα δύο ζητήµατα σοβαρά. Το ένα
είναι η εκπαίδευση των γιατρών, µια και εκεί που χωλαίνει η διαδικασία των ΚΕΠΑ, είναι το ιατρικό κοµµάτι και όχι το γραφειοκρατικό στην πραγµατικότητα. Η εκπαίδευση των γιατρών, η
οποία κακώς δεν θίχθηκε από αυτές τις τροπολογίες, υπάρχει
στο παλιό νοµοσχέδιο ως πρόβλεψη, αλλά δεν εφαρµόζεται.
Επίσης, το άρθρο 4 δεν θα το ψηφίσουµε, γιατί επισηµάναµε
την ανάγκη συγκρότησης Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής µε
διαφάνεια, µε την ευθύνη των ιατρικών συλλόγων και των επαγγελµατικών ενώσεων. Δυστυχώς παρέµεινε ο τρόπος -αν και τροποποιείται, θα ψηφίσουµε «παρών»- µε τον οποίο γινόταν
στελέχωση παλιά, η οποία ούτε διαφανής είναι ούτε επιστηµονικά κριτήρια έχει και δυστυχώς γίνεται από τα ταµεία και από
ανθρώπους που δεν έχουν σχέση µε το ιατρικό κοµµάτι, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλά και ποικίλα προβλήµατα.
Για να µην κουράζω µε τα άρθρα στη συνέχεια, θα πω επιγραµµατικά ποια δεν θα ψηφίσουµε από τα υπόλοιπα άρθρα των υπόλοιπων δύο κεφαλαίων. Αυτά είναι το άρθρο, το οποίο
επαναφέρει τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα από το παράθυρο και αυτό είναι το άρθρο 21, το οποίο είναι σχετικό µε θέµατα του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνιτών Τύπου Αθηνών. Σε αυτό θα
ψηφίσουµε «παρών».
Θα ψηφίσουµε «όχι» στο άρθρο που εισάγει πρόωρες συντάξεις. Είναι το άρθρο 23. Είµαστε αντίθετοι στις πρόωρες συντάξεις. Έχουµε µε πολλούς τρόπους πει ότι πιστεύουµε ότι πρέπει
να καταργηθούν. Σαν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών –το είπα
και στην επιτροπή, το ξαναλέω και εδώ- αν θέλουµε –και πρέπει
να θέλουµε- να υποστηρίξουµε τη µητρότητα και τις µητέρες που
εργάζονται, υπάρχουν πράγµατα που πρέπει να γίνουν πολύ πριν
την ηλικία των πενήντα χρόνων και σε εισφορές και σε διευκολύνσεις.
Νοµίζω ότι είναι µια τελείως λάθος λογική η επιβράβευση όταν
έχει παρέλθει η δυσκολία. Νοµίζω ότι πρέπει να συζητήσουµε
ξανά ψύχραιµα όταν µπορέσουµε να ανακτήσουµε την ψυχραιµία
µας σε τελείως άλλη βάση το συγκεκριµένο θέµα των πρόωρων
συντάξεων µητρότητας.
Στις τροπολογίες οφείλω να επισηµάνω, όπως επεσήµαναν και
άλλοι, ότι αυτό το κοµπολόι τροπολογιών και µάλιστα κατατεθειµένο αργά, πολύ αργά ή καµµιά φορά και πάρα πολύ αργά δηµιουργεί προβλήµατα ουσίας. Τις βλέπουµε µε συµπάθεια. Οι
περισσότερες είναι λογικές. Προσπαθούµε να τις επεξεργαστούµε όσο µπορούµε καλύτερα. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα πούµε φυσικά οποιεσδήποτε επιφυλάξεις έχουµε.
Σε γενικές γραµµές αυτήν τη στιγµή θέλω να επισηµάνω µία,
αυτήν που έφερε η κ. Φωτίου για το πτωχευτικό δίκαιο. Επειδή
έχουµε επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για εξυγίανση ή όχι και
επειδή είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα –είχατε δίκιο, είναι
πραγµατικά πολύ σηµαντικό δίκαιο, είναι πτωχευτικό δίκαιο ΜΚΟ
ιδρυµάτων κ.λπ.- θα σας ζητούσαµε να την αποσύρετε και να την
επαναφέρετε στη συζήτηση στην επιτροπή πλήρως σαν νοµοσχέδιο, γιατί είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοθέτηµα –δεν
υπαινίσσοµαι τίποτα, το διευκρινίζω- το οποίο µέχρι και οσµές
σκανδάλου µπορεί να αφήσει ή να υπαινιχθεί. Πραγµατικά δεν
υπαινίσσοµαι τίποτα, αλλά δυνητικά µπορεί να υπάρξουν τέτοια
προβλήµατα. Θα πρότεινα, λοιπόν, να αποσυρθεί, να επανέλθει
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ως πλήρες νοµοθέτηµα
και να συζητηθεί αναλυτικά ως όφειλε.
Δεν έγινε. Κατατέθηκε πολύ αργά. Δεν έχω άποψη για πολλά
πράγµατα από αυτά που άκουσα. Ειλικρινά, καλοπροαίρετα λέω
ότι είναι πράγµατα στα οποία έχω επιφυλάξεις και για λόγους
άγνοιας, αν θέλετε, αλλά νοµίζω ότι δεν µπορούµε να
νοµοθετούµε µε αυτόν τον τρόπο, ειδικά για σηµαντικά
πράγµατα.
Έτσι, λοιπόν, θα σας καλούσα να την αποσύρετε και να την
ξανασυζητήσουµε µε όλη την καλή διάθεση εν ευθέτω χρόνω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε
ιδιαίτερα τον κ. Μπαργιώτα.
Τοn λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Βαρδαλής, ειδικός αγορητής του
ΚΚΕ, για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο µέρος του
νοµοσχεδίου επιδιώκει να δώσει την αίσθηση ότι παίρνονται
ορισµένα µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών εξέτασης στα
ΚΕΠΑ. Όµως, η Κυβέρνηση κατά τη γνώµη µας συνεχίζει την ίδια
πολιτική µε τις προηγούµενες Κυβερνήσεις και βεβαίως
ευθυγραµµίζεται µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 στο σηµείο 2 γ’προβλέπεται
ότι θα κόβεται και δεν θα παραπέµπεται στα ΚΕΠΑ ανάπηρος ή
ανάπηρη, εάν δεν πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις
ένταξής του σε προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης από την
υπηρεσία του δήµου, παρ’ όλο που µπορεί να έχει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα για την ιατρική γνωµάτευση.
Είναι φανερό ότι εδώ τα κριτήρια απόρριψης του αιτήµατος
δεν σχετίζονται µε τα ποσοστά ή το είδος της αναπηρίας, αφού
µέχρι τώρα αυτήν την αρµοδιότητα την είχαν τα ΚΕΠΑ και όχι οι
υπηρεσίες του δήµου. Άρα εισάγονται και άλλα κριτήρια κατά τη
γνώµη µας, πιθανόν οικονοµικά, οικογενειακά κ.λπ., µε βάση τα
οποία βεβαίως ο ανάπηρος θα κόβεται εξαρχής για µία ή
περισσότερες παροχές που δικαιούται.
Ουσιαστικά η απλοποίηση της λειτουργίας των ΚΕΠΑ -αυτή
που συµβαίνει- ναι µεν µπορεί να γίνει, αλλά αυτή επί της ουσίας
θα αφορά ακόµα λιγότερους αναπήρους και µε ακόµα λιγότερες
-µικρότερες δηλαδή- παροχές.
Με το άρθρο 2 ρυθµίζονται προβλήµατα που υπάρχουν
ανάµεσα στους ασφαλισµένους διαφορετικών ασφαλιστικών
ταµείων, όσον αφορά τους ενιαίους κανόνες καθορισµού του
βαθµού αναπηρίας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγεται και ο δρόµος για
την προς τα κάτω ενοποίηση των παροχών.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στην κατάργηση της πληρωµής του
παράβολου των 46,14 ευρώ για τους ανασφάλιστους και αυτούς
που αιτούνται προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας.
Το πρώτο ζήτηµα είναι για ποιο λόγο να υπάρχει η πληρωµή
αυτού του ποσού είτε άµεσα είτε έµµεσα από τα ταµεία. Πρέπει
να καταργηθεί το παράβολο για όλους. Αυτή είναι η άποψή µας.
Εµείς λέµε ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από το
κράτος χωρίς καµµία άµεση ή έµµεση πληρωµή από αυτούς που
χρειάζεται να τις χρησιµοποιήσουν. Πρέπει να παρέχονται από
τις κρατικές µονάδες και να αξιοποιούνται οι κρατικοί υπάλληλοι
χωρίς επιπλέον αµοιβή. Η συµµετοχή τους στις επιτροπές πρέπει
να αποτελεί µέρος της δουλειά τους και να είναι στο πλαίσιο του
ωραρίου τους.
Στο άρθρο 4 είναι µεν σωστό να διευρυνθεί και µε άλλες
ειδικότητες γιατρών η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, αλλά δεν
µας διαφεύγει το γεγονός ότι αυτή η επιτροπή θα λειτουργεί
εντός των κανόνων και των στόχων που θέτει η αντιλαϊκή πολιτική
για τα άτοµα µε αναπηρία.
Μπορεί πράγµατι να αποφευχθούν αδικίες που οφείλονται
στην έλλειψη συγκεκριµένων ειδικοτήτων, αλλά αυτό δεν µπορεί
να αντιµετωπίσει παραδείγµατος χάριν την καθιέρωση του
κριτηρίου της λειτουργικότητας, που πετσοκόβονται τα ποσοστά
αναπηρίας και µέσω αυτών και οι παροχές, ακόµα και για βαριά
ανάπηρους.
Τώρα, στο άρθρο 6, κύριε Υπουργέ, σας είχαµε πει και στην
επιτροπή ότι συµφωνούµε µε τη συµµετοχή της ΕΣΑµεΑ.
Είµαστε, όµως, κάθετα αντίθετοι µε τη συµµετοχή της ΑΓΣΣΕ.
Από ό,τι φαίνεται δεν το αλλάζετε αυτό. Εµείς για αυτόν το λόγο
θα το καταψηφίσουµε. Είναι απαράδεκτο να νοµιµοποιείτε µία
οµοσπονδία που είναι διασπαστική και ανύπαρκτη. Δεν τόλµησαν
να το κάνουν ούτε οι προηγούµενες κυβερνήσεις αυτό.
Το άρθρο 9 παρατείνει την καταβολή των συντάξεων και των
επιδοµάτων, εάν η καθυστέρηση στην εξέταση των ΚΕΠΑ δεν
οφείλεται στον ανάπηρο. Όµως επαναφέρει το ζήτηµα να
υποχρεώνεται ο ανάπηρος να επιστρέψει τα χρήµατα που πήρε,
εάν µετά την εξέταση στα ΚΕΠΑ δεν πάρει συντάξιµο ποσοστό
αναπηρίας.
Πρόκειται για απαράδεκτη πρόβλεψη. Δηλαδή ένας ανάπηρος
πώς θα ζήσει, όταν του αφαιρέσουν από το ήδη πενιχρό
εισόδηµά του -αν το έχει και αυτό δηλαδή- τα συγκεκριµένα
ποσά που έπαιρνε ως τότε από το ΚΕΠΑ; Δηλαδή ποια είναι η
διαφορά όταν υπάρχει ένα ποσοστό αναπηρίας 67% και το
κατεβάζει η επιτροπή στο 65%; Παύει αυτός ο ανάπηρος να έχει
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τις οικονοµικές ανάγκες που είχε και πριν;
Για τα άρθρα 13 έως 19 έγινε πολλή κουβέντα για τη συγκρότηση ειδικών κλιµακίων µε σκοπό την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής. Δεν έχουµε µαντικές ικανότητες, αλλά οι συνεχείς
αναφορές και από τη σηµερινή Κυβέρνηση για την πάταξη της
εισφοροδιαφυγής θα έχουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα που
είχαν και µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Συγκροτείτε ειδικά κλιµάκια ελέγχου και ταυτόχρονα διατηρείτε ξεχαρβαλωµένους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Αυτό
που χρειάζεται –και δεν πρόκειται να το κάνετε- είναι η πρόσληψη µόνιµου, έµψυχου δυναµικού, που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ιδρύµατος και θα δραστηριοποιείται
καθηµερινά επί εικοσιτετράωρου βάσης, τόσο στον τοµέα ελέγχου στοχευµένων επιχειρήσεων όσο και στον τοµέα είσπραξης
καθυστερούµενων οφειλών. Απαιτείται, λοιπόν, η άµεση στελέχωση και η λειτουργία όλων των περιφερειακών υπηρεσιών της
ΕΥΠΕΑ.
Επίσης, δεν υπάρχει συντονισµένη εκπαίδευση, τόσο για τους
νέους υπαλλήλους όσο και για τους παλαιότερους, οι οποίοι
αναγκάζονται λόγω έλλειψης προσωπικού να λειτουργούν και ως
ελεγκτές.
Για το άρθρο 20 που αφορά δηµοσιογράφους γραφείων
Τύπου κ.λπ. των οµοσπονδιών δεν έχουµε καµµία αντίρρηση µε
την ένταξή τους στο ΤΣΠΕΑΘ. Δεν συµφωνούµε, όµως, µε την
προϋπόθεση που µπαίνει. Αυτό σας το είπαµε και στην επιτροπή.
Δεν διευκολύνετε τους νέους δηµοσιογράφους µε αυτό που βάζετε. Γιατί δηλαδή να υπάρχει αυτή η παράγραφος; Σας ρωτάµε
σε τι εξυπηρετεί. Αν δεν παρθεί πίσω, δεν θα το ψηφίσουµε το
άρθρο. Θα ψηφίσουµε «παρών», παρά το ότι συµφωνούµε µε την
ουσία και τη λογική του άρθρου.
Στο άρθρο 21, κατ’ αρχάς, είµαστε θετικοί. Κι εδώ, όµως,
υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα. Προτείναµε βελτιώσεις, όµως κι
αυτές δεν έγιναν δεκτές. Δεν θα τις αναφέρω. Είναι, όµως, βασικό ζήτηµα και θέλω να ακουστεί.
Στην παράγραφο 2β για την εξαγορά του χρόνου αναγνώρισης
να γίνεται επί το εικοσιπενταπλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, αντί των ασφαλιστέων αποδοχών του Δεκεµβρίου του 2011, όπως προβλέπεται. Είναι φανερό γιατί. Διότι
άλλοι ήταν οι µισθοί το 2011 και άλλοι σήµερα.
Στο άρθρο 27 δίνεται µία παράταση µέχρι τον Οκτώβρη του
2015 για να αποφασίσουν τα επικουρικά ταµεία κ.λπ., αν θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑ ή αν θα γίνουν επαγγελµατικά ταµεία. Η
γνώµη µας είναι ότι οι αλλαγές αυτές συµπιέζουν προς τα κάτω
τις παροχές των ασφαλισµένων για το συγκεκριµένο ύψος των
συντάξεων, αλλά και των εφάπαξ. Δηλαδή, εδώ, συνεχίζετε την
ίδια πολιτική µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Στο άρθρο 29 δίνεται ένα δωράκι στους επιχειρηµατίες - δεν
είναι αγρότες απλοί- µειώνοντας την εισφορά κατά 3/5. Είµαστε
κάθετα αντίθετοι σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 30, συµφωνούµε µε τη χορήγηση της σύνταξης. Κι
εδώ, κάναµε ορισµένες προτάσεις που ήταν σε θετικότερη κατεύθυνση, αλλά δεν τις κάνατε δεκτές. Θεωρούµε, όµως, απαράδεκτη την παράγραφο 4, η οποία αναφέρει ότι µε την υποβολή
της σχετικής δήλωσης παραιτούνται από τις ασκηθείσες ένδικες
προσφυγές την περίοδο που τους είχε κοπεί.
Αναφορικά µε το άρθρο 35, είναι θετικό που οι υπάλληλοι του
ΟΓΑ αποκτούν αυτό το δικαίωµα. Θα πρέπει όµως το ύψος της
εισφοράς να είναι στην κατώτερη ατοµική εισφορά και όχι στην
ανώτερη. Το ουσιαστικό, όµως, εδώ είναι άλλο: Τα κονδύλια για
αυτά περικόπτονται συνεχώς. Εποµένως τι κάνετε; Μειώνετε
κατά χιλιάδες τους δικαιούχους και προσθέτετε λίγους υπαλλήλους. Άρα το ζήτηµα είναι να αυξηθεί το κονδύλι για το ΛΑΕ.
Στα άρθρα 37 και 38 καταθέσαµε τροπολογίες, τις οποίες δεν
κάνατε δεκτές µετ’ επαίνων. Γενικά, στο άρθρο 38 η ελεύθερη
επιλογή χαµηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας -και τελειώνω
µε αυτό- δεν αποτελεί θετική λύση κατά τη γνώµη µας, αφού συνδέει χαµηλότερες ασφαλιστικές εισφορές µε τη µείωση των συντάξεων. Θετική είναι µία µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που
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δεν συνοδεύεται µε µείωση των συντάξεων.
Από αυτό το πρίσµα, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν
αποτελούν µείωση, αλλά χρονική µετατόπιση. Συνεπώς δεν προκύπτει ελάφρυνση. Η µόνη λύση που µπορεί να ανακουφίσει τους
αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες, είναι να ακυρωθούν οι υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών που επιβλήθηκαν µε το δεύτερο
µνηµόνιο. Καταργείστε, λοιπόν, αυτό το µνηµόνιο. Εµείς το συγκεκριµένο άρθρο θα το καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παύλος Χαϊκάλης, ειδικός αγορητής εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για οκτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τα άρθρα από 1 έως 12, µε τα οποία θεσπίζονται
µέτρα ανακούφισης για τα ΑµεΑ και απλοποιείται η λειτουργία
των ΚΕΠΑ, των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας.
Στο άρθρο 1 καθορίζεται από 1-10-2015 η διαδικασία ένταξης
στα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε αναπηρία
αλλά και η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάληψη υποχρέωσης χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων από τους δήµους, γιατί σύµφωνα µε τη σηµερινή κατάσταση που επικρατεί στους δήµους οι
δικαιούχοι κινδυνεύουν να υποστούν περαιτέρω αργοπορία και
ταλαιπωρία, λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών στους δήµους.
Γενικότερα θέλω να επισηµάνω ότι παρατηρείται µεγάλη σύγχυση στους πολίτες σχετικά µε τα προνοιακά επιδόµατα και ζητείται η απλούστευση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας. Οι
πολίτες ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία, τις υποστελεχωµένες δηµόσιες υπηρεσίες, τη µη επαρκή µηχανογράφηση στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, θέµατα τα οποία εν έτει 2015 είναι
ντροπιαστικά για τη λειτουργία του κράτους.
Με το άρθρο 2 οι γνωστοποιήσεις σε αποτελέσµατα πιστοποίησης ποσοστών αναπηρίας των ΚΕΠΑ εκδίδεται πλέον για κάθε
νόµιµη χρήση και όχι όπως ίσχυε µέχρι σήµερα. Παραδείγµατος
χάριν, ο αιτών για πιστοποίηση αναπηρίας πρέπει εκ των προτέρων να δηλώσει τον λόγο που χρειάζεται η βεβαίωση, δηλαδή αν
τη χρειάζεται για την ένταξή του στο κοινωνικό τιµολόγιο της
ΔΕΗ ή για την Εφορία ή για προνοιακές παροχές που τυχόν δικαιούτο. Αποτέλεσµα αυτού: ατέλειωτες ουρές στα ΚΕΠΑ, γραφειοκρατία και µεγάλη ταλαιπωρία των αναπήρων και των
οικογενειών τους.
Με το άρθρο 3 καταργείται το παράβολο των 46,14 ευρώ για
εξέταση σε ΚΕΠΑ, για τους ανασφάλιστους, τους αιτούντες προνοιακών επιδοµάτων αναπηρίας. Και βέβαια θα ισχύσει και για
τους ανέργους.
Με το άρθρο 4 συγκροτείται ειδική επιστηµονική επιτροπή, η
οποία θα είναι αρµόδια για την επικαιροποίηση και αναπροσαρµογή του ενιαίου πίνακα προσδιορισµού αναπηρίας µε βάση τα
νέα δεδοµένα και τις νέες ανάγκες και θα επανεξετάσει τον κατάλογο των µη αναστρέψιµων παθήσεων στην κατεύθυνση της
διεύρυνσής του.
Θεωρώ ότι επιτέλους µας δίνεται η ευκαιρία να δείξουµε το
κοινωνικό πρόσωπο της νέας Κυβέρνησης και να εναρµονίσουµε
τη νοµοθεσία µας σχετικά µε τις µη αναστρέψιµες παθήσεις και
τον προσδιορισµό των ποσοστών αναπηρίας µε την αντίστοιχη
νοµοθεσία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Στο άρθρο 5 ρυθµίζεται το θέµα των ειδικών γιατρών για τις
υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.
Στο άρθρο 6 επιτέλους θεσπίζεται η εκπροσώπηση της ΕΣΑµεΑ και της ΑΓΕΣΕΕ στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Περιµένω και το επόµενο βήµα, κύριε Υπουργέ, την εκπροσώπηση των παραπάνω οµοσπονδιών και τη συµµετοχή τους στα
όργανα λήψης αποφάσεων σε όποιον άλλο τοµέα τους αφορά.
Στο άρθρο 7 γίνεται κατάργηση -πολύ σωστά- της αναστολής
καταβολής του εξωιδρυµατικού επιδόµατος κατά τη νοσηλεία
των δικαιούχων.
Στο άρθρο 8 γίνεται η αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα»
µε το ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» και θα ήθελα να επισηµάνω ότι πρέπει να υπάρχει και απόλυτη διαφάνεια στις δια-
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δικασίες για αποφυγή παραβατικότητας, καθώς χιλιάδες τέτοια
κρούσµατα υπήρξαν στο παρελθόν, όπως παραδείγµατα ολόκληρων νησιών ή περιοχών που όλοι είχαν πιστοποιηθεί ως τυφλοί
και δικαιωνόντουσαν προνοιακών παροχών.
Στο άρθρο 9, ορθώς και πάλι, παρατείνεται η χορήγηση της
αναπηρικής σύνταξης, εφόσον εκκρεµεί η ιατρική κρίση από τα
ΚΕΠΑ και δεν υπάρχει η υπαιτιότητα του ασφαλισµένου.
Με το άρθρο 11 καλώς εφαρµόζονται και στους υπόλοιπους
φορείς, κλάδους και τοµείς κοινωνικής ασφάλισης οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την
οριστικοποίηση των συντάξεων αναπηρίας. Πρόκειται για ένα
άλλο θέµα που είχα ασχοληθεί εκτενώς την προηγούµενη διετία.
Με το άρθρο 12 ρυθµίζεται η δυνατότητα συνοδείας από τρίτο
πρόσωπο για τους συνταξιούχους µε αναπηρία του ΟΓΑ και δικαιούχων κοινωνικού τουρισµού.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου παρατίθενται από το
άρθρο 13 µέχρι και το άρθρο 19 µέτρα για την αντιµετώπιση της
εισφοροδιαφυγής. Η εισφοροδιαφυγή είναι, δυστυχώς, µία από
πηγές της σύγχρονης κοινωνίας µας που η οικονοµική κρίση των
τελευταίων ετών έχει γιγαντώσει µε πολλαπλές επιπτώσεις στα
ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία αδυνατούν ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
Με το άρθρο 13 συγκροτούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέα ειδικά κλιµάκια ελέγχου για την καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας, τα οποία θα ξεκινήσουν ελέγχους σε περιοχές και κλάδους
επαγγελµάτων που κατά περιόδους παρατηρείται αύξηση των
δεικτών ανασφάλιστης απασχόλησης.
Με το άρθρο 16 επεκτείνεται και στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης η διάταξη του κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων,
που ισχύει σήµερα µόνο για τις βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το δηµόσιο, κάτι που θεωρώ αυτονόητο και απορώ
πώς µέχρι τώρα δεν είχε προβλεφθεί.
Όσον αφορά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 17 συµφωνούµε στο γεγονός ότι το κράτος πρέπει να προστατεύεται από
επιτήδειους µεγαλοοφειλέτες και άρα είµαστε σύµφωνοι, εφόσον αναφερόµαστε σε οφειλές άνω των 200.000 ευρώ. Πρέπει,
όµως, κι εδώ να βρούµε µια φόρµουλα να µην εµπλακούν µικροεπιχειρηµατίες που προσπάθησαν µε νύχια και µε δόντια να κρατήσουν την επιχείρησή τους από την αρχή της κρίσης.
Σηµαντικές και οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου µε την
οποία θεσπίζεται ο συµψηφισµός χρεών για επιχειρήσεις που
έχουν οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ την
ίδια στιγµή έχουν και απαιτήσεις έναντι των φορέων αυτών. Πρόκειται για ένα µακροχρόνιο πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζεται
ουσιαστικά, δίνοντας µεγάλη ανάσα στις επιχειρήσεις.
Με το άρθρο 19 προστατεύονται οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς θεσπίζεται το ακατάσχετο για ποσά που καταθέτουν οι ίδιοι στους λογαριασµούς τους δηλώνοντας ότι
αφορούν πληρωµή των εισφορών προς το ασφαλιστικό ταµείο.
Στο τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, από το άρθρο 20 έως
και το 45, εισάγονται νοµοθετικές ρυθµίσεις επιµέρους ασφαλιστικών ζητηµάτων.
Στο άρθρο 21 ρυθµίζονται κενά στα θέµατα ασφάλισης του
Τοµέα Τεχνικών Τύπου Αθηνών, τα οποία προέκυψαν από την
εφαρµογή του ν. 4075 2012. Κρίνεται θετικό, αλλά χρήζει αποσαφηνίσεων, οι οποίες θεωρώ ότι θα ρυθµιστούν µε κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου κατόπιν της ψήφισης του
νοµοσχεδίου.
Στα επόµενα άρθρα ρυθµίζονται και άλλα κενά σε θέµατα
ασφάλισης, στο 23 για το ΗΣΑΠ, στο 24 για το ΚΕΘΕΑ, ενώ στο
άρθρο 25 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς θητείας στους αντιρρησίες συνείδησης.
Με το άρθρο 26 τροποποιείται ο ν. 1264 1982 και δικαίως
εφαρµόζεται το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής στις
οργανώσεις των συνταξιούχων, µε σκοπό να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αντιπροσώπευση όλων των παρατάξεων.
Περνάω στο άρθρο 30, µε το οποίο υλοποιείται έστω και σταδιακά µια ακόµη δέσµευση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώς
επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της µηνιαίας
σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων άνω των εξήντα επτά ετών.
Στο άρθρο 36 καταργούνται οι ποινές για οφειλέτες µε ατοµική
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εισφορά στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Θεωρώ πολύ σηµαντικό σε ένα
κράτος δικαίου να αναγνωρίζεται η δεινή κατάσταση, στην οποία
έχουν περιέλθει οι πολίτες και να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την προστασία τους.
Με το άρθρο 37 γίνεται µια καλή προσπάθεια εκ µέρους του
Υπουργού να δοθούν λύσεις στο µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα
οι ασφαλισµένοι που βρίσκονται υπό συνταξιοδότηση, αλλά αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε τη δυνατότητα αύξησης του ορίου οφειλής από τα 20.000 που είναι σήµερα τουλάχιστον στα 30.000 ευρώ, γιατί γνωρίζετε καλύτερα απ’ όλους ότι η
αύξηση που εισηγείστε στα 25.000 ευρώ και παρά την αύξηση
των µηνιαίων δόσεων από σαράντα, που ισχύει, σε εξήντα ή η
παρακράτηση των οφειλόµενων εισφορών δεν ικανοποιεί και δεν
καλύπτει τις χιλιάδες περιπτώσεις ασφαλισµένων που βρίσκονται
σε συνταξιοδοτική οµηρία.
Επιπλέον, θεωρώ λογικό και προτείνω να αποσυνδεθούν οι
κρατήσεις για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η οποία ουδέποτε
παρασχέθηκε στον οφειλέτη από τις ασφαλιστικές εισφορές που
αφορούν το µελλοντικό συνταξιοδοτικό του δικαίωµα.
Πολύ θετικό και αναγκαίο είναι το άρθρο 38, µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ, όπως
ήδη ισχύει για τον ΟΑΕΕ, να επιλέγουν µε αίτησή τους την κατάταξή τους σε µία από τις δύο αµέσως κατώτερες κατηγορίες της
υποχρεωτικής ασφαλιστικής τους κατηγορίας.
Με τα άρθρα 39 και 40 ρυθµίζονται θέµατα ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στα άρθρα 42 και 43 ορίζεται ότι οι διοικητές, οι
πρόεδροι φορέων κοινωνικής ασφάλισης µπορούν να λάβουν
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για προσωπική χρήση
άσχετα µε το αν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που διοικούν
έχουν εκκρεµότητες προς το δηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι ένα πολύ θετικό
νοµοσχέδιο, το οποίο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπερψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαïκάλη.
Ο τελευταίος εκ των ειδικών αγορητών κ. Βασίλης Κεγκέρογλου εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά και
µετά αρχίζει ο κατάλογος των οµιλητών εκ των Βουλευτών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να συνεχίσω από εκεί που σταµάτησε ο κ. Χαϊκάλης,
αναφερόµενος στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ.
Είναι διάταξη την οποία ψηφίζουµε, διάταξη την οποία έχουµε
ουσιαστικά συνδιαµορφώσει, γιατί το πρόβληµα ασφαλώς απασχολεί πολλές χιλιάδες ασφαλισµένους.
Το 25.000, όπως είπε ο κ. Χαϊκάλης, πρέπει να γίνει 30.000.
Πρέπει να το κάνετε 30.000. Το τι σας λένε οι υπηρεσιακοί, το τι
σας λένε από το ταµείο δεν έχει σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες. Το 30 είναι πάρα πολύ σωστό. Συµφωνούµε µε την πρόταση
αυτή. Το είχαµε ζητήσει κι εµείς άλλωστε.
Επίσης, θέλουµε ο Οκτώβρης να γίνει τέλος του χρόνου. Για
τους εγκλωβισµένους η άλλη διάταξη –που πολύ σωστά βάζετε,
προκειµένου να ρυθµιστεί το θέµα αυτών που οφείλουν 50.000,
παρ’ ότι αυτές υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια της κρίσης– είναι
πολύ σωστή. Όµως, θα πρέπει να είναι µέχρι τέλος του χρόνου.
Δεν µπορεί να είναι µέχρι 31 Οκτώβρη. Θα ερχόµαστε µετά να
δίνουµε πάλι παράταση;
Μιας και αναφέροµαι στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, θέλω
να πω ότι χθες σας προειδοποίησα, χθες σας είπα να βρείτε και
να ζητήσετε πίσω αυτά που δώσατε δανεικά στο Υπουργείο Οικονοµικών για να πληρώσετε το ΔΝΤ, να έχει χρήµατα το Υπουργείο να καταθέσει τις συντάξεις. Μίλησα για τα 450 εκατοµµύρια
που έλειπαν και δεν είχαν εξευρεθεί.
Τελικά, αυτό το ποσό είναι 272 εκατοµµύρια ευρώ. Για πρώτη
φορά στην ιστορία, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους τη µισή σύνταξη, το µισό ύψος της σύνταξης. Και το
λέω αυτό, για να κατανοήσει ο κόσµος ότι ακόµη και εάν ήταν
ανοικτές οι τράπεζες, αύριο δεν θα υπήρχε η σύνταξη στους λογαριασµούς τους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι
λέτε τώρα; Είναι ένα τεχνικό πρόβληµα που αύριο θα ξεπεραστεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ. Μη διακόπτετε. Θα µιλήσετε µετά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να ζητήσετε από την Τράπεζα της Ελλάδος να επιστρέψει αυτά τα οποία
δανείσατε στη δύσκολη συγκυρία που τα δανείσατε, για να πληρωθεί η δόση του ΔΝΤ. Πρέπει να το κάνετε αυτό. Δεν είναι διακονιάρης το ταµείο, την ώρα που του οφείλουν. Είναι ξεκάθαρη
η τοποθέτησή µου.
Βεβαίως, διευκολύνουν οι κλειστές τράπεζες διότι δεν θα ζητήσουν µαζεµένα χρήµατα οι άνθρωποι αύριο. Αλλά, αυτό δεν
έχει καθόλου να κάνει µε το δικαίωµά τους σε σχέση µε τη σύνταξη. Και πρέπει να αποφύγετε να συµβεί αυτό, που πιστεύω ότι
δεν θα συµβεί, γιατί ο ΟΓΑ έχει κρατήσει ένα διαθέσιµο για την
καταβολή των συντάξεων.
Μια και αναφέροµαι στις συντάξεις του ΟΓΑ, στους αγρότες,
θα ήθελα να πω ότι ακούσαµε εδώ από τον κ. Πετράκο πολλές
θεωρίες, ότι ζητούν οι µεν αυτό, οι άλλοι το άλλο. Εάν βάλουµε
αυτά που ζητάτε εσείς και αυτά που ζητούν οι ξένοι, θα πρέπει
να κλείσει ο αγροτικός τοµέας. Εάν βάλουµε µόνο αυτά που ζητάτε εσείς, αυτά που περιλαµβάνει η πρόταση Τσίπρα να επιβάλετε στους αγρότες, όχι απλά θα κλείσει, αλλά δεν θα µπορέσει
σε καµµία περίπτωση στη νέα καλλιεργητική περίοδο κανείς να
πάρει την απόφαση να καλλιεργήσει.
Δεν εννοώ αυτά που έχετε θέσει στην πρόταση για να υλοποιήσετε, αλλά και αυτά που ήδη υλοποιείτε. Διότι, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα φορολογούνται οι επιδοτήσεις! Αυτό το εισήγαγε
η αριστερή Κυβέρνηση, η οποία είναι καλώς υπέρ της φορολόγησης, για να έχει το κράτος διαθέσιµα, ώστε να κάνει κοινωνική
πολιτική. Αλλά η φορολόγηση να γίνεται από εκεί που πρέπει.
Θεώρησε, λοιπόν, ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να φορολογηθούν
και το νοµοθέτησε αυτό για πρώτη φορά. Το κάλυµµα ήταν ότι
για την πρώτη χρονιά θα υπάρχει αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Το
ξέρουµε αυτό. Βάζεις το ποδαράκι και στη συνέχεια µπαίνεις και
αλώνεις οτιδήποτε υπάρχει.
Άρα, λοιπόν, ας µην συγκρίνει προτάσεις. Δεν µας ενδιαφέρει
ποια είναι η πιο σκληρή πρόταση από την άλλη. Αυτό που µας
ενδιαφέρει είναι ότι στην πλάτη των αγροτών πάει να παίξει µπιλιάρδο ο κ. Πετράκος και η παράταξή του. Γιατί το µείζον για τον
αγρότη είναι να διατηρήσει το εισόδηµά του και να αυξήσει τη
δυνατότητά του για την παραγωγή και εξαγωγή των προϊόντων
του. Να δούµε, διασφαλίζει αυτή η Κυβέρνηση µε την τακτική και
την πολιτική της τη δυνατότητα να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή; Θα αναφερθώ σε τρία απλά θέµατα:
Όχι βέβαια, γιατί πρέπει να σας πω ότι από σήµερα σταµάτησαν οι εξαγωγές ροδάκινου και βερίκοκου από τη βόρεια Ελλάδα
και οι εξαγωγείς βγάζουν κραυγή αγωνίας. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό, την ώρα που είναι στο ζενίθ οι εξαγωγές να µπαίνουν
φραγµοί, να µην έχει υπάρξει πρόβλεψη και σε σχέση την κίνηση
στα µεταφορικά µέσα αλλά και σε σχέση µε τη διευκόλυνση των
αντίστοιχων τραπεζικών συναλλαγών που χρειάζονται.
Σπεύσατε στο Υπουργείο Οικονοµικών και πάρτε µέτρα για να
διευκολυνθούν οι εξαγωγείς σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Και
αφήστε τις κοκοροµαχίες και αφήστε τις θεωρίες και όλα τα
άλλα τα οποία µας αραδιάσατε σήµερα εδώ. Και το λέω γι’ αυτούς που λένε ότι κόπτονται –όποιοι λένε ότι κόπτονται- για τον
αγροτικό τοµέα.
Δεύτερο παράδειγµα. Εάν η άποψη της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και της Χρυσής Αυγής για το «όχι» υπερισχύσει και οδηγηθούµε στην έξοδο από την Ευρωζώνη, αυτό δεν
έχει σταµατηµό. Και είναι απλός ο λόγος. Όλοι εκείνοι οι οποίοι
αποτέλεσαν το προηγούµενο διάστηµα τους υποστηρικτές, τους
δανειστές ή όπως αλλιώς θέλετε να τους πείτε, διεθνείς τοκογλύφους ή δεν ξέρω τι άλλο, προφανώς και θα σπεύσουν να δεσµεύσουν πόρους –εις χείρας τρίτων το λέµε εδώ-, προκειµένου
να εξασφαλίσουν αυτά τα οποία έχουν δώσει ως δάνεια. Το
ΕΣΠΑ και οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι στην πρώτη γραµµή,
είναι πρώτοι στόχοι.
Άρα αυτό που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία είναι να
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υπάρχει διατάραξη σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό
δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µε την επανεκκίνηση της συνεννόησης και των διαπραγµατεύσεων και µάλιστα πριν να είναι
αργά. Διότι η επανεκκίνηση των διαπραγµατεύσεων από Τρίτη,
Τετάρτη, Πέµπτη και λοιπά, όπως λέει η Κυβέρνηση ότι θα κάνει
µε το ραχάτι της, προφανώς και θα είναι από ένα άλλο επίπεδο
ακόµη δυσµενέστερο.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τον Δεκέµβριο -καλώς ή κακώς- το
κόστος των όποιων µέτρων ελαµβάνοντο θα ήταν περίπου 1 δισεκατοµµύριο. Κάποιοι λένε ότι θα ήταν 2 δισεκατοµµύρια. Ανέβηκε ο λογαριασµός στα 8 δισεκατοµµύρια, 8,5 δισεκατοµµύρια
κατά τους εταίρους µας. Από την Τρίτη, Τετάρτη και µετά πού
θα έχει πάει ο λογαριασµός; Από ποια θέση, άραγε, θα διαπραγµατεύεται η Ελλάδα, χωρίς προστασία του ELA, χωρίς να έχει
πρόγραµµα, χωρίς να έχει αποκούµπι; Από ποια θέση;
Έρχοµαι, λοιπόν, να πω ότι αυτό που έχει σηµασία δεν είναι
µέχρι την Κυριακή το βράδυ, αλλά είναι από τη Δευτέρα το πρωί
και µετά. Αυτό έχει σηµασία και κυρίως για το µέλλον.
Και αυτοί οι οποίοι σήµερα παίρνουν θέση –και καλώς κάνουν
που παίρνουν θέση- θα πρέπει όλα αυτά να τα αναγνώσουν πάρα
πολύ καλά, να τα συνειδητοποιήσουν και να προτείνουν αυτό που
πρέπει στον ελληνικό λαό.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε καθαρά και µέχρι να γίνει –αν γίνειη διαδικασία και η επιλογή που έχει σχέση µε το δηµοψήφισµα,
έχουµε πάρει πρωτοβουλίες. Έχουµε πάρει και η διαµαρτυρία
είναι ότι αποκρύπτονται. Και αφού είναι υποστηρικτικές προς την
Κυβέρνηση, θα έπρεπε να αναδεικνύονται κιόλας από τους
Υπουργούς, όχι να λοιδορούνται, να αποκρύπτονται και να χρησιµοποιούνται µέθοδοι από Υπουργούς –τις οποίες δεν θέλω να
χαρακτηρίσω τώρα- µόνο και µόνο για να αποµειώσουν και να
απαξιώσουν τα άλλα κόµµατα.
Η πρωτοβουλία που πήραµε –όσο µικρό σε ποσοστό κόµµα κι
αν είµαστε στην Ελλάδα- έχει αξία, απευθύνεται στους εταίρους
της δεύτερης µεγάλης ευρωοµάδας και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου –η δεύτερη οµάδα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, κύριε
Πρόεδρε, επειδή µου δείχνετε τη Νέα Δηµοκρατία που είναι δεύτερη- αλλά και σε επίπεδο κυβερνήσεων, ούτως ώστε να αναληφθεί πρωτοβουλία για σύνοδο, για επανεκκίνηση των
συνεννοήσεων και των διαπραγµατεύσεων. Και έτσι βλέπουµε ότι
αυτό κάτι µπορεί να αποδώσει.
Βλέπουµε ότι και από την πλευρά της Κυβέρνησης σήµερα
υπήρχαν δύο αναγνώσεις. Ο κ. Παππάς είπε για τη συνέχιση των
διαπραγµατεύσεων. Είχε µία διαφορετική τοποθέτηση, αν την
προσέξετε στις λεπτοµέρειες. Εγώ ελπίζω αυτό το οποίο διαφαίνεται σήµερα, µια προσπάθεια συνεννόησης, να καταστεί δυνατό, ούτως ώστε να αποφύγουµε τα χειρότερα.
Σε κάθε περίπτωση λέµε ότι πρέπει µε κάθε τρόπο όχι απλά
να διασφαλίσουµε το ευρώ. Τι είναι το ευρώ; Το ευρώ δεν είναι
ένα νόµισµα, είναι ένα ολόκληρο σύστηµα, είναι η Ευρώπη, είναι
η Ευρωζώνη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχεις, δεν έχεις ευρώ,
στο θέµα της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζεσαι
από την ύπαρξη της Ευρωζώνης και του ευρώ.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε σταθερή πορεία µέσα στην Ευρωζώνη
µε επανεκκίνηση σήµερα των διαπραγµατεύσεων, µε σύσταση
εθνικής οµάδας διαπραγµάτευσης. Δεν µας απάντησε ακόµα η
Κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει αυτό, γιατί δεν προχωρεί σε αυτήν
την πρωτοβουλία, για να συµβάλει καθένας µε τον τρόπο του σε
αυτήν την προσπάθεια.
Έτσι, λοιπόν, είµαστε σήµερα σε µια πάρα πολύ κρίσιµη περίοδο και θα πρέπει να προσέξουµε όλοι.
Υπάρχει ένα θέµα µε τη νοµοθετική ρύθµιση, η οποία γίνεται
για τις µετακινήσεις των ανέργων και όλων το διάστηµα των
πέντε ηµερών, των τεσσάρων ηµερών. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν
άνεργοι δύο κατηγοριών. Θα έπρεπε να έχετε προβλέψει και τη
µετακίνηση των ανέργων σε όλη την Ελλάδα, όχι µόνο στην
Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη γιατί είναι εκτός;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχουµε
προβλέψει και για εκεί. Μην ανησυχείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η Θεσσαλονίκη γιατί; Το Ηράκλειο γιατί; Η Πάτρα γιατί;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ο Βόλος γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Κεγκέρογλου,
για να µιλήσουν και οι Βουλευτές, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
Ολοκληρώστε επί του νοµοσχεδίου. Πρέπει να µιλήσουν και οι
υπόλοιποι Βουλευτές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω.
Τώρα µόλις µπήκα στο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Απλώς εγώ σας λέω
ότι πρέπει να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας λέω, λοιπόν, ότι τώρα
µπαίνω στο νοµοσχέδιο.
Σας λέω ότι πρέπει να επεκταθεί αυτή η πρόβλεψη για όλη την
Ελλάδα. Δεν υπάρχει µέσα στη διάταξη. Λέει η κ. Φωτίου, εκτός
µικροφώνου, ότι είναι όλη η Ελλάδα µέσα. Δέχοµαι τη διακοπή,
για να µας πει πώς είναι µέσα, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα σας
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Θα µιλήσει η κ. Φωτίου
και θα σας απαντήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Θα απαντήσει η κ. Φωτίου. Ολοκληρώνει ο κ. Κεγκέρογλου και θα µιλήσει η κ. Φωτίου.
Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εντάξει. Ένα λεπτό.
Από τους προεδρεύοντες πριν από εσάς, κύριε και αγαπητέ
Αντιπρόεδρε, κύριε Μπαλάφα, δεν ζήτησα τον λόγο για διάφορα
θέµατα, αφού µου είπαν να τα πω στην εισήγησή µου. Με αυτήν
την έννοια, έχω κάποια πράγµατα παραπάνω να πω από τον
χρόνο που είναι στη διάθεσή µου τυπικά.
Κλείνω, όµως, ξανατονίζοντας ότι δεν γίνεται να λέµε στον
ΟΑΣΑ και σε άλλους οργανισµούς ότι θα κάνετε δωρεάν αυτήν
την υπηρεσία –και καλώς τους το λέµε- και να µην έχουµε ταυτόχρονα την απόφαση επιχορήγησής τους, ούτως ώστε να µπορούν να πληρωθούν οι εργαζόµενοι στο τέλος του µήνα, να
µπορούν να πληρωθούν οι προµηθευτές στο τέλος του µήνα και
να µπορεί να αγοραστούν πετρέλαιο και αέριο.
Είναι δυνατόν; Ξέρετε ότι δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν, αν δεν υπάρξει πρόβλεψη ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισµό; Μιλάω για τα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς.
Προχωράω στο νοµοσχέδιο. Εµείς είπαµε «ναι» επί της αρχής
και στα περισσότερα άρθρα.
Τι είπατε, κυρία Φωτίου;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν είπα τίποτα σε εσάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Α, συγγνώµη, επειδή µιλάτε δυνατά, νόµιζα ότι ήταν σε σχέση µε αυτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Με συγχωρείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στα περισσότερα άρθρα λέµε
«ναι». Ένα-δύο άρθρα είναι, στα οποία λέµε «παρών». Και έναδύο άρθρα χρειάζονται µια µικρή βελτίωση, αλλά δεν ξέρω αν
θα γίνει.
Όπως, παραδείγµατος χάριν, κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 26,
στο οποίο πολύ καλά λέτε ότι θα γίνει προσαρµογή στο σύστηµα
εκλογής του ν.1264, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την επιστολική
ψήφο. Δεν µπορεί ένα σωµατείο συνταξιούχων που έχει µέλη από
όλη την Ελλάδα να τους αναγκάσεις να έρθουν στην Αθήνα για
να ψηφίσουν. Το αθηνοκεντρικό κράτος δεν είναι στην αντίληψή
σας απ’ ό,τι ξέρω – προσωπικά εννοώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Κεγκέρογλου, επειδή υπάρχει πρόβλεψη στον ν.1264, δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα. Θα γίνεται και επιστολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Παρακαλώ, να ολοκληρώσει ο κ. Κεγκέρογλου και θα πάρετε τον λόγο. Πρέπει, επιτέλους, να µιλήσουν και οι Βουλευτές, είπαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να γίνει δήλωση µε ανοικτό µικρόφωνο, γιατί πρέπει να γραφτεί αυτό, κύριε Πρόεδρε. Έχει
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αξία άρθρου αυτό που λέει ο κ. Στρατούλης. Έχει αξία άρθρου.
Και βέβαια, αν βρίσκατε λύση µε την εκπροσώπηση στο ΙΚΑ,
να µην υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, θα ήταν καλύτερα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα εκφραστούµε σε συγκεκριµένες. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες απαραίτητες, αλλά υπάρχουν και άσχετες µε το νοµοσχέδιο τροπολογίες, εκπρόθεσµες.
Έχει τροπολογίες που δεν έχουν καµµία σχέση µε την έννοια του
επείγοντος, για να έρθουν εδώ εκπρόθεσµες, και έχει και τροπολογίες που είναι απαραίτητες και τις οποίες θα ψηφίσουµε.
Σε ορισµένες, οι οποίες θα µπορούσαν να βελτιωθούν αν είχαν
έρθει στην επιτροπή, όπως είπατε στην αρχή, αλλά δεν µπορούν
την τελευταία στιγµή να βελτιωθούν, θα πούµε αναγκαστικά
«παρών», διότι δεν είµαστε αντίθετοι µε το θέµα που ρυθµίζουν.
Ελπίζουµε άλλη ώρα να ρυθµιστεί.
Και θα µου επιτρέψετε τώρα τον χρόνο που µου υποσχέθηκε
ο κ. Μητρόπουλος, για να απαντήσω στον κ. Θεοχάρη. Ο κ. Θεοχάρης έκανε σήµερα ένα ολίσθηµα. Προέβη σε µία πρόκληση.
Θα πρέπει να του θυµίσω ορισµένα πράγµατα, για να τα σκεφτεί
και να έρθει να τοποθετηθεί εδώ στη Βουλή ξανά. Γιατί εδώ που
τα είπε θα πρέπει να τα ανακαλέσει και αν όχι, να τα ανασκευάσει, να πει τι εννοούσε.
Η Μεταπολίτευση, καλώς ή κακώς, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι
η καλύτερη περίοδος της νεότερης ιστορίας της χώρας µας.
Καλώς ή κακώς, αν την συγκρίνεις µε οποιαδήποτε περίοδο –τη
χούντα, την περίοδο της αποστασίας, την περίοδο των Ιουλιανών, την περίοδο της νοθείας και τη βίας του 1961, την περίοδο
ακόµη του Εθνικού Συναγερµού, µε τον εµφύλιο, µε το καθεστώς
της 4ης Αυγούστου, µε ανώµαλες περιόδους της χώρας- πείτε
µου τι αποµένει, παρά ορισµένες λαµπρές περίοδοι στην ιστορία
µας –γιατί δεν αναφέρθηκα µέχρι το 1932- και βέβαια τη Μεταπολίτευση;
Δεν θα µας πει εδώ ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος είναι αποτέλεσµα
και αυτός της Μεταπολίτευσης -το ότι αναδείχθηκε ο κ. Θεοχάρης Βουλευτής είναι αποτέλεσµα της Μεταπολίτευσης- ότι, πέρα
από τις αρνητικές πτυχές που όλοι γνωρίζουµε και θα πρέπει να
αγωνιστούµε για να τις αλλάξουµε και να διορθώσουµε τα πράγµατα, δεν υπήρξε πάρα πολύ µεγάλη πρόοδος για τον λαό.
Όσον αφορά την παράταξή µου -και κλείνω- είµαι υποχρεωµένος να υπερασπιστώ την περίοδο 1981-1989 και να πω ότι έγινε
µέσα από την έκφραση της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης, του
«1-1-4», του αντιχουντικού αγώνα, µια µεγάλη αλλαγή και µεταρρύθµιση, εµπέδωση της δηµοκρατίας και µεγάλη αναδιανοµή
πλούτου και στην ουσία, δόθηκε ο λόγος στις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου να παραγάγουν και να δώσουν ένα καλό αποτέλεσµα που είδαµε στον τόπο µας.
Η δεύτερη περίοδος του ΠΑΣΟΚ είχε µια εκπληκτική επιτυχία
που είχε να κάνει µε την ένταξη στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που σήµερα λέει και ο κ. Θεοχάρης ότι
υπερασπίζεται, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.
Θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η θετική συµβολή µας µπορεί να
συνοδεύτηκε και από αρνητικές πτυχές, αλλά αυτό δεν δίνει το
δικαίωµα σε κανέναν -που είναι προϊόν, αν θέλετε και της τελευταίας περιόδου που προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε τη µεγάλη κρίση που βίωσε ο τόπος- να σβήνει µε µονοκοντυλιά αυτήν
την περίοδο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου δώσατε τον χρόνο και να
είµαστε καλά για την επόµενη φορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Θέλω να συνεννοηθούµε, γιατί υπάρχουν δύο πιέσεις. Ο κ.
Κεγκέρογλου µίλησε δεκαοκτώ λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα
λεπτό τον λόγο επί προσωπικού.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όχι, Θανάση, δεν γίνεται! Να µιλήσουν οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό. Τώρα, κανονικά πρέπει να αρχίσουµε τον κατάλογο των Βουλευτών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ο κ. Πετράκος θέλει
ένα λεπτό, η κ. Φωτίου θέλει να µιλήσει λίγο αργότερα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα µιλήσω στη σειρά µου, όπως έχει οριστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Λίγο αργότερα.
Η κ. Βαλαβάνη µπορεί να περιµένει λίγο αργότερα; Απ’ ό,τι
βλέπω, η κ. Βαλαβάνη θέλει τώρα να µιλήσει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Να περιµένει. Να µιλήσουν επιτέλους και οι Βουλευτές. Έχετε ευθύνη κι εσείς ως Προεδρείο.
ΟΛΓΑ–ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Στις τροπολογίες θέλω να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε,
επειδή πρέπει να φύγω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τον λόγο, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
Ζητώ τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Συµφωνώ, κύριε Γρηγοράκο. Να βρούµε λύση, λέω.
Κύριε Γρηγοράκο, κύριε Μπαλαούρα, ένα λεπτό, για να
βρούµε λύση. Και µίλησε και δεκαοκτώµισι λεπτά ο κ. Κεγκέρογλου! Σας παρακαλώ, λοιπόν, προσπαθούµε να συνεννοηθούµε.
Διαδικαστικά είναι τα θέµατα, δεν είναι τίποτα ιδεολογικοπολιτικά.
Κυρία Φωτίου, κυρία Βαλαβάνη, σας παρακαλώ να πάρετε τον
λόγο λίγο αργότερα. Εντάξει; Για τις τροπολογίες να αναφερθείτε λίγο αργότερα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ σας
είπα ότι θα µιλήσω στη σειρά µου, όποτε είναι, µετά τους Βουλευτές.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Μόνο εµένα δηλαδή αφορά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Πετράκο, το θεωρείτε απαραίτητο να µιλήσετε, επειδή έγινε αναφορά στο
όνοµά σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Για πόση ώρα, κύριε
Πετράκο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, επειδή
έγινε αναφορά στα όσα είπα, θέλω να θυµίσω στον κ. Κεγκέρογλου ότι αυτή η Κυβέρνηση µείωσε στο µισό την προκαταβολή
φόρου για τους αγρότες, έκανε αφορολόγητο στις αγροτικές
επιδοτήσεις και πλήρη εξαίρεση των αποζηµιώσεων από φορολόγηση.
Ως προς τα µέτρα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «ναι» µεθαύριο θα επιφέρει στους αγρότες όλα όσα είπα στην τοποθέτησή µου και σεβόµενος τον χρόνο, δεν θέλω να τα επαναλάβω.
Θα επιφέρει µια µεγάλη καταστροφή.
Άρα δεν ψεύδεται ο κ. Πετράκος. Ο κ. Κεγκέρογλου δεν λέει
τα πράγµατα σωστά και δεν είναι ειλικρινής σε ό,τι έχει κάνει
αυτή η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ξεκινάµε τον κατάλογο
των οµιλητών. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, έντεκα οµιλητές. Αν τηρηθεί ο χρόνος των οκτώ λεπτών, µιλάµε περίπου για µιάµιση
ώρα για να τελειώσει και να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Σας το
λέω για να έχετε συνολικά το πλάνο στο µυαλό σας. Φυσικά, θα
παρέµβουν και οι Υπουργοί, θα πάει παραπάνω, υπολογίζω κανένα δίωρο περίπου.
Πρώτος, λοιπόν, οµιλητής για οκτώ λεπτά είναι ο Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ κ. Γρηγοράκος.
Κύριε Γρηγοράκο, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω έναν σχολιασµό
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για τις συµφωνίες που κάνει το Προεδρείο µε τους Βουλευτές.
Το ζητώ, βέβαια, διότι παρά τις αντιθέσεις µας, υπάρχουν και οι
ανθρώπινες σχέσεις εδώ, οι οποίες δεν καταργούνται.
Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς δεν το δέχεστε –γιατί πρέπει κάποια στιγµή το Προεδρείο να αποφασίσει τελικά τι εκφράζει ή αν εκφράζεται µεµονωµένα ή αν κάποια στιγµή έχει µία
ενιαία στάση απέναντι σε αυτά- αλλά µε τον κ. Κακλαµάνη το
πρωί είχαµε κάνει µία συµφωνία να τελειώσουµε στις 12.30’το
νοµοσχέδιο επί της αρχής. Είναι εδώ και οι κ.κ. Κυριακάκης, Μανιός, κ.λπ..
Αυτό δεν έγινε. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα
δεν πρόκειται να δεχθούµε καµµία συµφωνία µε το Προεδρείο,
γιατί µάλλον το Προεδρείο είναι αφερέγγυο απέναντι στους Βουλευτές. Δεν πρέπει να λειτουργούµε κατά το δοκούν και όποτε
µας βολεύει.
Κατά δεύτερον, όταν ανεβήκατε πάνω, ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και είπατε ότι προχωρούµε στην κατ’ άρθρον
συζήτηση και στη συζήτηση επί των τροπολογιών. Το διαβάσατε
κιόλας. Είπατε «πάµε για την κατ’ άρθρον συζήτηση και για τις
τροπολογίες». Από το πρωί έχει γίνει ο κακός χαµός µε τους
Υπουργούς και µε τις τροπολογίες. Ειλικρινά, καταλαβαίνω ότι η
Ελλάδα δεν περνά καλές στιγµές, αλλά υπάρχει κι αυτός ο χαµός
µε τις τροπολογίες. Η Πρόεδρος δεν βλέπει σήµερα Βουλή πουθενά; Δεν βλέπει τι γίνεται µε τις τροπολογίες και τι έφεραν οι
Υπουργοί; Ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο έφερε ο κ. Δρίτσας.
Έφερε τρεις τροπολογίες µε είκοσι τέσσερα άρθρα. Όµως, ο κ.
Πετράκος δεν µίλησε. Θυµάµαι τον κ. Πετράκο και τον κ. Λαφαζάνη που είχαν αντιρρήσεις –και είχαν δίκιο- κι εµείς είχαµε συµµορφωθεί όσο µπορούσαµε περισσότερο. Και η κ. Βαλαβάνη
ήρθε πριν από λίγο, παλαιά Βουλευτής και αυτή.
Επιτέλους, λοιπόν, κάποια στιγµή, πρέπει να υπάρξει σεβασµός στους Βουλευτές. Εγώ είµαι από το πρωί εδώ και µιλώ µετά
από έξι ώρες. Προσέξτε, κανονίζουµε και τις δουλειές µας.
Έχουµε κι εµείς πρόγραµµα. Μικρό κόµµα είµαστε, όπως ήσασταν κι εσείς παλιά.
Μόλις τελειώσει, λέει, η συζήτηση εδώ –άλλο θέµα αυτό που
µάθαµε εχθές το βράδυ- θα έχουµε Διάσκεψη Προέδρων.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά συγχρόνως στις 17.00’η ώρα έχουµε
και ΔΕΚΟ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Συµµερίζοµαι όσα
λέτε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Περιµένετε, γιατί ναι µεν συµµερίζεστε, αλλά εγώ τελικά είµαι έξι ώρες εδώ πέρα, επειδή κάποιοι
δεν τηρούν τον Κανονισµό. Μην νοµίζετε ότι είµαστε απ’ αυτές
τις µίζερες κυρίες, οι οποίες δεν θέλουν τίποτα, όταν λέµε για
τον Κανονισµό της Βουλής. Ξέρετε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί,
τεντώνουµε από εδώ, τεντώνουµε από εκεί, δεν γίνεται τίποτα.
Ας προχωρήσουµε λίγο παρακάτω. Εγώ τώρα θα πάρω και τη
δευτερολογία µου.
Πριν από λίγο πήρα ένα «e-mail», το οποίο µου έλεγε ότι υπάρχει µία κινητικότητα µε τον Γιούνκερ. Δεν ξέρουµε αν υπάρχει και
αν υπάρχει νέα πρόταση Γιούνκερ ή οτιδήποτε. Μακάρι να υπάρχει! Όµως, αυτήν την πρόταση Γιούνκερ θα θέλαµε να την ξέρουµε, αν υπάρχει.
Μου έγραφε, λοιπόν, αυτός ο Ευρωπαίος φίλος µου ότι «είναι
πραγµατικά πέρα από κάθε φαντασία το γεγονός ότι µετά από
τόσα χρόνια βαθιάς κρίσης, η χώρα αντί να πει «φθάνει πια», ετοιµάζεται να ξαναπέσει πιο βαθιά µέσα σ’ αυτήν. Είναι αλήθεια, επίσης, ότι δεν πίστευα ότι θα τολµούσαµε ποτέ να βάλουµε σε
αµφισβήτηση την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν έχω καµµία διάθεση να
ρίξω την Κυβέρνηση. Εγώ θέλω αυτή η Κυβέρνηση να κυβερνήσει, ο καθένας µε το δικό του τρόπο και τη δική του αλήθεια.
Εγώ, όµως, θέλω αυτή η Κυβέρνηση να κυβερνήσει και δεν έχω
καµµία διάθεση αυτή η Κυβέρνηση να ταπεινωθεί, γιατί αν ταπεινωθεί αυτή η Κυβέρνηση, µαζί µε την Κυβέρνηση θα ταπεινωθεί
και ο ελληνικός λαός. Δεν έχω καµµία –µα, καµµία- τέτοια διάθεση.
Σας είπαµε και σας τονίσαµε επανειληµµένως από το πρωί ότι
το ΠΑΣΟΚ µε την Πρόεδρό µας –δεν ξέρω τι είχε πάθει σήµερα
ο κ. Δρίτσας- έχει κάνει τις επιστολές και θέλουµε συναινετική
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διαδικασία µήπως και την τελευταία στιγµή υπάρχει µία εκτόνωση απ’ αυτήν την κατάσταση που κυκλοφορεί σήµερα εντός
και εκτός Ελλάδας. Όµως, και στο κάθε σπίτι δεν έχει να κερδίσει
κανείς. Οι Έλληνες θα χάσουν, η χώρα θα χάσει, όλοι θα χάσουµε, όποιο και να είναι το αποτέλεσµα της Κυριακής. Τα αποτελέσµατα, µάλιστα, θα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι ο
καθένας τα υπολογίζει. Το µεν «ναι» το είπε εχθές το βράδυ ο
Πρωθυπουργός. Έδωσε µία λύση στο «ναι». Το «όχι»; Τι σηµαίνει
το «όχι» τη Δευτέρα; Δεν έχει ανάγκη ο τόπος από διχασµό. Ο
τόπος έχει ανάγκη τώρα από συναίνεση, όσο µπορούµε περισσότερο.
Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουµε τους τόνους και
να σταµατήσουµε την όλη διαδικασία, να βγάζουµε δηλαδή τα
µάτια µας µεταξύ µας, διότι υπάρχουν και άνθρωποι, οι οποίοι
εποφθαλµιούν ή κάνουν ακόµα και πλάκα. Τώρα, είδα σε ένα site
αυτό που κάνει η Τουρκία που θέλει να δώσει το αυριανό δάνειο
της Ελλάδας! Καταλαβαίνετε τι δικαιώµατα έχουµε δώσει σε
όλους.
Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ακόµα
χρόνος για συµφωνία, υπάρχει χρόνος για εθνική διαπραγµάτευση, υπάρχει χρόνος για να ξανασκεφτούµε όλα αυτά που κάνουµε αυτές τις µέρες, από όλους µας, από όλες τις πλευρές
του Κοινοβουλίου.
Θα απευθυνθώ στον κ. Πετράκο για το αγροτικό, που είδα ότι
είχαν µια διένεξη µε τον Βασίλη Κεγκέρογλου. Εγώ κατάγοµαι
από αγροτική οικογένεια και έχω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Οµοίως.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Άφησέ µε λίγο. Καλά κάνεις. Δικό
σου δικαίωµα και τιµή σου είναι. Και καλά κάνεις.
Οι αγρότες δεν µπορούν σήµερα στην Ελλάδα να φορολογηθούν περισσότερο από τα προηγούµενα χρόνια. Πρέπει, λοιπόν,
το αγροτικό ζήτηµα να µπει σε µια βάση που θα συζητηθεί σε
ανώτερο επίπεδο. Όπως λέµε, λοιπόν, ότι το θέµα της παιδείας
είναι εθνικό θέµα, έτσι έχει καταντήσει και το θέµα των αγροτών
σήµερα.
Ξέρετε ότι οι αγρότες µετά από την Κατοχή ήταν η κύρια µηχανή ανάπτυξης της χώρας και ειλικρινά µας έβγαλαν από τα
τότε αδιέξοδα, διότι παρήγαγε ο ελληνικός πληθυσµός, οι αγρότες.
Άρα πρέπει να δούµε ότι εάν δεν προσέξουµε το αγροτικό
θέµα, αν πάµε και τραβάµε συνέχεια από τους αγρότες και βάλουµε 13% και -όπως ξέρετε- όλη αυτήν τη διαδικασία από το
πρώτο ευρώ, πιθανόν σε λίγα χρόνια αυτό να είναι δυσβάσταχτο
για τους αγρότες, γιατί οι περισσότεροι αγρότες δεν είναι κάτοχοι µεγάλου κλήρου.
Εγώ πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να δούµε ένα 5% επί του
µεικτού και όχι βιβλία στους αγρότες και ο ΟΓΑ να παραµείνει
αυτόνοµος το οποίο που ήταν κάτι πολύ σηµαντικό. Διότι είχαµε
περάσει επί ΠΑΣΟΚ µία διάταξη που έλεγε ότι όσοι δεν έχουν τίποτα κάνει στη ζωή τους, θα τους δώσουµε τη σύνταξη του ΟΓΑ.
Τους διασφαλίζουµε σήµερα; Όχι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει το αγροτικό ζήτηµα να
αποτελέσει πραγµατικά θέµα µιας µεγάλης συζήτησης µεταξύ
µας, διότι υπάρχει περίπτωση σε λίγα χρόνια να έχει υποθηκευτεί
όλη η αγροτική γη.
Προχωράω πιο πέρα. Το νοµοσχέδιο αυτό ήταν ένα νοµοσχέδιο,
το οποίο είχαµε ετοιµάσει πολλές φορές και µε τον Βασίλη Κεγκέρογλου και µε άλλους Υπουργούς. Όµως, δυστυχώς, στην προηγούµενη Κυβέρνηση ενώ είχαµε κάνει µια συµφωνία προγραµµατική, δεν µπορέσαµε ποτέ να υλοποιήσουµε κάποιες προτάσεις
τις οποίες είχαµε. Άρα γι’ αυτό στηρίξαµε και το νοµοσχέδιο, το
οποίο είναι καλό νοµοσχέδιο, έχει πάρα πολύ καλές προτάσεις και
η συζήτηση που έγινε ήταν εποικοδοµητική.
Θα µπούµε, όµως, στο θέµα που µας αφορά όλους και επιµένω ότι εθνικός στόχος της χώρας είναι η Ευρώπη, είναι ο ευρωπαϊκός
προσανατολισµός
της
χώρας.
Αυτός
ο
προσανατολισµός δεν πρέπει ποτέ, ειλικρινά, να µπει σε διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας διαβάζω µόνο σήµερα την επιστολή του Χρυσόγονου -και
θα πάρω ένα λεπτό µετά- την οποία έστειλε στον Πρωθυπουργό
και που γράφει το εξής: «Η ρήξη µε τους δανειστές είναι µια ανέφικτη επιλογή και αν επιχειρηθεί, η κατάληξη θα είναι η χώρα να
επιστρέψει στον µνηµονιακό εγκλωβισµό υπό χειρότερους
όρους, σαν τον κρατούµενο που επιχειρεί απόδραση και αφού
αποτύχει, καταλήγει στην αποµόνωση της φυλακής», «οφείλουµε
να αγωνισθούµε µέσα στα υπάρχοντα ευρωπαϊκά και διεθνή
πλαίσια». Με αξιοπρέπεια να το κάνουµε. Δεν είπε κανείς να χάσουµε την αξιοπρέπειά µας. Δεν είπαµε εµείς να ξεφτιλιστεί αυτή
η Κυβέρνηση. Εµείς δεν θέλουµε ξεφτιλισµένες κυβερνήσεις, θέλουµε αξιοπρεπείς, έντιµους και υπερήφανους Έλληνες πολίτες.
Ειλικρινά, εάν υπάρξουν άλλες λύσεις τη Δευτέρα, εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ολοκληρώστε, κύριε
Γρηγοράκο, για να µιλήσουν και οι άλλοι.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τελειώνω.
Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να οδηγηθεί σε ρήξη, δεν πρέπει
ο ελληνικός λαός να διχαστεί περισσότερο.
Διότι εµάς µας ενδιαφέρει πάνω από όλα -όπως ενδιαφέρει και
εσάς και τον Πρωθυπουργό είδα χθες το βράδυ- η εθνική υπερηφάνεια. Δεν την χαρίζουµε σε κανέναν. Κανείς δεν είναι υπερήφανος από εµάς, όπως εγώ θα ήθελα να είµαι πολύ
περισσότερο περήφανος από εσάς, αλλά µη µου το αµφισβητείτε και εµένα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει έστω και την τελευταία στιγµή να
υπάρχει συµφωνία, να υπάρξει ανοικτή δίοδος µεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πρέπει να τα βρούµε και
δεν πρέπει να πάµε µετωπικά στο δηµοψήφισµα την Κυριακή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε, κύριε
Γρηγοράκο.
Τον λόγο έχει για οκτώ λεπτά ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έρχεται σε
µια ιστορική στιγµή για τον τόπο, όπου ο ελληνικός λαός καλείται
µετά την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωµα συµµετοχής του στο πρώτο µετά από σαράντα
χρόνια δηµοψήφισµα, απαντώντας στην πρόταση-τελεσίγραφο
των δανειστών που δίνει τη χαριστική βολή στο πληγωµένο από
τα πέντε χρόνια µνηµονίων σώµα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά
και δίνοντας απάντηση και στην προκλητική παρέµβαση του κ.
Γιούνκερ που καλεί τον ελληνικό λαό ούτε λίγο ούτε πολύ να ανατρέψει την ελληνική Κυβέρνηση.
Μάλιστα, το παρόν νοµοσχέδιο έχει τον ιδιαίτερο συµβολισµό
του στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, για δύο λόγους: Πρώτον,
δείχνει για µία ακόµα φορά, όπως και τα προηγούµενα σχέδια
νόµου της Κυβέρνησης, όπως αυτό για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων κ.λπ.,
τον ξεκάθαρο προσανατολισµό αυτής της Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας για την υπεράσπιση των πιο ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων και τµηµάτων που έχουν χτυπηθεί ανελέητα από τα µνηµόνια, στα οποία βέβαια κυρίαρχη θέση έχουν τα άτοµα µε αναπηρία.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αυτό το νοµοσχέδιο είναι και
συµβολικό είναι γιατί µε τα τρία κεφάλαιά του απαντάει σε καθεµία από τις τρεις, από την πληθώρα επαχθών προτάσεων των δανειστών που έχουν κατατεθεί και είναι και το ερώτηµα του
δηµοψηφίσµατος.
Αντί για περικοπή προνοιακών επιδοµάτων που προτείνουν οι
δανειστές, στο παρόν νοµοσχέδιο υπάρχουν µέτρα διευκόλυνσης για τη γραφειοκρατία που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία για να πάρουν τα προνοιακά επιδόµατα. Επίσης, υπάρχουν
µέτρα για την οικονοµική ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία.
Αντί για µέτρα απορρύθµισης και διάλυσης του ασφαλιστικού
που προτείνουν οι δανειστές, στο παρόν νοµοσχέδιο υπάρχουν
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µέτρα για την αποκατάσταση αδικιών σε διάφορες κατηγορίες
ασφαλισµένων.
Τέλος, αντί για περικοπή συντάξεων που προτείνουν οι δανειστές ως µέτρα-φάρµακο δήθεν για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, στο παρόν νοµοσχέδιο υπάρχουν µέτρα για την
αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής ως ένα από τα αίτια του
ασφαλιστικού προβλήµατος.
Προφανώς, βέβαια, έχουν να γίνουν πολλά ακόµα, κύριοι
Υπουργοί του αρµόδιου Υπουργείου, προς την κατεύθυνση της
αποκατάστασης όλων των αδικιών που έχουν γίνει για τα άτοµα
µε αναπηρία, καθώς επίσης και για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, µε κυρίαρχο βέβαια την αντιµετώπιση της ανεργίας. Άλλωστε, ό,τι έχει κάνει µέχρι σήµερα σε αυτό το πεντάµηνο η
Κυβέρνηση για την αξιοπρέπεια του λαού, το έχει κάνει χωρίς
ένα ευρώ από τους δανειστές, οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι την
ειλικρινή της στάση, πήγαν να υφαρπάξουν µε εκβιασµούς και
τελεσίγραφα την ελληνική υπογραφή για τη συνέχιση των καταστροφικών µνηµονίων λιτότητας.
Δεν κατάλαβαν, όµως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µέρος αυτού του
λαού και υπηρετεί τον λαό. Αποτέλεσµα του σεβασµού της Κυβέρνησης στην κυριαρχία του λαού είναι και το δικαίωµα µε το
δηµοψήφισµα να υποστηρίξει ο ίδιος ο ελληνικός λαός την αξιοπρέπειά του µε ένα βροντερό «όχι» την επόµενη Κυριακή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ερώτηµα του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιούλη –γιατί πάρα πολλά ακούστηκαν εδώ µέσα περί
του αντιθέτου- έχει ένα πάρα, πάρα, µα πάρα πολύ συγκεκριµένο
ερώτηµα, το οποίο δεν είναι καθόλου ασαφές: «Ναι» ή «όχι» στην
κοινωνιοκτόνα πρόταση-τελεσίγραφο των δανειστών.
Βέβαια, έχουν ειπωθεί και θα ειπωθούν πολλά για τα ερωτήµατα και τις ερµηνείες και µετά το δηµοψήφισµα και τα διακυβεύµατα του δηµοψηφίσµατος. Επί αυτού, λοιπόν, θέλω να
καταθέσω τη δική µου άποψη.
Εδώ σήµερα υπάρχει ένα ιστορικής εµβέλειας διακύβευµα που
και άλλες φορές έχει τεθεί αµείλικτα στην ιστορία αυτού του
τόπου. Αυτό είναι η υπεράσπιση της δηµοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας, του δικαιώµατος αυτού του λαού να αποφασίζει χωρίς
εκβιασµούς για το µέλλον του, για την πορεία της χώρας ως µη
αποικίας χρέους.
Το διακύβευµα αυτό, λοιπόν, είναι για µια ακόµα φορά η ελευθερία, η απελευθέρωση της χώρας και του λαού από τα δεσµά
ενός µη βιώσιµου, δυσβάσταχτου, επαχθούς και παράνοµου χρέους.
Κι όσες φορές στην ιστορία του τόπου το διακύβευµα ήταν η
ελευθερία ο ελληνικός λαός ήξερε πολύ καλά όχι µόνο να πει τα
µεγάλα «όχι», αλλά και να κατακτήσει µε σκληρούς αγώνες την
ελευθερία του.
Γιατί η ελευθερία έχει πάντα το τίµηµά της, αλλά δεν έχει ισοδύναµα. Έχουµε εµπιστοσύνη σε αυτόν τον περήφανο λαό ότι
και σήµερα θα τιµήσει την ιστορία του και θα ξαναπεί ένα ακόµη
µεγάλο «όχι» την ερχόµενη Κυριακή, ανοίγοντας το δρόµο για
την απελευθέρωση της χώρας από τα δεσµά του χρέους, από τα
µνηµόνια λιτότητας, από τη διαρκή επιτήρηση, ανοίγοντας τον
δρόµο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, τον δρόµο της προκοπής, της δικαιοσύνης, για να έχουν µέλλον και οι επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριακάκη.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, µε βάση το ότι η Υπουργός κ. Φωτίου ζητάει τον λόγο, πρέπει να της δώσουµε τον λόγο.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, η κ. Φωτίου. Στη συνέχεια θα µιλήσει η
κ. Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ ζητάω τον λόγο. Δεν τον ζητάει η κ. Φωτίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εγώ είµαι υποχρεωµένος εκ του Κανονισµού, εφόσον ζητάει τον λόγο, να της τον
δώσω.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Μα, κύριε Πρόεδρε, δεν ζητάει τον λόγο η κ. Φωτίου.
Με το ζόρι θα τον πάρει; Εγώ ζητάω τον λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Η κ. Φωτίου δεν θέλει;
Γιατί µου είπαν από τις υπηρεσίες ότι …
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θέλω,
κύριε Πρόεδρε. Μετά τους έξι Βουλευτές θέλω να µιλήσω εγώ.
Γιατί επανέρχεστε συνέχεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Γιατί µου είπαν από τις
υπηρεσίες ότι συνεννοηθήκατε και ζητήσατε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ας µιλήσουν οι έξι Βουλευτές πρώτα και θα µιλήσω. Το έχει πει ήδη δύο
φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει, κυρία Φωτίου,
έγινε λάθος. Έτσι µε ενηµέρωσαν, ότι ζητήσατε τον λόγο. Τι πρόβληµα υπάρχει; Τόσο τροµερό είναι;
Τον λόγο έχει η κ. Βαλαβάνη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας ενηµέρωσα και προσωπικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ορίστε, κυρία Βαλαβάνη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι συντοµότατη.
Έχω καταθέσει δύο τροπολογίες εµπρόθεσµες, οι οποίες
έχουν πραγµατικά κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Η πρώτη τροπολογία µε αριθµό 186/38, η οποία κατατέθηκε
στις 25-06-2015, είναι συµπληρωµατική στην υπουργική απόφαση µε την οποία µετατέθηκαν και η προθεσµία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νοµικών προσώπων από τις 30
Ιουνίου 2015 στις 20 Ιουλίου 2015 και φυσικών προσώπων από
30 Ιουνίου 2015 στις 27 Ιουλίου 2015. Να πω ότι η κάθε τροπολογία έχει ένα άρθρο.
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 συµπληρώνεται ως προς
αυτό το σκέλος η υπουργική απόφαση, καθώς διευκρινίζεται και
ρυθµίζεται η καταβολή του φόρου να παραµείνει στις ηµεροµηνίες τις οποίες προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος,
δηλαδή ως προς τα φυσικά πρόσωπα σε τρεις ισόποσες µηνιαίες
δόσεις πληρωτέες έως 31 Ιουλίου 2015, έως 30 Σεπτεµβρίου
2015 και έως 30 Νοεµβρίου 2015, αντίστοιχα. Δεν υπάρχει
ανάγκη ρύθµισης για τα νοµικά πρόσωπα, γιατί η πρόβλεψη του
κώδικα είναι έως οκτώ δόσεις, που πρέπει όµως να τελειώνουν
εντός του 2015, άρα, εκ των πραγµάτων γίνονται έξι, που τελειώνουν το Δεκέµβριο του 2015.
Με την παράγραφο 2 της τροπολογίας όσον αφορά το Ε9, για
το οποίο δεν υπήρχε εξουσιοδοτική και άρα δεν µπορούσε αυτό
να γίνει µε υπουργική απόφαση, µετατίθεται η υποβολή του για
τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν επέλθει, χωρίς οποιαδήποτε παρενέργεια, στις 27 Ιουλίου 2015, δηλαδή την ηµεροµηνία
που λήγει και η υποβολή φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων.
Επίσης, στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι από τους τρεις µήνες
γίνεται τέσσερις µήνες η προθεσµία που έχει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η λεγόµενη ΔΕΔ της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, για την έκδοση αποφάσεων επί των
ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες είναι ιδιαίτερα σύνθετες.
Προβλέπεται επίσης ότι η παράταση αυτής της προθεσµίας,
ισχύει και για τις ενδικοφανείς προσφυγές για τις οποίες δεν
έληξε η ηµεροµηνία εξέτασης µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης
του παρόντος στη Βουλή. Συµπεριλαµβάνει δηλαδή κι αυτές που
βρίσκονται µέχρι σήµερα σε διαδικασία και όχι µόνο όσες θα κατατεθούν από αύριο.
Στην άλλη τροπολογία, την υπ’ αριθµόν 204/54 που υποβλήθηκε στις 26-6-2015 κι είναι επίσης ενός άρθρου, µε τη διάταξη
της παραγράφου 1 παρατείνεται η προθεσµία των άρθρων 1 και
15 του ν. 4321/2015, δηλαδή της ρύθµισης έως και εκατό δόσεις
-όπως έχει γίνει γνωστό- για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο
καθεστώς ρύθµισης έως εκατό δόσεις. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται από τη λήξη της την προηγούµενη Παρασκευή 26 του
µήνα έως και τις 15 Ιουλίου του 2015. Παρατείνεται δηλαδή για
λίγες µέρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, πρέπει να πω ότι αυτό γίνεται για δύο λόγους. Και το
λέω γιατί εδώ στη Βουλή έχω επανειληµµένα πει ότι δεν θα
υπήρχε άλλη παράταση της προθεσµίας και θα έληγε στις 30 Ιουνίου. Πρέπει να σας πω ότι ένας βασικός λόγος που το έχω πει
αυτό είναι ότι υπήρξε όρος τέτοιος απέναντι στους δανειστές
στις Βρυξέλλες, για να µπορέσει να υπάρξει η επέκταση του ενός
και µοναδικού µήνα που είχε δοθεί και η οποία ουσιαστικά, για
όποιον ξέρει να διαβάζει σχέδια νόµου, προβλεπόταν στο ίδιο το
σχέδιο νόµου, από 27 Μαΐου έως 26 Ιουνίου.
Αναγκάζοµαι να εµφανιστώ κι εγώ, όπως και κάποιοι άλλοι, ως
αναξιόπιστη για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τις δύο τελευταίες µέρες, την προηγούµενη Πέµπτη και Παρασκευή, έπεφτε συνέχεια το τηλεφωνικό κέντρο -ήταν αδύνατον πια να το
χρησιµοποιήσουµε- από τα χιλιάδες, κυριολεκτικά, τηλεφωνήµατα του κόσµου όλο το εικοσιτετράωρο που ζητούσε µε αγωνία
παράταση. Έπαιρνε, δηλαδή, διαστάσεις κοινωνικού προβλήµατος, στο οποίο δεν µπορείς να κλείσεις τα µάτια, γιατί άµα αρχίσεις να τα κλείνεις σε τόσο εξόφθαλµα, δεν ξέρω πού αλλού θα
συνεχίσεις να τα κλείνεις στη συνέχεια.
Επίσης, πρέπει να πω ότι υπήρξε τεράστια πίεση από εταιρείες
µικροµεσαίες και άλλες που βρίσκονταν σε διαδικασία ελέγχου
στο σύνολο των ελεγκτικών κέντρων και των εφοριών της χώρας,
δηλαδή στον φορολογικό µηχανισµό της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων, να ολοκληρώνεται ο έλεγχος για να προλάβουν να ενταχθούν στις 30 Ιουνίου ή µετά τις 30 Ιουνίου στη ρύθµιση. Αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Ούτε τώρα, µέχρι τις 15
Ιουλίου, µπορεί να γίνει. Τουλάχιστον ας µπουν µερικές εκατοντάδες εταιρείες, αυτές που ήταν στο τέλος ο έλεγχος. Ξαναλέω
ότι δεν λύνεται µε αυτήν την επέκταση προθεσµίας. Είναι χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα αυτοί που προσπαθούν και πιέζουν για
να µπουν.
Να πω, επίσης, ότι στην παράγραφο 2 ρυθµίζεται ένα ζήτηµα,
ένα κενό που ανακαλύψαµε ότι υπήρχε. Αν κάποιος καταφέρει
να παρεισφρήσει -γιατί γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή της αίτησης- ενώ δεν είναι σύννοµος ο τρόπος που έχουν βεβαιωθεί τα
χρέη του, αν υπάρχουν δηλαδή κάποια προβλήµατα κι όµως δεν
είναι σύµφωνος ακριβώς µε τις ρυθµίσεις κι όµως καταφέρει να
µπει στη ρύθµιση, υπήρχε ένα νοµοθετικό κενό, δηλαδή ήταν
πολύ δύσκολη η διαδικασία αποβολής του. Με την παράγραφο
2 ορίζεται ότι µπορεί η φορολογική διοίκηση, µε δικιά της ευθύνη, να οδηγήσει σε αποβολή από τη ρύθµιση κάποιον µε κάποιες φορολογικές οφειλές που έχουν εισαχθεί µη σύννοµα,
γεγονός το οποίο δεν είναι ούτε ανεκτό ούτε φορολογικά δίκαιο
απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους φορολογούµενους.
Κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής, λόγω των ηµερών. Συνεχίζεται
κανονικά η υποβολή και η ένταξη στη ρύθµιση των εκατόν δόσεων. Έχει ρυθµιστεί.
Οι ΔΟΥ λειτουργούν αυτήν τη στιγµή σαν τράπεζες. Είτε µε
µετρητά είτε µε οποιαδήποτε κάρτα µπορούν κανονικά ανεξάρτητα από ύψος, φτάνει να υπάρχουν τα χρήµατα βέβαια, να πληρωθούν οι προκαταβολές και αυτό ισχύει και γι’ αυτούς που
έχουν µπει τους προηγούµενους µήνες και έπρεπε να πληρώσουν µέχρι σήµερα τη δόση τους. Βέβαια, έχουν παρθεί τα
µέτρα, ώστε να µην υπάρχει καµµία επιβάρυνση ή αποβολή ακριβώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτές τις µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Νοµίζω ότι ήταν η παρέµβασή της και η παρεµβολή της αναγκαία για να έχουν υπ’ όψιν τους και οι υπόλοιποι οµιλητές τις
συγκεκριµένες τροπολογίες.
Απευθύνοµαι στο Σώµα. Υπάρχει µία παράκληση από τον Βουλευτή κ. Μπαλαούρα. Επειδή έχει ένα πολύ σοβαρό προσωπικό
πρόβληµα, αν γίνεται, να προηγηθεί. Συµφωνείτε;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν υπάρχει αντίρρηση.
Κύριε Μπαλαούρα, έχετε τον λόγο, αλλά τηρήστε, σας παρακαλώ, τον χρόνο των οκτώ λεπτών.
Στη συνέχεια είναι ο κ. Μανιός και ο κ. Ματθαιόπουλος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς που µου δώσατε τον λόγο.
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Δεν σκόπευα να πω τα πρώτα λόγια που θα πω, αλλά µε προκάλεσε το ότι είπατε ότι έχω προσωπικό λόγο. Δεν έχω κανέναν
προσωπικό λόγο. Έχουµε δύο συνεδριάσεις, µία στις τέσσερις
η ώρα και µία στις πέντε εδώ στη Βουλή, επιτροπές κ.λπ..
Εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα, καθώς µπήκαµε στο θέµα αυτό. Η
Βουλή δεν είναι Βουλή. Δεν είναι Βουλή για τους Βουλευτές.
Είναι Βουλή για τους Υπουργούς, είναι Βουλή για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και είναι Βουλή για τους αρχηγούς
των κοµµάτων. Τελευταία φορά συνεδριάζαµε ατέλειωτες ώρες
–στις 3.10’τελείωσε η διαδικασία- και ένας Βουλευτής δεν είχε
µιλήσει.
Παρακαλώ, διαµηνύστε στο Προεδρείο ότι τουλάχιστον µε
βάση τις κουβέντες που έχω κάνει εγώ µε συναδέλφους µου -και
τώρα που µιλάω, κουνάνε επιδοκιµαστικά τα κεφάλια τους- είµαστε σε έξαλλη κατάσταση και νοµίζω ότι θα πάρουµε µέτρα αντίδρασης συνολικά για το Προεδρείο. Δεν γίνεται να συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση άλλο. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι παράγοντες εδώ µέσα.
Μπαίνω στο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό, κύριε Μπαλαούρα.
Νοµίζω ότι προσπάθησα σήµερα…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Μιλάω συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Γινόµενος και αντιπαθής πολιτικά -γιατί κατά τ’ άλλα δεν νοµίζω- προσπάθησα να µιλήσουν οι Βουλευτές και να τηρηθεί ο χρόνος. Αυτό, όµως,
πρέπει να είναι υπόθεση και έγνοια όλων των παραγόντων του
Κοινοβουλίου και της διαδικασίας.
Συνεχίστε, κύριε Μπαλαούρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Συνάδελφοι, έχω παρατηρήσει
ότι σε όλα τα σοβαρά νοµοσχέδια δηµιουργούνται τεχνητές συγκρούσεις. Σε ένα από αυτά, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, η
Νέα Δηµοκρατία αποχώρησε. Ταυτόχρονα, όσοι δεν αποχωρούν,
δηµιουργούν τεχνητές καταστάσεις, οι οποίες είναι έντονα τροµοκρατικές.
Σήµερα, επειδή έχουµε και αυτήν την περίοδο που περνάµε,
βλέπουµε τι γίνεται από τους ιθύνοντες, από την ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και βλέπουµε τη συνακολουθία εγχώριων παραγόντων -άλλη ελίτ από εδώ- που είναι τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, είναι πολιτικοί και είναι δυστυχώς σχεδόν
όλα τα κόµµατα µε ελάχιστα, όπως το ΚΚΕ, τα οποία είναι σε µία
άλλη κατεύθυνση.
Είδα σήµερα µε έκπληξη πραγµατικά τη λύσσα, τα ψεύδη, τη
λάσπη και τον λαϊκισµό του εκπροσώπου του Ποταµιού, του κ.
Θεοχάρη. Είπε ότι πάνε οι µανάδες και δεν βρίσκουν γάλα για τα
παιδιά τους. Είπε ότι οι νοικοκυρές δεν βρίσκουν τις φακές. Φύγαµε από τα περίφηµα µακαρόνια τώρα, τα οποία κάθε φορά
αναδεικνύονται και είπε σήµερα για φακές. Είπε, επίσης -το είπαν
και άλλοι, πρώτα και κύρια ο κ. Σαµαράς και οι συνακόλουθοι
Βουλευτές του- ότι το σχέδιό µας είναι εκτός Ευρώπης ούτε καν
Ευρωζώνης ούτε καν κάτι άλλο. Είναι εκτός Ευρώπης. Δηλαδή,
να µεταφέρουµε την Ελλάδα κάπου στην Ασία, κάπου στην
Αφρική, κάπου στη Νέα Ζηλανδία ή, ενδεχοµένως, στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Μάλιστα, και ο κ. Θεοχάρης, για τεκµηρίωση αυτού του λαϊκισµού και της αστείας απόπειρας τροµοκράτησης, έφτασε να πει
ότι γνωρίζει ότι άνθρωποι του Γενικού Λογιστηρίου έχουν εγκατασταθεί στο Μαξίµου και φτιάχνουν τα σχέδια για τη δραχµή.
Νοµίζω ότι εδώ προστέθηκε η λέξη «γελοιότητα» και το λέω µε
όλη τη σηµασία της λέξης.
Έφθασαν, επίσης, στο σηµείο να κάνουν κριτική στη Μεταπολίτευση –κατά τη διάρκεια της οποίας σηµειώθηκαν οι µεγαλύτερες
κατακτήσεις στα εργασιακά, στα κοινωνικά, στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στις κατακτήσεις των εργαζοµένων- ανεξάρτητα από
την πορεία της πρώτη περιόδου της, κατά την οποία τα δύο µεγάλα κόµµατα ηγεµόνευσαν και δηµιούργησαν αυτήν την κατάσταση. Δεν φταίει, δηλαδή, η κακή Μεταπολίτευση που είναι κάτι
το οποίο παραπέµπει σε σκοτεινές περιόδους, αναδεικνύοντας ουσιαστικά, είτε άµεσα είτε έµµεσα,τη δικτατορία.
Ας δούµε, λοιπόν, τα δύο µεγάλα κόµµατα που ηγεµόνευσαν
αυτό το διάστηµα, αµέσως µετά από µια περίπου δεκαετία-δω-
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δεκαετία και µας έφεραν σε αυτήν την ανθρωπιστική και οικονοµική κρίση.
Οφείλω σήµερα να σηµειώσω ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν
έδειξαν αυτήν τη στάση που έδειχναν σε άλλες συνεδριάσεις
λίγο πριν. Προφανώς, αυτή η ελαφρά µετακίνηση µπορεί να οφείλεται στην αλλαγή της νέας ηγεσίας και προφανώς, µπορεί να
υπάρχει και ένα στοιχείο έντονα πολιτικό, δηλαδή ο απεγκλωβισµός του κόµµατος αυτού, το οποίο έχει ιστορικές παρακαταθήκες, από το σφιχταγκάλιασµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Η πόλωση, λοιπόν, που δηµιουργείται είναι τεχνική. Αρχίσαµε
την αριστερή παρένθεση και επίσης, ο συντονισµός γίνεται µαζί
µε ξένα κέντρα. Όµως, δεν βλέπουν µπροστά τους όσοι αναδεικνύουν αυτά τα σενάρια -και απ’ έξω και από µέσα- ότι υπάρχει
κοινωνική πόλωση. Δεν υπάρχει άλλου είδους πόλωση στη χώρα
µας. Υπάρχει κοινωνική πόλωση που είναι πια εµφανής. Από τη
µια µεριά, είναι οι µισθωτοί, οι άνεργοι, οι νέοι άνεργοι, οι µικροεπαγγελµατίες που έχουν συνθλιβεί και από την άλλη µεριά είναι
αυτοί που κέρδισαν µάλιστα από την κρίση. Πρέπει να το δούµε
κι εµείς ως Κυβέρνηση και ως κόµµα αλλά και όλα τα κόµµατα
και να το καταλάβουν, διότι εµείς το καταλαβαίνουµε πολύ περισσότερο, εφόσον έχουµε τέτοιες αναφορές και τέτοιες ιδεολογικές κατευθύνσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Για παράδειγµα, µας λένε ότι η πρόταση της Κυβέρνησης,
αυτή που πραγµατικά έχει υποβληθεί στους θεσµούς, έχει αρκετά στοιχεία λιτότητας -εγώ δεν µπορώ να µασήσω τα λόγια
µου- πράγµα που δηµιούργησε και σε εµάς στους Βουλευτές,
αλλά και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έντονους προβληµατισµούς.
Όµως, αυτοί που κάνουν αυτήν την έντονη κριτική ξεχνούν ότι
στη δική µας προσπάθεια αυτό που δεν µας άρεσε ήταν ότι, προκειµένου να βρούµε µια σύγκλιση µε τους θεσµούς, προστέθηκαν επιπλέον δύο απαράβατοι όροι. Ο ένας όρος ήταν το χρέος,
δηλαδή να µιλήσουµε για το χρέος και την προοπτική του για την
αποµείωσή του, καθώς επίσης και η χορήγηση ρευστότητας.
Τι λέει όµως, η Αντιπολίτευση; Κύριοι της Αντιπολίτευσης,
έχουµε δύο προτάσεις. Η µια των λεγόµενων θεσµών και η άλλη
του ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε µας: Προτιµάτε των θεσµών ή του ΣΥΡΙΖΑ;
Έχετε κάτι διαφορετικό να διαµορφώσετε είτε στη µια πρόταση
είτε στην άλλη; Προτείνετε επιτέλους κάτι. Διότι το µεγάλο πρόβληµα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ -και θα πω µετά τι θα πάθει
ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν ασκείται σοβαρή αντιπολίτευση- είναι ότι
δεν υπάρχει Αντιπολίτευση. Ασκεί απόλυτη και πλήρη ηγεµονία
και πλήττεται µόνο από τον εαυτό του. Για παράδειγµα -και ειπώθηκε εδώ από Βουλευτή της Αντιπολίτευσης- η περίπτωση του
Χρυσόγονου. Δεν πρέπει να µασήσουµε κι εδώ τα λόγια µας και
να πούµε ότι η ηγεµονία του ΣΥΡΙΖΑ πλήττεται από τον εαυτό
του µόνο, όπως η περίπτωση του Χρυσόγονου.
Αυτή όµως η τροµοκρατία, κύριε Πρόεδρε, δεν περνά και είναι
σαφές ότι δεν περνά στον ελληνικό λαό.
Πριν τη Δευτέρα, επειδή έχουµε τα κότσια να αντιπαλέψουµε
θεούς και δαίµονες που βρίσκονται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και πιθανόν αλλού, ενδεχοµένως να υπάρχουν εξελίξεις.
Θα κάνω µία παρατήρηση επειδή έχω ασχοληθεί και έχω δουλέψει στην κεντρική τράπεζα της χώρας, δηλαδή την Τράπεζα
της Ελλάδος. Το καταστατικό των κεντρικών τραπεζών έχει µία
βασική ρήτρα. Ένα παράδειγµα είναι µε τους διοικητές που διορίζονται και δεν µπορεί να τους κουνήσει καµµία κυβέρνηση.
Είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και οι
κεντρικές τράπεζες.
Ταυτόχρονα, µέσα στο καταστατικό, στις αρχές δόµησης των
κεντρικών τραπεζών, τι υπάρχει; Υπάρχει το ότι πρώτο µέληµα
είναι η προστασία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όλων των
κρατών της Ευρωζώνης, αλλά και ξεχωριστά καθενός κράτους.
Βλέπουµε εδώ ότι ουσιαστικά οδηγηθήκαµε τόσο καιρό σε µία
πιστωτική ασφυξία και φτάσαµε να επιβληθεί περιορισµός στην
κίνηση κεφαλαίων εξαιτίας της ασφυξίας αυτής. Το σηµειώνω
για να το λέµε και στην ενηµέρωση που κάνουµε στους πολίτες
για το δηµοψήφισµα. Επί κυβέρνησης Σαµαρά δεν υπήρχε πρόγραµµα, είχε τελειώσει το πρόγραµµα και έδωσαν ρευστότητα –
και µάλιστα σηµαντική- στην κυβέρνηση. Σήµερα ο Ντράγκι και
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η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που συστρατεύτηκε µε τα πιο
άγρια θηρία λέει ότι «αφού δεν είστε σε πρόγραµµα, δεν σας
δίνω ούτε καν τον ELA».
Εµείς, λοιπόν, λέµε «όχι» σ’ αυτήν την ελίτ της Ευρώπης, λέµε
«ναι» στην Ευρώπη των λαών, στην Ευρώπη της δηµιουργίας,
στην Ευρώπη της ισότητας, στην Ευρώπη της αλληλεγγύης. Να
σταµατήσουν τα παιχνίδια ότι πάµε για άλλες ηπείρους, για
άλλες κατευθύνσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νίκος Μανιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί αγνοούν την αξία του
συµβολισµού στην πολιτική. Είχαµε τρεις επαναληπτικές σκηνικές παρουσίες αντιρρήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και την αποχώρησή της. Απ’ όση ιστορία θυµάµαι από τη Βουλή, αλλά και
από τα πρωτοβάθµια ακόµα σωµατεία, να έλθουν δύο φορές,
τρεις φορές να δηλώσουν ότι απέχουν από µία διαδικασία, αυτό
πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή µου. Γιατί, όµως; Δεν ήταν µόνο
το δελτίο των 20.00’που είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Ήταν γιατί
ακριβώς αυτό το νοµοσχέδιο που θα γίνει νόµος µε µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής, βάζει ακριβώς το σηµάδι, το
στίγµα της διαφορετικότητας, της ταξικής αντίληψης που έχουµε
εµείς υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων και των αναπήρων
ατόµων σε σχέση µε την αντίληψη που έχει η Νέα Δηµοκρατία.
Θα έπρεπε να µιλάµε πολλές ώρες γι’ αυτό. Βέβαια, αποδοµεί
σταδιακά κι αυτό κάποιους µνηµονιακούς νόµους.
Υπάρχουν ένα-δύο σηµεία, τα οποία είναι τεχνικά και µπορούν
να ρυθµιστούν µε κάποιες εγκυκλίους και κοινές υπουργικές
αποφάσεις µεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εργασίας. Θα τα συζητήσουµε, γιατί ο χρόνος είναι λίγος για να µπω
σ’ αυτές τις τεχνικές λεπτοµέρειες.
Το φαινόµενο που παρατηρούµε έχει ορισµένα χαρακτηριστικά. Έχουµε ένα µέρος της Αντιπολίτευσης που µας καλεί σε
εθνική συνεννόηση και µας εγκαλεί γι’ αυτό, αγνοώντας ιστορικά
δεδοµένα της χώρας µας.
Όταν υπήρξε πραγµατική ανάγκη –και δεν ήταν λίγες φορέςνα υπάρξει εθνική συνεννόηση και συνεννόηση του λαού, η Αριστερά πρωτοστάτησε σ’ αυτές τις περιστάσεις. Δεν είναι µόνο
το ΕΑΜ, είναι και µετά, την περίοδο του ’60. Οι κινήσεις της Αριστεράς ήταν πάντα µε στόχο την προάσπιση των συµφερόντων
του λαού.
Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι διαπρύσιοι κήρυκες της υποτιθέµενης ενότητας είναι και οι χειρότεροι, οι χρησιµοποιούντες
τα µεγαλύτερα ψεύδη και κατηγορίες εναντίον της Αριστεράς –
και όχι µόνο- την ίδια ώρα που έπρεπε να σκέπτονται και να συναισθάνονται όταν βγαίνουν στο Βήµα αυτό, πώς µιλάνε για τους
άλλους, όταν οι ίδιοι έχουν αποπεµφθεί ή ως αποτυχηµένοι από
την Κυβέρνηση τους ή ως ύποπτοι.
Εάν δει κανείς τις τελευταίες δηλώσεις για τη διαφάνεια του
κ. Σούρλα, του στελέχους της Νέας Δηµοκρατίας, θα καταλάβει
τι εννοώ. Και η µεγαλύτερη ευκολία είναι η άγνοια και το ψέµα.
Έχουµε –λέει- αύξηση της ανεργίας. Η «ΕΡΓΑΝΗ» τον Απρίλη
ανακοίνωσε –τελευταία φορά που είδα τα στοιχεία- είκοσι χιλιάδες και παραπάνω προσλήψεις από ό,τι ήταν τον αντίστοιχο
Απρίλη της προηγούµενης χρονιάς µε τη µεγαλύτερη ευκολία.
Η καταγγελία της Μεταπολίτευσης που κριτικαρίστηκε πολύ
σωστά από ορισµένους συναδέλφους, ανεξάρτητα από τις εκτιµήσεις που έχει ο καθένας µας τι έγινε τότε, αυτή η κριτική –που
δεν φταίει µόνο ο κ. Θεοχάρης που την έκανε, γιατί έχουν ακουστεί πολλά εναντίον της Μεταπολίτευσης τα τελευταία µνηµονιακά χρόνια- κρύβει µέσα της µια έλξη, µία γοητεία προς τον
αυταρχισµό. Και αν αυτό το δείτε πάλι στο επίπεδο του συµβολικού, ο τρόπος που εκφέρεται αυτός ο λόγος, είναι τρόπος αυταρχικός. Μην υποτιµάτε και να µην υποτιµάµε αυτά τα στοιχεία.
Βέβαια, ο κ. Θεοχάρης είναι νέος. Δεν γνωρίζει πόσο αίµα
στοίχισε η ανατροπή της χούντας και η Μεταπολίτευση. Το µέγιστο δεν είναι µόνο ότι έπεσε η χούντα. Είναι ότι έγινε Μεταπολίτευση! Δεν ξέρω αν κατανοεί τον όρο. Φύγαµε από ένα βασιλικό
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καθεστώς και πήγαµε σε ένα δηµοκρατικό καθεστώς.
Μας λένε πολλοί ότι δεν θέλουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
µας κάνουν επίθεση πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε κάτι, ο κάθε ένας
που µιλάει σε αυτό το έδρανο, έχει την προσωπική του ιστορία,
την προσωπική του αξιοπρέπεια. Όταν το ’81 το κόµµα µου στο
οποίο πρωτοκατέβηκα Βουλευτής, το ΚΚΕ Εσωτερικού, έδινε
µάχη φιλοευρωπαϊκής κατεύθυνσης, υπήρχαν τα γνωστά συνθήµατα από το ΠΑΣΟΚ και από άλλες δυνάµεις, το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ
το ίδιο συνδικάτο». Αυτό, όµως, ξεπεράστηκε. Το σύνθηµά µας,
που ήταν ένα σύνθηµα που είχε την ελπίδα µέσα του για µια αλλαγή προς κατεύθυνση θετική, δεν χάνει την αξία του.
Τώρα, επειδή η Ευρώπη έγινε το αποκορύφωµα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µιας εξέλιξης του καπιταλισµού που δεν
ήταν δεδοµένη, συνέβησαν πολλά ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι
η ώρα να τα αναφέρω. Ένα από αυτά ήταν η κατάρρευση του
σοβιετικού µπλοκ.
Εποµένως, τώρα ο αγώνας που δίνουµε δεν είναι για να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αγώνας που δίνουµε και
έχει µεγάλη σηµασία και θέλω να το κατανοήσουµε και εµείς –
εκτιµώ ότι η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού το έχει καταλάβει- είναι να ανατρέψουµε την ολοκλήρωση αυτής της
πορείας.
Αναρωτήθηκα πολλές φορές σχετικά µε την κριτική που µας
κάνουν όσοι λένε ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού δεν είναι
καλή. Εγώ να πω ότι δεν ήταν καλή. Κατ’ αρχάς δεν είναι οι ίδιες.
Διαφορά δεν ήταν τα 200 ή τα 300 εκατοµµύρια ευρώ. Διότι, εάν
καταλήξουµε εκεί, θα πούµε ότι σύµπασα η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει τρελαθεί και για 300 ή 400 εκατοµµύρια ευρώ διαφοράς
ενός προγράµµατος µπαίνει σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή οικονοµία
και όχι µόνο.
Η διαφορά µας είναι στον τρόπο που προσεγγίζουµε αυτά τα
9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Επίσης, δεν άκουσα από κανέναν να µας
πει ότι το περίφηµο mail Χαρδούβελη, που ήταν για 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, ήταν µέχρι τις 30 Ιουνίου και το υπόλοιπο που ακολουθούσε ήταν το πακέτο που πρότεινε η Ευρωζώνη. Και το
ήξεραν οι κυβερνώντες. Γι’ αυτό έφυγαν άρον-άρον και δεν τους
διώξαµε εµείς.
Δεν τους έδιωξε ο λαός. Είναι µια άλλη οµοιότητα µε την
πτώση της δικτατορίας. Αν την είχε ρίξει ο λαός και δεν το είχε
βάλει στα πόδια, θα ήµασταν καλύτερα τώρα.
Εγώ θέλω να κάνω µόνο µια παρατήρηση σχετικά µε τη στάση
του ΚΚΕ όχι για τον σηµερινό νόµο, αλλά για τη γενική κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να πω πόσο εγώ εκτιµώ την ιστορία του ΚΚΕ.
Όµως, αυτή η στάση της ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ µε τις µνηµονιακές κυβερνήσεις, αυτή η απόσταση από το µεθαυριανό δηµοψήφισµα, µου φέρνει στο µυαλό ένα σύνθηµα που είχα ακούσει
κάποτε: «Βάρκιζα, Μεσούντα, δυο τσιγάρα δρόµος». Και εγώ λέω
τώρα: «Σαράντα έξι η αποχή, δηµοψήφισµα στις 5 του Ιούλη, δυο
τσιγάρα δρόµος».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αρτέµης Ματθαιόπουλος από
τη Χρυσή Αυγή.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Παίρνω τον λόγο µε την ανάλογη συναισθηµατική φόρτιση που απορρέει από τον συµβολισµό της σηµερινής ηµέρας, καθώς σαν σήµερα στις 30-6-2014,
κατόπιν µιας διαδικασίας - παρωδίας στα ανακριτικά γραφεία του
Αρείου Πάγου, εντελώς παράνοµα, κατόπιν άνωθεν πολιτικών εντολών, οδηγήθηκα προφυλακιστέος στις φυλακές Κορυδαλλού,
όπου και συνάντησα τον Αρχηγό της τρίτης πολιτικής δύναµης
σήµερα στη χώρα, λοιπούς Βουλευτές και στελέχη του κόµµατος, τα οποία κι αυτά αντισυνταγµατικά και παράνοµα παρέµεναν
προφυλακισµένα µε την κατηγορία της ένταξης σε εγκληµατική
οργάνωση.
Το ποια είναι τα εγκλήµατα, τα οποία διέπραξα, τόσο εγώ όσο
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και οι υπόλοιποι Βουλευτές του κόµµατος, πιστεύω ότι φανερώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της συζήτησης για
το σηµερινό νοµοσχέδιο, όπου η Χρυσή Αυγή παραµένει η µόνη
σταθερή αντιµνηµονιακή δύναµη σε συνάρτηση, φυσικά, µε τη
συζήτηση που έγινε για το επερχόµενο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου. Και τα δυο αυτά συνδέονται µεταξύ τους µε έναν τρόπο τον
οποίον θα αναλύσω στη συνέχεια.
Ο συµβολισµός, όµως, είναι διττός, διότι αυτοί που µας έβαλαν
στη φυλακή, ο Σαµαράς, ο Αθανασίου, ο Βορίδης, ο Δένδιας,
όταν έπαιρναν τηλέφωνο στα παραδικαστικά κυκλώµατα για να
κλείσουν στη φυλακή αθώους ανθρώπους, απουσιάζουν σήµερα
απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, γιατί θέλουν να απέχουν από τη διαδικασία επειδή προσβλήθηκαν από τον τρόπο µε τον οποίον θέλησε το Προεδρείο, η Βουλή να συζητήσει το εν λόγω
νοµοσχέδιο. Η Χρυσή Αυγή, όµως, είναι εδώ παρούσα και λέει
τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Και αυτό είναι προς τιµήν όλων
εκείνων που δεν έκαναν πίσω, παρά τις διώξεις οι οποίες µέχρι
σήµερα, δυστυχώς, συνεχίζονται αµείωτες.
Να έρθω λίγο στο προκείµενο που έχει να κάνει µε τη συζήτηση γύρω από το δηµοψήφισµα. Είναι ένα θέµα το οποίο απασχολεί όλους τους Έλληνες. Απασχολεί και τη Χρυσή Αυγή.
Απασχολεί τους ψηφοφόρους όλων των κοµµάτων, διότι σκόπιµα
ή µη επικρατεί µια σύγχυση. Σύγχυση ως προς το ερώτηµα του
δηµοψηφίσµατος, σύγχυση ως προς το τι προτείνει το κάθε
κόµµα, σύγχυση ακόµα και για το ποια θα είναι η επόµενη µέρα,
ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, της Κυριακής 5ης Ιουλίου.
Αρχής γενοµένης από το τελευταίο, από το αποτέλεσµα, θα
ήθελα να ξεκαθαρίσω τα δυο στρατόπεδα, το καθένα από τα
οποία δίνει τη δική του πρόταση. Το ένα έχει να κάνει µε τα συγκυβερνώντα κόµµατα, τα οποία λένε ότι θα πρέπει ο λαός να ψηφίσει στις 5 του µηνός ένα «όχι», διότι θα πρέπει να απορρίψει
την πρόταση των δανειστών. Σωστότατο. Από την άλλη υπάρχουν τα υπόλοιπα κόµµατα του µνηµονιακού, όπως θα το αποκαλέσω εγώ, τόξου, τα οποία λένε ότι θα πρέπει ο λαός να
ψηφίσει «ναι», διότι το δίληµµα δεν είναι δεχόµαστε την πρόταση
των δανειστών ή όχι, αλλά αν θα παραµείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα κάνω ένα ερώτηµα στους δεύτερους που µιλάνε για το
«ναι», γιατί η αναγγελία του δηµοψηφίσµατος αντιµετωπίστηκε
µε τα capital controls, µε τον τραπεζικό πανικό. Και θα ρωτήσω
αυτούς που απουσιάζουν. Το ερώτηµα καλό θα είναι να το αξιοποιήσετε και οι υπόλοιποι. Για δύο, τρία ολόκληρα χρόνια ακούγαµε ένα επιχείρηµα εδώ µέσα, ότι η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών από το υστέρηµα του ελληνικού λαού, αυτά τα δισεκατοµµύρια ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας από την τσέπη του,
θα διασφάλιζαν την οµαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος και ότι δεν υπάρχει ουδεµία περίπτωση να αντιµετωπίσουµε
θλιβερά φαινόµενα σαν τα σηµερινά, όπου εξαπατηµένοι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κοµµατικής προέλευσης ή ταυτότητας, περιµένουν στην ουρά για να πάρουν 60 ευρώ από τα
τραπεζικά µηχανήµατα.
Το δεύτερο ερώτηµα έχει να κάνει µε τη συγκυβέρνηση, η
οποία προτείνει ένα περήφανο «όχι» στον ελληνικό λαό, διότι λέει
ότι θα πρέπει να απορρίψει την πρόταση των δανειστών. Είπα
προηγουµένως, ότι αυτή η άποψη είναι σωστή και συντασσόµαστε µε αυτήν. Δεν λέτε, όµως, στον ελληνικό λαό ποια είναι η
δεύτερη εναλλακτική. Καλώς να απορρίψουµε την πρόταση του
µνηµονίου του Γιούνκερ των 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όχι,
όµως, να αποδεχθούµε το µνηµόνιο του Τσίπρα που θα φέρει τη
σφραγίδα του «πρώτη φορά αριστερά» των 8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, διότι αυτό που θα προκύψει στις 6 του µηνός είναι τι;
Θεωρητικά, αν ο λαός ψηφίσει «όχι», θα πάµε σε µια συµφωνία, σε µια αποδοχή της πρότασης της Κυβέρνησης, η οποία δεν
διαφέρει και πάρα πολύ από την πρόταση των δανειστών. Απλώς
τροποποιούνται κάποιοι αριθµοί, κάποια δεδοµένα, τα οποία πιστεύουµε ότι δεν πρόκειται να έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσµα, διότι εσείς οι ίδιοι λέγατε όλο αυτό το διάστηµα, ότι δεν
µπορείς να επιβάλεις µια πολιτική αναπτυξιακή, επιβάλλοντας
µέτρα λιτότητας.
Με τι, λοιπόν, απαντάτε στα µέτρα λιτότητας του Σαµαρά; Με
ένα αριστερό µνηµόνιο; Με ένα µνηµόνιο του Τσίπρα των 8 δισε-
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κατοµµυρίων ευρώ; Με ένα µνηµόνιο υφεσιακό, µε µέτρα τα
οποία κυριολεκτικά θα γονατίσουν περαιτέρω την ελληνική οικονοµία;
Άρα το δηµοψήφισµα καλώς γίνεται.
Όµως, εδώ να ανοίξω µια παρένθεση, διότι όλοι µιλάτε για το
δικαίωµα του λαού να εκφράζεται ελεύθερα µέσα από τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος, ότι έτσι εκφράζεται η λαϊκή κυριαρχία, ο
ελληνικός λαός σφραγίζει τη λειτουργία της δηµοκρατίας µε την
ελεύθερη έκφρασή του.
Πρώτον: Κατά πόσο είναι ελεύθερη αυτή η έκφραση; Διότι στο
διάστηµα των πέντε ηµερών που θα ακολουθήσουν µέχρι και την
Κυριακή στις 5 του µηνός, βλέπουµε ότι οι συνθήκες δεν είναι
οµαλές. Και γι’ αυτό δεν φταίει ο ελληνικός λαός ούτε τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης ούτε τα εγχώρια συµφέροντα. Φταίει η συγκυβέρνηση, που δεν έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για
να περιορίσει την επιρροή των συµφερόντων αυτών, τα οποία και
καταγγέλλει, χωρίς βέβαια πάντοτε να γίνεται συγκεκριµένος
λόγος.
Κατά δεύτερον, δεν είναι µόνο το ζήτηµα των µη οµαλών συνθηκών µέσω των οποίων καλείται ο ελληνικός λαός να ψηφίσει.
Έχει να κάνει και µε κάτι άλλο: Αν σέβεστε τη λαϊκή κυριαρχία,
εάν πιστεύετε στη γνώµη του ελληνικού λαού, εάν τον θεωρείτε
αρκετά ώριµο να αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα, θα έπρεπε,
πρώτον, να ρωτήσετε τη γνώµη του για όλα τα µείζονα νοµοσχέδια, όχι τα οικονοµικά, τα εθνικής σηµασίας, όπως ήταν το νοµοσχέδιο για την απόδοση ιθαγένειας σε λαθροµετανάστες, όπως
είναι άλλα νοµοσχέδια που είχαν να κάνουν µε την παράταση του
προγράµµατος, µε το µνηµόνιο κ.ο.κ., αλλά κάτι άλλο το οποίο
δεν σχολίασε κανένας. Πέντε µήνες µετά βρεθήκατε να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό αν συµφωνεί µε την πρότασή σας ή όχι;
Γιατί από τις 26 Ιανουαρίου δεν αναλάβατε µια αντίστοιχη πρωτοβουλία και να πάτε στην Ευρώπη και να πείτε ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν εάν κι εφόσον δώσει την πρέπουσα
απάντηση ο ελληνικός λαός. Και στις 26 του µηνός, µια µέρα
µετά τη νωπή λαϊκή εντολή όπου το 35%-36% των Ελλήνων σας
έδωσε ένα ξεκάθαρο αντιµνηµονιακό µήνυµα, να έρθετε και να
πείτε: «Ελληνικέ λαέ, δώσε µου τη δικιά σου απόφαση, ούτως
ώστε να πάω στην Ευρώπη µε το δικό σου στίγµα και να πω, ορίστε, κύριε Γιούνκερ, κύριε Σόιµπλε, κυρία Μέρκελ, αυτή είναι η
απόφαση της χώρας µου, αυτό θέλω να υπερασπίσω εδώ µε το
οποιοδήποτε νοµοθετικό έργο και αυτό οφείλετε να σεβαστείτε».
Αντ’ αυτού, ξοδέψατε πέντε ολόκληρους µήνες σε µια διαπραγµάτευση, η οποία δεν ήταν καθόλου σκληρή. Οι εικόνες µιλούν από µόνες τους: Ο Γιούνκερ φορούσε τη γραβάτα στον
Τσίπρα, ο Ρέντσι αγκάλιαζε τον Πρωθυπουργό χαµογελώντας
και διάφορα άλλα, τα οποία δείχνουν ότι άλλα συµφωνήθηκαν σε
πρότερο χρόνο και άλλα περνάνε στον ελληνικό λαό, για να
τρώει το παραµύθι της σκληρής διαπραγµάτευσης, η οποία οδήγησε στο σηµερινό κατάντηµα, όπου ακόµα δεν ξέρουµε ποια
είναι τα περιεχόµενα των συµφωνιών που έχετε κάνει, ποια είναι
η επόµενη µέρα.
Το µόνο σίγουρο είναι –εγώ εκεί καταλήγω και θα κλείσω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να µιλάω πάντοτε εντός του
χρόνου που µου δίνεται- ότι την επόµενη µέρα ο ελληνικός λαός
θα κληθεί να πληρώσει από το υστέρηµά του, µε το αίµα του, µια
υφεσιακή πολιτική ενός νέου µνηµονίου, το µνηµόνιο το οποίο
θα εισάγαγει η Κυβέρνηση Τσίπρα.
Μακάρι να µας διαψεύσουν οι εξελίξεις. Μακάρι να τιµήσετε
την αξιοπρέπεια τη δικιά σας, την οποία διαµηνύετε µέσω τέτοιων δηλώσεων, όπως ότι αν το αποτέλεσµα είναι διαφορετικό,
θα παραιτηθεί η Κυβέρνηση. Όµως, έχετε δείξει διαφορετικά
δείγµατα γραφής και είµαστε καχύποπτοι για το τι θα έρθει την
επόµενη ηµέρα.
Η Χρυσή Αυγή σε όλα αυτά, λοιπόν, λέει ξεκάθαρα ότι, όποια
και να είναι η απόφαση του ελληνικού λαού, θα πρέπει αυτός να
µην εκβιαστεί από τις εξελίξεις, να µην εκβιαστεί από τα κέντρα
εξουσίας τα οποία εξουσιάζουν πραγµατικά την πατρίδα µας, να
πει ένα περήφανο «όχι». Διότι αυτό που συζητάτε, τέλος πάντων,
δεν θα έχει να κάνει µε το αν τα µέτρα θα είναι 8 δισεκατοµµυρίων ή 11 δισεκατοµµυρίων, θα έχει να κάνει µε τη συνέχιση της
µνηµονιακής πολιτικής, η οποία έχει στον πυρήνα της την εκχώ-
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ρηση της εθνικής κυριαρχίας και την υπαγωγή της χώρας στο
Αγγλικό Δίκαιο, η οποία εδώ και πέντε ολόκληρα χρόνια έχει πληρώσει µε το αίµα της τις πολιτικές που ακολούθησαν οι προκάτοχοί σας και ως τέτοιους τους καταγγείλατε.
Αποδείξτε, λοιπόν, µε πράξεις και όχι µε λόγια ότι είστε διαφορετικοί. Να ξέρει, όµως, ο ελληνικός λαός ότι µε τέτοια ηµίµετρα, µε τέτοιες κινήσεις πανικού δεν κερδίζετε τις εντυπώσεις.
Και αν τις κερδίσετε, θα είναι πολύ σύντοµο το χρονικό διάστηµα,
στο οποίο ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ότι τελικά υπάρχει
µόνο µια γνήσια αντιλαϊκή δύναµη, η Χρυσή Αυγή. Και γι’ αυτόν
εδώ τον λόγο θα την επιβραβεύσει όταν έρθει η ώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Σταύρος Γρηγόρης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται
για συζήτηση σήµερα στην Ολοµέλεια σε µια από τις σηµαντικότερες ιστορικά στιγµές -για να µην πω τη σηµαντικότερη- της µεταπολιτευτικής περιόδου για την πατρίδα µας. Έρχεται για
συζήτηση τη στιγµή που για πρώτη φορά µια ελληνική κυβέρνηση, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σήκωσαν το ανάστηµά τους µετά από πέντε πέτρινα
µνηµονιακά χρόνια για να πουν για πρώτη φορά το µεγάλο «όχι»
στο τελεσίγραφο µε τις έξω από κάθε λογική, παράλογες και
εξοντωτικές για τον λαό µας απαιτήσεις των δανειστών, που λειτουργούν µε µεθόδους εκβιαστών του υποκόσµου και σε ρόλο
πατρόνων συγκεκριµένων συµφερόντων.
Απόδειξη, το τελεσίγραφο µε τις προτάσεις - µέτρα που έδωσαν προς την Κυβέρνηση, που εκτός από τα γνωστά και µόνιµα
επαναλαµβανόµενα µέτρα για κόψιµο µισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών, ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, επιχειρούν µε
χειρουργικές παρεµβάσεις να διαλύσουν και τους τοµείς εκείνους στους οποίους µπορεί να βασιστεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Αν διαβάσει κανείς αυτά που ζητούν για τη γεωργία, τον τουρισµό, την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, πραγµατικά θα ανατριχιάσει. Υπάρχουν, δυστυχώς, πολιτικές δυνάµεις που µε
επίκληση την υπευθυνότητα, που στην πραγµατικότητα δεν είναι
τίποτα άλλο από έκφραση υποταγής και εξυπηρέτησης αλλότριων συµφερόντων, ζητούν να υπερψηφιστούν στο δηµοψήφισµα της Κυριακής τα µέτρα των δανειστών.
Για να µην αναφερθώ και στη θέση του Ποταµιού, που πηγαίνοντας ένα βήµα παραπέρα και σε µια ακραία έκφραση διαπιστευτηρίων στους δανειστές, έφτασε στο σηµείο να ζητάει από
την Κυβέρνηση να υπογράψει οτιδήποτε προτείνουν οι δανειστές
και αυτοί θα το στηρίξουν.
Αποτέλεσµα του εκβιαστικού τελεσιγράφου των δανειστών
είναι η ιστορική απόφαση της Κυβέρνησης να προσφύγει στο
ύψιστο δηµοκρατικό δικαίωµα του λαού να αποφασίσει ο ίδιος
για τις τύχες του µέσω δηµοψηφίσµατος.
Το δίληµµα στην κορυφαία αυτή πολιτική διαδικασία δεν είναι
το ψευτοδίληµµα των εδώ εκπροσώπων των δανειστών της
τρόικα εσωτερικού «ναι ή όχι στην Ευρώπη», «ναι ή όχι στο
ευρώ». Το ερώτηµα που τίθεται είναι ξεκάθαρο: Ή να δεχτεί ο
ελληνικός λαός τη συνέχιση της µνηµονιακής εξόντωσης, ισοπέδωσης και ξεπουλήµατος σε ό,τι έχει αποµείνει ή µε ένα βροντερό «όχι» στους δανειστές να ανοίξει καινούργιους δρόµους για
εθνική και κοινωνική αποκατάσταση και αξιοπρέπεια.
Η απάντησή του το βράδυ της Κυριακής στους Ευρωπαίους
εκβιαστές και στα ντόπια φερέφωνά τους θα είναι συντριπτική.
Στην πορεία της ιστορίας είναι γνωστή παγκοσµίως η απάντηση
των Ελλήνων µπροστά σε εκβιασµούς και τελεσίγραφα. Και αυτή
ήταν πάντα το «όχι».
Το προς συζήτηση νοµοσχέδιο περιλαµβάνει τρία κεφάλαια µε
σαράντα έξι άρθρα.
Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει µέτρα ανακούφισης για τα
άτοµα µε αναπηρία και απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει µέτρα αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής και το τρίτο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κεφάλαιο νοµοθετικές ρυθµίσεις επιµέρους ασφαλιστικών ζητηµάτων.
Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει δώδεκα άρθρα. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται, αποτελούν σηµαντικές παρεµβάσεις στην κατεύθυνση επίλυσης τόσο γενικών ζητηµάτων
όσο και ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, των οποίων ο µέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας
έχει καταταλαιπωρήσει, τόσο τα άτοµα µε αναπηρία όσο και το
συγγενικό τους περιβάλλον, µέσα από σωρεία γραφειοκρατικής
φύσης ζητηµάτων όσο και ζητηµάτων ουσίας.
Η εµπειρία που αποκτήθηκε από τον τρόπο λειτουργίας των
ΚΕΠΑ αυτά τα χρόνια ανέδειξε όχι µόνο µια µεγάλη ταλαιπωρία
των ατόµων µε αναπηρία συνεπεία ψυχοφθόρων διαδικασιών
αλλά και οικονοµική επιβάρυνση.
Ακριβώς, λοιπόν, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν τα µέτρα που
νοµοθετούνται, δηλαδή την οικονοµική ανακούφιση και τη διευκόλυνση της ζωής των ατόµων µε αναπηρία.
Ειδικά µε το άρθρο 1 απλοποιείται η διαδικασία µε την υποβολή των αρχικών αιτήσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες των
δήµων και όχι στα ΚΕΠΑ, οι οποίες αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου
τη διαχείριση κάθε αίτησης.
Με το άρθρο 2 απλοποιείται η διαδικασία και οι αποφάσεις των
ΚΕΠΑ και ισχύουν για κάθε χρήση.
Με το άρθρο 3 καταργείται το παράβολο των 46,14 ευρώ για
τη χρήση των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ από ανασφάλιστους πολίτες.
Αποτελεί αυτό έστω και µια µικρή οικονοµική ανακούφιση των
ατόµων µε αναπηρία, αλλά, συγχρόνως, και ένα απτό δείγµα της
κοινωνικής ευαισθησίας που διέπει την Κυβέρνηση κοινωνικής
σωτηρίας και τις αποφάσεις της. Το ίδιο, όµως, ισχύει και για τα
ασφαλισµένα άτοµα µε αναπηρία, αφού το παράβολο καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται η συγκρότηση ειδικής επιστηµονικής επιτροπής για τη δηµιουργία ενιαίου πίνακα προσδιορισµού ποσοστών αναπηρίας και, µάλιστα, µε την επιλογή
προσώπων µε τα απαραίτητα επιστηµονικά και επαγγελµατικά
προσόντα που θα την απαρτίσουν. Δίνεται έµφαση µε τη συµµετοχή ευρύτατου φάσµατος ιατρικών ειδικοτήτων.
Με το άρθρο 6 νοµοθετείται ο περαιτέρω εκδηµοκρατισµός
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µε τη συµµετοχή σε
αυτό εκπροσώπου της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, καθώς και εκπροσώπου της Ανώτατης Γενικής Συνοµοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Αυξάνεται έτσι ο αριθµός των
µελών του στο ΔΣ από δεκαπέντε σε δεκαεπτά.
Με το άρθρο 7 αποκαθίσταται µία άδικη υπουργική απόφαση
και συγχρόνως δίνεται µία οικονοµική ανάσα στα άτοµα µε αναπηρία µε την κατάργηση της αναστολής καταβολής εξωιδρυµατικού επιδόµατος παραπληγίας, τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία
των δικαιούχων.
Με το άρθρο 9 αποκαθίσταται µια άδικη ρύθµιση, έτσι ώστε
σε περίπτωση λήξης του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος λόγω
αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στα ΚΕΠΑ η περίπτωσή του
χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλισµένου, να παρατείνεται το δικαίωµα συνταξιοδότησης για ένα εξάµηνο µε πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
Με το άρθρο 12 οι δικαιούχοι λογαριασµού Αγροτικής Εστίας
που λαµβάνουν προσαύξηση του ποσού σύνταξής τους λόγω
απόλυτης αναπηρίας ή λοιπών παθήσεων, που ρητά αναφέρονται στο άρθρο, µπορούν, εφόσον δεν έχουν οι οικογένειες δικαιούχους λογαριασµού Αγροτικής Εστίας, να συνοδεύονται από
τρίτο πρόσωπο στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο. Άλλο ένα
δείγµα κοινωνικής ευαισθησίας εκ µέρους του κράτους προς τα
άτοµα µε αναπηρία.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει νοµοθετικές ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής.
Με το άρθρο 13 συγκροτούνται, µε απόφαση του Διοικητή του
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ειδικά κλιµάκια ελέγχου, µε αρµοδιότητα για όλη
της χώρα, που θα ξεκινήσουν ελέγχους σε περιοχές και κλάδους,
στους οποίους παρατηρούνται αυξηµένοι δείκτες ανασφάλιστης
εργασίας και εισφοροδιαφυγής.
Με τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 και 19 ρυθµίζονται επιµέρους
θέµατα και λεπτοµέρειες στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της ει-
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σφοροδιαφυγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις επιµέρους
ασφαλιστικών ζητηµάτων, στα άρθρα 20 έως 46.
Εδώ θα σταθώ σε τρία άρθρα, στα οποία αποτυπώνεται για
άλλη µια φορά η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολιτική προστασία
των αδυνάτων που χαρακτηρίζει την Κυβέρνησή µας.
Με το άρθρο 30 αποκαθίσταται µια κοινωνική αδικία που επιβλήθηκε από τη µνηµονιακή κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου µε
τη διακοπή της σύνταξης από 1-1-2013 σε τριάντα χιλιάδες υπερήλικες Έλληνες και οµογενείς, στα πλαίσια υλοποίησης της πιο
ακραίας και αντιλαϊκής νεοφιλελεύθερης πολιτικής από τα εδώ
πολιτικά όργανα των δανειστών µε παροιµιώδη αναλγησία και
περιφρόνηση στον πολίτη και τα γνωστής υψηλής πολιτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και αισθητικής αξίας φληναφήµατα του
τύπου «το µνηµόνιο είναι ευτυχία».
Χορηγείται ή επαναχορηγείται, λοιπόν, από 1-10-2015 η σύνταξη σε υπερήλικες άνω των εξήντα επτά ετών Έλληνες και οµογενείς, µε τις προϋποθέσεις που σαφώς αναφέρονται στο άρθρο.
Αποκαθίσταται, έτσι, µια ακραία και απάνθρωπη κοινωνική αδικία
σε βάρος ενός τµήµατος ηλικιωµένων που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας και οικονοµικής εξαθλίωσης.
Οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αντί έστω και
την ύστατη στιγµή να ζητήσουν ταπεινά συγγνώµη από τα θύµατα των πολιτικών τους, µε προσχήµατα αποχώρησαν από τη
συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Κατανοώ ότι έχουν άλλα σοβαρότερα θέµατα να ασχοληθούν, όπως, για παράδειγµα, να εκφράσουν τη συµπαράστασή τους στους δανειστές τη στιγµή που
η Κυβέρνηση της χώρας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα να περισώσουν ό,τι απέµεινε όρθιο από το καταστροφικό πενταετές πέρασµά τους.
Με το άρθρο 37, παράγραφος 2 δίνεται η δυνατότητα καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον
η οφειλή τους δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Είναι άλλη µία ρύθµιση µε θετικό κοινωνικό πρόσωπο.
Με το άρθρο 38 δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους αυτοαπασχολούµενους του ΕΤΑΑ -µηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρουςνα επιλέξουν έως και τρεις χαµηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις,
ώστε να ανακουφιστούν από τις πολύ υψηλές επιβαρύνσεις νέοι
επιστήµονες, αλλά και παλαιότεροι, οι οποίοι λόγω της υψηλής
ανεργίας και στους επιστηµονικούς κλάδους τα πέτρινα χρόνια
του µνηµονίου δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Κλείνοντας, σας καλώ όλους να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο
γιατί αποκαθιστά αδικίες και δίνει λύση σε προβλήµατα που ταλανίζουν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Θα ήθελα να έβλεπα και το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας να
είναι παρών και να υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο, παρ’ όλο που
αποχώρησε από την αρµόδια επιτροπή, ως ελάχιστη αναγνώριση
συγγνώµης στα θύµατα των πολιτικών της.
Για µια ακόµη φορά, όµως, στρεπτοδίκησε και αποχώρησε.
Προφανώς, ο εισηγητής της δεν θα άντεχε να ακούσει, µεταξύ
άλλων, και την υπενθύµιση από τον κύριο Υπουργό της υπουργικής του απόφασης σφαγιασµού των τετραπληγικών και παραπληγικών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης, από τον ΣΥΡΙΖΑ,
έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο αφορά στη διατήρηση των συντάξεων και
βοηθηµάτων για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη
από αλληλεγγύη και φροντίδα από ένα κράτος που συµπεριφέρθηκε αλόγιστα και ανεύθυνα επί πάρα πολλά χρόνια και βέβαια,
τα τελευταία χρόνια, υπό το καθεστώς του ΔΝΤ, στρουθοκαµηλίζοντας, επιχείρησε να επιβάλει την περίφηµη δηµοσιονοµική
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πειθαρχία, χτυπώντας βάναυσα ακριβώς εκείνους που είχαν απόλυτη ανάγκη προστασίας και στήριξης.
Οι περίφηµες επιτροπές αξιολόγησης έλαβαν εντολή να κόψουν κάθε βοήθηµα στους ανθρώπους που αδυνατούν, λόγω
προβληµάτων υγείας ή λόγω ειδικών δεξιοτήτων, να έχουν πρόσβαση στην εργασία ή ακόµη και να αυτοεξυπηρετηθούν. Έτσι
έκρινε το ΔΝΤ, έτσι έπραξαν οι άνθρωποι που επέλεξε να εφαρµόσουν τις επιλογές τους και –το τονίζω- εκείνοι που επέλεξαν
για να γίνουν οι εθελόδουλοι υπηρέτες τους. Αυτό έπρεπε αναντίρρητα να αλλάξει.
Θα ήθελα τώρα να συνδέσω το περιεχόµενο της πρότασης
των δανειστών σε σχέση µε ένα κράτος δικαίου και αλληλεγγύης.
Αυτή η πρόταση, βεβαίως, έχει να παίξει σηµαντικό ρόλο. Και θα
αναφέρω µόνο µερικά από αυτά τα µέτρα τα οποία προβλέπονται.
Πρώτα απ’ όλα, δεν δίνεται καµµία δυνατότητα στη βιωσιµότητα του χρέους. Άρα η συνέχιση της προσπάθειας να δηµιουργήσουµε ένα κράτος πιο κοινωνικό είναι καταδικασµένη.
Προτείνει να περικοπούν 900 εκατοµµύρια, 0,5% του ΑΕΠ, από
τις δαπάνες που πάνε για κοινωνική πρόνοια και επιδόµατα. Προτείνει την επιβολή φόρου 100% σε εταιρείες και ελεύθερους
επαγγελµατίες, συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτών. Άρα τα
χρήµατα που θα έπεφταν στην πραγµατική οικονοµία προκειµένου να αναστηθεί, παίρνουν άλλον δρόµο. Συνεπώς δεν υπάρχουν πόροι.
Προτείνει, επίσης, να καταργηθούν οι εκπτώσεις φόρου πάλι
για τους αγρότες, που είναι ο βασικός πυλώνας της οικονοµίας
µας. Αυτό σηµαίνει λιγότερα έσοδα για το κράτος.
Προτείνει να αυξηθούν οι κρατήσεις για υγειονοµική περίθαλψη από το 4% στο 6%.
Ακόµη, προτείνουν να αυξηθεί το επιτόκιο που ισχύει στη ρύθµιση οφειλών. Το θεωρούν ανακτήσιµη πηγή εσόδων, εφόσον αλλάξει αυτή η Κυβέρνηση.
Προτείνουν να προχωρήσουµε στην ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ, δηλαδή στο σκοτάδι οι πολίτες που ανέκτησαν τη δυνατότητα να έχουν ρεύµα στα σπίτια τους.
Τέλος, προτείνει να µην επιβληθεί η έκτακτη εισφορά 12% στα
κέρδη άνω των 500.000 ευρώ που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις. Να, µια οµάδα πολιτών που σήµερα το βράδυ µπορεί να
είναι στην πλατεία Συντάγµατος.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν πιστή εφαρµογή και συνέχιση
της λάθος επιλογής των δανειστών που κατέστρεψαν την οικονοµία της χώρας. Κατά συνέπεια, δεν µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης θα επιδείνωνε περαιτέρω
την κατάσταση. Ήταν θέµα χρόνου να εκδηλωθεί η κρίση την
οποία ζήσαµε τα προηγούµενα χρόνια µε σιδηρόφρακτη όλη τη
χώρα.
Η ατράνταχτη αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες επιθυµούσαν και
επιθυµούν να παραµείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη
του ευρώ. Το ερώτηµα είναι: Με κάθε κόστος; Ξεκάθαρα, όχι.
Χωρίς οξυγόνο δεν ζει κανείς, πεθαίνει.
Μετά από πέντε χρόνια σκληρής λιτότητας, µε λάθος συνταγή,
όπως αναφέρει ο πρώην ισχυρός άντρας του ΔΝΤ Στρος-Καν,
που παραδέχθηκε τα λάθη του κατά την περίοδο που συζητήθηκε το πρώτο ελληνικό πρόγραµµα διάσωσης, ο ελληνικός λαός
αναζητά απεγνωσµένα διέξοδο.
Πρώτον, χαλάρωση των µέτρων ώστε να αναστηθεί η οικονοµία. Δεύτερον, βιώσιµη ρύθµιση του πραγµατικού χρέους –τονίζω τη λέξη «πραγµατικού»- ώστε να καταστεί δυνατή η
αποπληρωµή του. Υπάρχει η δυνατότητα αυτοί οι δύο στόχοι να
γίνουν εφικτοί και συνάµα αποτελεσµατικοί για δηµιουργική διέξοδο από την κρίση, µια επιλογή απόλυτα επωφελής για όλους
τους λαούς της Ευρώπης;
Κατά την άποψή µου υπάρχει, αρκεί να αναγνωρίσουν και οι
δανειστές στο µέτρο που τους αναλογεί τις ευθύνες τους. Τι µας
έφερε εδώ; Δεν θα αναφερθώ καν. Το γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά οι Έλληνες, αρκεί να θυµηθούν τα πέντε τελευταία χρόνια.
Εφικτός ο στόχος της ανάκαµψης, άρα και ενός κράτους µέριµνας; Όσο εξωπραγµατικός και αν φαίνεται υπό τις παρούσες
συνθήκες αυτός ο στόχος, ένας ειλικρινής ηγέτης που δεν είναι
διατεθειµένος να ξεπουλήσει τη χώρα του µε αντάλλαγµα, την

4064

ούτως ή άλλως, εφήµερη εξουσία και προσωπική ισχύ, αυτός ο
ηγέτης είναι ικανός να φέρει σε πέρας αυτό τον στόχο.
Δύο λόγια για το δηµοψήφισµα. Ίσως είναι η πρώτη φορά που
παρεκτρέποµαι από την ουσία του θέµατος, αλλά πρέπει να γίνει,
γιατί οι πολίτες περιµένουν να ακούσουν κάποιες αλήθειες.
Ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που µε κάθε ειλικρίνεια δηλώνει πως
η προεκλογική δέσµευση, παρά τις εργώδεις προσπάθειες να πετύχουµε ανάπτυξη µε όρους βιωσιµότητας του χρέους στο πλαίσιο της ευρωζώνης, δεν επετεύχθη. Αντίθετα οι θεσµοί µε την
πρότασή τους επιµένουν σε υφεσιακά µέτρα που, όχι µόνο δεν
αποτελούν λύση, αλλά βαθαίνουν την κρίση. Έτσι, ζητάµε από
τον ελληνικό λαό µε απόλυτα δηµοκρατικό τρόπο να απορρίψει
την πρόταση των θεσµών.
Το ψευτοδίληµµα «ή αποδοχή της πρότασης ή εκτός ευρώ»
δεν υφίσταται, αφού είναι γνωστό ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα ούτε
ποτέ ετέθη. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι αποτελεί επιπόλαιη
επιλογή των ευρωπαίων πολιτικών να ακολουθήσουν αυτό το
ψευτοδίληµµα, γιατί ένα ισχυρό όχι την Κυριακή θα τους φέρει
σε δύσκολη θέση. Θα το καρπωθούν οι ευρωσκεπτικιστές. Και
αυτό θα είναι παράλογο, στρεβλό και συνάµα απολύτως άδικο
για τους δηµοκρατικούς λαούς της Ευρώπης.
Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων απέναντι στους εκβιασµούς και
το άδικο θα στείλει ένα µήνυµα ελπίδας και θα γίνει ο καταλύτης
για τις εξελίξεις που έρχονται ούτως ή άλλως αναπόφευκτα.
Το όχι σηµαίνει επιστροφή στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης.
Αυτό σήµερα µε µεγάλη έκπληξη είδα να το δηλώνει ο κ. Σόιµπλε,
διαψεύδοντας όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Το χυδαίο ψευτοδίληµµα «ή ναι ή έξω από το ευρώ», «ή ναι ή έξω από
την Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν υπάρχει. Η Ελλάδα και όλα τα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζήσουν σε µια δηµοκρατική Ευρώπη, γιατί έτσι έχει σχεδιαστεί από τους ιδρυτές της Αντενάουερ, Σούµαν, Άλτσιντε ντε Γκασµπερί και έτσι θα γίνει.
Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το πραγµατικό διακύβευµα του δηµοψηφίσµατος είναι η συνέχιση της ευρωπαϊκής
προοπτικής της χώρας σε µια χώρα κυρίαρχων λαών και όχι σε
µια χώρα δανειστών και δανειζοµένων.
Η οµιλία µου αυτή είναι αφιερωµένη στον φίλο µου τον Γιάννη
που τούτες τις ώρες δίνει τη δική του µάχη για τη ζωή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος
Σµίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί
συνάδελφοι, οι µέρες που ζούµε είναι ιστορικές. Οι εξελίξεις που
κυοφορούνται θα καθορίσουν το µέλλον της χώρας και του λαού
µας για δεκαετίες. Τα έφερε, όµως, τα πράγµατα έτσι η ζωή που
το ζήτηµα της δηµοκρατίας να ξαναµπεί από τη χώρα που γεννήθηκε στην Ευρώπη στην ηµερήσια διάταξη.
Τις ιστορικές, λοιπόν, αυτές µέρες συγκρούονται δύο µεγάλες
ιδέες, δύο οράµατα που ο καθένας από εµάς καλείται να πάρει
µια ξεκάθαρη θέση. Στην πραγµατικότητα από τη µια µεριά
έχουµε µια ξεκάθαρη πολιτική υπέρ των πλουσίων. Η πολιτική
αυτή αδιαφορεί για τα αποτελέσµατα των εκλογών. Θέλει να διαιωνίσει την κυριαρχία τους έναντι οιουδήποτε τιµήµατος, συνεχίζοντας µια πολιτική που παρατείνει και βαθαίνει την κρίση, που
διαλύει τον κοινωνικό ιστό και καθιστά τη χώρα µας σταδιακά µια
φθηνή παραγωγική ζώνη, ώστε να δηµιουργεί συνθήκες υπερκερδοφορίας για τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Το δίληµµα, λοιπόν, που τίθεται αντικειµενικά είναι: Θέλουµε
µια τέτοια εξέλιξη ή θέλουµε µια πολιτική έξω από τα ασφυκτικά
πλαίσια µιας δηµοσιονοµικής πειθαρχίας για τους εργαζόµενους,
που τα αποτελέσµατά τους τα νιώσαµε στο πετσί µας την τελευταία πενταετία της µνηµονιακής βαρβαρότητας; Η απάντηση
είναι σαφής και είµαστε βέβαιοι ότι ο λαός την ερχόµενη Κυριακή
θα φωνάξει κόντρα σε όλες τις φωνές µέσα και έξω από τα σύνορα ότι θέλει να ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο, έξω από τα
στενά παπούτσια του νεοφιλελευθερισµού. Θα φωνάξει ένα µεγάλο «όχι».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριοι Βουλευτές, στις 25 Γενάρη πήραµε µία σαφή εντολή
από τον ελληνικό λαό: Να διαπραγµατευτούµε µε επιµονή και
αποφασιστικότητα και µε πίστη στις δυνάµεις αυτού του τόπου,
κόντρα σε όσους επιβουλεύονται την κυριαρχία και τον πλούτο
του τόπου µας.
Μαζί, όµως, πήραµε και µια ακόµη εντολή: Να αποκαταστήσουµε τη δηµοκρατία και να ανακαλύψουµε ξανά το νόηµά της.
Γιατί δηµοκρατία είναι να αποφασίζει ο ίδιος ο λαός ποιο είναι
το συµφέρον του. Μια τέτοια πράξη, λοιπόν, είναι το δηµοψήφισµα.
Και τι δεν ακούγεται αυτές τις ηµέρες! Ότι έγινε πραξικόπηµα,
ότι είµαστε ανεύθυνοι, ότι οδηγούµε τη χώρα στα βράχια. Και τα
ακούσαµε από εκείνους που κατέστρεψαν τη χώρα, που έστησαν
το πελατειακό κράτος των σκανδάλων, της κατασπατάλησης του
δηµόσιου χρήµατος και της υπερχρέωσης της πατρίδας µας,
που µετέτρεψαν τη Βουλή σε µεταφραστικό κέντρο µε το να ψηφίζουν έτοιµες διατάξεις των τεχνοκρατών της τρόικας, που δεν
τόλµησαν να σηκώσουν το ανάστηµά τους, όταν οι δυνατότητες
αντίδρασης και διαπραγµάτευσης ήταν πολλαπλάσιες από τις
σηµερινές, που µας καταδίκασαν µε την ατολµία τους να υπερασπιστούν τα συµφέροντα του τόπου τους και µε την προθυµία
τους να υπηρετήσουν τα συµφέροντα των δανειστών.
Μετά από πέντε χρόνια καταπάτησης των θεσµών και της δηµοκρατίας, έρχονται σήµερα παλιοί αλλά και όψιµοι υπάλληλοι
του συστήµατος να καθυβρίζουν τον ελληνικό λαό. Γιατί είναι ουσιαστική πράξη προσβολής η προσπάθεια να φιµωθεί ένας λαός
που του δίνεται ο λόγος να µιλήσει και να δηλώσει ανοικτά την
επιθυµία του. Είναι προσβολή στον άνθρωπο, στον πολίτη, στη
δηµοκρατία. Δεν δεχόµαστε, λοιπόν, µαθήµατα δηµοκρατίας απ’
αυτούς.
Δηµοκρατία είναι να λες ότι θα φέρεις στη Βουλή προς ψήφιση
ένα νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης και σήµερα ήδη να εφαρµόζεται. Είναι να λες ότι θα επαναφέρεις στις δουλειές όσους παράνοµα απολύθηκαν και σήµερα
αυτοί να είναι στη θέση τους. Είναι να λες ότι θα ανοίξεις τη δηµόσια τηλεόραση και η ΕΡΤ σήµερα να εκπέµπει. Είναι να λες ότι
θα φέρεις τις εκατό δόσεις και σήµερα να έχεις σε εφαρµογή το
ανάλογο πρόγραµµα. Δηµοκρατία είναι να τα κάνεις όλα αυτά,
ενώ σου ασκούνται έξωθεν ασφυκτικές πιέσεις για το αντίθετο.
Και αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα ακόµη βήµα δηµοκρατίας, γιατί µε αυτό
απαντάµε σε πραγµατικές ανάγκες των πολιτών, χωρίς να ζητάµε
την έγκριση καµµιάς τράπεζας και κανενός τεχνοκράτη.
Τι έχει, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο, που το κάνει τόσο σηµαντικό; Θα σταθώ σε τέσσερα σηµεία που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σηµασίας.
Πρώτα απ’ όλα, καταπολεµά τη γραφειοκρατία και επιταχύνει
έτσι κατά πολύ την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. Γνωρίζουµε πολύ καλά όλοι ότι η γραφειοκρατία σε πάρα πολλές περιπτώσεις εµποδίζει την απόλαυση των δικαιωµάτων των
συµπολιτών µας, κατατυραννώντας τους µε όλη αυτή τη διαδικασία µέχρι να φθάσουν στα ΚΕΠΑ.
Στην ίδια κατεύθυνση, λοιπόν, όταν αναφερόµαστε σε ανθρώπους µε αναπηρίες, πρέπει να έχουµε πάντα στο µυαλό µας ότι
κατά κανόνα είναι µία διπλά ευπαθής οµάδα, γιατί, εκτός από την
ίδια την αναπηρία, αυτά τα άτοµα βιώνουν συνήθως και µεγάλη
οικονοµική πίεση. Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, το ότι καταργείται το παράβολο χρήσης των υπηρεσιών ΚΕΠΑ για τους άπορους
και τους ανασφάλιστους.
Αυτό το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, διορθώνει και µια
µεγάλη αδικία, καθώς επαναχορηγεί σε περισσότερους από είκοσι χιλιάδες υπερήλικους δικαιούχους τη σύνταξη του ΟΓΑ που
το 2012 έκοψε η κυβέρνηση των Σαµαρά και Βενιζέλου. Ξαναδίνουµε σε αυτούς τους ανθρώπους, που έφτασαν στα όρια της
πλήρους εξαθλίωσης, τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους.
Είναι πολύ φυσικό, βέβαια, από την Αντιπολίτευση αυτοί που
έχουν µαθητεύσει καλά στα κολλέγια και τα σεµινάρια των δανειστών να διαµαρτυρηθούν για το δηµοσιονοµικό κόστος που
συνεπάγεται η αποκατάσταση αυτών των αδικιών, έστω και αν
αυτό, όπως φάνηκε, είναι µικρό.
Υπάρχει, βέβαια, µία διάταξη η οποία θα αποφέρει καρπούς
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σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν είναι άλλη από τη δηµιουργία ειδικών
κλιµακίων ελέγχου, τα οποία θα αναλάβουν δράση ενάντια στην
εισφοροδιαφυγή και τη µαύρη εργασία. Γιατί η µάστιγα του
ασφαλιστικού, πέρα και πάνω απ’ όλα, είναι η αδήλωτη εργασία
που έχει πάρει στη χώρα µας πια τροµακτικές διαστάσεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο που
φέρει πράγµατι τη σφραγίδα µιας αριστερής διακυβέρνησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούγοντας χθες τις δηλώσεις των
αποκαλούµενων θεσµών ή εταίρων ή δανειστών, ένιωσα ότι η
φωνή τους ερχόταν από πολύ µακριά, από τα βάθη της αρχαίας
ελληνικής τραγωδίας µε τη φωνή του Κρέοντα, µια φωνή που για
µένα συµβολίζει ό,τι πιο αλαζονικό, αυταρχικό και αντιδηµοκρατικό έχει ακουστεί αείποτε. «Στέργε τα παρόντα». Πάει να πει να
δέχεσαι τα πάντα όπως είναι, να µην αλλάξει ποτέ τίποτε, να λες
ναι σε όλα.
Το τέλος του Κρέοντα το ξέρουµε όλοι. Έµεινε στην ιστορία
σαν ο νικητής που τα έχασε όλα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Ελένη Αυλωνίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα
συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Μόνο να ακούσει κανείς το ξεκίνηµα του τίτλου του κατανοεί πόσο σηµαντικό είναι.
Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Και
παρατηρώ ότι στην Αίθουσα αυτή η Νέα Δηµοκρατία είναι
απούσα. Σηκώθηκε και έφυγε. Ε, βέβαια, µπορούσε να είναι παρούσα; Πώς να µείνει σε ένα νοµοσχέδιο που ανακουφίζει όλους
αυτούς που η ίδια µε τη µνηµονιακή πολιτική της έστειλε στον
Καιάδα; Πώς να µείνει σε ένα νοµοσχέδιο που ανακουφίζει όλους
αυτούς τους ανθρώπους που η ίδια µε την πολιτική της έστειλε
στο περιθώριο; Όλους αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη
από τον καθένα την προστασία;
Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιον ότι σήµερα όλοι αυτοί που στηρίζουν το ναι στα επαχθή µέτρα, που καταδικάζουν τον λαό στην
εξαθλίωση στο δηµοψήφισµα της Κυριακής, στηρίζουν και την
περαιτέρω µείωση δαπανών πρόνοιας, κατά µισό τοις εκατό του
ΑΕΠ, περίπου ένα δισεκατοµµύριο, όπως αποτυπώνεται στην
πρόταση των θεσµών. Ένα δισεκατοµµύριο ευρώ λιγότερα για
ό,τι έχει να κάνει µε οικογενειακά επιδόµατα και µε επιδόµατα
αναπηρίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Ελλάδα στα χρόνια των
µνηµονίων επλήγησαν περισσότερο οι ευπαθέστερες κοινωνικές
οµάδες, επλήγησαν δηλαδή όσοι είχαν από την αρχή τις λιγότερες εφεδρείες, τις λιγότερες δυνατότητες και τη µικρότερη δύναµη αντίστασης. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες υπέστησαν τη
χειρότερη µεταχείριση απ’ όλους. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ήταν από πριν στη χώρα
µας ανεπαρκής. Βρέθηκαν, όµως, τα χρόνια των µνηµονίων να
αποτελούν και τον ευκολότερο στόχο.
Στην πράξη συχνά εφαρµόστηκε η κατάπτυστη πρακτική της
διοικητικής αναγόρευσης του αναπήρου σε υγιή, καταργώντας
έτσι ως εκ θαύµατος, όχι την πάθηση, αλλά την υποχρέωση αρωγής του κράτους. Είναι, λοιπόν, τόσο δύσκολο πράγµα στις
µέρες µας η αντικειµενική ιατρική διαπίστωση µιας αναπηρίας;
Όχι, βέβαια. Όµως, πολύ εύκολο το διοικητικό µπουρδούκλωµα.
Είναι εύκολη η παράκαµψη του νόµου. Οι πονηρές συναρµοδιότητες που καταλήγουν σε γενική αναρµοδιότητα, τα κατά τόπους
καπετανάτα και η απύθµενη αυθαιρεσία.
Έτσι, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η πρόβλεψη του άρθρου 2 του
νοµοσχεδίου, ότι οι γνωστοποιήσεις αποτελέσµατος πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόµιµη
χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ΚΕΠΑ, γίνονται
υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσµευτικές για φορείς και υπηρεσίες του δηµοσίου.
Αυτή η πολύ σωστή διατύπωση µου θυµίζει εκείνο το περίφηµο
ζητούµενο του Εµµανουήλ Ροΐδη περί της ανάγκης ψήφισης ενός
νόµου περί εφαρµογής των κειµένων νόµων. Ακούγεται αστείο
και βγάζει γέλιο µέχρι να βρεθείς να ζεις στον παραλογισµό της
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αγνόησης του νόµου από τη διοίκηση µε πλήρη πολιτική κάλυψη.
Ακόµα, θα σταθώ στο άρθρο 3 που προβλέπει το αυτονόητο,
ότι ανασφάλιστοι και άποροι πολίτες που ζητούν προνοιακό επίδοµα αναπηρίας µπορούν να εξεταστούν από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας χωρίς να πληρώσουν παράβολο.
Πώς να το κάνουµε δηλαδή; Αν ζητάς προνοιακό επίδοµα γιατί
είσαι άπορος, ανασφάλιστος και άτοµο µε ειδικές ανάγκες, το
να σου ζητάνε να πληρώσεις λεφτά που δεν έχεις για να δεχθούν
να εξετάσουν το αίτηµά σου είναι απλά ένας τρόπος να σου πουν
«άντε πνίξου!».
Εµείς δεν αντιµετωπίζουµε έτσι τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου πείτε, ποιος θα
τα πληρώσει όλα αυτά; Αναγκαίος όρος για την εύρυθµη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος είναι η αποτελεσµατική
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής.
Είναι χαρακτηριστικό του τρόπου µε τον οποίο ασκείται η δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα ότι συχνά, όταν µια κυβέρνηση
θέλει να αποδυναµώσει ένα δικαίωµα χωρίς να γίνεται δυσάρεστη καταργώντας το, απλά κάνει τα στραβά µάτια στην παραβίασή του.
Η γενική επίθεση στο ασφαλιστικό σύστηµα αυτά τα χρόνια
συµβαδίζει µε την αποδυνάµωση των ελέγχων εφαρµογής της
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά την
περίοδο της κρίσης η αδήλωτη, η ανασφάλιστη και µερικές
φορές ακόµα και η απλήρωτη εργασία έχουν θεριέψει. Ουσιαστικά εδώ έχουµε να κάνουµε µε κλοπή και πρέπει η αντιµετώπιση να είναι ανάλογη. Οι συχνοί, στοχευµένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι αποτελούν το βασικό µέσο αντιµετώπισης αυτής
της κατάστασης. Έτσι, το άρθρο 13 του νοµοσχεδίου προβλέπει
τη συγκρότηση ειδικών κλιµακίων ελέγχου του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ που
θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου της ανασφάλιστης εργασίας.
Τα άρθρα 14 και 15 ενισχύουν την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχων
Ασφάλισης του ΙΚΑ, ενώ το άρθρο 16 κλείνει «παραθυράκια» που
προστατεύουν σήµερα τους οφειλέτες του ΙΚΑ από τις κατασχέσεις εκτός ωραρίου. Βλέπετε, όλες οι ώρες προσφέρονται για
να κλέβει κανείς το δηµόσιο, οπότε όλες οι ώρες πρέπει να είναι
διαθέσιµες για την καταπολέµηση αυτής της κλοπής.
Τέλος, θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό το άρθρο 19 του νοµοσχεδίου που προβλέπει ότι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς οφειλετών που προορίζονται για την πληρωµή σε φορείς
κοινωνικής ασφάλισης είναι ακατάσχετες από οποιονδήποτε. Ο
µόνος τρόπος για να βάλουµε τάξη στο ασφαλιστικό µας σύστηµα είναι να του δώσουµε την απόλυτη προτεραιότητα που
του αξίζει. Δεν είναι σουρωτήρι το ασφαλιστικό σύστηµα για να
αφήνουµε να διαρρέουν πόροι από εδώ και από εκεί.
Η εφαρµογή των διατάξεων ελέγχου θα χρειαστεί πολλή δουλειά από τις σχετικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, αλλά το σηµερινό νοµοσχέδιο δίνει στις υπηρεσίες αυτές τα νοµικά µέσα να κάνουν
αυτή την τόσο κρίσιµη δουλειά τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπερψηφίζω όλα τα άρθρα του
νοµοσχεδίου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήµατα» και καλώ τον ελληνικό λαό την Κυριακή
στο δηµοψήφισµα να απαντήσει µε ένα βροντερό «όχι» στη βάρβαρη πολιτική που θέλουν να συνεχίσουν να επιβάλουν στην Ελλάδα οι δανειστές, δίνοντας δύναµη στην ελληνική Κυβέρνηση
να διαπραγµατευθεί µια βιώσιµη συµφωνία-λύση για τον ελληνικό λαό, αλλά και δείχνοντας τον δρόµο της δηµοκρατίας στον
ολισθηρό δρόµο της αυταρχικής Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Σωκράτης Φάµελλος έχει τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύρια Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταλαβαίνω την
κόπωση και το περασµένο της ώρας -µάλλον είµαι ο τελευταίος
οµιλητής- αλλά µου επιτρέψετε να κάνω µια παρέµβαση, µια τοποθέτηση στο σηµερινό νοµοσχέδιο ειδικότερα για θέµατα που
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σχετίζονται µε την τεχνική παραγωγή και µε την ασφάλιση των
κλάδων των επιστηµόνων.
Νοµίζω ότι αξίζει να πούµε ότι οι ρυθµίσεις και οι πολιτικές, οι
οποίες εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είχαν
έναν ξεκάθαρο σκοπό: όχι να βελτιώσουν την οικονοµία της
χώρας µας, όχι να βελτιώσουν το δηµόσιο λογιστικό και το
χρέος, όχι να επαναφέρουν –αν θέλετε- την ηρεµία και τη λειτουργία και την ισονοµία ή την ποιότητα σε κάποιες υπηρεσίες,
ο µόνος στόχος των πολιτικών, των οποίων εφαρµόστηκαν, ήταν
η επίθεση και η απαξίωση της ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής παραγωγής.
Και αυτή η επίθεση επεκτάθηκε και στα στρώµατα των
τεχνικών επιστηµόνων, αλλά και συνολικά των επιστηµόνων οι
οποίοι ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ.
Αυτός ήταν εξάλλου και ο στόχος του µνηµονίου και παραµένει
και ο στόχος, δυστυχώς, µίας πολύ µεγάλης µερίδας των
δανειστών και των εταίρων. Εξάλλου, είναι ο στόχος της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής για όλες τις χώρες τις περιφέρειας,
να απαξιωθεί η απασχόληση, να απαξιωθεί το εργατικό δυναµικό,
να γεµίσουµε ανειδίκευτους εργάτες και -χωρίς να θέλω να θίξω
καθόλου τον ευγενή κλάδο των γκαρσονιών- να γίνουµε τα
γκαρσόνια της Ευρώπης.
Όµως η απαξίωση αυτή των επιστηµόνων δεν έχει να κάνει µε
τους ανθρώπους. Έχει να κάνει µε την ουσία της οικονοµίας.
Έχει να κάνει µε το ότι οι µεγάλες χώρες και βέβαια τα µεγάλα
συµφέροντα των µεγάλων χωρών ήθελαν να καρπώνονται µόνοι
τους όλη την υπεραξία και της γνώσης και της επιστήµης.
Και γι’ αυτό στόχευσαν στην κατεδάφιση του συνόλου του
δευτερογενούς τοµέα της οικονοµίας αλλά και όλων των
επιστηµονικών κλάδων. Γιατί µία χώρα η οποία δεν έχει δική της
επιστήµη, µία χώρα η οποία δεν έχει δική της δευτερογενή και
πρωτογενή παραγωγή, είναι µία χώρα υπόδουλη. Και αυτό
ακριβώς ήθελαν να κάνουν.
Και πρέπει να οµολογήσουµε ότι η κατάντια της Ελλάδας δεν
οφείλεται µόνο στην τρόικα, δεν οφείλεται µόνο στους
µηχανισµούς των δανειστών. Σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό
οφείλεται και στην αντίληψη που είχε και η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ για την οικονοµία. Γιατί είναι δική τους αντίληψη ότι
δεν χρειάζονται, παραδείγµατος χάριν, ασφαλείς κατασκευές
στην Ελλάδα. Είναι δική τους αντίληψη ότι πρέπει να
παρακωλύονται όλες οι νοµικές υποθέσεις και να καθυστερούν.
Είναι δική τους αντίληψη ότι δεν πρέπει να έχουµε δηµόσιο
σύστηµα υγείας και να εξυπηρετούµαστε µόνο -αν θέλετε- από
φακελάκια ή από τον ιδιωτικό τοµέα.
Και αυτό γιατί δεν θέλουν ανταγωνιστική οικονοµία. Και γι’
αυτό δεν θέλουν να κρατήσουν τους επιστήµονες στην Ελλάδα.
Θέλουν πρακτικά να είµαστε και εµείς, ο ελληνικός λαός, πιόνια.
Θέλουν να είµαστε απαξιωµένοι, να µπορούµε να συρόµαστε σε
µια οικονοµία «καζίνο», σε µία οικονοµία «EL DORADO», τα
καλύτερα µυαλά αυτής της οικονοµίας, αυτής της κοινωνίας,
δυστυχώς να βρίσκονται στο εξωτερικό.
Και αυτό που µου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση είναι ότι ακόµα
και οι καινούργιες προτάσεις, ακόµα και το σενάριο του Σόιµπλε,
το σενάριο του Ντάισελµπλουµ, δεν έχει τίποτα να πει για τον
δευτερογενή τοµέα, δεν έχει τίποτα να πει για τα θέµατα
ποιότητας στην παραγωγή, δεν έχει τίποτα να πει για τα θέµατα
του περιβάλλοντος. Γιατί άραγε απουσιάζουν τα θέµατα της
καινοτοµίας και της έρευνας από τις προτάσεις και του
Προέδρου της Κοµισιόν κ. Γιούνκερ;
Γιατί πολύ απλά θέλουν να στερέψουν την αγορά και δεν
νοιάζονται για την οικονοµία. Νοιάζονται να µειώσουν έναν λαό,
να µειώσουν όµως και µία πρόταση, µία διακυβέρνηση εθνικής
κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. Είναι λογικό.
Γι’ αυτούς είναι λογικό να επενδύει το καλό δηµόσιο
πανεπιστήµιο σε ελληνικά µυαλά και να εφαρµόζονται πολιτικές
που θα διώχνουν τα µυαλά αυτά στο εξωτερικό. Τζάµπα
επιστήµονες είναι για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Όµως
πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν είναι µόνο η κατάσταση της
οικονοµίας που δηµιουργεί το πρόβληµα της φυγής των
επιστηµόνων, είναι και οι πολύ άσχηµες ασφαλιστικές συνθήκες
που έχουµε στη χώρα µας -και σε αυτές θέλω να αναφερθώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στον κλάδο των µηχανικών, τον
οποίον υπηρετήσαµε για πολλά χρόνια και µε τον συνάδελφο τον
Ουρσουζίδη από συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και µε πολλούς
άλλους συναδέλφους. Στον κλάδο των µηχανικών, αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, κανείς ελεύθερος επαγγελµατίας δεν
µπορεί να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν µπορεί ένας
άνεργος µηχανικός, ο οποίος δεν έχει καµµία δουλειά στον
κατασκευαστικό τοµέα, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, να
πληρώνει εισφορές που ανέρχονται στα 400-500 ευρώ τον µήνα.
Όµως αυτό έκαναν, για να διώξουν τα καλύτερα µυαλά στο
εξωτερικό.
Βέβαια πρέπει να οµολογήσουµε ότι πέρα από την εισαγωγή
των εισφορών αυτών, απαράδεκτοι πρόεδροι, παραβιάζοντας
αποφάσεις συλλογικών οργάνων, εφάρµοσαν αναδροµικά επί
τριετίας εισφορές που δεν προβλέπονταν από τις αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων, ούτε των ασφαλιστικών ταµείων, κρυβόµενοι πίσω από αποφάσεις Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας και
από νοµοθετήµατα.
Το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν το 2010 να εγγραφούν
τέσσερις χιλιάδες τριακόσιοι µηχανικοί στο Τεχνικό Επιµελητήριο
και να διαγραφούν οκτακόσιοι σαράντα, για πολλούς λόγους µέχρι και σύνταξη- και το 2014 οι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες
εγγραφές είχαν γίνει χίλιες οκτακόσιες. Κι όµως αποφοίτησαν τα
παιδιά αυτά, αλλά ποτέ δεν γράφτηκαν στο Επιµελητήριο.
Αντίθετα, οι διαγραφές από οκτακόσιες σαράντα έγιναν δύο
χιλιάδες εννιακόσιες εβδοµήντα δύο.
Πρακτικά, το ασφαλιστικό απαγόρευσε στους µηχανικούς,
αλλά και στους άλλους επιστήµονες να έχουν πρόσβαση στην
αγορά εργασίας. Και θέλω να ρωτήσω: Είναι αυτό ελεύθερη
αγορά; Είναι αυτό ιδιωτική οικονοµία, έστω µε βάση τις αρχές
του δικού τους καπιταλισµού; Είναι λογικό να απαγορεύεις την
πρόσβαση στην απασχόληση για έναν ελεύθερο επαγγελµατία,
ο οποίος δεν χρωστάει τίποτα στο δηµόσιο και δεν παίρνει και
δουλειά από το δηµόσιο;
Κι όµως αυτή ήταν η δικιά τους ελευθερία. Η δικιά τους
ελευθερία ήταν να διαγράφονται από τα πινάκια των µηχανικών
οι Έλληνες µηχανικοί. Και πρέπει να πούµε ότι και τώρα, σήµερα,
η κατάσταση αυτή της αδυναµίας των νέων επιστηµόνων
φαίνεται, διότι µόνο το 8% έχει καταφέρει να κάνει τη ρύθµιση
των εκατό δόσεων που άλλοι κλάδοι έχουν κάνει σε έναν πολύ
µεγαλύτερο βαθµό.
Υπάρχει πραγµατική αδυναµία των Ελλήνων επιστηµόνων και
επαγγελµατιών να κάνουν τη ρύθµιση των ασφαλιστικών εισφορών ακόµα και µε εκατό δόσεις. Διότι δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται ποσά –400 ευρώ είπαµε τον µήνα, συν 150 ευρώ η
ρύθµιση, συνολικά 550 ευρώ- από κάποιον που στο γραφείο δεν
µπαίνει τίποτα και έχει να πληρώσει και κανένα χιλιάρικο κόστος
λειτουργίας γραφείου. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται άµεσα
µέτρα.
Και, βέβαια, είναι πολύ σωστή η επιλογή του άρθρου 38, που
επιλέγονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο
θα βοηθήσει το ταµείο, διότι έτσι η ρύθµιση θα ανέλθει τουλάχιστον στο 30% και θα βελτιώσει τα αποθεµατικά των ταµείων. Δεν
είναι κάτι που θα ζηµιώσει επ’ ουδενί οποιαδήποτε δηµόσια λειτουργία και δηµόσιο τοµέα.
Αρκετοί, όµως, συνάδελφοι Βουλευτές έχουµε υποβάλει τροπολογίες, όσον αφορά τα ασφαλιστικά, περαιτέρω των ρυθµίσεων που υπάρχουν στο άρθρο 38.
Αγαπητέ, κύριε Υπουργέ, θέλουµε να προτείνουµε, µετ’ επιτάσεως -θα έλεγα- και µε επιµονή, την εισαγωγή και την αποδοχή
αυτών των τροπολογιών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν να κάνουν οι τροπολογίες αυτές
–και τα λέω µόνο µε τίτλους- πρώτα απ’ όλα, µε την επίλυση του
θέµατος της παράλληλης δραστηριότητας. Διότι πολλούς από
τους µηχανικούς της χώρας µας υποχρεωτικά τους ασφαλίζουµε
και στο Ταµείο Εµπόρων αλλά και στο Ταµείο Μηχανικών. Αυτό
πρέπει να λυθεί.
Παράλληλα πρέπει να λυθεί και να ρυθµιστεί το θέµα των οφειλών, που αναδροµικά και αντιδεοντολογικά εφάρµοσε το ταµείο
για τρία χρόνια, χωρίς να ξέρουν οι αγαπητοί µας συνάδελφοι,
στο τέλος του 2014. Αυτό πρέπει να γίνει, τουλάχιστον, χωρίς τα
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πρόστιµα.
Νοµίζω ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της
ασφαλιστικής ικανότητας για όσους µηχανικούς, αλλά και γενικότερα επιστήµονες, δεν µπόρεσαν να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Μέσα σε όλη αυτήν την προσπάθεια, όµως, που κάνουµε για
να κρατηθεί η χώρα όρθια, δυστυχώς, χθες είχαµε ένα σηµαντικό
πρόβληµα δηµοκρατικής εκτροπής στο Τεχνικό Επιµελητήριο και
θέλω να το αναφέρω, αγαπητοί συνάδελφοι.
Χωρίς να είναι στην ηµερήσια διάταξη και χωρίς να υπάρχει
απαρτία, µία διοίκηση Τεχνικού Επιµελητηρίου, η οποία έγκειται
και πρόσκειται στη Νέα Δηµοκρατία, προσπάθησε να πάρει έγκριση του Τεχνικού Επιµελητηρίου υπέρ του «ναι». Πρακτικά οι
άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν στα πλαίσια του δηµόσιου
τοµέα και ζούσαν από αυτόν –και δεν θέλω να αναφέρω περισσότερα από το Βήµα της Βουλής- οι οποίοι απουσίασαν από όλη
την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µηχανικών, αλλά και όλων
των παραγωγικών και επιστηµονικών κλάδων, προσπάθησαν
χθες να υποδουλώσουν για ακόµη µία φορά και τους επιστήµονες και τη χώρα µας. Προσπάθησαν να πάρουν µία απόφαση
υποδούλωσης. Έχω δει δελτία Τύπου που έχουν βγει και Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να λένε ότι τάχα λήφθηκε αυτή η
απόφαση.
Θέλω να δηλώσω, λοιπόν, στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι δεν
υπήρξε απαρτία και δεν λήφθηκε καµµία απόφαση υπεράσπισης
του «ναι» την Κυριακή στο δηµοψήφισµα.
Διότι, πολύ απλά, αγαπητοί συνάδελφοι, οι Έλληνες επιστήµονες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο µόνος τρόπος για να µπορέσει η χώρα να µείνει όρθια µέσα στην Ευρώπη, για να
µπορέσει να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση, να έχουµε µεταποίηση, ποιότητα και υποδοµές περιβάλλοντος, είναι να έχουµε
ένα πολύ δυνατό «όχι» µέσα από µία πραγµατικά ουσιαστική αναδιάρθρωση του χρέους, ώστε να µπορέσουν τα καλύτερα µυαλά
της Ελλάδας να υπηρετήσουν µία Ελλάδα ισότιµο µέλος της Ευρώπης. Αυτό θα προσπαθήσουµε να κάνουµε όλοι µαζί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος
των οµιλητών.
Το λόγο έχει ζητήσει για δευτερολογία ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Βαρδαλής, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο. Θα ήθελα να διευκρινίσω ένα
ζήτηµα και να τοποθετηθώ για µία τροπολογία.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής ζήτηµα: Κατηγορήθηκε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας σήµερα εδώ ότι
ταυτίζει τον ΣΥΡΙΖΑ µε τα µνηµονιακά κόµµατα, τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Θέλουµε να σας πούµε το εξής: Είναι προφανές ότι έχετε διαφορές, όπως διαφορές έχουν όλα τα κόµµατα µεταξύ τους,
ακόµα και η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ. Δεν είπαµε και δεν
λέµε ποτέ τέτοιο πράγµα, ούτε εδώ το έχουµε πει.
Προσέξτε, όµως. Εµείς λέµε άλλο πράγµα, ακόµη και τώρα
που µιλάτε για εκβιαστές, για τροµοκρατία, για παρεµβάσεις. Ζητάτε ένα «όχι» για να το αξιοποιήσετε, έτσι ώστε να πετύχετε µία
καλύτερη συµφωνία από αυτούς που θέλουν -το «ναι»- να πετύχουν µία συµφωνία.
Ακόµα και τώρα, απέναντι σε αυτούς τους εκβιαστές, τους
λέτε –και το έχουν πει αρκετοί συνάδελφοι σήµερα εδώ- ότι είναι
µονόδροµος η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να επιδιώξουµε
συµφωνία µέσα σε αυτήν και ότι είναι µονόδροµος ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης. Γι’ αυτό σας κατηγορούµε.
Όµως, κατά τη γνώµη µας, η όποια συµφωνία, είτε αξιοποιώντας το «όχι» το δικό σας είτε το «ναι» όλων των υπολοίπων, πάνω
στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι αντιλαϊκή. Θα φορτώνει και άλλα βάρη στις πλάτες του λαού.
Δηλαδή, σήµερα δεν υπάρχει άλλος δρόµος που να επιλύει τα
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προβλήµατα σε όφελος των λαϊκών στρωµάτων και της λαϊκής
τάξης; Κατά τη γνώµη µας, υπάρχει. Όµως, αυτός ο δρόµος χρειάζεται σύγκρουση και ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους
ιµπεριαλιστικούς «θεσµούς», όπως τους λέτε.
Και αυτή την Κυριακή, ο λαός πρέπει να πει ένα µεγάλο «όχι»,
τόσο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
όσο και στην πρόταση της Κυβέρνησης. Πρέπει να πει ένα «ναι»
στην αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον λαό στην
εξουσία.
Σχετικά µε την τροπολογία, κύριε Υπουργέ -αναφέροµαι στην
υπ’ αριθµόν 222/71 τροπολογία- που αφορά τους διοικητικούς
υπαλλήλους του λιµένα Πειραιά της εταιρείας του Αγούδηµου,
µας έχουν έρθει πληροφορίες ότι υπάρχουν εκκρεµότητες µε
ναυτεργάτες αυτήν τη στιγµή που µιλάµε. Και σεις τακτοποιείτε
µονόπλευρα και µάλιστα κατά προτεραιότητα µόνο τους διοικητικούς υπαλλήλους της εταιρείας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα,
από την στιγµή που δεν υπάρχουν άλλα χρήµατα, οι ναυτεργάτες
να µείνουν απλήρωτοι.
Σας θυµίζω ότι παλαιότερα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
έφερε µια τροπολογία, που έβαζε όλους τους εργαζόµενους,
είτε δουλεύουν στη θάλασσα είτε στη στεριά, στην ίδια µοίρα.
Εσείς γιατί το κάνετε αυτό, να προτάσσετε τους διοικητικούς
υπαλλήλους έναντι των ναυτεργατών;
Εάν δεν την αποσύρετε, εάν δεν µελετήσετε καλύτερα, εάν δεν
βρείτε τι πρόβληµα δηµιουργεί µια τέτοια τροπολογία, εµείς θα
την καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο Υπουργός κ. Δηµήτρης Στρατούλης έχει τον λόγο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Για µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, επειδή ρωτήθηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, για µισό λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Όσον αφορά στη διάταξη, λύνει ένα πρόβληµα µε συγκεκριµένους εργαζόµενους του Αγούδηµου. Οι άνθρωποι αυτοί το παλεύουν πάρα πολλά χρόνια, έχουν τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις. Έχετε καταθέσει τροπολογίες δύο φορές σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τις έχουµε στηρίξει. Εάν υπάρχουν και άλλες εκκρεµότητες, είµαστε εδώ, είτε φέρτε εσείς είτε
να ετοιµάσουµε εµείς τροπολογία, για να αντιµετωπίσουµε τις
εκκρεµότητες. Η βούληση είναι να λύσουµε προβλήµατα που εκκρεµούν πάρα πολλά χρόνια.
Εποµένως, να λύσουµε αυτό το θέµα σήµερα, που και εσείς
και εµείς παλαιότερα µε τροπολογίες το διεκδικούσαµε. Μη µου
ζητάτε να πάρω πίσω τροπολογία που αφορά εργαζόµενους, οι
οποίοι είναι χρόνια απλήρωτοι. Όπως ξέρετε, υπήρχε νοµικό
κενό και δεν µπορούν να πάρουν τις αποζηµιώσεις, τα δεδουλευµένα τους κ.λπ.. Θα το λύσουµε αυτό και ό,τι άλλο υπάρχει µπορείτε να το καταθέσετε. Εδώ είµαστε, να µελετήσουµε αυτή την
εκκρεµότητα που είπατε και να τη λύσουµε και αυτή.
Προς το παρόν, ας λύσουµε αυτό, µιας και έχει ετοιµαστεί η
τροπολογία από τον αρµόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και προχωράµε. Αυτή είναι η γνώµη µου.
Επί του πολιτικού θέµατος δεν τοποθετούµαι. Τα έχουµε πει
σε προηγούµενες οµιλίες µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Η Υπουργός κ.
Φωτίου έχει τον λόγο. Κυρία Φωτίου, υπολογίζετε να σας αρκέσει
ένα δεκάλεπτο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, γιατί
χθες µίλησα µόνο πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχετε τον
λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αγαπητοί
συνάδελφοι, πραγµατικά δεν θα ασχοληθώ µε το µείζον θέµα
που απασχολεί τον ελληνικό λαό αυτές τις ηµέρες, γιατί και εµπιστοσύνη έχω στον λαό και µε το κεφάλι ψηλά οδεύουµε σε
αυτές τις κάλπες της Κυριακής, όπου θα δοθεί λύση κατά την
άποψή µας σε µια τραγωδία, την οποία υφίσταται τόσα χρόνια ο
ελληνικός λαός.
Άρα, µε περηφάνια, µε το κεφάλι ψηλά και µε χαρά πηγαίνουµε σε αυτή την αναµέτρηση, η οποία θα δροµολογήσει ραγδαίες εξελίξεις σε πάρα πολλά πράγµατα.
Το ένα κοµµάτι της οµιλίας µου θα αφιερωθεί σε ερωτήµατα
που ετέθησαν στην Κυβέρνησή µας και µάλιστα κυρίως στο κοµµάτι στο οποίο έχω την ευθύνη, γιατί φοβάµαι ότι την τελευταία
στιγµή πάνω στο σώµα ενός εξαιρετικού νοµοσχεδίου, που ακριβώς αποδεικνύει περίτρανα τι µπορεί µια κυβέρνηση που έχει
κορµό την Αριστερά να κάνει, µε ένα πολύ περίεργο τρόπο υποβολιµαία άρχισαν να γίνονται υπεκφυγές ότι η Κυβέρνηση δεν
έχει κάνει τίποτα, τόσο για τα ΑµεΑ όσο και για τις παιδικές κατασκηνώσεις, την ΕΣΚΕ και τα λοιπά.
Θα απαριθµήσω, λοιπόν, και θα απαντήσω σε όσα ακούστηκαν
χθες και µετά θα κάνω δύο τοποθετήσεις για δύο πολύ σηµαντικές –κατά την άποψή µου- τροπολογίες.
Κατ’ αρχάς, ειπώθηκε χθες ότι από την Πέµπτη, από µεθαύριο,
έπρεπε να εφαρµόζουµε εµείς το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέει το τελεσίγραφο των δανειστών, ότι δηλαδή θα εφαρµόσουµε –εµένα µου
έκανε µεγάλη εντύπωση, αλλά ας περιµένουµε και λίγο- το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και θα κόψουµε τα 900 εκατοµµύρια
–ή µάλλον να το πούµε αλλιώς- και πρέπει να εξοικονοµούµε
κάθε χρόνο 900 εκατοµµύρια, τα οποία αφορούσαν προνοιακά
επιδόµατα.
Επειδή, λοιπόν, όπως ξέρετε, για µεν το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα δεν βρήκα ευρώ από τα 1,5 δισεκατοµµύρια που χρειάζονται για να διευρυνθεί -και τι σηµαίνει να διευρυνθεί; Να παίρνει 200 ευρώ µεσοσταθµικά ένας άνθρωπος, µια οικογένεια, αυτό
σηµαίνει ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, µεσοσταθµικά, τον
µήνα- επειδή δεν βρήκα ευρώ πάνω στα 1,5 δισεκατοµµύρια, το
µόνο που βρήκα ήταν 800 εκατοµµύρια και άλλα 200 εκατοµµύρια που µαζέψαµε µε αίµα ψυχής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο υλοποιείται, έχω να πω ότι δεν
υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα, από τη στιγµή που η ίδια η Παγκόσµια Τράπεζα θα µας φέρει την αξιολόγησή της γι’ αυτό το περιβόητο πιλοτικό πρόγραµµα για δεκαέξι χιλιάδες ανθρώπους
όλους κι όλους για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Όµως, δεν µπορεί Υπουργοί, Υφυπουργοί και λοιποί, οι οποίοι
έχουν περάσει από το πόστο του Υπουργείου Εργασίας, να µην
εξεγείρονται στο ότι θα κοπούν όλα τα προνοιακά επιδόµατα για
τα ΑµεΑ, για τους πολύτεκνους, για τους τρίτεκνους. Ήταν 800
εκατοµµύρια και µας ζητούν να εξοικονοµήσουµε 900 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, όσον αφορά τις δοµές φτώχειας, ειπώθηκε σε
εµένα «εγκαταλείψατε τις κοινωνικές δοµές στην τύχη τους. Χίλιοι εκατό εργαζόµενοι σε εξήντα τρεις δοµές έχουν να πληρωθούν πέντε µήνες. Ο Υπουργός Οικονοµίας δύο φορές µας έχει
διαβεβαιώσει ότι θα πληρώνονται».
Λέµε ότι έχουµε εξήντα τρεις δοµές φτώχειας, χίλιους εκατό
εργαζόµενους. Έληγε το πρόγραµµα. Δώσαµε παράταση έως 30
Σεπτεµβρίου και βρήκαµε, εξασφαλίσαµε από εδώ και από εκεί,
γιατί κάνουµε µία πολύ χρηστή διοίκηση, τους απαραίτητους πόρους γι’ αυτήν την επέκταση –γιατί τους αφήνατε ξεκρέµαστουςώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στο νέο ΣΕΣ από την περίοδο
µετά τον Σεπτέµβριο. Έχω συνεννοηθεί µε τον κ. Σταθάκη, ο
οποίος θα προβεί στις αναγκαίες πληρωµές.
Τρίτον, τι είναι η ΕΣΚΕ, η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης; Είναι ένα τόσο πακέτο, λοιπόν, το οποίο υπέβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση και έλεγε τους στόχους της κοινωνικής
ένταξης. Για να το φτιάξει αυτό η προηγούµενη κυβέρνηση –δεν
την κακολογώ- έκανε δύο χρόνια. Εµείς σε πέντε µήνες το φτιάξαµε, γιατί µας είχαν βάλει την πολύ σηµαδιακή ηµεροµηνία 30
Ιουνίου, για να καταθέσουµε τη νέα αναθεωρηµένη ΕΣΚΕ, την
ΕΣΚΕ που εξειδικεύει όλους τους στόχους, οι οποίοι επιθυµούµε
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να υπάρχουν για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης.
Δυστυχώς, θα απογοητευτείτε. Το έχουµε έτοιµο. Δυστυχώς
δεν περιµένατε, όχι µόνο να φτιάξουµε την εξειδίκευση -πολύ περισσότερο αφού οι περιφέρειες δεν έχουν τελειώσει ακόµη τις
δικές τους εξειδικεύσεις- αλλά να έχουµε και έτοιµο το σχέδιο
δράσης για τον µηχανισµό παρακολούθησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Σήµερα, λοιπόν –σηµαδιακή ηµέρα- θα στείλουµε την ΕΣΚΕ, η οποία είναι
συµπληρωµένη και διορθωµένη µε τις δικές µας πολιτικές.
Τρίτον, το ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους, είναι και αυτό ένα άλλο πεδίο δόξης λαµπρό. Μου
είπατε εχθές το εξής: «Τι βγάλατε; Είκοσι έξι εκατοµµύρια για
προµήθειες, όταν εµείς εξασφαλίσαµε 330 εκατοµµύρια;»
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Σηµείωση: Τριακόσια τριάντα εκατοµµύρια µέχρι το 2020, τουτέστιν 45 εκατοµµύρια τον χρόνο. Έλα που βρήκαµε τα 135 και
προκηρύξαµε ως Υπουργείο τα πρώτα 26 εκατοµµύρια και τα
υπόλοιπα 105 κάνουµε για πρώτη φορά την καινοτοµία να τα
προκηρύξουν οι συµπράξεις, δηλαδή οι νοµοί της χώρας, πανελλαδικά, µε δικά µας τεύχη δηµοπράτησης.
Έλα που κάνουµε την καινοτοµία να βάλουµε πρώτη φορά
κρέας, κοτόπουλα, νωπά λαχανικά και φρούτα, που είχατε ταράξει τον κόσµο στα µακαρόνια και τα ρύζια –αυτά που φεύγουν
από τα ράφια του σούπερ µάρκετ- και κοντέψαµε να τους κάνουµε όλους διαβητικούς.
Έλα που µε αυτό τον τρόπο, που κάναµε, εµείς δεν θα φωτογραφίζουµε µειοδότες διαγωνισµών µε προδιαγραφές όπως
«γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ». Θα µπορούν και τα Γιάννενα και τα
Γρεβενά να βάλουν τη δική τους γραβιέρα. Και µε αυτό τον
τρόπο, λοιπόν, έλα που δεν θα δώσουµε 135 εκατοµµύρια για
προµήθειες στον µείζονα προµηθευτή, ο οποίος θα έρθει και θα
είναι ο Γερµανός συνήθως.
Για να είµαστε λιγάκι δίκαιοι, εγώ δεν θέλω να τραβήξω σήµερα τα πράγµατα στα άκρα, αλλά δέχθηκα µια επίθεση ότι δεν
έκανα τίποτα πέντε µήνες. Απαντώ, λοιπόν, στην επίθεση: Με
αυτό τον διαγωνισµό που κάνουµε εµείς έχουµε πλήρη γεωγραφική κάλυψη, διευκολύνουµε τη διακίνηση των προϊόντων και ιδιαίτερα των ευπαθών -αυτών δηλαδή που χαλάνε- διευκολύνουµε
τους παραγωγούς και τις ενώσεις τους να προσφέρουν σε κλίµακες, στις οποίες µπορούν να ανταποκριθούν για πρώτη φορά,
δηµιουργούµε τεχνογνωσία από το Υπουργείο, η οποία θα µοιραστεί σε όλες τις συµπράξεις, ώστε να µην έχουν προβλήµατα
και να µην µπορούν να κάνουν τους διαγωνισµούς.
Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας ΑµεΑ: Μου
λέτε ότι «Σαράντα τρεις δοµές που λειτουργούν τα κέντρα διηµέρευσης για χίλια τετρακόσια σαράντα παιδιά µε αναπηρίες
είναι στον αέρα».
Εγώ λέω τα εξής: Πρώτον, δόθηκε η δυνατότητα στις δοµές
αυτές να παίρνουν χρήµατα από το ΕΣΠΑ και από τον ΕΟΠΥΥ.
Όλες οι δοµές παίρνουν και από τις δύο αυτές χρηµατοδοτήσεις.
Πότε έληξαν αυτά; Έληξαν 31-12-2014. Προσέξτε το αυτό: το
2014. Εµείς αναλάβαµε τον Φεβρουάριο.
Είχε περάσει τροπολογία στις 23 Φεβρουαρίου που τους έδινε
παράταση, η οποία όµως ήταν ανεφάρµοστη. Και ερωτώ: Λάθος;
Τελευταία στιγµή; Όλα τα δέχοµαι, πάντως ήταν ανεφάρµοστη.
Καταθέσαµε νέα τροπολογία για τους αντίστοιχους φορείς των
ΕΤΑΑ και το τακτοποιήσαµε.
Παράλληλα, η τροπολογία που είχε καταθέσει την προηγούµενη φορά η προηγούµενη κυβέρνηση έλεγε ότι δύνανται να δίνουν τα χρήµατα αυτά αν υπάρχουν εγγεγραµµένα.
Χρειαζόµαστε 12 εκατοµµύρια για έναν χρόνο. Απευθυνθήκαµε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει το πρόγραµµα αυτό επί των
ηµερών µας. Μας απάντησαν: «Δυστυχώς, έχετε εντάξει µόνο
παιδικούς σταθµούς, δεν µπορούµε να εντάξουµε αυτό».
Κατόπιν τούτου, ψάχνουµε τα 12 εκατοµµύρια για αυτόν τον
χρόνο και εν τω µεταξύ, κάναµε συνεννοήσεις µε τον ΕΟΠΥΥ να
καλύψει, εφόσον αιτηθούν τα συγκεκριµένα κέντρα, τις ανάγκες
τους από εκεί.
Τελειώνω ως προς αυτό το κοµµάτι. Μας λέτε «παιδικές κατα-
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σκηνώσεις, τίποτα δεν κάνατε, τα παιδιά δεν θα πάνε κατασκήνωση».
Έχουµε υπογράψει όλες τις παιδικές κατασκηνώσεις πολύ νωρίτερα από ό,τι τις υπογράψατε εσείς. Η πλαζ της Βούλας είναι
η µόνη η σύµβαση της οποίας, µετά από παρέµβαση των παραπληγικών -γιατί αυτοί τη χρησιµοποιούν- θα έχει υπογραφεί στις
7 Ιουλίου.
Μας ρωτάτε για τους Φορείς Προστασίας ΑµεΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης και µας
λέτε «δεν έχετε κάνει τίποτα». Σας λέµε ότι έχουµε ήδη κάνει
προεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ προκειµένου να καταβληθούν οι οφειλές προτεριοποιηµένες από τον ΕΟΠΥΥ σ’ αυτές τις δοµές
άµεσα.
Μας λέτε µεταξύ των άλλων «γιατί καθυστερήσατε τα επιχειρησιακά προγράµµατα». Διότι µόλις πέρασαν από τις Επιτροπές
Παρακολούθησης και η προκήρυξη θα βγει, όπως όριζε, στις 20
Ιουλίου.
Μας λέτε «αδρανείτε µε τις περιφέρειες» και η µόνη που ανταποκρίθηκε ήταν η Περιφέρεια Αττικής. Μας λέτε: «Γιατί, άραγε;
Δεν θέλετε ούτε τη δική σας περιφέρεια να βοηθήσετε;». Από
ανικανότητα, φαντάζοµαι να εννοείτε.
Λοιπόν, όχι µόνο δεν αδρανούµε, αλλά έχουµε πιέσει όλες τις
περιφέρειες και σας πληροφορώ ότι η µόνη που κατάφερε να ανταποκριθεί ήταν η Περιφέρεια Αττικής -και καθίστε να το σκεφθείτε αυτό- και δεν υπογράψαµε µέχρι σήµερα το µεσηµέρι µε
την Περιφέρεια της Αττικής, γιατί είχε ορισµένα προβλήµατα. Ζητήσαµε, δηλαδή, περισσότερα πιστοποιητικά τα οποία τα έφεραν
και υπογράψαµε σήµερα το µεσηµέρι. Τελείωσα, λοιπόν, µε όλα
αυτά.
Σας ρωτώ: Αυτή είναι η κάρτα αλληλεγγύης που θα δίνει από
70 έως 220 ευρώ τον µήνα σε κάθε οικογένεια που έχει µπει στο
πρόγραµµά µας. Είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες οικογένειες. Τι
εννοείτε µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα; Τα 200 ευρώ µεσοσταθµικά;
Από αύριο υπογράφουµε µε τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη σύµβαση µε τη ΔΕΗ. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι όσοι ζήτησαν ρεύµα δωρεάν την επόµενη τετραµηνία θα παίρνουν 1.200 Kwh δωρεάν
και θα συνδεθούν τα κοµµένα ρεύµατα. Αυτό τι κάνει µε τα 200
ευρώ που δίνετε µεσοσταθµικά σε δεκαέξι χιλιάδες ανθρώπους
ή σε όλη την Ελλάδα για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα; Συγκρίνεται;
Μας λέτε «τι κάνετε µε το ενοίκιο». Δίνουµε 70 έως 220 ευρώ
κάθε µήνα. Αθροίστε τα αυτά, να δείτε τι δίνουµε µε τα 200 ψωροεκατοµµύρια, όπως µας είπατε. Διότι έτσι συνέχεια λένε:
«Καλά είναι αυτά, αλλά είναι ασπιρίνες. Εµείς κάναµε φοβερά
πράγµατα».
Ως προς τις τροπολογίες, τις τροπολογίες τις ξέρετε. Θα επιµείνω σε δύο και θα επιµείνω σε δύο, γιατί έχουν τεράστια σηµασία. Η µια αφορά το Σικιαρίδειο Ίδρυµα. Ξέρετε ότι το
Σικιαρίδειο Ίδρυµα είναι υπό απειλή κατάρρευσης. Χρειάζεται να
εξασφαλισθεί στο Σικιαρίδειο µια χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. Και δεν εννοώ από τις δωρεές ή από ό,τι άλλο έχει, αλλά
µόνο από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Χρειάζεται, δηλαδή, τον
έλεγχο στις κρατικές επιχορηγήσεις, διότι, κατά την άποψή µας,
υπάρχουν προβλήµατα στη χρηστή διαχείριση, γι’ αυτό σας φέρνουµε αυτή την τροπολογία.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω –και ολοκληρώνω- είναι ότι
πρόκειται για τροπολογία η οποία τροποποιεί υφιστάµενο νοµικό
καθεστώς που αφορά την οικονοµική εξυγίανση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες δηµοσίου κοινωφελούς χαρακτήρα.
Δεν πρόκειται για νέα ρύθµιση ή για νέο νόµο. Τροποποιούµε
δύο άρθρα, γιατί το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς πρακτικώς δεν
µπορούσε να εφαρµοστεί για τους εξής τέσσερις λόγους:
Πρώτον, περιείχε ασαφείς ρυθµίσεις για τους φορείς που δικαιούνταν να ενταχθούν στο πρόγραµµα του διακανονισµού.
Δεύτερον, προέβλεπε τη ρύθµιση των οφειλών των φορέων απέναντι στο δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και
αγνοούσε τις οφειλές προς τους εργαζόµενους. Αυτοί, δηλαδή,
δεν πειράζει να µην πληρώνονταν ποτέ µέσα από την εξυγίανση
και τους τρίτους πιστωτές.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Τρίτον, περιείχε ευεργετικές διατάξεις χρηµατοδότησης,
χωρίς προϋποθέσεις και όρους που να διασφαλίζουν τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Τέταρτον, ενώ προβλεπόταν ένα παρατηρητήριο, είχε ασαφείς
αρµοδιότητες ως προς τον ρόλο και, το κυριότερο, δεν είχε ενεργοποιηθεί η δράση του. Άρα δεν είχε πρακτικώς τη δυνατότητα
να εποπτεύει τη δράση των φορέων που εντάσσονταν στο πρόγραµµα.
Εποµένως τι κάνουµε; Πρώτον, προσδιορίζουµε µε σαφήνεια
τις κατηγορίες των φορέων που µπορούν να µπουν σ’ αυτό τον
νόµο. Δεν υπήρχαν ούτε οι κατηγορίες των φορέων. Ποιοι θα έµπαιναν σ’ αυτό; Και είµαστε αυστηροί: µόνο νοµικά πρόσωπα που
ασχολούνται, όπως ιδρύµατα προνοιακού χαρακτήρα.
Δεύτερον, εξειδικεύουµε και αυστηροποιούµε το πλαίσιο
εφαρµογής του Συµφώνου Εξυγίανσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Τρίτον –τέσσερα σηµεία είναι– διασαφηνίζουµε τις αρµοδιότητες του παρατηρητηρίου οι οποίες θα είναι ελεγκτικού και γνωµοδοτικού χαρακτήρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με την ησυχία σας,
κυρία Φωτίου. Μην πιέζεστε. Είναι σηµαντικά αυτά που λέτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, όπως βλέπετε, εδώ µε έχουν βάλει στην πρέσα.
Επιµένω στην τροπολογία για την εξυγίανση. Επιµένω, γιατί
πραγµατικά εδώ πρόκειται για νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
σε όλη την Ελλάδα προνοιακού χαρακτήρα που, δυστυχώς, παρ’
ότι έχουν τεράστιες περιουσίες –µπορεί να είναι και δεύτερα
µετά την Εκκλησία ή να είναι και εξίσου, όπως για παράδειγµα
το Γηροκοµείο Αθηνών, που έχει απλήρωτους τους εργαζοµένους τριάντα µήνες, ενώ διάφορα ιδρύµατα πενήντα µήνες και
ούτω καθεξής– έχουν πέσει έξω εντελώς και η εξυγίανση, η
οποία προβλεπόταν είχε χαριστικές διατάξεις σαν κι αυτές που
σας ανέφερα.
Γι’ αυτό επιµένω πάρα πολύ σ’ αυτό. Μου λένε «Δεν µπορείς
να περιµένεις να το συζητήσουµε;». Τι να συζητήσουµε; Είναι
ένας νόµος που είναι ψηφισµένος και τροποποιούµε τα δύο του
άρθρα, ώστε να αυστηροποιήσουµε το καθεστώς προς όφελος
του δηµοσίου. Αφού θα δώσει το δηµόσιο λεφτά σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να είµαστε πολύ αυστηροί σε όλα.
Διασαφηνίζονται οι αρµοδιότητες του παρατηρητηρίου, οι
οποίες θα είναι ελεγκτικού και γνωµοδοτικού χαρακτήρα.
Τέταρτον, υφίσταται ειδική πρόβλεψη για τις οφειλές απέναντι
στους εργαζόµενους. Θα απολύσουν τους εργαζόµενους και δεν
τους χρωστούν και τίποτα.
Πέµπτον, υφίσταται ειδική πρόβλεψη για την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας των αιτούντων προνοιακών φορέων, µε
άµεσο στόχο την οικονοµική ανόρθωση των ιδρυµάτων και τη
διασφάλιση της κοινωνικής φροντίδας και περίθαλψης.
Θέλω να σας πω εξαρχής ότι τα περισσότερα απ’ αυτά τα
πολύ µεγάλα προνοιακά ιδρύµατα έχουν δύο φορείς, δύο σωµατεία. Το ένα είναι αυτό που καταβυθίζεται και µπαίνει µέσα και
το οποίο ασκεί –υποτίθεται- τις υπηρεσίες και το άλλο είναι αυτό
που έχει την περιουσία και τις δωρεές. Αν δεν περάσει αυτή η
τροπολογία, εσύ θα εξυγιαίνεις το ένα και το άλλο θα κάνει real
estate.
Αυτά ήθελα να πω, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα τα εξής:
Επειδή κάποιοι λυσσούν και λυσσοµανούν να εκτρέψουν το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, να παρέµβουν σε ένα αποφασισµένο δηµοψήφισµα, για το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι από τη
στιγµή που αποφασίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, δεν υπάρχει καµµία συνταγµατική διαδικασία για να ανατραπεί και για να
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ακυρωθεί, να λείπουν, λοιπόν, οι σεναριολογίες, να λείπουν οι εκ
του πονηρού παρεµβάσεις, να λείπει η τροµοκρατία, να λείπει η
προπαγάνδα, να λείπει η παραπληροφόρηση. Να λείπουν και οι
δηλώσεις οι οποίες στην πραγµατικότητα δεν υπηρετούν ούτε
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο ούτε την Ευρώπη των λαών και των κοινωνιών ούτε την Ευρώπη της δηµοκρατίας αλλά υπηρετούν µια
διολίσθηση της Ευρώπης σε ένα καθεστώς απολυταρχίας και έλλειψης σεβασµού και στη λαϊκή κυριαρχία και στη δηµοκρατική
λειτουργία και στην κοινοβουλευτική λειτουργία.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι εν αντιθέσει µε αντιδηµοκρατικές και αντιευρωπαϊκές παρεµβάσεις, τις οποίες ακούσαµε από επίσηµα χείλη τις τελευταίες ηµέρες και ώρες,
υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φωνές που κρούουν τον
κώδωνα της ανάγκης σεβασµού της δηµοκρατίας.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά, προκειµένου να τεθεί υπ’ όψιν
όλων των Βουλευτών, τη σηµερινή επιστολή του Προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του κ.
Γιαννάκη Οµήρου, ο οποίος την προηγούµενη εβδοµάδα επισκέφτηκε την Ελλάδα και το ελληνικό Κοινοβούλιο και παρέστη στη
συνεδρίαση της Ολοµέλειας, µε την οποία εκτός των άλλων µου
απευθύνει αλλά και στο πρόσωπό µου προς όλη τη Βουλή, τα
εξής:
«Εκ µέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ήθελα να εκφράσω την ολόψυχη συµπαράστασή µας προς την Ελλάδα και
τον ελληνικό λαό σε αυτήν την κρίσιµη ώρα. Το δικαίωµα του ελληνικού λαού να αποφασίσει δηµοκρατικά για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι η συνοµολόγηση συµφωνίας, αµοιβαία
επωφελούς µεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωζώνης, πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστό.
Εύχοµαι και ελπίζω ότι θα κατισχύσει στην Ευρωζώνη και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η αρχή της αλληλεγγύης, όπως και γενικότερα οι αρχές και αξίες επί των οποίων θεµελιώθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.
Εύχοµαι και πάλι δύναµη και κουράγιο, ώστε να αντιµετωπίσετε και να διέλθετε αισίως τις δυσκολίες που βιώνουν σήµερα
το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός, για έξοδο από την
κρίση και δηµιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη, ευηµερία και κοινωνική συνοχή.».
Προς την ίδια κατεύθυνση είχα νωρίτερα επικοινωνία µε τον
Γάλλο οµόλογό µου, τον κ. Κλόντ Μπαρτολόν, τον Πρόεδρο της
γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Και πρόκειται να αναλάβω γενικότερη πρωτοβουλία ενεργοποίησης των κοινοβουλίων και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών σε αυτήν την τόσο κρίσιµη στιγµή,
διότι η επιταγή εκδηµοκρατισµού, λογοδοσίας και διαφάνειας
δεν µπορεί να παραµένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κενό γράµµα.
Παρακαλώ να παραλάβετε για τα Πρακτικά την επιστολή του
κ. Οµήρου.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω από έδρας µία ανακοίνωση, µε δεδοµένο ότι υπάρχει µία καταγραφή –στο πλαίσιο της γενικότερης
προπαγάνδας η οποία υπάρχει-, έχουν δηµιουργηθεί στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης δύο πλαστά προφίλ.
Το καταγγέλλω από Έδρας, γιατί το ένα εκ των δύο επιγράφεται «Πρόεδρος Βουλής». Ως twitter δεν ανήκει στην Πρόεδρο
της Βουλής. Αντίστοιχα, ένα προφίλ στο Facebook µε το όνοµά
µου δεν είναι δικό µου προφίλ. Νοµίζω ότι είναι αυτονόητο µε δεδοµένο ότι, όπως πληροφορήθηκα, σήµερα έχει αναρτηθεί σε
αυτό το προφίλ και φωτογραφία του δικτάτορα Μεταξά µαζί την
επιγραφή «ΟΧΙ». Νοµίζω ότι στη σύγχρονη εποχή είναι σηµαντικό
να θυµίζουµε αλλά και να θυµόµαστε ότι το «ΟΧΙ» δεν το είπε κανένας δικτάτορας. Το «ΟΧΙ» το είπε ο ελληνικός λαός και το «ΟΧΙ»
θα το ξαναπεί ο ελληνικός λαός.
Λέγοντας αυτά…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μήπως να βγάλουµε και ένα ψήφισµα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα χαρούµε, κύριε
Κουτσούκο, όταν θα φέρετε ένα ψήφισµα το οποίο θα είναι για
το «ΟΧΙ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εξουσιοδοτούµε εσάς να το βγάλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αν µε εξουσιοδοτείτε,
βεβαίως θα το φέρω. Βεβαίως! Εµείς δεν έχουµε…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν είναι στα καθήκοντά σας να
κλείσετε τη συνεδρίαση µε αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το ξέρω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αφού το ξέρετε, µην
επιµένετε, γιατί µετά θα αναγκαστώ να εφαρµόσω τον Κανονισµό…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να τον εφαρµόσετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …τον οποίο ενθυµείστε κατ’ επιλογή και κατά βούληση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εµείς ποτέ … (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλω να ανακοινώσω
επίσης ότι η Διάσκεψη των Προέδρων, που έχει προγραµµατιστεί
για το τέλος της συνεδρίασης, µετά τη λήξη της συνεδρίασης,
θα λάβει χώρα στις 19:30’, όταν θα έχουν ανακοινωθεί και τα
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλης για µια διαδικαστική παρέµβαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή έκανα αποδεκτές πολλές τροπολογίες, όχι µόνο
υπουργικές, τις οποίες και συνυπογράφω αλλά και βουλευτικές,
αυτό που ζητάω, κυρία Πρόεδρε, είναι να µπει στον τίτλο του νοµοσχεδίου η φράση «και λοιπές διατάξεις», ώστε να αποτυπωθεί
πραγµατικά και στον τίτλο αυτό που έχει γίνει και στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Υπάρχει κάποια δευτερολογία που έχει ζητηθεί;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει αίτηµα για
δευτερολογία;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο. Έχετε πρωτολογήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έχω..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα µε ενηµερώσουν
εδώ οι υπηρεσίες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Επειδή έχει ταλαιπωρηθεί σχετικά
η διαδικασία, κυρία Πρόεδρε, έχω συνεννοηθεί µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, να µην επεκταθούµε σε γενικότερα
θέµατα και αυτό θέλω να το τηρήσω.
Χρωστάω στο Προεδρείο για τα Πρακτικά, επειδή υπήρξε νωρίτερα –δεν ήσασταν εδώ- µια αντιπαράθεση µε τον κ. Δρίτσα,
τη δήλωση της κ. Γεννηµατά για έκκληση στους ηγέτες της Ευρώπης για Σύσκεψη Κορυφής, παράταση του προγράµµατος και
νέα συµφωνία διεξόδου.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, κυρία Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κρίµα, κύριε Κουτσούκο, που δεν είναι εδώ εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
να µας καταθέσει τις δηλώσεις που έκανε αµέσως προηγουµένως ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν κατάλαβα. Εάν η παρέµβασή
σας είναι για την ενηµέρωσή µου, δεκτή. Προφανώς δεν ταυτίζεται η δική µας θέση µε αυτά που υπονοείτε ότι είπε η Νέα Δηµοκρατία.
Επίσης, κυρία Πρόεδρε, ενηµερωθήκαµε προ ολίγου από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έστειλε
µία επιστολή προς τον ESM, δηλαδή προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, ζητώντας να συζητήσει για ένα νέο πρό-
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γραµµα, ένα νέο δάνειο, προφανώς µε νέες δεσµεύσεις για τη
χώρα. Αυτό την ώρα που λήγει η συµφωνία, η παράταση δηλαδή,
την οποία έχει υπογράψει η Κυβέρνηση.
Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν πρέπει να βρούµε έναν τρόπο –
και απευθύνοµαι σε εσάς- για να το συζητήσουµε στη Βουλή,
γιατί αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά µε τα οποία οδηγηθήκαµε στις εξελίξεις και στο δηµοψήφισµα, δηλαδή από τη
διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στην πρόταση που έχει η Κυβέρνηση και στην πρόταση που έχουν οι δανειστές για τα µέτρα και
πάµε στο δηµοψήφισµα.
Νοµίζω ότι πρέπει να ενηµερωθεί ο λαός, σχετικά µε το τι σηµαίνει ότι εγκαταλείπουµε το παλιό πρόγραµµα και πάµε σε µια
καινούργια πρόταση.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο.
Ο κ. Κεγκέρογλου, ο εισηγητής µας, απάντησε προκαταβολικά
στα «σού ‘πα – µού ‘πες» που λέει η κ. Φωτίου. Δεν θέλω εγώ
τώρα να µπω σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εξαντλήθηκε
η συζήτηση επί του νοµοσχεδίου. Έχουµε υπερψηφίσει επί της
αρχής και θα υπερψηφίσουµε τα περισσότερα άρθρα. Σε µερικά
που έχουµε επιφυλάξεις θα ψηφίσουµε «παρών».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα όµως, για τη δηµοκρατική τάξη, να µας µοιράσετε
µία κατάσταση µε τις τροπολογίες που έχουν γίνει αποδεκτές,
κυρία Πρόεδρε, διότι αν τις έχω µετρήσει καλά, είναι πάνω από
είκοσι-είκοσι πέντε, πολλές από τις οποίες είναι άσχετες, πολλές
από τις οποίες εκπρόθεσµες και µερικές είναι και φωτογραφικές.
Και επειδή εσείς έχετε µια ευαισθησία στην τήρηση του Κανονισµού –αυτό οφείλω να σας το αναγνωρίσω- θα ήθελα να µοιράσετε στο Σώµα µία λίστα µε τις τροπολογίες, αυτήν την
πληθώρα των τροπολογιών, που συνήθως κατατίθεται τις τελευταίες ηµέρες που ζει µία Κυβέρνηση. Τα έχουµε ζήσει αυτά και
στο παρελθόν.
Εάν έχετε την καλοσύνη, για να διευκολύνετε και το Σώµα και
να τοποθετηθούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κουτσούκο,
επειδή ανέβηκα στην Έδρα προ ολίγου, προφανώς αντιλαµβάνεσθε ότι δεν θα τοποθετηθώ για όσα αναφερθήκατε εν σχέσει
µε την προηγηθείσα συζήτηση.
Ενηµερώνοµαι, όµως, από την αρµόδια υπηρεσία ότι όλες οι
τροπολογίες έχουν διανεµηθεί. Φαντάζοµαι ότι έχετε προβεί και
στη δέουσα διαδικασία για τη συζήτηση και αποδοχή των τροπολογιών. Έτσι ερµηνεύω και την κοινή συµφωνία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων να µην δευτερολογήσουν.
Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει κάποια τροπολογία την
οποία δεν έχετε, παρακαλώ να το πείτε τώρα ή να διακόψουµε
για λίγο, ώστε να είναι στη γνώση και στη διάθεσή σας το σύνολο
των τροπολογιών.
Ξέρετε ότι ρητή οδηγία προς τις υπηρεσίες, η οποία ξέρω ότι
εφαρµόζεται απαρέγκλιτα, είναι κατ’ αρχάς να είναι εγκαίρως
διαθέσιµες οι τροπολογίες και να µην υπάρχει φυσικά τροπολογία που δεν είναι γνωστή στους Βουλευτές.
Είναι άλλωστε τόσο τραυµατική η εµπειρία της τροπολογίας,
µε την οποία η προηγούµενη Βουλή στην πλειοψηφία της
αθώωσε µε φωτογραφική βουλευτική τροπολογία προκαταβολικά τραπεζίτες -οι οποίοι είχαν χορηγήσει δάνεια στο ΠΑΣΟΚ
και στη Νέα Δηµοκρατία- που δεν θα άφηνα από τη θέση της
Πρόεδρου της Βουλής επ’ ουδενί οποιαδήποτε τροπολογία να
µην είναι εν γνώσει των Βουλευτών.
Εποµένως, παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια τροπολογία την
οποία δεν γνωρίζετε, παρακαλώ να το πείτε ή εάν θέλετε να ζητήσετε µία ολιγόλεπτη διακοπή, την οποία ευχαρίστως να κάνουµε, για να ενηµερωθείτε για οποιοδήποτε τυχόν κενό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν θέλω να κωλυσιεργήσω. Εάν
υπάρξει κάποια τροπολογία θα ζητήσω εκείνη τη στιγµή να ενηµερωθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διαρκούσης της ψηφοφορίας θα διευκολυνθείτε. Θα διενεργήσει την ψηφοφορία η
κ. Χαραλαµπίδου, η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, αυτήν την
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ιστορία, όταν σας παρακαλούµε να διευκολύνετε τη συζήτηση,
να θυµόσαστε τι έγινε µε τον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα και
τον Καποδίστρια, θα πρέπει κάποια στιγµή να το τελειώσετε. Δεν
βγαίνει πουθενά αυτή η ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας κατάλαβα,
κύριε Κουτσούκο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το να θυµόµαστε, ξέρετε, έχει µια σηµασία. Και να θυµόµαστε και ποιοι είπαν τα «ΟΧΙ»
έχει επίσης µια σηµασία. Εκείνοι, οι οποίοι υπηρετούν τη λήθη,
είναι εκείνοι οι οποίοι παραιτούνται και διαχρονικά από τα δικαιώµατα, τα αιτήµατα και τη δηµοκρατική παράδοση του λαού µας.
Κηρύσσεται περαιωµένη….
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να έχω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γρέγο, είστε εισηγητής ή Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε εισηγητής της
Χρυσής Αυγής. Θέλετε τον λόγο για δευτερολογία;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό µόνο,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Γρέγο,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Είδαµε και πάλι ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες. Είναι τεράστιο το εύρος των τροπολογιών.
Εµείς απλά δεν ψηφίζουµε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες.
Ωστόσο, υπάρχει µια που αφορά το «Σικιαρίδειο» Ίδρυµα και θα
κάνουµε µια παρασπονδία εδώ. Επειδή πολλές απ’ τις εκπρόθεσµες θεωρούµε ότι είναι σωστές, καλό θα ήταν αν µπορούν να
µαζευτούν, να κατατεθούν ξανά σε ένα άλλο νοµοσχέδιο.
Και θα µου επιτρέψετε, επειδή αναφερθήκατε πριν στο «ΟΧΙ»
και στον Μεταξά, σίγουρα θα διαφωνήσω σε αυτό. Το «ΟΧΙ» το
είπε ο εθνικός κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς. Το είπε στις 5 η
ώρα το πρωί. Δεν έκανε κάποιο δηµοψήφισµα. Δεν ξύπνησε τον
ελληνικό λαό. Μόνος του το αποφάσισε το «ΟΧΙ» και χωρίς καν
να κάνει δηµοψήφισµα. Δηλαδή, καλό θα είναι να µην παραποιούµε την ιστορία, µε όλον τον σεβασµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καταγράφηκε και η
άποψή σας για τις τροπολογίες και η άποψή σας για το «ΟΧΙ»
αλλά θα έλεγα ότι η ιστορία δεν παραποιείται και η ιστορία έχει
µια σηµασία να αποδίδεται σε εκείνον που πραγµατικά την
έγραψε – και ήταν ο λαός µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων του νοµοσχεδίου και θα περάσουµε στην
ψήφιση. Υπενθυµίζω ότι στις 19.30’θα γίνει η Διάσκεψη των Προέδρων.
Παρακαλώ την Γ’Αντιπρόεδρο της Βουλής να διενεργήσει την
ψηφοφορία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Όπως είπε και
η κυρία Πρόεδρος, περνάµε στην ψήφιση επί των άρθρων και
των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για
την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση
της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και
άλλες διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι απούσα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
µία διευκρίνιση. Στο άρθρο 13 ψηφίσαµε «κατά» και η θέση του
κόµµατός µας, παραµένει η ίδια. Όµως υπάρχει µία τροπολογία
στην οποία συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ακούστε. Όλες
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οι τροπολογίες θα ψηφιστούν χωριστά, στη συνέχεια, οπότε θα
έχετε τη δυνατότητα στην τροπολογία να ψηφίσετε αναλόγως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Nαι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει, οµόφωνα.
Περνάµε στην ψήφιση των τροπολογιών. Θα λέω περιληπτικά
το περιεχόµενο της κάθε τροπολογίας. Τις έχετε ήδη πάρει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 186 και ειδικό 38; Αφορά ρυθµίσεις θεµάτων σε ό,τι
αφορά στην τροποποίηση της διάταξης σχετικά µε το χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήµατος, την παράταση ως και 27 Ιουλίου 2015 της καταληκτικής ηµεροµηνίας κ.λπ.; Είναι η
τροπολογία την οποία παρουσίασε η κ. Βαλαβάνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 38 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 199 και ειδικό 50; Είναι η τροπολογία την οποία παρουσίασε ο κ. Σταθάκης, η οποία αφορά παράθεση προθεσµιών σύγκλησης γενικής συνέλευσης για τις Α.Ε., τις Ε.Π.Ε. και τις ΙΚΕ,
για την εταιρική χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 199 και ειδικό 50 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 204 και ειδικό 54; Είναι η τροπολογία την οποία παρουσίασε και αυτήν η κ. Βαλαβάνη, που αφορά συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015 αναφορικά µε τη
δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση οφειλών που είναι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως τη 1-3-2015 στη φορολογική τους δήλωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 204 και ειδικό 54 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 205 και ειδικό 55, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό; Υπενθυµίζω ότι η τροπολογία αφορά ρύθµιση διαφόρων θεµάτων αρµοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και παρουσιάστηκε πολύ αναλυτικά από τον καθ’
ύλην αρµόδιο Υπουργό, τον κ. Δρίτσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 205 και ειδικό 55, έγινε δεκτή κατά
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πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 206 και ειδικό 56; Υπενθυµίζω ότι αφορά την παράταση
προθεσµίας υποβολής δήλωσης από τους νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθµούς στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων αναφορικά µε τα κεραιοσυστήµατά
τους και νοµίζω ότι αυτήν την τροπολογία την παρουσίασε -αν
θυµάµαι καλά- ο κ. Παππάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 206 και ειδικό 56 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 207 και ειδικό 57; Υπενθυµίζω ότι αφορά τη µετάθεση
κατά έξι µήνες της εφαρµογής της διαδικασίας για την απευθείας τιµολόγηση των διαφηµιζόµενων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Την παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Παππάς και αυτήν την
τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 207 και ειδικό 57 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 213 και ειδικό 62; Υπενθυµίζω ότι αφορά τροπολογία η
οποία έχει λεκτικές αλλαγές σε µια σειρά νόµους και νοµοθετήµατα. Την παρουσίασε από προχθές ακόµα και στη διαδικασία
της επιτροπής η κ. Φωτίου. Το περιεχόµενο είναι ότι εισάγεται
σύγχρονη ορολογία µε σαφές περιεχόµενο, στο πλαίσιο ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι
εκπρόθεσµη τροπολογία, παρ’ όλα αυτά εισάγεται και υιοθετείται
για να ψηφιστεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία. Δεν ψηφίζουµε εκπρόθεσµες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 213 και ειδικό 62, έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 214 και ειδικό 63; Αφορά ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
τη Διαρκή Επιτροπή για την Προστασία και Αρωγή Θυµάτων Εγκληµάτων του Ποινικού Κώδικα, τον ορισµό γραµµατέα και αναπληρωτή για την λειτουργία της εν λόγω επιτροπής και τη
µετονοµασία των σχετικών Υπουργείων και νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου παραρτήµατος 233/2003. Την παρουσίασε νοµίζω και αυτήν η κ. Φωτίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι, σε όλες τις εκπρόθεσµες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 214 και ειδικό 63, έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 216 και ειδικό 65, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό; Αφορά ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στον προγραµµατισµό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο
της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση περιόδου 2014 – 2020.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 216 και ειδικό 65, έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 219 και ειδικό 68; Αφορά ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία του «Σικιαρίδειου» Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων.
Είναι εκπρόθεσµη τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς -δεν
µε αφήσατε να αγιάσω σε µια τροπολογία!- η τροπολογία µε γενικό αριθµό 219 και ειδικό 68, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 220 και ειδικό 69; Αφορά δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 220 και ειδικό 69, έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 221 και ειδικό 70; Πρόκειται για τροπολογία την οποία
παρουσίασε και προχθές, αλλά και σήµερα στην Ολοµέλεια η κ.
Φωτίου, µε την οποία επανακαθορίζεται το καθεστώς εξυγίανσης
προνοιακών φορέων, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωφελή ιδρύµατα, φιλανθρωπικά
σωµατεία, σύλλογοι, κ.λπ., και τροποποιείται, συµπληρώνεται το
άρθρο 56 του ν. 4262/2014 αναφορικά µε το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 221 και ειδικό 70, έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 222 και ειδικό 71; Πρόκειται για τροπολογία την οποία
παρουσίασε ο κ. Δρίτσας, σήµερα αναλυτικά κι έχει σχέση µε την
εξασφάλιση αξιώσεων εργαζοµένου κατά κύριου ναυαγίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 222 και ειδικό 71, έγινε δεκτή κατά
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πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Περνάµε στις βουλευτικές τροπολογίες και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τις υπηρεσίες που το έφτιαξαν τόσο καλά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 183 και 35, η οποία αφορά ρύθµιση οφειλών υπευθύνων
διοικούντων νοµικών προσώπων; Είναι τροπολογία την οποία έχει
καταθέσει η Βουλευτής Ευαγγελία Αµµανατίδου Πασχαλίδου
από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία έκανε αποδεκτή ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 183 και ειδικό 35, έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία κι εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 184 και ειδικό 36; Αφορά ζητήµατα ασφαλίσεως του επιστηµονικού προσωπικού του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου»;
Υπενθυµίζω ότι είναι βουλευτική τροπολογία από την κ. Κατριβάνου και µια σειρά άλλους Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 184 και ειδικό 36 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία κι εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 185 και ειδικό 37; Αφορά την παράταση προθεσµίας διατάξεων του ν.4321/2015. Αφορά, δηλαδή, τις παρατάσεις των
ρυθµίσεων που έχουν γίνει για τους οφειλέτες των ασφαλιστικών
ταµείων. Είναι τροπολογία από Βουλευτές, τον κ. Λεουτσάκο, τον
κ. Πετράκο και µια σειρά άλλους Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 185 και ειδικό 37 έγινε δεκτή οµόφωνα κι εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 192…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Η 195 είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Μισό λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Είναι η 187.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Την 185 την
έχω πει. Είναι η παράταση λειτουργίας προθεσµίας. Αυτό που
ανέλυσα προηγούµενα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πάµε στα ταξί µετά. Στο 192 πάµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Το 185 το κλείσαµε. Προχωράω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, σε αυτό που
µας έχει διανεµηθεί, το σχέδιο, η τροπολογία αναφέρεται ως
195/46. Για τα ταξί.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είναι αυτή για τα ταξί; Να συνεννοηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κουτσούκο, θα συνεννοηθούµε. Απλώς εγώ έχω ένα σώµα που ετοίµασαν οι υπηρεσίες. Αυτό σας διαβάζω.
Ψηφίσαµε οµόφωνα την τροπολογία µε αριθµό 185. Προχωράω τώρα. Παρακολουθήστε µε κι αφήστε λίγο το νοµοσχέδιο.
Πάµε τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 192 και ειδικό
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44.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν είναι στο σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Πηγαίνετε λίγο
στη σελίδα 14 του νοµοσχεδίου, στο άρθρο 32, κύριε Κουτσούκο. Το βρήκατε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Αφορά επαναδιατύπωση του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου: «Μέτρα για την
ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση λειτουργίας των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, την καταπολέµηση εισφοροδιαφυγής
και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα».
Είναι η τροπολογία µε αριθµό 192. Είναι η τροπολογία την
οποίαν κατέθεσε η κ. Γεροβασίλη και εγώ και την οποίαν ανέλυσε
ο κ. Στρατούλης, κάνοντάς τη δεκτή. Είναι η τροπολογία την
οποία υπερασπίστηκε και στη διαβούλευση των φορέων η οµοσπονδία της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Συµφωνούµε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το άρθρο 32 δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Αυτό είναι. Δηλαδή διορθώνουµε το άρθρο 32, εντάσσοντας το στην τροπολογία 192. Αντικαθιστώντας, ουσιαστικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Έχει ψηφιστεί, κυρία Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μα δεν έχει ψηφιστεί, κυρία Πρόεδρε. Είναι η τροπολογία της κ.
Γεροβασίλη, µε την οποία προτείνει να πάρουν τις προνοιακές
παροχές, δηλαδή το εφάπαξ τους και οι εργαζόµενοι στην τοπική
αυτοδιοίκηση να µπορούν να εξαγοράσουν τη στρατιωτική θητεία. Ήταν οµόφωνο αίτηµα της οµοσπονδίας. Αυτό είναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εµείς λέµε «ναι» αλλά την έχουµε
ψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχει δίκιο ο κ.
Κουτσούκος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Την έχουµε ψηφίσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μισό λεπτό. Είχε διευκρινίσει ότι στο τέλος θα ψηφιστούν. Άρα,
δεν το ψηφίσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία, θα το
διορθώσει η υπηρεσία αυτό για το πως θα γίνει.
Εποµένως, είναι αυτή η τροπολογία που σας είπα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 192 και ειδικό 44;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 192 και ειδικό 44 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο και θα
κάνει τη διόρθωση η υπηρεσία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι ίδιο άρθρο. Είναι προσθήκη στο άρθρο
32.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Στρατούλη, θα το διορθώσει η υπηρεσία. Ευχαριστούµε πάρα πολύ
και εσάς και τον κ. Κουτσούκο για τις παρατηρήσεις. Θα το διορθώσει η υπηρεσία. Θα το λύσουµε. Θα κάνουµε τη διόρθωση
τώρα για να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 195 και ειδικό 46; Αφορά ρύθµιση διατάξεων για τη διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, αναφορικά µε την εκµετάλλευση του επιβατικού δηµόσιας χρήσης. Είναι τροπολογία
που κατέθεσαν συνάδελφοι Βουλευτές, ο κ. Βαρδάκης, ο κ. Δερµιτζάκης και κάποιοι άλλοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
Κυρία Πρόεδρε, την κάνουµε αποδεκτή την τροπολογία αλλά
είναι πολύ φωτογραφική. Θα σας παρακαλούσαµε άλλη φορά,
αν είναι δυνατόν, να µην υπάρχει τόσο φωτογραφική τροπολογία. Τη δεχόµαστε, όµως.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
Είναι εντελώς µεροληπτική, διότι υπάρχει αίτηµα πολλών ιδιοκτητών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης, να µπορούν να µετακοµίζουν το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, το οποίο δεν έχει
ικανοποιηθεί. Τα είπε ο κ. Χαϊκάλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Πάντως, αφορά άτοµα µε αναπηρία πάνω από 67%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς –και
κρατώντας την παρατήρηση του κ. Χαϊκάλη- η τροπολογία µε γενικό αριθµό 195 και ειδικό 46 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 208 και ειδικό 58; Είναι τροπολογία Βουλευτών που
αφορά ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών του Ενιαίου Ταµείου
Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων, του ΕΤΑΑ. Είναι εκπρόθεσµη
τροπολογία. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της αναγκαιότητας και της
σπουδαιότητας της τροπολογίας έχει γίνει αποδεκτή από τον
κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι. Είναι εκπρόθεσµη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 208 και ειδικό 58 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και θα µπει συµπληρωµατικά στο άρθρο 38 του νοµοσχεδίου. Είµαστε στη σελίδα 18 του σώµατος.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 210 και ειδικό 59; Αφορά τη λεγόµενη µετένεργεια, δηλαδή, παράταση της κανονιστικής ισχύος της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και λοιπών συλλογικών ρυθµίσεων που λήγουν ή καταγγέλλονται. Είναι µία τροπολογία η
οποία έγινε από Βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και
του ΚΚΕ. Γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 210 και ειδικό 59 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 211 και ειδικό 60; Αφορά παράταση ισχύος προϋπολογισµών ΟΤΑ πρώτου βαθµού οικονοµικού έτους 2014. Είναι στο
άρθρο 12. Μπαίνει ως παράγραφος 2 στη σελίδα 7 του νοµοσχεδίου, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι ως εκπρόθεσµη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 211 και ειδικό 60 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 13 και θα
ακολουθήσει αναρίθµηση. Αυτό που κάνατε ως παρατήρηση, δηλαδή, κύριε Βαρδαλή.
Προχωρούµε στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 212 και ειδικό
61.
Μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει γίνει ένα λάθος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Έχει γίνει ένα λάθος στη 211. Είπατε το περιεχόµενο της 212.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ναι. Στη 211
έχει γίνει ένα λάθος. Αυτό που ανακοίνωσα ως 211 είναι η τροπολογία 212. Αυτήν που ψηφίσαµε. Είναι για την παράταση της
ισχύος προϋπολογισµών ΟΤΑ πρώτου βαθµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Πού είναι το κείµενο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Έχουν διανεµηθεί όλες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, να πω κάτι για τα Πρακτικά. Η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 211 και ειδικό 60 που κατέθεσαν οι κ.κ. Μπάρκας,
Λεουτσάκος και Χαραλαµπίδου για προσθήκη πρόβλεψης, το περιεχόµενό της ήταν –και δεν είχε αναγνωστεί- «προσθήκη πρόβλεψης για τις περιπτώσεις συνδροµής σε ΑµεΑ παροχών
αναπηρίας και αµοιβών για ένταξη στην απασχόληση». Αυτήν ψηφίσαµε πριν, τη 211. Τώρα είµαστε στη 212, που είναι για παράταση ισχύος προϋπολογισµών ΟΤΑ κ.λπ.. Είµαστε σύµφωνοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία. Προχωρούµε, εποµένως, εφόσον έχουµε ψηφίσει, εφόσον έχουµε δεχθεί κατά πλειοψηφία την τροπολογία 211, στην τροπολογία 212.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 212 και ειδικό 61;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι ως εκπρόθεσµη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 212 και ειδικό 61 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 215 και ειδικό 64; Είναι τροπολογία, την οποία έκανε αποδεκτή ο Υπουργός και την παρουσίασε. Αφορά παράταση της
προθεσµίας των διατάξεων του άρθρου 48 του ν.4250/2014 και
τακτοποίηση του προσωπικού των κεφαλαίων αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών, τα ΚΑΦ δηλαδή, που διαλύονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 215 και ειδικό 64 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 217 και ειδικό 66; Αφορά χορήγηση επικουρικής σύνταξης από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ναυτικών λόγω ναυτικού ατυχήµατος. Είναι η τροπολογία για την οποία αναφέρθηκε
ο κ. Δρίτσας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 217 και ειδικό 66 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 218 και ειδικό 67; Είναι η τροπολογία η οποία ρυθµίζει
θέµατα ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων. Την έκανε αποδεκτή ο κ. Δρίτσας, ο οποίος και ανάλυσε την τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 218 και ειδικό 67 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 223 και ειδικό 72; Αφορά κύρωση υπουργικών αποφάσεων και κατατέθηκε από τους κ.κ. Λεουτσάκο, Χαραλαµπίδη,
Καραγιαννίδη, Σταθά. Έχει σχέση µε τη δωρεάν µεταφορά των
ανέργων και την αφαίρεση των προστίµων κ.λπ..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό 72 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την
ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των
άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχουµε τοποθετηθεί θετικά και στη συζήτηση και επί της αρχής και στα περισσότερα των άρθρων και στις περισσότερες τροπολογίες, όπως
είδατε. Όµως, η ψήφιση ενός νοµοσχεδίου στο σύνολο σηµαίνει
ότι έχει ελεγχθεί και δεν έχουν διαλάθει της προσοχής του Προεδρείου και των συναδέλφων κάποιες αβλεψίες που µετά δεν
διορθώνονται.
Επειδή, λοιπόν, διαπίστωσα ότι έχουµε συνολικά είκοσι έξι τροπολογίες, που άλλες είναι µέσα στα άρθρα, άλλες είναι ως ξεχωριστά άρθρα και επειδή την ουσία του νοµοσχεδίου, δηλαδή
την παράταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων την έχουµε
ουσιαστικά ψηφίσει, θα παρακαλούσα το Προεδρείο να τα ελέγξει και να το κάνουµε κάποια άλλη στιγµή, αύριο, αν δεν έχετε
κάποιο πρόβληµα.
Απλώς εγώ κρατώ κάποια επιφύλαξη, γιατί µετά δεν θα µπορείτε να το διορθώσετε. Διότι είχαµε είκοσι έξι τροπολογίες, που
δεν µπορώ να ελέγξω που τοποθετήθηκε η κάθε µια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κουτσούκο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, επειδή έχετε και Διάσκεψη Προέδρων και, από
ό,τι γνωρίζουµε, σταµατάει το κοινοβουλευτικό έργο απόψε και
επειδή πρέπει να πάρει ΦΕΚ και για τη µετενέργεια της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και κυρίως για να συνεχίσουµε να εφαρµόζουµε τη ρύθµιση για τους οφειλέτες
ασφαλιστικών εισφορών, δεν έχουµε άλλη δυνατότητα. Εµείς ό,τι
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µπορέσαµε, κύριε Κουτσούκο -ξέρετε και εσείς από την εµπειρία
σας την κυβερνητική- µε τους συνεργάτες µου το κάναµε.
Έχουµε χτενίσει κυριολεκτικά από ό,τι είδατε τις προηγούµενες
τρεις ώρες το αν µπήκαν σωστά οι τροπολογίες κ.λπ.. Θα παρακαλούσα, επειδή το νοµοσχέδιο το ψηφίσατε σχεδόν στο 99%
των άρθρων και ως κόµµα, να άρετε τις επιφυλάξεις σας και να
ψηφιστεί και στο σύνολο γι’ αυτούς κυρίως τους λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είδατε ότι οι προθέσεις µας είναι
καλές, είναι θετικές. Και όταν αναφέρθηκα, παρακαλώντας την
κυρία Πρόεδρο να µας δώσει έναν κατάλογο των τροπολογιών,
το έκανα γι’ αυτό. Δεν το έκανα για να µου θυµίσει τι έχει γίνει
στο παρελθόν, γιατί θα µε αναγκάσει να της θυµίσω και εγώ τι
έχει γίνει στο παρελθόν. Να τελειώνει αυτό το καλαµπούρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κρατώντας,
λοιπόν, την παρατήρηση του κ. Κουτσούκου, που έγινε µε καλή
διάθεση και καλοπροαίρετα, συνεχίζουµε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την
ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της
εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες
διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µονή συζήτηση κατ’
αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και έχει ως εξής:
«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία
(ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες
διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 1
Ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής
ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία
Το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
1. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία, καθώς και οι
δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωµατεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από
1.9.2011 για την πιστοποίηση του βαθµού αναπηρίας τους από
τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Η
εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση
οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.
Για την ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία γίνονται δεκτές και οι γνωµατεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης
Υγειονοµικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνοµίας ή της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώµατος σε
ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται µε βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του
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κατά περίπτωση αιτούµενου προνοιακού προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης.
2. Από 1.10.2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, πραγµατοποιείται από τη
δηµοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως µέσω των Δήµων και των ΚΕ.Π.Α., ως εξής:
α) Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφεροµένου µε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Δήµο µόνιµης διαµονής του, άλλως σε περίπτωση που δεν υπάρχει µόνιµη διαµονή,
αρµόδιος καθίσταται ο Δήµος που εδρεύει στην έδρα της οικείας
περιφέρειας.
β) Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης
ο Δήµος ενηµερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις µε βάση τα απαιτούµενα διοικητικά έγγραφα, όπως αυτά
προβλέπονται από τη νοµοθεσία που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά.
γ) Σε περίπτωση που ο αιτών είτε δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση συµπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων κατά το α’
εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος είτε δεν πληροί τις
προβλεπόµενες προϋποθέσεις ένταξής του σε πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης εκδίδεται διοικητική πράξη απόρριψης του
σχετικού αιτήµατος από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήµου µόνιµης κατοικίας ή του Δήµου που
εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας αντίστοιχα.
δ) Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις παραπέµπεται στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή µε τυποποιηµένο Ειδικό Σηµείωµα (παραπεµπτικό), στο οποίο
αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούµενες ανά παροχή ιατρικές
προϋποθέσεις.
ε) Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για την ένταξη στα προνοιακά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία ολοκληρώνεται µε την υποβολή σχετικής αίτησης στα
ΚΕ.Π.Α. βάσει του ανωτέρου ειδικού σηµειώµατος παραποµπής
του β’ εδαφίου της παραγράγου 2 του παρόντος και την εξέταση
του αιτούντος από την οικεία Υγειονοµική Επιτροπή. Η προνοιακή παροχή ή η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήµο.
στ) Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράµµατα
οικονοµικής ενίσχυσης Ατόµων µε Αναπηρία ολοκληρώνεται µε
την προσκόµιση από τον αιτούντα στην αρµόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α..
ζ) Κατά την προσκόµιση της «Γνωστοποίησης Αποτελέσµατος
Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τον ενδιαφερόµενο οι
αρµόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, µε ανάκτηση αυτής µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
3. Από 1.10.2015 η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
α) Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης στα Άτοµα µε Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της ισχύουσας γνωµάτευσης.
β) Η αρµόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών
υποχρεούται τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούµενης γνωµάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήµατος χορήγησης των
προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.
γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την εποµένη της λήξης της προηγούµενης παροχής του
επιδόµατος µόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει
στην αρµόδια υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης γνωµάτευσης, άλλως η καταβολή της παροχής άρχεται από της αιτήσεώς του στην αρµόδια υπηρεσία του Δήµου.
4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους
επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόµενων οικονοµικών ενισχύσεων.
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Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονοµικών ενισχύσεων σε µη δικαιούχους, οι αρµόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε αναζήτηση
αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ή στο συµψηφισµό
τους µε τυχόν καταβαλλόµενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη
προνοιακή παροχή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα
εφαρµογής του παρόντος, τυποποιούνται τα σχετικά έγγραφα,
εναρµονίζεται η ορολογία των απαιτούµενων ιατρικών προϋποθέσεων για καθεµία από τις προνοιακές παροχές µε την ορολογία του εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα
ιατρικής φύσης ζητήµατα χορήγησης των προνοιακών παροχών.»
Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων ΚΕ.Π.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Από 1.9.2011 δηµιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόµενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την
εξασφάλιση της ενιαίας υγειονοµικής κρίσης όσον αφορά στον
καθορισµό του βαθµού αναπηρίας των ασφαλισµένων όλων των
ασφαλιστικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµοσίου,
καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε
νόµιµη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσµευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και των συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται
µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εναρµονίζονται οι κανονιστικές
διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών, επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή απαλλαγών
στα άτοµα µε αναπηρία, αρµοδιότητάς τους, µε το θεσµικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α., προς εκπλήρωση του σκοπού της ενιαίας υγειονοµικής κρίσης κατά τα ανωτέρω. Η εναρµόνιση µπορεί να
περιλαµβάνει την τροποποίηση ή την κατάργηση των διατάξεων
που ισχύουν για τα θέµατα αυτά, καθώς και τη ρύθµιση θεµάτων
που αφορούν τα αρµόδια όργανα, τις προθεσµίες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 3
Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α.
για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών
επιδοµάτων αναπηρίας
Η παρ. 5Β του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5Β.α) Για κάθε περίπτωση εξέτασης από την Πρωτοβάθµια ή
Δευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. αποδίδεται στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το ποσό των 46,14 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται
στη Φ40021/26407/2051/2006 (Β’ 1829) απόφαση του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από τους ακόλουθους
φορείς:
αα) τους παραπέµποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για
τους ασφαλισµένους τους,
ββ) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του
Υπουργείου για τους ανασφάλιστους, τους άπορους και για
όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας,
καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδοµάτων αναπηρίας.
β) Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το ποσό για
το σύνολο των ανά µήνα εξεταζόµενων περιστατικών, µέχρι το
τέλος του επόµενου µήνα, σε ειδικό λογαριασµό του Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ. βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραµµατείες ΚΕ.Π.Α..
γ) Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν,
στο τέλος κάθε εξαµήνου, απολογιστικά στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το
σύνολο των οφειλόµενων ποσών για τα παραπεµπόµενα από
αυτές περιστατικά που εξετάζονται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα αρµόδια ΚΕ.Π.Α..
δ) Οι ανασφάλιστοι πολίτες προσκοµίζουν στις αρµόδιες υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. Βιβλιάριο Υγείας Ανασφαλίστου (Β.Υ.Α.),
όπως αυτό προβλέπεται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονοµικών, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας. Οι άποροι προσκοµίζουν το βιβλιάριο απόρου. Όσοι ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας προσκοµίζουν γνωµάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ που πιστοποιεί ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άλλως από 1.10.2015 το τυποποιηµένο Ειδικό Σηµείωµα (παραπεµπτικό) που εκδίδεται από την
αρµόδια υπηρεσία της Πρόνοιας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
1 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 4
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή – Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συγκροτείται Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή η οποία καθορίζει µε εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους Ασφαλιστικούς
Φορείς και το Δηµόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε
πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένηση
ή η συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή καθορίζει, επίσης, και τις παθήσεις για τις οποίες
η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Η επιτροπή απαρτίζεται από:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο,
β. τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθενείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ. τoν Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής
της Εργασίας του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ως µέλος, µε τον αναπληρωτή
του,
δ. έναν καθηγητή Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ε. έναν καθηγητή Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικής Σχολής
της ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν καθηγητή Οφθαλµολογίας της Ιατρικής Σχολής της
ηµεδαπής, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
η. έναν ιατρό παθολόγο προερχόµενο από το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε αναπληρωτή έναν
ιατρό πνευµονολόγο προερχόµενο από το Ειδικό Σώµα Ιατρών
Υγειονοµικών Επιτροπών,
θ. έναν ιατρό ορθοπεδικό, προερχόµενο από το Ειδικό Σώµα
Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε αναπληρωτή έναν
ιατρό ρευµατολόγο προερχόµενο από το Ειδικό Σώµα Ιατρών
Υγειονοµικών Επιτροπών,
ι. έναν ιατρό χειρουργό από το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών, ως µέλος, µε αναπληρωτή έναν ιατρό ουρολόγο προερχόµενο από το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών
Επιτροπών,
ια. έναν ιατρό εργασίας, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ιβ. έναν ιατρό παιδοψυχίατρο που εργάζεται στις δοµές αναπηρίας ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
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ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε
Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ιδ. έναν ιατρό µέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας
Αναπηρίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
(ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), µε ειδικότητα ψυχιάτρου, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
ιε. έναν ιατρό µέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας µε
ειδικότητα παιδονευρολόγου ως µέλος µε τον αναπληρωτή του
µε ειδικότητα παιδιάτρου.
Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί οµάδες
εργασίας επιστηµόνων που ασχολούνται µε την αναπηρία προς
υποβοήθηση του έργου της. Η λειτουργία της επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 3863/2010 προστίθενται παράγραφοι 3
και 4 ως εξής:
«3. O Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας,
καθώς και οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας
των ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόριστον, αναθεωρούνται
κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας
του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των καθ’
ύλην αρµόδιων Υπουργών και ύστερα από γνώµη της Ειδικής
Επιστηµονικής Επιτροπής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη υποπαράγραφος της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 3846/2010, από τη φράση «Με απόφαση του
Υπουργού…» έως τη φράση «….παθήσεων».»
Άρθρο 5
Θέµατα Ιατρών του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών
Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Το εδάφιο α’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (Α’
234) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι ιατροί του Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών
ΚΕ.Π.Α.».
Άρθρο 6
Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.µε.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ.
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου
77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. διοικείται από δεκαεπταµελές Διοικητικό
Συµβούλιο, που αποτελείται από:…».
2. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Τρεις (3)
εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται από τη
ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους και έναν εκπρόσωπο των ατόµων µε αναπηρία, που προτείνεται από την Ε.Σ.Α.µε.Α., µε τον
αναπληρωτή του.»
3. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) Έναν (1)
εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Οµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταµείων
Μισθωτών, µε τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, µε τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 7
Κατάργηση της αναστολής καταβολής
εξωιδρυµατικού επιδόµατος παραπληγίαςτετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων
Η υπ’ αριθµόν Φ11321/1119/79/27.3.2013 (Β’ 909) υπουργική
απόφαση παύει εφεξής να ισχύει.
Άρθρο 8
Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» µε τον
ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» στην
κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/529
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Το άρθρο 1 της κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (Β’ 1189)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθµ.
Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδοµάτων στα
τυφλά-κωφάλαλα-βαριά νοητικά καθυστερηµένα άτοµα και ανασφάλιστα τετραπληγικά - παραπληγικά ακρωτηριασµένα» αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωµάτευση Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα πιστοποιείται η οπτική αναπηρία –
αναπηρία όρασης µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω».»
Άρθρο 9
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως αυτό ισχύει µετά
τη συµπλήρωσή του µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4237/2014 (Α’ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων,
το δικαίωµα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάµηνο, µε το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση
ότι για το δικαίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή αναπηρίας, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%. Εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών
ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισµένοι είτε φέρουν µικρότερο
ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συµψηφισµού, µε
µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται
παροχές, αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επιδόµατα που
χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως, ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυµατικό απολύτου αναπηρίας, καθώς και
συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για
τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού
για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
λήγει στις 31.12.2015.»
Άρθρο 10
Tροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 1902/1990
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ο ασφαλισµένος θεωρείται ανάπηρος ή µερικά ανάπηρος
κατά την έννοια των προηγούµενων εδαφίων, έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωµατική ή πνευµατική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον όµως η
µεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το
40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.»
2. Το άρθρο 9 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) καταργείται.
Άρθρο 11
Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας
1. Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νοµοθεσία του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά το άρθρο 18 της υπουργικής
απόφασης
υπ’ αριθµ. 57440/1938, όπως αυτή ισχύει, περί «Κανονισµού
Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» (Β’ 33) για την αυτοδίκαιη οριστικοποίηση της χορηγούµενης σύνταξης λόγω αναπηρίας που ισχύουν για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους
του, εφαρµόζονται και για τους αντίστοιχους ασφαλισµένους Φορέων, Κλάδων και Τοµέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας
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του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον από τις καταστατικές τους διατάξεις
ή άλλες διατάξεις της νοµοθεσίας δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη.
2. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η υποβολή
σε εξετάσεις από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές σε χρόνο
προγενέστερο της ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται για την κατά τα ανωτέρω
οριστικοποίηση της σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΓΑ περί συνοδείας Ατόµων
µε Αναπηρία (ΑµεΑ) δικαιούχων Λ.Α.Ε.
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α’ 214)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που λαµβάνουν
προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή επίδοµα παραπληγίας- τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδροµο Down, εγκεφαλική
παράλυση και συµµετέχουν στα προγράµµατα κοινωνικού και ιαµατικού τουρισµού, καθώς και στο εκδροµικό πρόγραµµα εφόσον
δεν έχουν µέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε. συµµετοχής στο ίδιο πρόγραµµα.»
Άρθρο 13
Περιπτώσεις συνδροµής σε ΑµεΑ παροχών αναπηρίας και
αµοιβών για την ένταξη στην απασχόληση
Τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) τα οποία συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011
(Κοιν.Σ.Επ.) και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν
αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά µε την αποζηµίωση από τη συµµετοχή τους
στα προγράµµατα αυτά ή / και την αµοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 14
Ειδικά κλιµάκια ελέγχου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
1. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύναται να
συγκροτούνται ειδικά κλιµάκια ελέγχου, από υπαλλήλους του
Ιδρύµατος. Η αρµοδιότητά τους ασκείται σε όλη τη χώρα και διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κοινών επιχειρήσεων και οικοδοµοτεχνικών έργων για τoν έλεγχο της εισφοροδιαφυγής είτε
αυτεπάγγελτα είτε µετά από υπηρεσιακή αναφορά ή εντολή.
2. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση και
λειτουργία των ειδικών κλιµακίων ελέγχου, ο τρόπος επιλογής
των υπαλλήλων που συµµετέχουν, η κατηγορία που ανήκουν, τα
προσόντα που πρέπει να διαθέτουν και κάθε σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης και
των εξόδων µετακίνησης που καταβάλλονται στους συµµετέχοντες υπαλλήλους, οι όροι καταβολής και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 15
Παράταση ανώτατου ορίου παραµονής υπαλλήλων
Η παραµονή των υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α. - Ι.Κ.Α.) το ανώτατο

όριο της οποίας, συµφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 της
Φ21/1639/1998 (Β’ 1129) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισµός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, λήγει εντός του
τρέχοντος έτους, παρατείνεται µέχρι 31.12.2015.
Άρθρο 16
Θέµατα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α.
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 της
Φ21/1639/1998 (Β’ 1129) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισµός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των
κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικών-Γραµµατέων.»
Άρθρο 17
Αναλογική εφαρµογή στους Φ.Κ.Α. της παρ. 3
του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ
Κατά την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ) εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.
Άρθρο 18
Δικαιώµατα Φ.Κ.Α. µετά την υπαγωγή οφειλετών
σε ρύθµιση και συµµόρφωση
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωµα και
µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών για οφειλέτες άνω των
200.000 ευρώ περιλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τόκων και
προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί πριν από την υπαγωγή στη ρύθµιση, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγούν αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση
ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του
αποδεικτικού ενηµερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν
του τµήµατος µέχρι του ύψους της οφειλής.
2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη
κατά του φορέα µέχρι του ύψους των οφειλών, κατά αναλογική
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 83 του K.E.Δ.E., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηµατικών
απαιτήσεων του οφειλέτη συµψηφίζονται µε τις τελευταίες δόσεις της ρύθµισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το αρµόδιο όργανο, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 19
Υποχρέωση παροχής στοιχείων
Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, οι Δηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και γενικότερα τα δηµόσια και ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται
να χορηγούν στα ταµεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης
του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α’51) κάθε στοιχείο σχετικό
µε την είσπραξη των προς τα Ταµεία αυτά οφειλόµενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και
ασφαλισµένων. Τα Ταµεία επιβαρύνονται µε την απαιτούµενη δαπάνη για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.
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Άρθρο 20
Ρύθµιση για µη δέσµευση οφειλοµένων εισφορών
προς Φ.Κ.Α.
Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης και αφορούν κατά δήλωση
του καταθέτη εξόφληση τµηµατική ή ολική οφειλών ή εισφορών
προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι
πάντων και δεν δύνανται να αποδοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατίθενται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 21
Ασφάλιση δηµοσιογράφων γραφείων τύπου
αθλητικών οµοσπονδιών
1. Δηµοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται µε την ιδιότητα
του συντάκτη κατά κύριο επάγγελµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών οµοσπονδιών που έχουν
αναγνωριστεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, υπάγονται
υποχρεωτικά από την πρώτη ηµέρα του επόµενου από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού µήνα στην ασφάλιση του Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασµού Ανεργίας
Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., µε την προϋπόθεση ότι έχουν συµπληρώσει
πενταετή ασφάλιση στον Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτικοί ή µόνιµοι υπάλληλοι του
Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δηµοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α..
2. Για την ασφάλιση των δηµοσιογράφων της παρ. 1 καταβάλλεται: α) στον Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), εργοδοτική
εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισµένου 8,5%, β) στο Λογαριασµό Ανεργίας Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης εισφορά 2%, η οποία βαρύνει τον εργοδότη.
3. Οι εισφορές της παρ. 2 υπολογίζονται επί του συνόλου των
αποδοχών των δηµοσιογράφων της παραγράφου 1 για τη συγκεκριµένη απασχόλησή τους και δεν µπορεί να είναι κατώτερες
όσων προβλέπονται για τους λοιπούς ασφαλισµένους της Α’ Διεύθυνσης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Άρθρο 22
Θέµατα ασφάλισης του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών
Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)
1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α’
89) καταργείται.
2.α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 1186/1981 (Α’ 202), καταβάλλεται από τον επόµενο της δηµοσίευσης του νόµου αυτού µήνα από όλους όσους υπάγονται
στην ασφάλιση του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών
και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε., για τη συνταξιοδότησή
τους λόγω γήρατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων του α.ν. 1846/1951 (Α’179).
β. Στους ασφαλισµένους τεχνικούς τύπου του Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά
χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων για το διάστηµα,
που κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012,
διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς,
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται για κάθε µήνα µε ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεµβρίου 2011.
Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ
εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης

4083

αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες
δόσεις, ο αριθµός των οποίων ισούται µε τον αριθµό των αναγνωριζόµενων µηνών.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από
τη σύνταξη.
3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισµένοι στον Τοµέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. τεχνικοί τύπου δεν δικαιούνται και δεν λαµβάνουν σύνταξη από
οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δηµόσιο και εκκρεµεί αίτηση συνταξιοδότησής τους από 1.1.2012 έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν
νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες για κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε -κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης- προβλεπόµενο
όριο ηλικίας. Αυτό µε συνυπολογισµό των ανωτέρω 45 ηµερών
για κάθε έτος πληρωµής της ανωτέρω προσαύξησης, δεν µπορεί
σε καµία περίπτωση να υπολείπεται: α) των ορίων ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης που προβλέπονται στην παρ. 8 του
άρθρου 33 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) προκειµένου για τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του ν. 3232/2004,
β) των οριζόµενων, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 (Α’ 165)
κατά τα έτη 1993-1997 ορίων ηλικίας, προκειµένου για τις λοιπές
γυναίκες και τους άνδρες.
4. Στους ασφαλισµένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων της περίπτωσης α’ του
εδαφίου β’ του άρθρου 28 παρ. 5 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179),
όπως ισχύει, αλλά σε µεγαλύτερα, κατά τουλάχιστον ένα πλήρες
έτος, όρια ηλικίας, χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης.
Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του
επασφάλιστρου, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά
από αναλογιστική µελέτη.
Άρθρο 23
Προθεσµία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης
όσων επαναπροσλήφθηκαν µε το ν. 2190/1994
Όσοι έχουν επαναπροσληφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (Α’ 68), της παρ. 25 του άρθρου 14
του ν. 2266/1994 (Α’ 218) και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
2349/1995 (Α’ 224) µπορούν να υποβάλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς για αναγνώριση ως συντάξιµου µε
εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου, µέσα σε ένα (1) έτος από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η αναγνώριση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου
25 του ν. 2190/1994 και της υπ’ αριθµ. 45/οικ.982/1995 (Β’ 428)
απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Άρθρο 24
Θέµατα ασφάλισης του πρώην Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
1. Ασφαλισµένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, που έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983
µέχρι 31.12.1992, οι οποίες έχουν συµπληρώσει συντάξιµο χρόνο
25 ετών µέχρι 31.12.2010 και κατά τη συµπλήρωση αυτού είναι
µητέρες µε ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.
2. Οι διατάξεις των παράγραφων 1 και 2 του άρθρου 144 του
ν. 3655/2008 (Α’ 58), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και για τις
ασφαλισµένες γυναίκες του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού
ΗΣΑΠ (πρώην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).
3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τη δηµοσίευση
του ν. 3655/2008 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την υποβολή της σχετικής
αίτησης συνταξιοδότησης και σε καµία περίπτωση πριν την ηµε-
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ροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 25
Ασφάλιση όσων συµµετέχουν σε προγράµµατα
του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
1. Όσοι συµµετέχουν σε προγράµµατα κοινωνικής
επανένταξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
και απασχολούνται
για το σκοπό αυτόν σε παραγωγικές µονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 45 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), υπάγονται στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήµατος
και, εφόσον κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους στα προγράµµατα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε
είδος, άµεσα ή έµµεσα, από το Δηµόσιο ή άλλον ασφαλιστικό
οργανισµό, υπάγονται και γι’ αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
2. Για την ασφάλιση των προσώπων της παραγράφου 1 για τον
κίνδυνο του ατυχήµατος, καταβάλλονται οι αναλογούσες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκµαρτού
ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν το
ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Για την ασφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε
είδος, καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές
ασφαλισµένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του
τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν επίσης το ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Άρθρο 26
Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών
συνείδησης ασφαλισµένων σε φορείς αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οι ασφαλισµένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι και
31.12.2010, καθώς και όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής µε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115), µπορούν, µετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
2510/1997 (Α’ 136) για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή
της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1358/1983 (Α’ 64), όπως ισχύει.
Άρθρο 27
Τροποποίηση του ν. 1264/1982
Στο ν. 1264/1982 (Α’ 79) προστίθεται άρθρο 13α µε τίτλο
«Εφαρµογή συστήµατος απλής αναλογικής στις οργανώσεις των
συνταξιούχων», µε το εξής περιεχόµενο:
«Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των συνταξιούχων.»
Άρθρο 28
Παράταση προθεσµιών του ν. 4281/2014
1. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεµβρίου 2015 οι προθεσµίες
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 220
του ν. 4281/2014 (Α’ 160).
2. Παρατείνονται έως την 31η Δεκεµβρίου 2015 οι προθεσµίες
της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 που αφορούν τους
εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορείς, τοµείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από αναλογιστική µελέτη,
γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.) καθορίζεται
ο τρόπος υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί
ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Ελεύθερων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 29
Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου
1. Καταργείται από τότε που ίσχυσε η αναστολή ισχύος της
46338/5731/16.1.1948 (Β’ 11) απόφασης του Υπουργού Εργασίας όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την περίπτωση ι’ της
παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4183/2013 (Α’ 186 ).
Τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), το
Κεφάλαιο ΙΓ’ του Κανονισµού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι καλυπτόµενοι
κίνδυνοι, το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισµένου και εργοδότη), η δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση
που το ύψος αυτής δεν καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων
προσώπων, η αναδροµική ασφαλιστική τακτοποίηση, οι προθεσµίες καταβολής των εισφορών, η δυνατότητα απαλλαγής για
µεταβατικό διάστηµα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής των εισφορών, ο τρόπος υπολογισµού των ηµερών
ασφάλισης, οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής στον
ασφαλιστικό συνεταιρισµό, η αναστολή και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών λαϊκού λαχείου.
2.α. Η υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα κατά την παράγραφο 1 ασφαλιζόµενα πρόσωπα
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προµήθειας επί των
πωλούµενων γραµµατίων του Λαϊκού Λαχείου και εισπράττεται
και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών
Λαχείων (όπως ορίζεται στο ν. ΙΝΖ/1905 και στην αριθµ. Μ
14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια µε τη χρήση Λαχνών.
Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρµογή
της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβολής της
εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόµενα από το άρθρο 27 του
α.ν. 1846/1951 πρόσθετα
τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.
β. Η υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει
τους ίδιους τους ασφαλισµένους και εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισµών στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Η µη καταβολή των εισφορών ασφαλισµένου εντός της κατά
το άρθρο 26 του α.ν. 1846/1951 οριζόµενης προθεσµίας συνεπάγεται τις προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του νόµου αυτού
κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισµών.
Άρθρο 30
Ασφάλιση στον ΟΓΑ πολιτών τρίτων χωρών
Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3232/2004
(Α’ 48), όπως ισχύει, για την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών
που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονοµία
ή σε εκµεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006
(Α’ 272), ορίζεται για το έτος 2015 η δεύτερη (2η) αντί της πέµπτης (5ης) ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των εισφορών κλάδου υγείας, οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε
υποχρεωτικής για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ ασφαλιστικής
κατηγορίας.
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Άρθρο 31
Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης
ανασφάλιστων υπερηλίκων
1. Από 1.10.2015 η µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5
του ν. 4093/2012 (Α’ 222), χορηγείται ή επαναχορηγείται σε
όσους υποβάλουν αίτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β) Δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω
γήρατος, του άρθρου 4 του
ν. 4169/1961. Στην περίπτωση
εγγάµων ο ή η σύζυγος δεν λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε
πηγή µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
Εάν λαµβάνουν σύνταξη µικρότερη από το ποσό αυτό δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσού που λαµβάνουν από το ως άνω ποσό. Κατ’
εξαίρεση για το χρονικό διάστηµα από 1.10.2015 έως 30.9.2016
δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσού που λαµβάνουν από το ποσό των 260 ευρώ.
Αν το ποσό της διαφοράς είναι µικρότερο από 30 ευρώ δεν καταβάλλεται η παροχή.
Σε περίπτωση µεταβολής του ποσού της σύνταξης που λαµβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δηµόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το
δηλώσουν αµέσως στον Οργανισµό, προκειµένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης που λαµβάνουν από τον
ΟΓΑ.
Για όσους λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό
φορέα του εξωτερικού, η νοµισµατική ισοτιµία λαµβάνεται
υπόψη την 1η εργάσιµη ηµέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την
επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που
λαµβάνουν από τον ΟΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης
που λαµβάνουν από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού.
γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, µε
εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύµφωνα µε το ν. 1813/1988, όπως ισχύει.
δ) Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τελευταία
δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση
και εξακολουθούν να διαµένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
ε) Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά τους,
καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάµων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο
εισόδηµα, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε
ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Στο εισόδηµα δεν υπολογίζεται:
αα. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειµενική δαπάνη από
ιδιοκατοικούµενη κύρια κατοικία µέχρι 100 τ.µ..
ββ. Τα προνοιακά επιδόµατα ή άλλης µορφής οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑµεΑ.
γγ. Το διατροφικό επίδοµα που χορηγείται στους πάσχοντες
από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους µεταµοσχευµένους.
2. Το ποσό της µηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 1.10.2015 µέχρι 30.9.2016 σε 260 ευρώ. Από
1.10.2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρόνο αυτό πλήρες
ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου
4 του ν. 4169/1961, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων ανωτέρω
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1.
3. Η εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
4. Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απαραίτητη προ-
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ϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από τις ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και των ενδίκων µέσων κατά της πράξης διακοπής της
σύνταξης.
5. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν µέχρι τη διακοπή της
παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από
τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της
παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται τα δικαιολογητικά και άλλες αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Εκκρεµείς
αιτήσεις που δεν έχουν εξετασθεί, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται κατά τη διαδικασία του παρόντος.
Άρθρο 32
Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α’196)
Το π.δ. 674/1979 (Α’ 196) καταργείται.
Άρθρο 33
Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στον
Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ
Οι διατάξεις του πρώην Ταµείου Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και της γενικότερης νοµοθεσίας,
όπως ισχύουν, που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας, εκτός αυτής του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, των ασφαλισµένων στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), κατά το µέρος που αφορούν τον Τοµέα
αυτό, καταργούνται.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταργείται
κάθε αντίθετη προς αυτήν διάταξη που αφορά τον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.
Άρθρο 34
Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
Η παρ. ΙΑ.1. εδάφιο 6, του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., µετέχουν ως µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου: α) ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή της οικείας Περιφερειακής
Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) οι Προϊστάµενοι των
Τµηµάτων του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα
ή υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α’ ή Β’
ή Γ’ Βαθµού, οι οποίοι διορίζονται µε απόφαση του Διοικητή του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.»
Άρθρο 35
Εναρµόνιση περιόδων αναπροσαρµογής εισφορών
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας
Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση η αναπροσαρµογή της ανωτέρω εισφοράς θα
γίνει αντί της 1.10.2017 - λήξη της τριετίας 1.10.2014 έως
30.9.2017 - την 1.1.2018 σύµφωνα µε το µέσο όρο του ποσοστού
αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 2458/1997 της τριετίας από 1.1.2015 µέχρι 31.12.2017.»
Άρθρο 36
Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων
πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στις παροχές του Λ.Α.Ε. δύνανται να συµµετέχουν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται µία φορά, οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, καθώς και τα δικαιούµενα
περίθαλψη έµµεσα µέλη της οικογένειας αυτών. Η αίτηση συµµετοχής µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µετά την παρέλευση
πενταετίας.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ
που υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. καταβάλουν µηνιαία ατοµική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο
µε το άθροισµα της ανώτατης µηνιαίας ατοµικής εισφοράς των
ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον
Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.»
Άρθρο 37
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον
Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α.
Στο άρθρο 30 του ν. 4321/2015 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται
στο αρχείο µε διάταξη του αρµόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεµή ένδικα µέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί
αποσύρονται από τον Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις τίθενται και στις
δύο περιπτώσεις στο αρχείο.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις
που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
Άρθρο 38
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες
ασφαλιστικών εισφορών
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’
115), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν
οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα ή Τοµέα, αν
το οφειλόµενο ποσό εισφορών δεν είναι µεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε
ασφαλιστικό φορέα ή Τοµέα και ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, στα οποία περιλαµβάνεται η κύρια οφειλή,
καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά
από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού
των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που
δεν µπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη
δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου µήνα έναρξης
του δικαιώµατος συνταξιοδότησης.»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010,
όπως ισχύει, καταργείται.
3. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν
από την ισχύ του νόµου και µετά, καθώς και για αιτήσεις που
έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία των δύο
µηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
6 του π.δ. 258/1983, για την καταβολή εφάπαξ του προβλεπόµενου ποσού, καθώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή µέχρι την ισχύ του νόµου.
4. Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισµένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015 µπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συµψηφισµού µε αναδροµικά δικαιούµενες συντάξεις,
του συνόλου της οφειλής τους ή µέρους αυτής, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς
και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το
ποσό των αναδροµικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συµψηφισµό της οφειλής τους.
Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συµψηφίζεται µε ανα-

δροµικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων,
σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που δεν µπορεί να είναι περισσότερες
από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδροµικά από
τη σύνταξη του πρώτου µήνα, µετά το συµψηφισµό.
Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συµψηφίζεται µε αναδροµικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε µηνιαίες
δόσεις από την καταβαλλόµενη σύνταξη, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό
οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983.
Για τους ασφαλισµένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν την πάροδο
τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών από την υποβολή της αίτησης.
Μέχρι να εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα ή Τοµέα η οριστική
συνταξιοδοτική απόφαση, λαµβάνουν από την ηµεροµηνία που
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τοµέα, µηνιαίως
ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς δικαίωµα
λήψης προσωρινής σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011. Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε τις
αναδροµικά δικαιούµενες συντάξεις.
Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθµιση
αποκτούν δικαίωµα λήψης παροχών ασθένειας. Η µηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται επί του καταβαλλόµενου ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Μετά την
έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η εισφορά
υπέρ του κλάδου ασθένειας επανυπολογίζεται από την ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούµενου ποσού
σύνταξης και το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο
συνολικά οφειλόµενο ποσό και συµψηφίζεται ή παρακρατείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω.
Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισµένοι µπορούν να παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης του ανωτέρω ποσού κατά την
περίοδο αναµονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς δικαίωµα λήψης παροχών ασθένειας.
Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση συνυποβάλλουν µε τη σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 για το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν
εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν συµψηφίζεται ή παρακρατείται σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα.
Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισµένους αναζητούνται
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Στην ανωτέρω ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν και ασφαλισµένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί ή έχει
παρέλθει η προβλεπόµενη από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίµηνη προθεσµία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση
προβλεπόµενου ποσού οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση
έως 30.9.2015.
Άρθρο 39
Διάταξη µείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ
1. Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) – Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-σίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ),
Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), Τοµέας
Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δηµόσιο από
1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορούν να επιλέξουν µε
αίτησή
τους την κατάταξή τους σε µία εκ των δύο
κατώτερων της
υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγµατα 124/1993, 126/1993 και
125/1993 και να παραµείνουν σε αυτή µέχρι 31.12.2016.
2. Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη
της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισµένοι πρέπει να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
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ρύθµισης οφειλών και να είναι ενήµεροι.
3. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει
από την πρώτη του επόµενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.
Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, είναι
δυνατή η αναδροµική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος 2015, µε βάση την
υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τοµέων
του ΕΤΑΑ συµψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό µε µελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
4. Οι ασφαλισµένοι παραµένουν στην κατώτερη επιλεγείσα
ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση που έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική
ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου
ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
5. Το δικαίωµα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής
ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ.
Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του δικαιώµατος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο
ασφαλισµένος δικαιούται να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του,
για µία και µόνο φορά, κατατασσόµενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του
επόµενου της υποβολής της νέας αίτησης µήνα.
6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στους λοιπούς Τοµείς των
κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), καθώς και
στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.
7. Οι ασφαλισµένοι των Τοµέων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), που έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δηµόσιο µέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς
του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, ή έµµισθοι υπόχρεοι της
ειδικής προσαύξησης (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από
1.1.2015 έως 31.12.2016 προς τους Τοµείς τις προβλεπόµενες
εισφορές, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί και ίσχυαν µέχρι
30.6.2011.
Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συµψηφίζονται µε
µελλοντικές εισφορές.
Από 1.1.2017 οι ανωτέρω ασφαλισµένοι καταβάλλουν προς
τους Τοµείς του ΕΤΑΑ, πέραν της προβλεπόµενης από την
ισχύουσα νοµοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς και την προβλεπόµενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, όπως
ισχύει, πρόσθετη εισφορά.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης.
9. Οι αναδροµικές οφειλές εισφορών των µέχρι 31.12.1992,
καθώς και των από 1.1.1993 ασφαλισµένων προς τους Τοµείς
του ΕΤΑΑ, που αφορούν το χρονικό διάστηµα από 1.7.2011 µέχρι
31.12.2014 και έχουν προκύψει από την επιβολή της προβλεπόµενης πρόσθετης εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011, όπως ισχύει, καθώς και λόγω της υποχρεωτικής µετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την παρ. 15 του άρθρου 44 του
ν.
3986/2011, αντίστοιχα, καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις,
χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων ποινών λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ,
καθορίζεται ο αριθµός των δόσεων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της ρύθµισης της παρούσας παραγράφου.
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Άρθρο 40
Ταµείο Υγείας Εφηµεριδοπωλών Θεσσαλονίκης
1. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ασφαλισµένων
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τοµέα Σύνταξης
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του
Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αριθµ. 31720/Σ.503/1962 (Β’ 503) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από
την υπ’ αριθµ. 10056/31621/1914/2014 (Β’ 378) υπουργική απόφαση, οι συνταξιούχοι του Τοµέα Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και όσοι καταστούν εφεξής συνταξιούχοι από την ηµεροµηνία, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους, από την 1η του δεύτερου µήνα της δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου, υπάγονται για παροχές περίθαλψης στον
ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήµα στο Λογαριασµό σε Χρήµα του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού
του Κλάδου Υγείας του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται µέσα σε δύο (2)
µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου,
καθορίζεται το ύψος των εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη,
το ύψος και είδος των λοιπών εσόδων και κατανέµεται το ποσοστό αυτών σε είδος και σε χρήµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
3. Οι εισφορές ασφαλισµένων και συνταξιούχων εισπράττονται
από το Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης και αποδίδονται στο Λογαριασµό Παροχών σε χρήµα του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και για παροχές περίθαλψης σε είδος στον
ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν.
3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Περιφερειακό Τµήµα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης ασκεί αρµοδιότητες ανάλογες µε αυτές των Διευθύνσεων
Ασφάλισης – Παροχών του Ταµείου για θέµατα απονοµής κύριας
σύνταξης και εφάπαξ βοηθήµατος, καθώς και τις αρµοδιότητες
που έχουν καθορισθεί µε την υπ’ αριθµ. Φ80000/16644/985/2013
(Β’1714) υπουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος
Λογαριασµού Παροχών σε χρήµα του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.).»
Άρθρο 41
Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ τ. ΤΣΠΕΑΘ
1. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 284/1974
(Α’ 101), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«ζ. Εργοδοτική εισφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εργοδοτών των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της
παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος σε ποσοστό 7,5% επί των πάσης φύσεως µηνιαίων αποδοχών
των απασχολουµένων στους εν λόγω εργοδότες και ασφαλισµένων στον Τοµέα Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθη- νών και Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε..»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’της παρ. 1Α του άρθρου
4 του ν.δ. 1344/1973 (Α’ 36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τοµέα Συντάξεων Προσωπικού
Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε..»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’της παρ. 1B του άρθρου
4 του ν.δ. 1344/1973 (Α’36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τοµέα Συντάξεων Προ- σωπικού
Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..»
Άρθρο 42
Οικογενειακά επιδόµατα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974
(Α’ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας προσαυξάνεται για το σύζυγο ή τη σύζυγο κατά 58,69 ευρώ και κατά
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29,35 ευρώ για κάθε άγαµο παιδί µέχρι τη συµπλήρωση του
18ου έτους της ηλικίας του ή, σε περίπτωση συνέχισης των
σπουδών του σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου
έτους της ηλικίας του, εφόσον δεν ασκεί επάγγελµα και δεν λαµβάνει σύνταξη από δική του εργασία.»
Άρθρο 43
Φορολογική ενηµερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.
Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενηµερότητας του άρθρου
12 του ν. 4174/2013 σε Προέδρους ή Διοικητές των Φ.Κ.Α. αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν λαµβάνονται υπόψη οφειλές
των Φ.Κ.Α. βεβαιωµένες στη φορολογική διοίκηση ή σε άλλη
αρχή του Δηµοσίου Τοµέα για τις οποίες τα ανωτέρω φυσικά
πρόσωπα έχουν ευθύνες για την καταβολή τους.
Άρθρο 44
Ασφαλιστική ενηµερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), καθώς
και οι 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) και ισχύει µέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόµων, οι οποίες προβλέπουν ατοµική και
αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικό πρόσωπο,
δεν έχουν εφαρµογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασµών οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει
ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
για τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους και λογαριασµούς οργανισµών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των
οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που προκύπτουν από τις µεταξύ των ανωτέρω συναλλαγές. Για τα πρόσωπα αυτά, δεν εµποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής
ενηµερότητας από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή για τις περιπτώσεις που
τα προαναφερόµενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερόµενων
Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 45
Ασφαλιστική ενηµερότητα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
1. Στο σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ», χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
έως τις 31.12.2015, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,
υπό την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.3.2015 και της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης
των καθυστερούµενων έως τις 28.2.2015 οφειλών,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4321/2015, από
1.10.2015.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου µέχρι την
ανωτέρω ηµεροµηνία (1.10.2015) για χρηµατικές απαιτήσεις του
Σωµατείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» έναντι του Δηµοσίου δεν επιτρέπεται πάσης φύσεως συµψηφισµός σε βάρος του
Ε.Ε.Σ. καθώς και πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για υποχρεώσεις του Ε.Ε.Σ. βεβαιωµένες ή ληξιπρόθεσµες εκ µέρους του Δηµοσίου, του ΙΚΑ και άλλων
Ασφαλιστικών Οργανισµών Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.
Άρθρο 46
Ασφάλιση απασχολουµένων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης, Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελµα σε
αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και
Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον
αρµόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
καθώς και οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν.
2525/1997 (Α’ 188) υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»
Άρθρο 47
1. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν.
4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου και η καθεµία από
τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου, από την προθεσµία υποβολής της δήλωσης.»
2. Η καταληκτική προθεσµία της 30ής Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015.
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.
4174/2013 η φράση «Εντός ενενήντα (90) ηµερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών».
β. Η προθεσµία της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και για ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσµία
εξέτασης δεν έχει συµπληρωθεί κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης
του παρόντος στη Βουλή.
4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει
για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.
Άρθρο 48
Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο χρόνος
που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο
10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν.
4072/2012, µέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του
έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυµες Εταιρείες, τις
Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός µηνός από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω
εταιρειών.
Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή και τη δηµοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονοµική εφηµερίδα των
προσκλήσεων, των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δηµοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόµων
ισχύουν ανάλογα.
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015 (Α’32)
1. Η προθεσµία των άρθρων 1 και 15 του ν.4321/2015, όπως
ισχύουν, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 15.7 2015.
2. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση γ’, η οποία έχει ως εξής:
«γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθµιση µε εσφαλµένες βεβαιώσεις.»
Άρθρο 50
Προστασία Ναυτικής Εργασίας
1. Η δέκατη τρίτη παράγραφος του άρθρου όγδοου του ν.
2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενι-
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κής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’145), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 220 του ν. 4072/2012- «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’86), αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Στις συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Α’150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και µόνο για τα θέµατα που δεν
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους
της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους
όρους της σύµβασης. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου
β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), έσοδα από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αποδίδονται σε ναυτικούς
της εταιρείας, που κηρύχθηκε έκπτωτη, ή εταιρείας που ανήκει
στον ίδιο όµιλο εταιρειών ή στην ίδια µητρική επιχείρηση ή σε
άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον δεν τηρούνται οι σχετικές µε τη µισθοδοσία τους διατάξεις. Η ικανοποίηση
των απαιτήσεων των ναυτικών του προηγούµενου εδαφίου είναι
σύµµετρη. Για την απόδοση των εσόδων του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου τρίτου
της υπουργικής απόφασης µε αριθµό 3529.2/12/2010 «Διαπίστωση των προϋποθέσεων παροχής προστασίας και βεβαιώσεως των δικαιούµενων αποδοχών των εγκαταλειπόµενων από
τον πλοιοκτήτη ναυτικών» (Β’314).»
2. Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 29 του ν.
1220/1981 «Περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς νοµοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων»(Α’296), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο Α’ του
άρθρου 11 του ν. 3816/ 2010 «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για
την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και
άλλες διατάξεις» (Α’6), προστίθεται παράγραφος 2α ως ακολούθως:
«2.α. Η κίνηση της διαδικασίας για την καταβολή της παροχής
της παραγράφου 1 δεν θίγει το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης ναυτικής εργασίας εκ µέρους του ναυτικού και τη λύση
αυτής, όταν αυτή επέρχεται κατά χρόνο µεταγενέστερο της αίτησης του ναυτικού για τη διαπίστωση και συνδροµή των όρων
εγκατάλειψής του και ο ναυτικός που ασκεί το ανωτέρω δικαίωµα
καταγγελίας δικαιούται την παροχή της παραγράφου 1.»
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρµόζονται και σε εγγυητικές επιστολές που έχουν καταπέσει πριν τη
θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
παρόντος εφαρµόζονται και σε διαδικασίες για τη διαπίστωση
της εγκατάλειψης ναυτικών, που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση
σε ισχύ του παρόντος.
Άρθρο 51
Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Από το άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ’ του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α’309), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α’160),
διαγράφεται η φράση «καθώς και το πολιτικό προσωπικό του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου».
Άρθρο 52
Διαγωνισµός Κατάταξης 49 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων
Για διαγωνισµό κατάταξης 49 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που
προκηρύσσεται κατά το έτος δηµοσίευσης του παρόντος νόµου,
δικαίωµα συµµετοχής έχουν υποψήφιοι γεννηθέντες από
1.1.1988 και µετά. Η ισχύς της µε αριθµ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.
5/101/17966/26.7.2013 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης
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Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθµ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/9.4.2014 απόφαση της
ίδιας Επιτροπής παρατείνεται µέχρι 31.12.2015. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3079/2002 ως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Άρθρο 53
Συµπλήρωση διατάξεων περί Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και Κεντρικού
Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ)
1. Στο άρθρο 28 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν. 4178/2013
(Α’174), το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου
στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.»
2. Στο άρθρο 37 του ν. 4030/2011 (Α’249), στο οποίο προστέθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 µε την παράγραφο 17 του άρθρου
49 του ν. 4178/2013 (Α’174), το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου
στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.»
Άρθρο 54
Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του ν. 3142/1955 «Περί
Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’43) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
24/2015) λειτουργεί Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας αποτελούµενο από:
α) τον Κεντρικό Λιµενάρχη Πειραιώς ως Πρόεδρο µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
β) τον Τµηµατάρχη του Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής
Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών, ως Μέλος, όταν πρόκειται
για ζήτηµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του συγκεκριµένου
Αυτοτελούς Τµήµατος ή τον Τµηµατάρχη του Αυτοτελούς Τµήµατος Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτηµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του εν λόγω Τµήµατος, µε
τους νόµιµους αναπληρωτές τους,
γ) έναν αρχιπλοηγό ως Μέλος, καθώς και έναν αρχιπλοηγό ως
αναπληρωτή του.
Χρέη εισηγητού χωρίς ψήφο εκτελεί υπάλληλος του αντίστοιχου Αυτοτελούς Τµήµατος κατά λόγο αρµοδιότητας, οριζόµενος
µε τον αναπληρωτή του.
Χρέη Γραµµατέως ανατίθενται σε υπάλληλο του Αυτοτελούς
Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών ή του
Αυτοτελούς Τµήµατος Πλοηγικής Υπηρεσίας, µε αναπληρωτή
του υπάλληλο του άλλου Αυτοτελούς Τµήµατος.
Η συγκρότηση του Συµβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται
µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου
2 του π.δ. 24/2015).»
Άρθρο 55
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προµήθειας Καυσίµων
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθµών
1. Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και
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εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών καυσίµων για τα επιχειρησιακά µέσα και συστήµατα που χρησιµοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
υλοποιείται κατά τις κείµενες διατάξεις από τη Διεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές Διοικήσεις - Κεντρικά Λιµεναρχεία - Λιµεναρχεία- Υπολιµεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναέριων
Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του
Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., τα Περιπολικά Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ.Λ.Σ.) - τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούµενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προµηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση µε την οποία χαρακτηρίζεται η
προµήθεια ως υπαγόµενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται
η Υπηρεσία υλοποίησης.
2. Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και
εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών καυσίµων για τα πλωτά
µέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου β’ της παρ. 1
του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), καθώς και προµήθειες κατά τις
διατάξεις του ν. 3142/1955 (Α’43) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγµατος 28 Ιανουαρίου/26 Φεβρουαρίου 1958 (Α’44),
που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθµών και µέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως
ανά Κ.Α.Ε. για καθέναν από τους Σταθµούς αυτούς και µέχρι του
ποσού των 45.000 ευρώ µηνιαίως ανά Κ.Α.Ε. για τον Πλοηγικό
Σταθµό Πειραιά θα υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθµούς, κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 56
Συντήρηση Πτητικών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (του εδαφίου β’ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του π.δ. 24/2015) και κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, συµβάσεις µεταξύ του τέως Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε. σχετικά µε προµήθειες και επισκευές
που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ και ίσχυαν µέχρι 31.12.2014, µπορούν να παρατείνονται
µέχρι τις 31.12.2015 µε τροποποίηση ή µη των όρων τους.
Άρθρο 57
Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του ν.
4313/2014 (Α’261) προθεσµία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστηµάτων των ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται από
τη λήξη της µέχρι τις 31.10.2015.
Άρθρο 58
Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’159), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέµπτο του ν. 4279/2014, τροποποιείται ως εξής:
«2. Από 2.1.2016 η τιµολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά µε τιµολόγιο που εκδίδει το
Μέσο που καταχωρεί ή αναµεταδίδει τη διαφήµιση ή τη χορηγία
προς τον διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα
επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφηµιστικές
και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύµβασης διαφηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι τις 31.12.2015, υπό
την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται
από τις οικείες διατάξεις και (ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια
ισχύος της λήγει το αργότερο µέχρι τις 30.3.2016,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της
οποίας η Διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί µέχρι τις 31.12.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου µεσολαβεί µε οποιονδήποτε
τρόπο διαφηµιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφη-

µιζόµενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόµιµα παραστατικά. Παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο στοιχείο α’
παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο στοιχείο β’ επιτρέπονται υπό τους όρους της νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και των
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»
Άρθρο 59
Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4051/1960 (Α’68)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους και
τέκνα που εγκαταλείφθηκαν µετά τη γέννησή τους.»
Άρθρο 60
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 233/2003 (Α’204)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί υπό την προεδρία του Γενικού
Γραµµατέα Πρόνοιας, διαρκής επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο
18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Α’107) στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι, που υποδεικνύονται από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Οικονοµικών,
Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Η σύσταση της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 61
Στη διάταξη του άρθρου 9 του π.δ. 233/2003 ( Α’204) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως ακολούθως:
«4. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής της παραγράφου 1 τού
παρόντος άρθρου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, που ορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 62
Το Παράρτηµα, που συνοδεύει το κείµενο του π.δ. 233/2003 (
Α’204), αντικαθίσταται ως εξής:
« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ:
1) Συµβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
2) Συµβουλευτικό Κέντρο Πειραιά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:
Α) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ:
1) Ίδρυµα Πρόνοιας Παιδιού «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
2) Ειδική Επαγγελµατική Σχολή «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Ν.
ΣΜΥΡΝΗ,ΑΘΗΝΑ
3) «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4) «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ΚΑΒΑΛΑΣ
5) Νεάπολης, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
6) «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
7) «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8) Θηλέων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9) Αρρένων Λαµίας, ΛΑΜΙΑ
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10) Παπάφειο Κ.Π.Μ. Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11) Θηλέων Ρόδου, ΡΟΔΟΣ
Β) ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ,
ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ΑΘΗΝΑ.
ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:
1) Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Περισσού, ΑΘΗΝΑ
2) Στέγη «Καλού Ποιµένα», ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3) Στέγη Ανηλίκων Βόλου, ΒΟΛΟΣ
4) Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.»
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4314/2014
Ο τίτλος του άρθρου 45 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, µεταβάλλεται ως εξής: «Διαχείριση Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής
στην Παγκοσµιοποίηση» και το άρθρο τροποποιείται ως εξής:
Το κείµενο του άρθρου αριθµείται ως παράγραφος Α’ µε υπότιτλο «Διαχείριση Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» και προστίθεται παράγραφος Β’ µε υπότιτλο «Διαχείριση
Ταµείου Προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση» και περιεχόµενο
ως εξής:
«Β.1. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, που ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1309/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013 για την περίοδο 2014-2020, εφεξής καλούµενο
ΕΤΠ, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη - µέλη να δεικνύουν αλληλεγγύη προς τους εργαζόµενους που απολύονται λόγω πλεονασµού και τους αυτοαπασχολούµενους των οποίων η επαγγελµατική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσµιες εµπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση, ως αποτέλεσµα της συνέχισης της
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης ή µιας
νέας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Οι
ενέργειες που απολαύουν χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το
ΕΤΠ αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο µεγαλύτερος δυνατός
αριθµός δικαιούχων που συµµετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν διατηρήσιµη απασχόληση, το συντοµότερο δυνατόν.
2. Εθνική Αρχή Συντονισµού της Εφαρµογής του ΕΤΠ 20142020 και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Γενική
Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και συγκεκριµένα η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι όπως
περιγράφεται στο άρθρο 18, παράγραφος 6 του ν. 4314/2014,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μέχρι την υπογραφή και δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης για την εφαρµογή της Επιτελικής Δοµής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 4314/2014, καθήκοντα Αρχής
Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραµµατείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
του ίδιου Υπουργείου.
3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης σύµφωνα µε το
άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισµού (EE) αριθµ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση (2014-2020) και το άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισµού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που
εφαρµόζονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης, αναλαµβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του
άρθρου 10 του παρόντος νόµου.
4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο
21 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013 για
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το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση
(2014- 2020) και το άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισµού 966/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό
προϋπολογισµό της Ένωσης, αναλαµβάνει η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος νόµου.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, τα
θέµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ
2014-2020.»
Άρθρο 64
1. H διάταξη του άρθρου 3 του β.δ. 579/1971 (Α’174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Σικιαρίδειο Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων (εφεξής
Ίδρυµα) διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το
οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και αποτελείται
από:
α. τον Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νοµικών
Σπουδών µε εµπειρία σε ζητήµατα κοινωνικής προστασίας.
β. Ένα µέλος µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, που
ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονοµικών.
δ. Έναν εκπρόσωπο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, που
προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από την ίδια οικογένεια.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζοµένων του Σικιαριδείου Ιδρύµατος, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από
τον ως άνω Σύλλογο.
2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται
διετής.
3. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύµατος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανώτερος υπάλληλος της Διεύθυνσης
Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται και νόµιµος αναπληρωτής του.
4. Ως γραµµατέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας
Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ’ και ε’, όπως διαλαµβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προτείνονται εντός προθεσµίας ενός µηνός από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη
η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος συγκροτείται νοµίµως.
5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ιδρύµατος πρέπει να καλείται ο Κυβερνητικός Επίτροπος επί
ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης και της τυχόν απόφασης που
έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. Σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύµατος του Επιτρόπου, πρέπει να καλείται ο νόµιµος αναπληρωτής του.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει
ως εισηγητής άνευ δικαιώµατος ψήφου και ο Διευθυντής του
Ιδρύµατος.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον τα
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παρόντα µέλη είναι περισσότερα των απόντων. Οι αποφάσεις
λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Εάν η ψηφοφορία είναι µυστική, αυτή επαναλαµβάνεται για µία
ακόµη φορά και η τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναµεί µε απόρριψη.
8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως,
τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο τόπος και
ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο
πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόµατα τούτων.»
2. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 579/1971
(Α’174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Οι δαπάνες του Ιδρύµατος εκτελούνται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’143) περί Δηµοσίου Λογιστικού,
του π.δ.136/2011 (Α’267) περί καθορισµού κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της κείµενης
νοµοθεσίας περί προµηθειών του Δηµοσίου και της ισχύουσας
νοµοθεσίας περί κατασκευής δηµοσίων έργων.»
3. Στη διάταξη του άρθρου 10 του β.δ. 579/1971 (Α’174) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε το πέρας διµήνου από τη λήξη του
οικονοµικού έτους, ξεχωριστός απολογισµός της παρεχόµενης
από το Κράτος επιχορήγησης, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των
άρθρων 41 και 42 του ν. 4129/2013 (Α’52) περί Κώδικα Νόµων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του άρθρου 12 του ν.δ.
1264/1942 (Α’100) περί Οικονοµικής Επιθεωρήσεως.»
Άρθρο 65
Στη διάταξη της παραγράφου 27 του άρθρου 9 του ν.
4052/2012 (Α’41) προστίθενται δύο εδάφια, τρίτο και τέταρτο,
ως ακολούθως:
«Από 1.1.2016 και εφεξής η µισθοδοσία του προσωπικού του
Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Κ.Κ.Α.) θα
καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του ΕΦ 33-220 Δαπάνες
Πρόνοιας (Κατηγορίες δαπανών 0200 «Αµοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικών και ΙΔΑΧ)»).
Οι επιχορηγήσεις για την αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανων
του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυµα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) καταβάλλονται από
1.1.2015 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και θα βαρύνουν τον
Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 66
Οι διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του ν. 4262/2014 (Α’114)
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 55
Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων
1. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί, φιλανθρωπικά σωµατεία, σύλλογοι κ.α.), που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,
παρέχουν δευτεροβάθµια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονοµική και λειτουργική υποστήριξη των νοµικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθµια
κοινωνική φροντίδα, νοµιµοποιούνται, εφόσον επικαλούνται και
αποδεικνύουν παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης
ληξιπρόθεσµων οφειλών και, γενικότερα, προβλήµατα οικονοµικής βιωσιµότητας, να υποβάλλουν τεκµηριωµένο Σχέδιο Εξυγίανσης προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και Αλληλεγγύης (εφεξής Παρατηρητήριο) του επό-

µενου άρθρου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Για το ορισµένο της εν λόγω αίτησης, στο Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να περιγράφονται τα εξής:
α) ο δηµόσιος - κοινωφελής χαρακτήρας και σκοπός του αιτούντος φορέα,
β) η οικονοµική του κατάσταση µε παράθεση των πιο πρόσφατων οικονοµικών στοιχείων ως προς τις τυχόν οφειλές του προς
το Δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές,
γ) η διάρκεια του προγράµµατος εξυγίανσης,
δ) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναπροσαρµογή
των αµοιβών του προσωπικού, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στους
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
ε) οι τυχόν διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα µε
τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές,
στ) η προτεινόµενη περικοπή δαπανών, που δεν σχετίζονται µε
την παροχή δευτεροβάθµιας κοινωνικής φροντίδας,
ζ) προτεινόµενοι τρόποι αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του φορέα µε επιδιωκόµενο σκοπό την οικονοµική
ανόρθωσή του, υπό την επιφύλαξη του ν. 4182/2013 (Α’185)
«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», και
η) πρόγραµµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος προς το Δηµόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης. Με την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης πρέπει να
επισυνάπτονται βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας
για τις τυχόν οφειλές, καθώς και κάθε είδους έγγραφα που θεµελιώνουν τα υποβαλλόµενα από τον αιτούντα φορέα στοιχεία.
3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται µε την έκδοση σύµφωνης γνώµης
από το ως άνω όργανο. Έπεται η υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης µεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο έχει ανατεθεί, δυνάµει της υπ’
αρίθµ. Υ56/15 (Β’253), η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Γενικής
Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε το σύνολο των Διευθύνσεων και Τµηµάτων που υπάγονται σε αυτή, του Υπουργού
Οικονοµικών και του αιτούντος φορέα. Σε περίπτωση υποβολής
αιτήµατος για υπαγωγή στο πρόγραµµα εξυγίανσης, οι καθ’ ύλην
αρµόδιοι Υπουργοί δεσµεύονται, καταρχήν, από τη θετική σύµφωνη γνώµη του Παρατηρητηρίου, ήτοι είναι υποχρεωµένοι να
εκδώσουν πράξη (υπογραφή Συµφώνου) σύµφωνα µε την ως
άνω γνωµοδότηση. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι αρµόδιοι Υπουργοί δεν δύνανται να ενεργήσουν κατά τρόπο διαφορετικό από
αυτόν, που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο, δύνανται ωστόσο να
αρνηθούν την εφαρµογή της γνώµης και να µην προβούν στην
υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης. Σε αυτό το ενδεχόµενο,
είναι υποχρεωµένοι να αιτιολογήσουν ειδικώς την κρίση τους για
τη µη υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης.
4. Μετά την υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης, ο προνοιακός φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου ως
προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο εφαρµογής των όρων που
εµπεριέχονται στο υπογεγραµµένο Σύµφωνο και την αποδοτικότητα ή µη της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας
του υπαγόµενου σε καθεστώς εξυγίανσης φορέα. Ο ετήσιος
προϋπολογισµός του υπογράφοντος το Σύµφωνο Εξυγίανσης
φορέα εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Παρατηρητηρίου, µε την ίδια
διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισµοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής του
Σχεδίου Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως
προς τη βιωσιµότητα του συµβαλλοµένου στο Σύµφωνο Εξυγίανσης φορέα, είναι δυνατή η χρηµατοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος από τον άµεσα ενδιαφερόµενο φορέα
και θετικής σύµφωνης γνώµης του εποπτεύοντος τη διαδικασία
Παρατηρητηρίου. Το ποσό της χρηµατοδότησης αντιστοιχεί, κατ’
ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισµού του αιτούντος φορέα και η υποχρέωση της σχετικής
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δαπάνης αναλαµβάνεται απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εντελλόµενη δαπάνη του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να αντιστοιχεί
σε συναφείς µε τον σκοπό πιστώσεις, εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Ως προς το ζήτηµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προνοιακού φορέα προς το Δηµόσιο, η σχετική ρύθµιση πρέπει να
διαλαµβάνει τη διαδικασία καταβολής των οφειλών σε µία ή περισσότερες δόσεις εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.
Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης, οι
συµπεφωνηµένες δόσεις δεν επιβαρύνονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Α’90) περί ΚΕΔΕ ή των άρθρων
53 και 57 του ν. 4174/2013 (Α’170) περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής µίας δόσης,
επιβάλλεται επί του καθυστερούµενου ποσού η προβλεπόµενη
στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013
προσαύξηση. Σε περίπτωση πλήρους συµµόρφωσης του συµβαλλόµενου φορέα προς τους όρους της ρύθµισης, είναι δυνατή
η απαλλαγή των οφειλών από µέρος ή το σύνολο των τόκων και
του προστίµου εκπρόθεσµης καταβολής κατά τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή των άρθρων 53 και 57 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Η ρύθµιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, εάν δεν εξοφληθούν εµπροθέσµως τρεις
συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται
άµεσα απαιτητό µε το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης
καταβολής από τη βεβαίωση µέχρι την εξόφλησή του και εφαρµόζονται όλα τα διαθέσιµα µέτρα διοικητικής εκτέλεσης.
6. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ρύθµιση οφειλών προς το Δηµόσιο και δεν
συµπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθµισης και αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συµψηφισµού και χορηγείται
στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενηµερότητας µε υποχρεωτικό ορισµό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013.
Οι ως άνω διατάξεις περί συµψηφισµού και χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας µε όρο παρακράτησης δεν έχουν πεδίο
εφαρµογής στην περίπτωση της χρηµατοδότησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το προς
συµψηφισµό ή παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα
ρύθµισης οφειλών, που εµπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης.
7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαµβάνεται πρόγραµµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των Ν.Π.Ι.Δ. µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογο µε αυτό που παρέχεται στις επιχειρήσεις, που
εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 58 του ν.
3863/2010 (Α’115). Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί η ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης.
8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαµβάνεται πρόγραµµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των προνοιακών
φορέων προς τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγµατεύσεων µεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζοµένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη
της ως άνω συµφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύµφωνη γνώµη
των εργαζοµένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Από
την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκεί η ρύθµιση οφειλών προς τους συµβεβληµένους εργαζόµενους και πιστωτές.
9. Η ανατροπή της ρύθµισης της παραγράφου 5 συνεπάγεται
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αυτοµάτως την ανατροπή των ρυθµίσεων των παραγράφων 7 και
8 και αντιστρόφως.
10. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εµπεριέχονται ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το Δηµόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόµενους και τους τρίτους πιστωτές, για όσο διάστηµα
ισχύουν και εφόσον εφαρµόζονται κατά πλήρες περιεχόµενο οι
όροι των ως άνω ρυθµίσεων µε σκοπό την αναδιάρθρωση του
προνοιακού φορέα, αναστέλλονται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για τα αδικήµατα της µη καταβολής των βεβαιωµένων στις ΔΟΥ χρεών προς το Δηµόσιο, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 25 ν.
1882/1990, Α’43), της µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 1 α.ν. 86/1967,
Α’136) και της µη καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών σε εργαζόµενο (άρθρο 28 ν. 3996/2011, Α’170), που σχετίζονται µε τις
υπό ρύθµιση οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστηµα, αναστέλλεται η παραγραφή των ως άνω αδικηµάτων. Σε περίπτωση
πλήρους και εµπρόθεσµης εξόφλησης του συνόλου των οφειλών
που απορρέουν από το Σύµφωνο Εξυγίανσης, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.
11. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εµπεριέχονται ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το Δηµόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόµενους και τρίτους πιστωτές, για όσο διάστηµα ισχύουν και
εφόσον εφαρµόζονται κατά πλήρες περιεχόµενο οι όροι των ως
άνω ρυθµίσεων, αναστέλλονται οι κατά του συµβαλλόµενου προνοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικητικής ή
αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου για οφειλές, που εµπίπτουν στο
Σύµφωνο Εξυγίανσης. Αναστέλλονται, επίσης, για ίσο χρονικό
διάστηµα οι τασσόµενες προθεσµίες παραγραφής. Η χορήγηση
της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης
κινητής και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για
σκοπό που δεν ανάγεται στην αποπληρωµή των υπό ρύθµιση
οφειλών του.
12. Από την εποµένη της υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστηµα αυτό ισχύει και εφαρµόζεται, η οικονοµική διαχείριση, οι προµήθειες και οι δαπάνες του
συµβαλλόµενου φορέα διενεργούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των
διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’16).
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται τα λεπτοµερειακά θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 56
Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
και Αλληλεγγύης
1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται συλλογικό διοικητικό όργανο υπό
την επωνυµία «Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
και Αλληλεγγύης» µε επιδιωκόµενους σκοπούς το συντονισµό και
την εποπτεία των δράσεων των πιστοποιηµένων φορέων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Το Παρατηρητήριο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας. Οι αρµοδιότητές του είναι οι ακόλουθες:
α. Διατυπώνει προτάσεις συµβάλλοντας ουσιαστικώς στην χάραξη προνοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών οµάδων
του πληθυσµού.
β. Εκφράζει σύµφωνη γνώµη στο στάδιο της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης που υποβάλλεται από νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την
υπαγωγή του στο καθεστώς εξυγίανσης, όπως περιγράφεται στο
προηγούµενο άρθρο.
γ. Με γνώµονες την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια, τη
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση τυχόν διατιθέµενων πόρων και
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περιουσιών δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και την οικονοµική
βιωσιµότητα φορέων προνοιακού χαρακτήρα, εποπτεύει την
εφαρµογή του περιεχοµένου του υπογεγραµµένου Συµφώνου
Εξυγίανσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανατροπή
των όρων της ως άνω ρύθµισης.
δ. Συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε είδους έγγραφα άµεσα, συναφή µε την εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίανσης προνοιακών φορέων.
ε. Λαµβάνει υπόψη και συνεκτιµά εισηγήσεις διοικητικών, τεχνικών και οικονοµικών υπηρεσιών των κατά περίπτωση αρµοδίων
Υπουργείων, καθώς και εκθέσεις της Φορολογικής Διοίκησης.
3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
αποτελείται από:
α. Τον εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας, ως Πρόεδρο,
β. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε
αναπληρωµατικό µέλος έναν από τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,
γ. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αναπληρωµατικό µέλος έναν ανώτατο υπάλληλο
της οικείας Διεύθυνσης,
δ. τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του,
ε. ένα µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΤΕΙ Οικονοµικών Επιστηµών ή Δηµοσιονοµικού Δικαίου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προτείνεται
µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ζ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο
οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την ίδια την
Ένωση,
η. έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, που προτείνεται µε το αναπληρωµατικό του µέλος από την ίδια, και
θ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
ΑµεΑ,
που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από την ΕΣΑµεΑ µετά
από απόφαση του Δ.Σ. της.
4. Η θητεία των παραπάνω µελών του Παρατηρητηρίου είναι
τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών του Παρατηρητηρίου, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό ή την
υπόδειξη νέων µελών, όχι, όµως, περισσότερο από τρεις µήνες
από τη λήξη της.
5. Ως γραµµατέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας.
Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων στ’, ζ’, η’ και θ’ προτείνονται
εντός προθεσµίας ενός µηνός, που αρχίζει από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν παρέλθει άπρακτη
η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νοµίµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
6. Συµπληρωµατικός προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.
2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικώς από το Τµήµα
Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιηµένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
8. Στο Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισµοί, απολογισµοί, χρηµατοδοτήσεις από
κάθε πηγή, καθώς και στοιχεία που ανάγονται στη διοικητική διάρ-
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θρωση και στελέχωση, στον αριθµό των επωφελούµενων και στις
δράσεις του κάθε φορέα.
9. Οι υπαγόµενοι στο Παρατηρητήριο φορείς συµπληρώνουν
και αποστέλλουν αµελλητί τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο στοιχεία στο Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
10. Οι υπαγόµενοι στο Παρατηρητήριο φορείς υποχρεούνται σε
δηµόσια ετήσια λογοδοσία, µε ανάρτηση στο διαδίκτυο της δράσης τους και του οικονοµικού απολογισµού τους.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται τα λεπτοµερειακά θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 67
Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζοµένων
κατά κυρίου ναυαγίου
1. Στην περίπτωση που, κατ' εφαρµογή του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 έχει αναληφθεί από τον
Οργανισµό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.
2881/2001 (Α’16), τίµηµα από 1.6.2009 και εφεξής, ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων και επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων µέσω πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο Οργανισµός,
ενεργώντας για λογαριασµό του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας, υποχρεώνεται να αποδώσει εξ αυτού του
τιµήµατος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσεων κατά του κυρίου του
ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας εργαζοµένων στις ως
άνω εταιρείες µε κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ
(πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ-ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋπάρξασα µεταξύ τους σχέση εξαρτηµένης εργασίας, λόγω µη καταβολής σε αυτούς µισθών, επιδοµάτων, δώρων εορτών, αµοιβών
υπερωριακής απασχόλησης, αµοιβών για εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποζηµιώσεων απόλυσης, όπως οι
αξιώσεις αυτές προκύπτουν από την εφαρµογή των συµβάσεων
εργασίας και των γενικών εργατικών διατάξεων.
Η απόδοση στον δικαιούχο γίνεται µε την προσκόµιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα,
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου που θεµελιώνει την
υπαγωγή του εκάστοτε δικαιούχου στην παρούσα ρύθµιση, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3816/1958
(Α’32) και των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνουν µόνο απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικασθεί για την ανωτέρω πραγµατική και νοµική αιτία υπέρ των εργαζοµένων µε
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από την 1.6.2009 και µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Όµοιες απαιτήσεις, οι οποίες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τελούν σε εκκρεµοδικία,
ικανοποιούνται αφότου καταστούν τελεσίδικες. Από την παρούσα
ρύθµιση εξαιρούνται απαιτήσεις µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των ανωτέρω εταιρειών.
3. Οι αξιώσεις των εργαζοµένων αναγγέλλονται εντός 20 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος στον Οργανισµό. Μετά το
πέρας της προθεσµίας αυτής, ο Οργανισµός µέσα σε προθεσµία
10 ηµερών συντάσσει και αναρτά πίνακα απαιτήσεων που του
έχουν αναγγελθεί. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα ένστασης κατά
του πίνακα κατάταξης εντός 5 εργασίµων ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού, οι οποίες καλούνται να αποφανθούν
εγγράφως και αιτιολογηµένα εντός 5 εργασίµων ηµερών. Στη συνέχεια συντάσσεται και αναρτάται οριστικός πίνακας απαιτήσεων.
Η καταβολή ξεκινάει και ολοκληρώνεται την τελευταία εβδοµάδα
του ίδιου µήνα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται συµµέτρως, ανάλογα µε το µέγεθος της κάθε
απαίτησης.
4. Σε περίπτωση που το αναληφθέν από τον Οργανισµό τίµηµα
δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων της παραγράφου 1, αθροίζεται και το κατ' εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 κατατεθειµένο στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων τίµηµα, µέχρι του ύψους της συµ-
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πλήρωσης του καταβλητέου ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση, η
καταβολή διενεργείται µε εντολή του αρµοδίου συµβολαιογράφου
και επάγεται την απόσβεση των εκ της εργασιακής σχέσης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος κατατάσσονται µε προνόµιο β’ τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α’32).
Άρθρο 68
1. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’32) αντικαθίσταται ως εξής:
«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 ή να ρυθµίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθµίσεως οφειλών διατάξεις 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.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν και για
όσες αιτήσεις ρύθµισης έχουν υποβληθεί µε τις διατάξεις του ν.
4321/2015 εντός της οριζόµενης προθεσµίας.
Άρθρο 69
H παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993, εφαρµόζεται αναλόγως και για το ασφαλισθέν µετά την 1.1.1993 προσωπικό των
άρθρων 5 και 6 του ν. 924/1979, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον
το εν λόγω προσωπικό έχει επιλέξει ως φορέα ασφάλισης τους
κλάδους του Ε.Τ.Α.Α.. Η παρούσα ρύθµιση καταλαµβάνει και τις
ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστηµα από
1.1.2014 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 70
1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4329/2015 (Α’53)
για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθµισης,
παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Ιουλίου 2015. Η παράταση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015.
2. Η παράταση της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύει για
οφειλές που προέρχονται από µισθώµατα ακινήτων ιδιοκτησίας
των Φ.Κ.Α..
Άρθρο 71
Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση µόνιµη µεταφορά έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, από το δήµο στον οποίο κυκλοφορεί σε έτερο δήµο επιλογής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. εντός της ίδιας
περιφερειακής ενότητας, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
Ο ιδιοκτήτης που αιτείται τη µόνιµη µεταφορά πρέπει να έχει:
1. Χαρακτηρισθεί βάσει της κείµενης νοµοθεσίας ανάπηρος, από
κοινή νόσο ή τραυµατισµό, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 2. Κατέχει το µεταφερόµενο Ε.Δ.Χ. για διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών
πριν αιτηθεί τη µεταφορά σύµφωνα µε την κατωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία. 3. Είναι δηµότης και µόνιµος κάτοικος του δήµου
στον οποίο επιθυµεί να µεταφερθεί, για διάστηµα τουλάχιστον 10
ετών πριν αιτηθεί τη µεταφορά. Ειδικότερα, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης
υποβάλλει στον οικείο Περιφερειάρχη αίτηση για την εφαρµογή
της παρούσας ευεργετικής διάταξης εκείνος δε, σε περίπτωση
που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδει κατά δέσµια
αρµοδιότητα εντός 30 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος
απόφαση αλλαγής έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σύµφωνα µε το
υποβληθέν αίτηµα.
Άρθρο 72
1. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύµβασης ή διαιτητικής απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για
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ένα εξάµηνο και εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που
προσλαµβάνονται στο διάστηµα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαµήνου, οι υφιστάµενοι όροι εργασίας εξακο- λουθούν να ισχύουν
µέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας.
2. Η ισχύς της από 26 Μαρτίου 2014 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι την
30ή Σεπτεµβρίου 2015, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν
έχει συναφθεί νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Άρθρο 73
Η προθεσµία της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 27 του
ν. 4325/2015 (Α’47) παρατείνεται κατά δύο (2) µήνες από την
ηµέρα λήξης της.
Άρθρο 74
1.Α. Οι προθεσµίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α’74) παρατείνονται µέχρι 31.12.2015.
Β. Μόνιµοι υπάλληλοι, καθώς και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που διαλύονται, δύνανται µε
αίτησή τους να µεταταγούν ή µεταφερθούν µε την ίδια σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε Οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτείας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.
Η µετάταξη ή µεταφορά γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε
κενή οργανική θέση ή σε συνιστώµενη προσωποπαγή, η οποία καταργείται µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.
Για το προσωπικό που µετατάσσεται ή µεταφέρεται µε το παρόν
άρθρο εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του
άρθρου 13 του ν. 4109/2013 (Α’16).
Άρθρο 75
1. Στο άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 1482/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, προστίθεται εδάφιο 2 µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Ο ναυτικός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε οριστικά από το
Ν.Α.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 4 του π.δ. 913/1978 και
ανήκε σε πλήρωµα πλοίου υπό ελληνική σηµαία ή ασφαλιστικά
συµβεβληµένου µε το Ν.Α.Τ., ή η οικογένειά του σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου από εργατικό ατύχηµα, θεµελιώνει δικαίωµα λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), χωρίς να απαιτείται
η συµπλήρωση ορισµένου χρόνου στην ασφάλιση του Κλάδου
αυτού. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ. λόγω
ναυτικού εργατικού ατυχήµατος περιλαµβανόµενων και των συντάξεων χηρείας, ως χρόνος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. λαµβάνεται
υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίστηκε από το Ν.Α.Τ., για
τη χορήγηση της κύριας σύνταξης. Οι σχετικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται αναλόγως και στον Κ.Ε.Α.Ν..
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφιση του παρόντος
νόµου.
3. Το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1482/1984, όπως ίσχυε µέχρι την
ψήφιση του παρόντος, αναριθµείται σε άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο 1.
Άρθρο 76
Η προθεσµία αναστολής λήψης αναγκαστικών µέτρων της
παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (Α’170), όπως παρατάθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4267/2014, παρατείνεται
µέχρι τις 30.6.2017. Η παράταση ισχύει για επιχειρήσεις που είναι
σε συνεχή λειτουργία µε απασχόληση προσωπικού από 1.1.2011
και εφεξής και καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Η διάταξη δεν έχει εφαρµογή αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι
η επιχείρηση συνδέεται, µέσω εγκαταστάσεων, µελών διοίκησης,
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προσωπικού, κεφαλαίων ή άλλο τρόπο µε άλλη επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στους ίδιους τοµείς και δηµιουργεί οφειλές.
Άρθρο 77
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου οι υπ’ αριθµ. Α40580/3128 («Δωρεάν µετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίµων ανέργων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς») και
Α-40569/3119 («Κατ’ εξαίρεση δωρεάν µετακίνηση επιβατικού
κοινού µε τα µέσα του Οµίλου ΟΑΣΑ») κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (Β’1293).
Άρθρο 78
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..........................................2015
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1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

11. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

13. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ

14. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Στρατούλη, ψηφίστηκε ένα πολύ καλό νοµοσχέδιο σήµερα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να
είστε καλά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θέλω να πιστεύω ότι όλα για τα οποία δεσµευθήκατε σε βουλευτικές τροπολογίες και σε παρατηρήσεις των εισηγητών των κοµµάτων, θα
έρθουν σύντοµα στη Βουλή για ψήφιση. Για κάποιες δεσµευθήκατε ότι µέσα σε ένα µήνα θα τις φέρετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.40’ λύεται η συνεδρίαση και η Διάσκεψη των Προέδρων που θα ακολουθήσει, σύµφωνα µε την απόφαση της Ολοµέλειας, θα αποφασίσει για τις
ηµέρες και τις ώρες των προσεχών συνεδριάσεων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

