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Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 16 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.08’ 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.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια
διάταξη, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 2ο Λύκειο Καισαριανής.
Σας καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων».
Υπενθυµίζω ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, αν δεν απατώµαι, η
οποία θα γίνει περίπου στις 12.00’.
Αυτό σηµαίνει ότι, όπως είχαµε συµφωνήσει από χθες, τουλάχιστον µέχρι τις 12:00’ συνεχίζεται ο κατάλογος από εκεί που
σταµάτησε χθες µε συναδέλφους που είχαν εγγραφεί να µιλήσουν επί της αρχής.
Μετά την ψηφοφορία στις 12:00’, που θα ξεκινήσει εκ των
πραγµάτων, όπως έχει αποφασίσει οµόφωνα η Διάσκεψη των
Προέδρων, η συζήτηση επί των άρθρων, τυπικά όποιοι συνάδελφοι θέλουν να εγγραφούν στα άρθρα, θα µπορούν να εγγραφούν
κατά τη διάρκεια οµιλίας των δύο πρώτων οµιλητών. Όµως, µε
νέα συνεννόηση που θα κάνουµε µε εσάς, µε την Ολοµέλεια, θα
δούµε αν θα συνεχίσουµε και εξαντλήσουµε τον κατάλογο που
υπάρχει από χθες, αλλά και αυτόν µε τους νέους συνάδελφους
που θα εγγραφούν, αν και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία
είναι αυτοί που µίλησαν χθες. Οπότε έτσι ίσως να µην προκύψει
και πρόβληµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι εγγεγραµµένοι εκατόν ένας Βουλευτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εν πάση περιπτώσει,

αυτό θα το δούµε αµέσως µετά την ονοµαστική ψηφοφορία
γύρω στη 13:00’, ώστε να ικανοποιηθούν διά οµιλίας όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Κώστας Καραµανλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι µεγάλος αριθµός οµιλητών ιδιαίτερα
από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης έχει αυτές τις δύο µέρες αναφερθεί στη βασική αντίφαση της Κυβέρνησης,. Διότι άλλα έλεγε
προεκλογικά και τελικά άλλα πράττει µετεκλογικά. Μάλιστα, αν
κάποιος διάβαζε όσα έλεγε ο κ. Τσίπρας σε αυτήν εδώ την Αίθουσα στις 8 Φεβρουαρίου και το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα, δεν θα µπορούσε να πιστέψει ότι αυτές οι πολιτικές θέσεις αναπτύχθηκαν στην ίδια χώρα µε µόλις οκτώ µήνες διαφορά
και -το πιο απίστευτο!- από την ίδια Κυβέρνηση!
Τον Φεβρουάριο, λοιπόν, τι είχαµε; Είχαµε έναν ανέµελο Πρωθυπουργό -και το τονίζω αυτό! -έναν Πρωθυπουργό που δεν είχε
καν τη δικαιολογία να λέει ότι βρίσκεται πλέον στην αντιπολίτευση, να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες, από το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ µέχρι την αύξηση της κατώτατης
σύνταξης στα 750 ευρώ, για να αναφέρω µόνο δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Σήµερα τι συµβαίνει; Σήµερα έχουµε
πλέον µία Κυβέρνηση κι έναν Πρωθυπουργό ο οποίος µας φέρνει
να ψηφίσουµε την απαρχή ενός τρίτου σκληρότερου µνηµονίου.
Αυτή, όµως, κύριοι Βουλευτές, δεν είναι η µόνη αντίφαση της
κυβερνητικής Πλειοψηφίας, διότι πριν από έναν χρόνο οι µακροοικονοµικές προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας
ήταν πολύ διαφορετικές. Και θα µου επιτρέψετε εδώ να αναφερθώ σε ένα συγκριτικό στοιχείο. Το τελευταίο τρίµηνο του
2014 η ελληνική οικονοµία αναπτυσσόταν µε το –έστω- αναιµικό
0,8%, έπειτα από έξι χρόνια πολύ µεγάλης ύφεσης.
Το τελευταίο τρίµηνο του 2015 η πρόβλεψη είναι να έχουµε
µια ύφεση της τάξεως του 5%, έτσι ώστε να καταλήξουµε στο
2015 να έχουµε για όλον τον χρόνο ύφεση 2,3%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, παρέλαβε µία οικονοµία η οποία σιγά-σιγά
άφηνε τα χειρότερα πίσω της και είχε έστω και αυτήν την πολύ
µικρή ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι παρέλαβε και µερικά πλεονάσµατα. Θα µπορούσε, λοιπόν, αν είχε συνεχίσει σε αυτόν τον
ίδιο δρόµο του εξορθολογισµού και δεν είχε ακολουθήσει τον
δρόµο του λαϊκισµού, να διορθώσει τις αδικίες που είχαν γίνει
στα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα και να µειώσει ακόµα και τη
φορολογία. Αντί γι’ αυτό, σήµερα η Κυβέρνησή σας επικυρώνει
τη µεγαλύτερη φορολογική επιδροµή που έχει βιώσει ο τόπος.
Πώς άλλαξαν, όµως, όλα αυτά; Μεσολάβησε η περήφανη διαπραγµάτευση του κ. Τσίπρα που θα άλλαζε όχι µόνο την Ελλάδα,
αλλά και όλη την Ευρώπη. Συνεχίσαµε µε την κωµικοτραγική
ιστορία του δηµοψηφίσµατος στο οποίο οι Έλληνες ψήφισαν ένα
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περήφανο «όχι», για να πάρουν τελικά µετά από λίγες εβδοµάδες
ένα σκληρό «ναι». Και, βέβαια, ακολούθησαν οι εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον κατάφερε και
κέρδισε µία µεγάλη και περήφανη νίκη.
Όσοι, όµως, στην Κυβέρνηση µε αλαζονεία νοµίζουν ότι στις
εκλογές πήραν άφεση αµαρτιών, καλό είναι να παραδειγµατιστούν και από την πορεία άλλων κοµµάτων που δείχνει ότι ο ελληνικός λαός, έστω και µετά από κάποιο διάστηµα, δεν ξεχνάει
τα λάθη που κάνουν οι κυβερνήσεις.
Το κοντέρ, λοιπόν, δεν µηδενίζει µετά από κάθε εκλογή. Το πολιτικό σας κεφάλαιο δεν είναι ατελείωτο και πολύ φοβάµαι ότι
έχετε ήδη ξοδέψει ένα µεγάλο µέρος αυτού. Και το ξοδεύετε, αν
µου επιτρέπετε, αναιρώντας κυνικά όλα αυτά τα οποία λέγατε
πριν από λίγους µήνες.
Η πρώτη Κυβέρνηση της Αριστεράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πήγε από την αύξηση της κατώτατης σύνταξης στη µείωση τελικά όλων των συντάξεων, από το «κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη» στις κατασχέσεις θυρίδων και άνοιξε τη συζήτηση για
πώληση δανείων στα λεγόµενα distressed funds. Από το κίνηµα
«Δεν πληρώνω» στην αύξηση των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής
µεταφοράς και από τις κραυγές για ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, µε τα βροντερά σας «όχι» για κάθε ξένη επένδυση στις
απόπειρες για άρον-άρον ιδιωτικοποιήσεις, προφανώς για να αλλάξετε το καπιταλιστικό σύστηµα από µέσα.
Ξεχάσατε, λοιπόν, εντελώς τη ρητορική που σας έφερε µε
τόση ευκολία και άκοπα στα κυβερνητικά έδρανα. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτοαναιρέσατε µε αυτόν τον τρόπο την εικόνα της κοινωνικά ευαίσθητης Αριστεράς.
Σε ένα, όµως, ήσασταν συνεπείς και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να
σας το αναγνωρίσουµε. Συνεπείς, βέβαια, όχι µε αυτά που λέγατε, αλλά µε αυτά που ως γνήσιοι αριστεροί πιστεύετε. Ήσασταν συνεπείς στους περισσότερους φόρους, γιατί τόσα χρόνια,
µε όλα αυτά που έλεγε η Αριστερά στην Ελλάδα, κοντεύαµε κι
εµείς στην κεντροδεξιά να ξεχάσουµε τι σηµαίνει αριστερή οικονοµική πολιτική. Και αυτό που σηµαίνει τελικά είναι περισσότεροι
φόροι, γιατί απλούστατα η Αριστερά ποτέ δεν πίστεψε στην παραγωγή πλούτου, δεν πίστεψε στο πώς δηµιουργείται ανάπτυξη
από ξένες επενδύσεις.
Το µόνο στο οποίο φαίνεται ότι τελικά πιστεύετε, είναι η άγρια
φορολογία. Κι έτσι έχουµε την αύξηση του ΕΝΦΙΑ, την αύξηση
της φορολογίας στα νησιά, την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την αύξηση της
φορολογίας στους αγρότες. Είναι, λοιπόν, αυτή µια συνεπής αριστερή πολιτική. Δεν ξέρω, βέβαια, αν είναι και εθνικά υπερήφανη.
Τα υφεσιακά µέτρα, τα οποία φέρνετε σήµερα, οδηγούν, σύµφωνα µε τις δικές σας προβλέψεις που κατέθεσε ο κ. Τσακαλώτος στο προσχέδιο του προϋπολογισµού, σε ύφεση 2,3% για το
2015 και 1,3% για το 2016, σε αύξηση της ανεργίας, αύξηση των
ελλειµµάτων, εκτόξευση του χρέους στο δυσθεώρητο 193% του
ΑΕΠ.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, δεν έχει καµµία άλλη επιλογή από
το να καταψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο, διότι δεν µπορεί να στηρίξει πολιτικές µιας Κυβέρνησης που οδηγούν τη χώρα µε µαθηµατική ακρίβεια στην ύφεση, στην αύξηση της ανεργίας και
τελικά στην εθνική µιζέρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ και για το ακριβές του χρόνου.
Ακολουθεί ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Παραστατίδης και αµέσως µετά ο κ. Δηµήτριος Εµµανουηλίδης.
Ορίστε, κύριε Παραστατίδη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή από τις
µέχρι τώρα τοποθετήσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης
ακούµε πολιτική κριτική και ελάχιστη αναφορά στο περιεχόµενο
του σηµερινού πολυνοµοσχεδίου, θα µου επιτρέψετε κι εµένα να
προσαρµόσω την οµιλία µου ανάλογα. Εξάλλου, οι συνάδελφοι
που προηγήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αναφερθεί διεξοδικά και
αναλύσει το περιεχόµενο του πολυνοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας βρίσκεται στο πιο
κρίσιµο σταυροδρόµι της σύγχρονης ιστορίας της. Η οικονοµία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και η κοινωνία έχουν βάναυσα πληγωθεί από την πενταετή πολιτική των µνηµονίων που εφαρµόστηκαν.
Οι πολιτικές των προηγούµενων πέντε ετών ήταν αυτές οι
οποίες διέλυσαν τα µικροµεσαία στρώµατα, όπως τους µισθωτούς και συνταξιούχους, τους επαγγελµατίες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αποβιοµηχανοποιήθηκε πλήρως η χώρα µε
αποτέλεσµα την πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας. Έγινε πλήρης απορρύθµιση της αγοράς και των εργασιακών σχέσεων.
Και για όλα αυτά, κύριοι της Αντιπολίτευσης, κατηγορείτε την
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν µπόρεσε µέσα στους επτά
µήνες να αντιµετωπίσει όλη αυτήν την κατάσταση. Συνεχίζετε
αυτήν την τακτική και σήµερα, τη στιγµή, µάλιστα, που ο ελληνικός λαός στις πρόσφατες εκλογές, µε τις επιλογές που έκανε,
σας έδωσε την απάντησή του. Αν µη τι άλλο αυτό θεωρείται πολιτική υποκρισία και θράσος.
Είναι εκπληκτικό και αποτελεί κοροϊδία, θα έλεγα, η άποψη
πως, «ψηφίσαµε τη συµφωνία για την ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας, αλλά δεν ψηφίζουµε το περιεχόµενο της συµφωνίας
αυτής», θαρρείς πως η συµφωνία είναι κενή περιεχοµένου και
πως η παραµονή της χώρας στο ευρώ και την ευρωζώνη δεν περνάει µέσα από τα µέτρα που περιλαµβάνει αυτή. Δηλαδή, αν σήµερα δεν ψηφιστούν τα µέτρα, διασφαλίζεται η ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας; Προφανώς όχι.
Είναι, λοιπόν, σοβαρό επιχείρηµα αυτό; Πώς πιστεύετε θα κρίνουν οι πολίτες τις θέσεις σας αυτές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµασταν µάρτυρες της σκληρής µάχης που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της
διαπραγµάτευσης, προκειµένου να αλλάξει τους όρους και τις
δεσµεύσεις των προηγούµενων συµφωνιών. Μάλιστα, ήταν µια
προσπάθεια, η οποία έγινε σε ένα περιβάλλον εχθρικό, σε ένα
περιβάλλον οικονοµικής ασφυξίας και πολιτικού εκβιασµού, το
οποίο διαµορφώθηκε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας τα προηγούµενα χρόνια, µε µια σειρά υπογραφών και δεσµεύσεων, θέτοντας έτσι τη χώρα υπό οµηρία.
Αυτήν την κατάσταση καλείται η σηµερινή Κυβέρνηση να διαχειριστεί µέσα από µια συµφωνία την οποίαν, είναι αλήθεια, µας
επέβαλαν. Είναι µια συµφωνία αναντίστοιχη µε την επιθυµία της
Κυβέρνησης και του λαού.
Ακούµε το τελευταίο διάστηµα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας
να ισχυρίζονται –κάνοντας δήθεν αυτοκριτική- πως κάνανε και
λάθη στη διαχείριση της πολιτικής των µνηµονίων. Δυστυχώς, για
εσάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, οι επιλογές αυτές δεν έγιναν από λάθος εκτιµήσεις, αλλά ήταν συνειδητές επιλογές, καθότι συνδέονται µε την ιδεολογική φυσιογνωµία της πολιτικής
σας.
Ακούµε καθηµερινά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, συνεπικουρούµενα και από ορισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, να
λένε πως έρχονται µέτρα και φόροι που θα πλήξουν τον πληθυσµό της χώρας. Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι αυτά µέτρα που έρχονται κι ας ξαναθυµηθούµε ποιοι τα επέβαλαν.
Εσείς δεν ήσασταν αυτοί που κάνατε τις περικοπές στους µισθούς και στις συντάξεις κατά 40%, ναι ή όχι; Εσείς δεν ήσασταν
αυτοί που υπογράψατε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµατος στις επικουρικές, ναι ή όχι; Εσείς δεν καταργήσατε τον δέκατο τρίτο και
δέκατο τέταρτο µισθό, ακόµη και στους συνταξιούχους αγρότες,
ναι ή όχι; Εσείς δεν κάνατε την αύξηση της φορολογίας; Εσείς
δεν επιβάλατε τον ΕΝΦΙΑ, ναι ή όχι; Εσείς δεν ρηµάξατε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και των οργανισµών µέσω
του PSI και των δοµηµένων οµολόγων; Βέβαια, αποκαταστήσατε
µόνο τις τράπεζες µέσω της ανακεφαλαιοποίησης ενώ τους µικροοµολογιούχους και τα ασφαλιστικά ταµεία όχι.
Εσείς δεν δηµιουργήσατε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας µε
την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων; Εσείς δεν φροντίσατε να κλείσουν τριακόσιες χιλιάδες εµπορικά καταστήµατα
οδηγώντας στην ανεργία τουλάχιστον δύο εκατοµµύρια εργαζόµενους; Εσείς δεν αυξήσατε το χρέος στο 180% του ΑΕΠ και την
ύφεση στο 25%; Εσείς δεν αποδιοργανώσατε τη λειτουργία των
νοσοκοµείων. Όλα αυτά τα µέτρα που επικαλείστε όπου σταθείτε
και όπου βρεθείτε, εσείς δεν τα επιβάλλατε;
Ευτυχώς, ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά την πολιτική
σας, τις επιπτώσεις της οποίας έχει υποστεί. Γι’ αυτό και δεν σας
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εµπιστεύθηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στις πρόσφατες εκλογές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, την προηγούµενη εβδοµάδα µε τις προγραµµατικές του δηλώσεις σκιαράφησε µε απόλυτη σαφήνεια
τους άξονες και το στίγµα της πολιτικής που θα ακολουθήσει η
Κυβέρνηση σε βάθος τετραετούς θητείας.
Είναι, λοιπόν, προφανές, πως σήµερα χρειάζεται να πάµε την
Ελλάδα µπροστά. Αυτό, όµως, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να
τελειώνουµε µε όλες αυτές τις εκκρεµότητες, πολλές από τις
οποίες προέρχονται από δεσµεύσεις προηγούµενων προγραµµάτων που δεν υλοποιήθηκαν –και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε- πόσο µάλλον όταν δεν υπάρχουν σήµερα εναλλακτικές
λύσεις λόγω των πολιτικών των προηγούµενων χρόνων.
Παράλληλα µε την ψήφιση και την εφαρµογή των συµφωνηθέντων, θα πρέπει να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε άµεσα
αντίµετρα προκειµένου να αµβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις,
όπως είναι το ασφαλιστικό, η φορολογία των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Θα
πρέπει να τολµήσουµε δηµοκρατικές τοµές και παρεµβάσεις για
την πάταξη της φοροδιαφυγής, της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Πάνω απ’ όλα, όµως, απαιτείται να προχωρήσουµε στην πραγµατική µεταρρύθµιση του κράτους και στην επανεκκίνηση της οικονοµίας µε βάση την παραγωγική ανασυγκρότηση, την
προστασία της εργασίας, την υποστήριξη των παραγωγικών και
κοινωνικών δυνάµεων, χτίζοντας ένα καλύτερο µέλλον κυρίως
για τη νέα γενιά.
Οι αλλαγές αυτές απαιτούν ενεργή συµµετοχή της κοινωνίας,
απαιτούν ισχυρή και αδέσµευτη κυβέρνηση, που να έχει το πολιτικό και ηθικό ανάστηµα να αγωνιστεί και να συγκρουστεί µε τα
µεγάλα συµφέροντα, να µεταρρυθµίσει τις δοµές του κράτους,
να στηρίξει την κοινωνία να επιβάλει τη δίκαιη κατανοµή των
βαρών και να επανεκκινήσει την οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει τη διάθεση αλλά και τη βούληση
να τα πράξει όλα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω, ότι θα
πρέπει όλοι να συµβάλουµε, ο καθένας µε τον τρόπο του, ώστε
να ορθοποδήσει η χώρα µας και να τελειώνουµε µε τον εφιάλτη
της φτώχειας και της ανεργίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε πως το σήµερα µπορεί να ανήκει σε
µας, αλλά το αύριο ανήκει στα παιδιά και τα εγγόνια µας, ανήκει
στις επόµενες γενιές. Στην προσπάθεια αυτή για την ανόρθωση
της χώρας θα πρέπει να µεγιστοποιήσουµε τα όποια πλεονεκτήµατα της συµφωνίας αυτής και να ελαχιστοποιήσουµε τα αρνητικά της σηµεία. Και αυτό µπορεί να επιτευχθεί, διότι ο σηµερινός
Πρωθυπουργός, µε τη σκληρή διαπραγµάτευση που έκανε, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες, όπως το ελάχιστο πρωτογενές πλεόνασµα, την έναρξη της συζήτησης αποµείωσης του
χρέους και ενός σηµαντικού πακέτου στήριξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά είναι, αν θέλετε, τα κλειδιά της προοπτικής για ανάκαµψη
της οικονοµίας και επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, κάτι
που έλειπε από τις προηγούµενες συµφωνίες και τα µνηµόνια
που εφαρµόστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ, κλείστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Και αυτή, αν θέλετε, είναι η διαφορά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
δεν είναι θέµα ανοχής. Βρισκόµαστε στον αριθµό τριάντα ένα και
έχουν γραφτεί εκατό συνάδελφοι. Εάν οι εβδοµήντα παίρνουν
από ενάµισι λεπτό, είναι εκατό λεπτά, δηλαδή µιάµιση ώρα. Εγώ
δεν έχω κανένα πρόβληµα να καθίσω εδώ όσο θέλετε. Όµως, εάν
θέλετε να υπάρχει αλληλοσεβασµός µεταξύ µας, σας παρακαλώ
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πολύ στα επτά λεπτά να έχει τελειώσει η οµιλία του όποιου αγορητή από το οποιοδήποτε κόµµα, αλλιώς θα µείνουν συνάδελφοι
χωρίς να µιλήσουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ο επόµενος συνάδελφος είναι ο κ. Δηµήτριος Εµµανουηλίδης
και ακολουθούν ο κ. Σεβαστάκης και ο κ. Βαγιωνάς.
Ορίστε, κύριε Εµµανουηλίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Γιώργος Σεφέρης στο ποίηµά του «Ένας γέροντας στην
ακροποταµιά» θα µας πει: «Αν είναι ανθρώπινος ο πόνος, δεν είµαστε άνθρωποι µόνο για να πονάµε». Πολύ περισσότερο, συµπληρώνω, δεν είµαστε άνθρωποι για να κάνουµε τους άλλους να
πονούν.
Η Αριστερά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν ήρθε σε αυτά
τα έδρανα για να µοιράσει πόνο και δυστυχία σε έναν προδοµένο
λαό. Ήρθε για να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε στο σώµα
του η σαραντάχρονη καταστροφική για τον λαό και τη χώρα πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Με ανερµάτιστες πολιτικές τα δύο κόµµατα αντιλαµβάνονταν
την εξουσία ως πεδίο λαφυραγώγησης, µε αποτέλεσµα να οδηγούν την κοινωνία και τη χώρα στου κακού τη σκάλα. Όλα τα µεταπολιτευτικά χρόνια µε έλλειµµα πολιτικής σοβαρότητας, µε
αυτοσκοπό την πολιτική τους επιβίωση παγίδευσαν τον λαό µας
σε µια εικονική πραγµατικότητα επίπλαστης ευµάρειας, υποθηκεύοντας το µέλλον του και το µέλλον των παιδιών του.
Και ήρθε το 2009, χρονιά που ξύπνησε ο λαός µας από το απατηλό όνειρο για να βρεθεί αντιµέτωπος µε έναν κοινωνικό
εφιάλτη, τον εφιάλτη του υπέρογκου δηµόσιου χρέους και της
εθνικής χρεοκοπίας. Η εθνική χρεοκοπία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν προέκυψε ως ένα στιγµιαίο καταστροφικό φαινόµενο
της φύσης, όπως ο σεισµός. Ήταν αποτέλεσµα µιας εγκληµατικής σε βάρος του τόπου σαραντάχρονης πολιτικής, όπου κυριαρχούσε η διαπλοκή και η διαφθορά. Έτσι εκόντες οι τότε
κυβερνώντες, άκοντες οι συνέλληνες, οδηγήθηκαν στη µνηµονιακή δίνη. Οι δύο κυρίως ένοχοι του πολιτικού συστήµατος,
κάτω από το βάρος των δηµόσιων αµαρτηµάτων τους, δέχονταν
αναντίρρητα τις επιταγές των δανειστών στη λογική του ουδείς
αναµάρτητος και του «ναι σε όλα», ρίχνοντας τον λαό µας σε
έναν σύγχρονο κοινωνικό Καιάδα.
Ο λαός µας ζώντας καθηµερινά τον κοινωνικό εφιάλτη, πεπεισµένος ότι δεν υπάρχει σταµατηµός στον κοινωνικό κατήφορο,
στις εκλογές του Γενάρη του ’15 απόθεσε τις ελπίδες του στον
ΣΥΡΙΖΑ, αναθέτοντάς του την ευθύνη της διαχείρισης της συλλογικής του τύχης. Το συλλειτουργούν ευρωπαϊκό και ντόπιο νεοφιλελεύθερο κατεστηµένο στήνει από την πρώτη στιγµή την
παγίδα της σύντοµης αριστερής παρένθεσης. Ο λαός ακυρώνει
αυτό το σχέδιο και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του µε την εκλογή
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ κατά τις εκλογές της 20ης του Σεπτέµβρη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν κατά τον Διονύσιο Σολωµό
εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό, θα πρέπει ετούτες τις κρίσιµες για
τον τόπο µας στιγµές να µιλήσουµε αληθινά. Βρισκόµαστε ίσως
στην πιο κρίσιµη µεταπολιτευτική στιγµή. Η ψήφιση των µνηµονιακών δεσµεύσεων απ’ όλα σχεδόν τα πολιτικά κόµµατα αποτελεί πραγµατικότητα. Οι όροι του µνηµονίου είναι εν πολλοίς
κοινωνικά αδυσώπητοι. Η τιµωρητική συµπεριφορά του ευρωπαϊκού διευθυντηρίου σε βάρος ενός υπερήφανου λαού αποτυπώνεται ανάγλυφα µέσα στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας επίγνωση της κοινωνικής και ιστορικής ευθύνης, εκείνη τη δραµατική ολονυχτία της 12ης προς τη 13η Ιουλίου, µπροστά στο δίληµµα µιας ασύντακτης εξόδου, στην οποία
τον εξωθούσαν ο Σόιµπλε µε την παρέα του, µιας εξόδου που µε
βεβαιότητα θα άνοιγε τον κύκλο µιας εθνικής τραγωδίας από τη
µια και από την άλλη ενός σκληρότατου κοινωνικού συµβολαίου,
επέλεξε την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης. Επωµίστηκε το
δύσκολο έργο της διασφάλισης από τη µια της κοινωνικής συνοχής και από την άλλη την ανασυγκρότηση της οικονοµίας που
οδηγεί στην ανάπτυξη της χώρας. Κι ερχόµαστε στο σήµερα,
που καλούµαστε να ψηφίσουµε δεκαπέντε προαπαιτούµενα της
υλοποίησης της συµφωνίας της 14ης Αυγούστου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γνωρίζουµε το κοινωνικό φορτίο
που έχουµε επωµιστεί. Έχουµε ωστόσο την πεποίθηση πως µόνο
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η Κυβέρνησή µας έχει τα απαιτούµενα πολιτικά και κοινωνικά
εχέγγυα, ώστε µε τα παράλληλα µέτρα που είναι αποφασισµένη
να πάρει να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, την απαραίτητη
προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από το τέλµα της ύφεσης.
Όσον αφορά τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τους αφήνουµε να περιπλανηθούν στον λαβύρινθο των πολιτικών τους
αδιεξόδων. Τους αφήνουµε στην κρίση του λαού µας, που αντιλαµβάνεται το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει µε
το να ψηφίζουν από τη µια τη συµφωνία στο σύνολό της και από
την άλλη να καταψηφίζουν τα συνοδευτικά του µνηµονίου µέτρα,
δείγµα του πολιτικού αυτοεγκλωβισµού στον οποίο έχουν περιέλθει.
Η Κυβέρνηση έχει τη γνώση και κυρίως τη θέληση να οδηγήσει
την κοινωνία στο ξέφωτο της εθνικής προκοπής. Έχει επίγνωση
πως το εγχείρηµα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι, ωστόσο, η
µοίρα της Αριστεράς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να καλείται
για τα δύσκολα. Η Αριστερά και σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή θα
τα καταφέρει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Δηµήτριος Σεβαστάκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Αυτό το τριήµερο που συζητάµε
χαρακτηρίζεται από µία µεγάλη πολιτική αµηχανία. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αφοµοιώσει –και νοµίζω ότι σε έναν βαθµό
το κάνει, συγκροτώντας και συνθέτοντας ή επιδεικνύοντας ένα
αρκετά ισχυρό πολιτικό σφρίγος- τα νέα ρεύµατα σκέψης που
εκκινούν από τη σοσιαλδηµοκρατία, τις σοσιαλιστικές και σοσιαλγενείς τάσεις, την οικολογία και έναν αριστερό ευρωπαϊσµό,
τόσο δηµιουργεί µία αµηχανία στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις
που εξηγείται και από το γεγονός ότι βρίσκονται σε µετάβαση.
Έτσι, δεν µπορούν να εισφέρουν κριτικά, µε ουσιώδεις παρατηρήσεις ή δεν το κάνουν µε τη δύναµη και την ένταση που πρέπει στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Πάρα πολύ µεγάλο µέρος του
λόγου και της επιχειρηµατολογίας εξαντλείται στο «τι λέγατε»,
«τι κάνατε» ή «τι αναγκαστήκατε να κάνετε».
Ευχαριστώ πολύ! Το ερώτηµα είναι στο επόµενο βήµα. Το
ερώτηµα τίθεται στην επόµενη στιγµή: Τι πρέπει να γίνει υπό τις
συνθήκες που ζούµε; Τι µπορεί να γίνει υπό τις ταµειακές και πολιτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούµε; Εκεί πρέπει να
υπάρξει εισφορά και εκεί να τεκµηριωθεί η κριτική.
Δείγµα αυτής της αµηχανίας είναι και το ότι πάρα πολλοί ενδιαφέροντες τελεστές και ιδεολογικοί φορείς της συµµόρφωσης,
της µνηµονιακής αντίληψης, της στρατηγικής ενσωµάτωσης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τους όρους των προγενέστερων κυβερνήσεων, αναπολούν µία µεταφυσική και αφηρηµένη Αριστερά. Ξαφνικά, πάρα πολλοί αναπόλησαν την Αριστερά του
ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε.
Νοµίζω ότι όλα αυτά τα δείγµατα µίας ευρύτερης πολιτικής
αµηχανίας συγκροτούν αυτό που έχουµε σαν κεντρικό µας πρόβληµα, δηλαδή το ότι δεν µπορούµε να δώσουµε εύκολες απαντήσεις και πρέπει να δουλέψουµε για να δώσουµε εύκολες
απαντήσεις.
Το νοµοσχέδιο έχει προβλήµατα και τα βλέπουµε. Κατ’ αρχάς,
θα έλεγα ότι δεν έχει έναν ιδεολογικό κορµό, µία συνοχή, ακόµα
και µια εργαλειακή συνοχή. Νοµίζω ότι αιχµαλωτίζεται από τα
φαντάσµατα προγενέστερων ρυθµίσεων. Ένα µέρος του νοµοσχεδίου κουβαλά τα φαντάσµατα προγενέστερων νοµοθετικών
κατασκευών. Αυτό του δηµιουργεί µία εσωτερική αδυναµία.
Πολλοί συνάδελφοι από όλες τις πλευρές της Βουλής έχουν
εντοπίσει προβλήµατα του νοµοσχεδίου που θα µπορούσαν να
βελτιωθούν και που ο Υπουργός και η Κυβέρνηση έχουν δεσµευτεί ότι θα τα δουν. Για παράδειγµα, υπάρχει διαφορά στη φορολόγηση µε ΕΝΦΙΑ µίας ατοµικής επιχείρησης σε σχέση µε την
Α.Ε. ή την Ε.Π.Ε.. Υπάρχει µία ανισότητα. Θα το δουν, είπαν.
Υπάρχουν και άλλοι εντοπισµοί.
Έχει θετικά στοιχεία, όπως η προσπάθεια ελέγχου των εξόδων
ή της ενοποίησης σε ένα ενιαίο οικονοµικό σώµα όλων των
πόρων, ένα θησαυροφυλάκιο, όπως το λέει νοµίζω.
Αυτά είναι θετικά οργανωσιακά, δεν απαντούν στο στρατηγικό
πρόβληµα της χώρας, αλλά δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς έτοι-
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µος αδούλευτα και αστόχαστα να απαντήσει στο στρατηγικό
ερώτηµα της χώρας, που είναι ποιο; Είναι ότι η χώρα δεν παράγει, ότι η χώρα δεν έχει τα πολιτικά εργαλεία να συστήσει µια νέα
παραγωγική ταυτότητα, να συστήσει και να συγκροτήσει την παραγωγική της χειραφέτηση και εποµένως να φτιαχτούν φυσικές
χρηµατοδοτήσεις από τους εργαζόµενους, από τους ανθρώπους
που είναι µέσα στην πράξη, είναι µέσα στη ζωή και όχι στο περιθώριο ενός επιδόµατος. Η κουλτούρα επιδόµατος, δυστυχώς,
διατρέχει και την πολιτική κριτική πάνω στα επιδόµατα. Η εθνική
κουλτούρα επιδόµατος διατρέχει και την κριτική µας φοβάµαι.
Παραδείγµατος χάριν η εµµονή της Κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γίνεται µια κριτική για το ότι τα
κόκκινα δάνεια ουσιαστικά δηµιουργούν µια ρευστοποίηση της
ιδιοκτησίας µέσα από την πώλησή τους από τις τράπεζες σε
funds εξωτερικού. Βεβαίως. Είναι µια, όµως, πολιτική πολυετής
που έχει συγκροτηθεί πάνω σε αυτό, όταν επείσθη ο κόσµος να
τρέξει στη µαζική και αστόχαστη δανειοληψία, όταν επείσθη ο
κόσµος ότι πρέπει να απεξαρτηθεί η δανειοληψία του από την
οικονοµική του δυνατότητα, από το τι φέρνει στο σπίτι -δανείζοµαι ανεξάρτητα από τους πόρους που έχω- και αυτό έσκασε. Τα
κόκκινα δάνεια λοιπόν, η αδυναµία η παραγωγική να τροφοδοτήσεις το χρέος σου, είναι ένα πρόβληµα και κάνουµε αµυντική
πολιτική, όχι πρώτη κατοικία.
Συνολικά το νοµοσχέδιο πάσχει από έναν αµυντισµό. Είναι σωστός. Έχουµε σαν πρόβληµα να σταθεροποιήσουµε το σύστηµα.
Δεν είναι αυτήν τη στιγµή ώριµο, ισχυρό να συνθέσεις µια λύση
για το σύστηµα. Πιστεύω ότι σε λίγο χρόνο, όταν οι υπόλοιπες
πολιτικές δυνάµεις βρουν την εσωτερική τους σταθεροποίηση,
χάσουν την ανασφάλεια που έχουν από την εκλογική ήττα ή τις
πολλαπλές εκλογικές ήττες, θα µπορούν να εισφέρουν. Και αυτή
η τόλµη και η διαθεσιµότητα του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω είναι δεδοµένη
να πάρει το ρεύµα σκέψης, την ιδέα που εισφέρει ο άλλος, ανεξαρτήτως του αν έχει πολιτικές διαφωνίες µε τον άλλον.
Αυτή η πολιτική ευρυχωρία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι και µια
εργαλειακή ευρυχωρία, νοµίζω ότι είναι κάτι που το δίνει η ιστορική στιγµή και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το εκλογικεύσει, να το θεµελιώσει και να το διευρύνει χωρίς τις ανασφάλειες που του
κληροδοτεί το παλιό πολιτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σεβαστάκη,
επειδή βλέπω ότι είναι παρών ο κ. Αλεξιάδης, αν πρόκειται να γίνουν κάποιες αλλαγές ο παρευρισκόµενος Υπουργός πρέπει να
τις κάνει µέχρι το απόγευµα, διότι µετά τη ψηφοφορία τη βραδινή, όπως αντιλαµβάνεστε, είτε τις κάνει είτε δεν τις κάνει δεν
έχει καµµία σηµασία.
Άρα, κύριε Αλεξιάδη, ακούσατε τις παρατηρήσεις. Αν πρόκειται κάποια στιγµή µετά τη ψηφοφορία επί της αρχής να κάνετε
κάποιες αλλαγές να µας πείτε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαγιωνάς. Διαβάζω την επόµενη πεντάδα
µήπως κάποιος συνάδελφος δεν είναι στην Αίθουσα και θέλει να
προσέλθει. Μετά ακολουθεί η κ. Καφαντάρη, ο κ. Αρβανιτίδης, ο
κ. Δηµητριάδης και ο κ. Φορτσάκης.
Αγαπητέ Γεώργιε, έχεις τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα άλλα κατά
νου να πω, αλλά οι τρεις προλαλήσαντες οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ
ήγγιξαν την πραγµατικότητα. Καταλαβαίνω τα προβλήµατά τους,
τα προβλήµατα της δυσαρέσκειας, της αγανάκτησης µε τα µνηµόνια τα οποία ψήφισαν, το πρώτο και το δεύτερο, που έχουν
αφήσει τα στίγµατα. Τα λέει ένας άνθρωπος που δεν ψήφισε κανένα µνηµόνιο. Συνειδητά όµως, µε πλήρη συνείδηση της παραµονής της χώρας στην Ευρώπη, εψήφισα αυτό το µνηµόνιο. Δεν
ψήφισα τις πράξεις του µνηµονίου.
Κοιτάξτε. Είµαστε ακόµα στην αρχή. Το µνηµόνιο αυτό προβλέπει δεκαπέντε από τα σαράντα οκτώ προαπαιτούµενα και
ακολουθούν άλλα.
Όσον αφορά τα λεχθέντα περί ανθρώπινης ευαισθησίας και
ανθρώπινου πόνου, δεν εκχωρώ το δικαίωµα αυτό σε καµµία Αριστερά. Και σας διαβεβαιώ ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι ανθρωποκεντρικό κόµµα. Και αυτό είναι το ιδεολογικό στίγµα της Νέας
Δηµοκρατίας, το οποίο δεν είναι τωρινό, είναι από την ίδρυσή
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της, από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, ο οποίος είπε ότι ο χώρος
της Νέας Δηµοκρατίας είναι από της παρυφές της Αριστεράς
µέχρι τη Δεξιά. Αυτά είπαν και αυτό είναι το ιδεολογικό στίγµα,
κύριε Στεβαστάκη και συµφωνούµε απόλυτα µε αυτά που είπατε
στο τέλος της οµιλίας σας περί εσωτερικής αντιµετώπισης.
Άρα δεν ψήφισα µνηµόνιο. Εγώ καταλαβαίνω τη µνηµονιακή
σας µετάλλαξη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσπεπτη. Προκαλεί εµετό.
Προκαλεί τάση για εµετό, αν θέλετε. Είναι, όµως, αναγκαίον
κακόν. Και σε αυτό εµείς θα συµβάλλουµε. Δεν θα είµαστε αρνητικοί σε όλα. Μπορεί να καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής, αλλά ό,τι σωστό έχει, όχι φόρους, όχι περισσότερο οριζοντία µείωση µισθών και συντάξεων. Διότι µη ξεχνάτε ότι δεν είµαστε στην αρχή, στο 2010. Είµαστε µπροστά σε έναν λαό ο
οποίος έχει υποστεί τα πάνδεινα και δεν έχει ευρώ στην τσέπη.
Άρα «ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος».
Η µνηµονιακή, λοιπόν, µετάλλαξη δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα. Θα σας δώσω µια γνώµη ιατρική και αν θέλετε, γνώµη φιλική και για τον τόπο και για εσάς. Διότι ο χρόνος είναι αµείλικτος
για εσάς, είναι καλός για εµάς. Τι λέει ο χρόνος; Όχι άλλα ψέµατα ή –να πω- όχι µισές αλήθειες.
Και θα πω ότι αυτό το ακολουθήσατε κατά κόρον, όχι µόνο τον
Γενάρη, αλλά και τον Σεπτέµβριο. Τι είπατε και το λέτε κατά
κόρον και βλέπω συναδέλφους που το στηρίζουν και σήµερα
ακόµη; Λέτε µισές αλήθειες, οι οποίες είναι χειρότερες από το
ψέµα. Δηλαδή, «αποσύραµε», «διαγράψαµε», «καταργήσαµε» το
πεντάευρω της εισαγωγής στα νοσοκοµεία ή µάλλον της παροχής υπηρεσιών, όταν τις λάβει κάποιος σε ανάγκη.
Ποια είναι η αλήθεια; Τι απέδωσε το πεντάευρο αυτό στον δηµόσιο κορβανά ή, αν θέλετε, στα δηµόσια ταµεία; Συνολικά απέδωσε 25 εκατοµµύρια ευρώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λιγότερα. Ήταν 19
εκατοµµύρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Λιγότερα λέτε. Μπορεί να είναι και λιγότερα την άλλη χρονιά.
Ποια είναι, όµως, η πραγµατική αλήθεια. Η πραγµατική αλήθεια, που την ξέρετε –δεν πιστεύω να υπάρχουν Βουλευτές και
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που να µην λένε την αλήθεια όληείναι ότι ταυτόχρονα κάνατε περικοπή από τον βασικό µισθό του
συνταξιούχου κατά 2%. Το 2% υπέρ ΕΟΠΥΥ έγινε 4%.
Προσέξτε. Μία κατώτατη σύνταξη των 500 ευρώ. Τι θα πει
αυτό; Από τη µία πλευρά σηµαίνει 10 ευρώ κάθε µήνα, αρρωστήσεις δεν αρρωστήσεις. Από την άλλη πλευρά βάζεις 6% στην επικουρική σύνταξη. Ο µέσος όρος των επικουρικών συντάξεων
είναι περίπου 170 ευρώ. Άρα παίρνεις κι άλλα 10-12 ευρώ από
εκεί. Δέκα ευρώ από τη µία, 12 ευρώ από την άλλην, είναι 20-22
ευρώ κάθε µήνα. Αυτό στον χρόνο θα πει 240-250 ευρώ. Παίρνετε, δηλαδή, τον µισό µισθό. Αντί να δώσετε την δέκατη τρίτη
σύνταξη, τις δώδεκα συντάξεις τις κάνετε εντεκάµισι.
Αν δεν θέλουµε να τα δούµε έτσι, µε αυτήν την πραγµατική
διάσταση, δεν θα µπορέσετε να συνεννοηθείτε µαζί µας. Εµείς
έχουµε την πρόθεση ό,τι καλό, ό,τι προοδευτικό, ό,τι υπέρ του
ανθρώπου, ό,τι υπέρ της ανάπτυξης φέρνετε, να έχετε τη στήριξή µας. Εµείς δεν είχαµε καµµία στήριξη και ποτέ.
Και κάποια στιγµή πρέπει να αποκαταστήσουµε κάποιες αλήθειες. Το 2009, από τις αρχές του έτους, ο Πρόεδρος του κόµµατος Κώστας Καραµανλής έλεγε «δεν αντέχουµε άλλο, δεν πάει
άλλο, µηδέν αυξήσεις, µηδέν προσλήψεις». Τι θα πουν τα µέτρα
αυτά σε σχέση µε αυτά τα οποία ψηφίσαµε και εµείς και εσείς
που θα ψηφίσετε σήµερα αναγκαστικά; Είναι αναγκαίο κακό. Δεν
θα ξαναρθεί άλλη τέτοια εποχή.
Τότε ποιο ήταν το έλλειµµα; Ήταν πραγµατικά µεγάλο. Δεν ξέρουν, όµως, οι συνάδελφοι – είναι κι ο φίλος µου ο Γιώργος Παραστατίδης που είναι από το 2008 εδώ και θυµάται- ότι τα εκατόν
σαράντα επτά ταµεία θέλαµε να τα κάνουµε τρία. Έγινε αγώνας
σκληρός. Τα κάναµε τελικά επτά.
Είπαµε ότι –να τα µάθουν οι νεότεροι Βουλευτές- οι επικουρικές συντάξεις δεν καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών
ή από το Υπουργείο Υγείας ή από Υπουργούς, αλλά από τα διοικητικά συµβούλια. Θέλαµε την κατάργηση. Καλύτερα να γινόταν
ένα ταµείο από τότε.
Ξεσηκώθηκε τότε πάταγος απ’ όλη την Aντιπολίτευση µε απο-
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τέλεσµα ποιο; Να µην περάσει το 20% -εάν πρόκειται να δώσει
το ένα ταµείο επικουρική σύνταξη- της βασικής σύνταξης και να
χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Εργασίας. Είναι απλά πράγµατα τα οποία δεν έγιναν πραγµατικότητα.
Να αναλογιστείτε δε ότι το 2008 ήταν το έτος της παγκόσµιας
κρίσης που βρήκε την Ελλάδα πάρα πολύ πίσω οικονοµικά, διότι
από τη µια πλευρά είχαµε να πληρώσουµε όλα τα ολυµπιακά
έργα που στοίχισαν πολλά δισεκατοµµύρια και από την άλλη
ήταν ένα οµόλογο από το 1988 εικοσαετούς διάρκειας το οποίο
πληρώθηκε το 2008. Ήταν 350 δισεκατοµµύρια δραχµές και πληρώσαµε για αυτά 64 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι να µιλήσω τώρα για το ασφαλιστικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητέ Γεώργιε,
αφήστε τα υπόλοιπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Εκείνο, όµως, που θέλω να πω είναι να
σταµατήσετε να κραδαίνετε τη σηµαία της λίστας Λαγκάρντ, της
λίστας του Λονδίνου, του Λουξεµβούργου και όποιας άλλης λίστας υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, επειδή είστε και καθ’ ύλην αρµόδιος –είστε εφοριακός, εάν δεν κάνω λάθος- θα έχετε την ενοχή
εάν παραγραφεί και πείτε ότι πέρασε η προθεσµία. Φέρτε τον
νόµο, τον ψηφίζουµε προκαταβολικά. Και να ξέρετε ότι οποιοσδήποτε είναι και οπουδήποτε και αν ανήκει η Νέα Δηµοκρατία
δεν έχει δέσµευση µε κανέναν. Έχει δέσµευση µε τον εαυτό της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να σας πω τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γιώργο µου, δεν
υπάρχει η δυνατότητα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Μια άλλη φορά
θα έχουµε περισσότερο καιρό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ κι εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουµε µια συνεννόηση για
να διευκολυνθούµε όλοι.
Όπως γνωρίζετε, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Πρώτον, επειδή υπάρχει αντικειµενική δυσκολία λόγω του ότι ο κ. Κουτσούµπας έχει
συνάντηση την ώρα εκείνη µε Υπουργό από το Βιετνάµ, δεύτερον, επειδή απασχόλησε και τη Διάσκεψη Προέδρων το θέµα
µιας ενιαίας ψηφοφορίας το βράδυ και τρίτον επειδή το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -όπως µε ενηµέρωσε- προτίθεται να καταθέσει και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για πέντε άρθρα,
κατά παρέκκλιση του τύπου…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κι εµείς προτιθέµεθα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εσείς. Ακόµα, λοιπόν, πιο ενισχυτικό εποµένως αυτό το οποίο λέω.
Κατά παρέκκλιση, λοιπόν, του τύπου του Κανονισµού, σας
κάνω την εξής πρόταση: Να συνεχίσουµε επί της αρχής µέχρι τις
14.00’ ώστε να µιλήσουν όσο είναι δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Στις 14.00’ µπαίνουµε στα άρθρα και ξεκινάµε µε τους
εισηγητές. Γράφονται – εάν υπάρχουν και όσοι γραφτούν- οι συνάδελφοι και συνεχίζουµε. Και το βράδυ πάµε σε µια ενιαία ψηφοφορία τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων µε όποια
κόµµατα καταθέσουν πρόταση.
Βεβαίως, επαναλαµβάνω ότι είναι κατά παρέκκλιση, γιατί τυπικά έπρεπε να είχε προηγηθεί η επί της αρχής. Αλλά, νοµίζω ότι
και χρόνο θα κερδίσουµε έτσι και περισσότεροι συνάδελφοι θα
έχουν µιλήσει και θα απεγκλωβιστούν όσοι συνάδελφοι περιµένουν τη δωδεκάτη µεσηµβρινή. Δεν θα είναι η δωδεκάτη µεσηµβρινή, αλλά η δωδεκάτη νυχτερινή.
Βλέπω ότι υπάρχουν εκπρόσωποι απ’ όλα τα κόµµατα αυτήν
τη στιγµή µέσα στη Βουλή. Εάν έχω την οµόφωνη απόφασή σας
για να κάνω αυτήν την παρέκκλιση..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μην γυρίσουµε τη διαδικασία σε συ-
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ζήτηση και χάσουµε χρόνο. Μια λέξη θα πω.
Τι θα γίνει µε τους συναδέλφους που θα υπολείπονται στον
κατάλογο ακόµα και στις 14.00’ η ώρα; Θα προταχθούν µετά
τους οκτώ αγορητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γι’ αυτό θα κάνουµε
µία συνεννόηση. Εκτιµώ κύριε Λοβέρδο –το ξέρουµε οι παλαιότεροι- ότι δεν θα υπάρχει τέτοια εγγραφή όπως επί της αρχής
για τα άρθρα. Και έτσι νοµίζω ότι θα µπορέσουν και οι συνάδελφοι που θα υπολείπονται να µιλήσουν επί της αρχής και επί των
άρθρων και κάποιοι καινούριοι ή από τους χθεσινούς που θα θέλουν να µιλήσουν επί των άρθρων µέσα σε αυτό το δεκάωρο.
Συµφωνεί, λοιπόν, το Σώµα µε την παραπάνω πρόταση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Εποµένως παίρνουµε αυτήν την απόφαση, κυρία Περηφάνου.
Συνεχίζουµε κανονικά. Όσοι περίµεναν για να ψηφίσουν στις
δώδεκα το µεσηµέρι µπορούν να απεγκλωβιστούν.
Ορίστε, κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα, κύριοι και κυρίες Βουλευτές.
Θα κάνω µία διαπίστωση. Παρακολουθώντας τη διαδικασία συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου εδώ και τρεις ηµέρες, σε επιτροπές και εχθές και σήµερα, ρωτάω: Βρισκόµαστε σε συνθήκες
κανονικότητας για να συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που είναι πολυνοµοσχέδιο;
Απαντώ: Η συµφωνία η οποία υπογράφηκε και ψηφίστηκε από
την ελληνική Βουλή στις 14 Αυγούστου, εξασφαλίζει ακριβώς
αυτό, δηλαδή την επιστροφή στην κανονικότητα, να µπορέσει η
χώρα µας να επανέλθει σε συνθήκες κανονικότητας και να συζητάει µε διαφορετικό τρόπο νοµοσχέδια, πολυνοµοσχέδια κ.λπ..
Τι είναι αυτό το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα; Είναι
οι εφαρµοστικοί νόµοι που έχουν σχέση µε τη συµφωνία, η οποία
υπερψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου από την Ελληνική Βουλή, µία
συµφωνία η οποία εξασφαλίζει οικονοµική και χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, µία συµφωνία η οποία φέρνει –µε την ψηφοφορία και την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου- πιο κοντά την
πρώτη αξιολόγηση, που είναι το ζητούµενο, και πιο κοντά την
εκταµίευση δόσης γύρω στα 2 δισεκατοµµύρια.
Υπάρχει µια ποιοτική διαφορά από προηγούµενες µεθοδολογίες. Έγινε σε εφαρµοστικούς νόµους δηµόσια διαβούλευση µε
φορείς, κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Έγινε συζήτηση, έγινε διάλογος, και η Κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση η οποία
ακούει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δέχεται παρατηρήσεις παράλληλα µε τη διαπραγµάτευση η οποία συνεχίζεται µέχρι την
τελευταία στιγµή µε τους δανειστές µας.
Γιατί αυτή η Κυβέρνηση ουσιαστικά διαπραγµατεύεται και διαπραγµατεύτηκε. Αυτή η Κυβέρνηση ήρθε για να µείνει και θα
προχωρήσει να λύσει παθογένειες χρόνων των κυβερνήσεων της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να ορθολογικοποιήσει διαδικασίες, να βάλει τάξη σε ένα κράτος και σε ένα δηµόσιο που λειτούργησε ουσιαστικά µε αδιαφάνεια, µε κοµµατισµό, µε
διαπλοκή πάνω από σαράντα χρόνια, και βέβαια έχει το βαρύ
φορτίο να εισαγάγει ένα νέο µοντέλο διακυβέρνησης της χώρας.
Ζούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκτιµώ, ένα θέατρο του
παραλόγου αυτές τις µέρες. Κάποιοι λένε «ψηφίσαµε τη συµφωνία για κάποιον λόγο, για να µην βγει η χώρα από το ευρώ κ.λπ.,
αλλά λέµε όχι στην υλοποίησή της», που ουσιαστικά αφορά τους
εν λόγω εφαρµοστικούς νόµους. Αυτοί οι οποίοι κατηγόρησαν
την Κυβέρνηση ότι έπρεπε από τον Μάρτη να έχει υπογράψει,
αυτοί οι οποίοι δεν βοήθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν η Κυβέρνηση διαπραγµατευόταν στις Βρυξέλλες και οπουδήποτε
αλλού, αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο περήφανο «όχι» του
ελληνικού λαού και έλεγαν «ναι», έρχονται τώρα και µας κουνάνε
το δάκτυλο.
Ακούσαµε εδώ µέσα και το εξής παράδοξο «Κατεδαφίσατε το
κοινωνικό κράτος» είπε εκπρόσωπος –νοµίζω ο Κοινοβουλευτικός- της Νέας Δηµοκρατίας. Αν είναι δυνατόν! Εφαρµόζονται,
και µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο, νόµοι για το ασφαλιστικό από το 2010. Έρχοµαι, όµως, να πω ότι από το 2010
έπρεπε το δηµόσιο να εισπράξει τέλη διαφηµίσεων από νόµο του
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2010, κάτι το οποίο όµως δεν έγινε και άρχισε να γίνεται τώρα
επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και γνωρίζετε τις γνωστές δικαστικές εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν το τελευταίο εικοσιτετράωρο.
Μιλάνε για το ασφαλιστικό και κουνάνε το δάχτυλο σαν να
είναι παρθενογένεση κάποια µέτρα που ρυθµίζονται εδώ και για
το µελλούµενο ασφαλιστικό που, όπως είπε ο Υπουργός, θα
έρθει µέσα στον Νοέµβρη, αυτοί οι οποίοι ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν όταν έγιναν τα δοµηµένα οµόλογα, όταν έγινε το θανατηφόρο PSI µε τα 25 δισεκατοµµύρια που έχασαν τα
ασφαλιστικά ταµεία, αυτοί οι οποίοι µε τις πολιτικές τους οδήγησαν τη χώρα στα µνηµόνια και σήµερα σε πενταετία έχει χάσει
το 26% του ΑΕΠ εν καιρώ ειρήνης, αν είναι δυνατόν!
Εδώ θα ήθελα να πω, πέραν των άλλων, σε σχέση µε το ασφαλιστικό ότι µία ορθολογικοποίηση και προσαρµογή στις σύγχρονες συνθήκες είναι απαραίτητη και να µην υπήρχαν όλα αυτά τα
προβλήµατα.
Διάβασα κάπου -και µπορεί και ο σύντροφος Θεωνάς να το
ξέρει- ότι υπάρχουν πεντακόσιοι τρόποι υπολογισµού συντάξεων
στο ΙΚΑ. Δεν πρέπει κάποια πράγµατα να ορθολογικοποιηθούν
και να µπουν σε µια άλλη φάση;
Δεν πρέπει η Κυβέρνηση να διασφαλίσει τα αποθεµατικά των
επικουρικών ταµείων, τα οποία είναι δηµόσια κοινωνική ασφάλιση; Δεν πρέπει να ελεγχθούν θέµατα που έχουν να κάνουν µε
το ποιοι οφείλουν στο ΙΚΑ; Θέµα πόρων, εισροές, είπε κάποιος
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας χθες, και θυµίζω τι έχει γίνει
µε τις τράπεζες, τις συγχωνεύσεις, τις αγοραπωλησίες που έγιναν µεταξύ τραπεζικών ιδρυµάτων και τα χρέη τους στα ασφαλιστικά ταµεία του κλάδου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποκαθιστούµε τις αδικίες και
εναρµονίζουµε –όσον αφορά το ασφαλιστικό µιλώ- όρους του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
Όταν µιλάµε για φοροδιαφυγή, όλοι στα λόγια υπερθεµατίζουµε. Όταν όµως έρχεται η Κυβέρνηση και στο εν λόγω πολυνοµοσχέδιο παίρνει µέτρα αυστηροποίησης της φοροδιαφυγής,
υπάρχουν ενστάσεις. Όταν παίρνονται µέτρα αύξησης της εισπραξιµότητας των φόρων, που όλοι στα λόγια αναγνωρίζουµε
ότι υπάρχει θέµα, για ορθολογικοποίηση προστίµων κ.λπ., πάλι
υπάρχουν ενστάσεις.
Η Κυβέρνηση µέχρι την τελευταία στιγµή, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, έκανε σκληρή διαπραγµάτευση. Για τον λόγο αυτό
υπάρχουν και οι βελτιώσεις οι οποίες έρχονται µέσα σε αυτές τις
δύο ηµέρες συνεδρίασης της Ολοµέλειας, γιατί η Κυβέρνηση
ακούει. Και εδώ θα ήθελα να καταθέσω µια πρόταση από τον Συνήγορο του Πολίτη στη δηµόσια διαβούλευση, που αφορά το
θέµα του πολυνοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρούλα Καφαντάρη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το πολιτικό κεφάλαιο που µε τρεις
διαδοχικές αναµετρήσεις δηµιούργησαν η Κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι σχεδόν αξόδευτο. Τα
ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά κονδύλια γύρω στα 35 δισεκατοµµύρια,
που άµεσα θα διοχετευτούν στην αγορά -και εδώ θα ήθελα να
τονίσω την ιστορική απόφαση της Ευρωβουλής στις 7 Οκτωβρίου για µηδενισµό εγχώριας συµµετοχής στα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα- είναι κάτι πολύ σηµαντικό και είναι επιτυχία της
διαπραγµάτευσης, όχι µόνο της Κυβέρνησης, θα έλεγα, αλλά της
Ελλάδας. Μιας Κυβέρνησης, όµως, η οποία σήµερα διαπραγµατεύεται, αναλαµβάνει την ευθύνη να βγάλει τη χώρα από την
κρίση, να την οδηγήσει στη δηµιουργική ανηφόρα του µέλλοντος, µε παραγωγική ανασυγκρότηση, µε ξαναζωντάνεµα των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας που ουσιαστικά αργούν αυτήν
τη στιγµή, ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια, και να εφαρµόσει
ένα νέο παραγωγικό αναπτυξιακό µοντέλο, µε οικολογικό προσανατολισµό πάντα και βέβαια στη βάση της εξυπηρέτησης των
αναγκών του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν καλέσω στο
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Βήµα τον επόµενο οµιλητή, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Καισαριανής και είκοσι ένας µαθητές
και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Πρόκειται για γειτονιές που είναι δίπλα-δίπλα.
Σας καλωσορίζουµε στην Ολοµέλεια της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να σας ανακοινώσω:
Πρώτον, την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 13892/8918 από 15
Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής: «Σύσταση
και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού
ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Κράτους».
Δεύτερον, την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 13893/8919 από 15
Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής: «Σύσταση
και συγκρότηση της «Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτρο-
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πής Κοινωνικών Υποθέσεων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να σας ανακοινώσω:
Πρώτον, ότι µε την υπ’ αριθµόν 13890/8916, από 15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε
η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την
Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Βουλευτικής Περιόδου.
Δεύτερον, ότι µε την υπ’ αριθµόν 13891/8917, από 15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της
Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς,
Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών,
Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων για την για την Α’ Σύνοδο της
ΙΖ’ Βουλευτικής Περιόδου.
Όλες οι ως άνω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες αποφάσεις έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να έρθει
στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
Ακολουθεί, όπως είπα, ο κ. Δηµήτριος Δηµητριάδης, ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, ο κ. Ιλχάν Αχµέτ, ο κ. Ιωάννης Θεωνάς και ο
κ. Γεώργιος Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο αυτό είναι αποτέλεσµα βέβαια
της σκληρής επτάµηνης διαπραγµάτευσης, αλλά αδυνατώ να
φανταστώ ότι θα το φέρνατε προς ψήφιση εάν δεν είχατε διαπραγµατευτεί τόσο σκληρά.
Άκουσα προηγουµένως -και είχε ενδιαφέρον- µε πόση δύναµη
υπερασπίζεστε το τρίτο αυτό µνηµόνιο, την πιστή εφαρµογή του
για το συµφέρον των πολλών και τις εντολές ή την κατάργηση
της συζήτησης µε την τρόικα, µε το κουαρτέτο. Τελικά, νοµίζω
ότι έχετε γίνει εσείς αυτό που µας κατηγορούσατε τόσο καιρό.
Βέβαια γίνατε τόσο συνεργάσιµοι µε κάποιους όταν έφυγαν οι
Γερµανοί, όταν τελείωσε η κατοχή.
Έχετε καταφέρει σε δεκαεννιά άρθρα να πλήξετε το σύνολο
σχεδόν της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και απευθύνεστε
στην Αντιπολίτευση µε περίσσιο θράσος, λέγοντας ότι τα µέτρα
αυτά τα γνώριζαν οι πολίτες προεκλογικά, οπότε έχουν νοµιµοποιηθεί και δεν πρέπει κανείς να διαµαρτύρεται.
Μάλλον κλείνετε τα αυτιά σας στα συλλαλητήρια που ετοιµάζονται και τις αντιδράσεις του συνόλου σχεδόν των παραγωγικών
φορέων της χώρας, οι οποίες εκφράστηκαν και εντός και εκτός
Κοινοβουλίου.
Οι ρυθµίσεις που έρχονται είναι πολλές, δυο λόγια µόνο θα πω
για µερικές από αυτές.
Πρέπει να µας απαντήσετε πού θα συµβάλει η εξάλειψη της
δυνατότητας επιλογής χαµηλότερης ασφαλιστικής κλάσης για
νέους ασφαλισµένους γιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς,
µετά από την 1-1-1993 ασφαλισµένους. Γνωρίζετε ότι χιλιάδες
νέοι ασφαλισµένοι, δικηγόροι για παράδειγµα, είχαν µηδενικές
παραστάσεις το 2014 και µάλιστα καταργείτε αυτήν τη δυνατότητα αναδροµικά.
Παίρνετε πίσω τη ρύθµιση για την αύξηση φορολόγησης των
ενοικίων, το ίδιο είπατε και για τα αγροτεµάχια, αλλά τι θα γίνει
µε τα ανείσπρακτα ενοίκια; Γιατί ακυρώνετε µία ρύθµιση που
βοηθά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων; Χρειάζεται µία ξεκάθαρη δέσµευση µε τεχνοκρατική τεκµηρίωση ότι ακόµη και αν δεν ισχύσει τελικά η δυνατότητα εκχώρησης, θα βρεθεί ένας απλός
τρόπος να µη φορολογηθούν τα χρήµατα που δεν θα εισπράξουν.
Βάζετε συµπληρωτικό φόρο σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα
δωµάτια αναδροµικά από 1-1-2015 αντί για τις 19-8-2015. Πώς
µπορεί άραγε µία επιχείρηση να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
της, όταν κάθε τρεις και λίγο εµφανίζονται αναδροµικές υποχρεώσεις; Έτσι σκοπεύετε να πετύχετε την ανάπτυξη για το 2016;
Ακυρώνετε στην πράξη τη ρύθµιση των εκατό δόσεων για
οφειλέτες που δεν θα καταφέρουν εντός µηνός και όχι εντός τριµήνου να τακτοποιήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Είναι
το περίφηµο «ψηφίσαµε για να ξεψηφίσουµε και ξεψηφίζουµε
αυτά που ψηφίσαµε».
Έχετε υπολογίσει άραγε πόσοι θα µείνουν τελικά εκτός; Πιστεύετε ότι έτσι θα αυξηθεί η εισπραξιµότητα και θα ανασάνει η
αγορά;
Υπάρχει θέµα και µε την έννοια του εγκλήµατος φοροδιαφυγής, το οποίο έχουν επισηµάνει φορείς και συνάδελφοι Βουλευτές. Δεν µπορεί να εξοµοιώνετε καταφανώς παράνοµες πράξεις
µε µία µικρή παράβαση ή παράλειψη. Δίνετε µεγάλο περιθώριο
διακριτικής ευχέρειας στα ελεγκτικά όργανα να κρίνουν κατά το
δοκούν, γεγονός που µπορεί να γεννήσει διαφθορά. Πρέπει να
υπάρξουν περαιτέρω διευκρινίσεις και ρυθµίσεις.
Επαναφέρετε διάταξη για τη µη επιβολή ανταποδοτικών δηµοτικών τελών. Η τοπική αυτοδιοίκηση ήδη από το 2013 έχει εξηγήσει τεκµηριωµένα ότι µια τέτοια ρύθµιση θα δηµιουργήσει
σοβαρά προβλήµατα απώλειας εσόδων, χωρίς µάλιστα να προβλέπετε κανένα ισοδύναµο κατά την προσφιλή τακτική σας για
την αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, µία τέτοια ρύθµιση θα επιφέρει και
σειρά άλλων στρεβλώσεων, όπως σας επισηµαίνει µε την επιστολή της η Περιφερειακή Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Μακε-
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δονίας. Ο αρµόδιος Υπουργός έφερε βελτιώσεις χθες, όµως το
πρόβληµα παραµένει, όπως σας επισηµαίνει µε επιστολή της η
ΚΕΔΕ.
Δηµιουργείτε προβλήµατα και στα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος. Συγκεκριµένα στο άρθρο 21 παράγραφος 3 καταργείτε
τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την µετατροπή του Ταµείου
Αρωγής Λιµενικού Σώµατος σε επαγγελµατικό ταµείο, τη στιγµή
µάλιστα που έχουν ξοδευτεί σηµαντικά ποσά προς αυτή την κατεύθυνση και µάλιστα για µία διαδικασία η οποία θα άνοιγε τους
επόµενους δυόµισι µήνες.
Η έκθεση συνεπειών του νοµοσχεδίου αναφέρει µία προς µία
τις κοινωνικές οµάδες που θίγουν οι ρυθµίσεις σας στο ασφαλιστικό. Μειώνονται οι συντάξεις στα στελέχη του δηµοσίου και
των Ενόπλων Δυνάµεων που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν
από την 1-9-2015 και µετά. Δηµιουργούνται δυσµενείς συνέπειες
από την αύξηση ορίων ηλικίας µετά τις 19 Αυγούστου. Περικόπτετε κατά 10% τις µειωµένες πρόωρες συντάξεις µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πολλές άλλες προβληµατικές περιπτώσεις στο νοµοσχέδιο, οι οποίες χρήζουν τροποποιήσεων. Έχει αναφερθεί αναλυτικά ο εισηγητής µας.
Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισµένος για εµένα. Εµείς θα πιέζουµε για διορθώσεις ακόµη και την τελευταία στιγµή, ακόµη και
στο παρά πέντε.
Θέλω να κλείσω µε ένα σχόλιο. Η δεύτερη κυβερνητική θητεία
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεκινά µε ένα βάρβαρο νοµοσχέδιο από ό,τι φαίνεται. Βέβαια µέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν και
άλλα.
Θέλω να σταθώ στη σχεδιαζόµενη αύξηση των εισιτηρίων των
αστικών συγκοινωνιών. Στη Θεσσαλονίκη τα µέσα του ΟΑΣΘ
αποτελούν µοναδική επιλογή µαζικής µεταφοράς για τους πολίτες. Υπολογίζεται ότι η αύξηση στην τιµή του εισιτηρίου θα φθάσει στα δέκα λεπτά, δηλαδή θα πάει από 1 ευρώ που είναι
σήµερα στο 1,10. Είναι άραγε αυτή µία δίκαιη πολιτική; Είναι µία
πολιτική που βοηθά τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα;
Εµείς ως Δηµοκρατική Παράταξη θα είµαστε εδώ, κυρίες και
κύριοι, για δηµιουργική κριτική και προτάσεις. Όµως δεν θα µας
φορτώσετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, τις δικές σας αδιέξοδες
πολιτικές επιλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ για το πολύ ακριβές του χρόνου.
Ο κ. Δηµήτριος Δηµητριάδης έχει τον λόγο και µετά ο κ. Φορτσάκης.
Κύριε Δηµητριάδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η συζήτηση και ψήφιση αυτού του
νοµοσχεδίου έρχεται να ολοκληρώσει εφαρµοστικά ένα πλαίσιο
που ήδη συµφώνησε ένα σύνολο πολιτικών δυνάµεων, µε τη δική
µας βέβαια εισήγηση, πριν από ενάµισι-δύο µήνες στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Στη συνέχεια αποτέλεσε αντικείµενο πολιτικού διαλόγου στην
προεκλογική περίοδο και µπορούµε να δεχθούµε πως επικυρώθηκε µε την πρόσφατη λαϊκή εντολή. Επίσης αξίζει να προσµετρήσουµε το γεγονός πως το σύνολο των δυνάµεων της
Αντιπολίτευσης που υπερψήφισε τελικά τη δανειακή σύµβαση,
σύρθηκε σε αυτήν διότι ήταν καλύτερη από τις δικές της προσδοκίες, που ήταν και η αρχική πρόταση των θεσµών. Είναι οι ίδιοι
που µας προέτρεπαν να φέρουµε µία όποια συµφωνία και ας µας
λένε τώρα πως το έκαναν για να παραµείνουµε στο ευρώ.
Ειλικρινά µου προκαλεί έκπληξη και θέλω να καταθέσω το γεγονός πως ενώ υπέγραψαν ασθµαίνοντας τη συµφωνία και ψήφισαν το πολιτικό πλαίσιο τούτου του νοµοσχεδίου, τώρα που
εισάγεται επί της αρχής ψηφίζουν αρνητικά, δηλώνοντας πως θα
το πράξουν και για υπόλοιπους εφαρµοστικούς νόµους.
Είναι σαφές πως δεν πρόκειται για αλλαγή πλεύσης ούτε και
για προσπάθεια επαναφοράς µιας άλλης πιθανόν καλύτερης
προοπτικής. Το µόνο που επιλέγουν να κάνουν είναι ότι προσπαθούν να αλλάξουν τους κανόνες, να αλλάξει η συνθήκη της πο-
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λιτικής συζήτησης, να παραταθεί η προσχηµατικότητα, να αποκρυβεί η ουσία. Η επιµονή τους σε αυτήν την κατάσταση έχει µοναδικό στόχο να λοιδορήσει κάθε έννοια αληθείας, να µας σύρει
σε µία κατάσταση αναξιοπρέπειας, µε στόχο την υποταγή όλων
µας στα νεοφιλελεύθερα µοντέλα διαχείρισης της κρίσης και όχι
στην ευθεία δηµοκρατική διέξοδο από αυτήν.
Πράγµατι έχουµε µία συµφωνία δύσκολη δηµοσιονοµικά και
τα περιθώρια ελιγµών για εναλλακτικές πολιτικές είναι περιορισµένα. Όµως είναι υπαρκτά και αυτό επιχειρούµε καθηµερινά να
διευρύνουµε. Μπροστά µας έχουµε τη µεγάλη εικόνα της αποµείωσης του χρέους και τις οριστικές ρυθµίσεις δοµικών διαρθρωτικών προβληµάτων µέσω της γρήγορης ολοκλήρωσης
τούτου του εφαρµοστικού νόµου και άρα της έγκαιρης λύσης
αυτού του γόρδιου δεσµού.
Επιπλέον η συγκεκριµένη εφαρµοστική διάταξη έχει ηπιότερες
εφαρµογές του αναµενόµενου και θετικότερες ρυθµίσεις -πάντα
του αναµενόµενου- διότι εµείς δεν ξεχνάµε και δεν παύουµε να
υποστηρίζουµε πως αυτή η δανειακή σύµβαση είναι αποτέλεσµα
σκληρής σύγκρουσης και προϊόν ενός οδυνηρού σηµείου συµβιβασµού.
Επιθυµώ να αναφερθώ σε δύο ενότητες που θεωρώ σηµαντικές.
Το πρώτο είναι οι πρόωρες συντάξεις, που παλιότερα καταργήθηκαν -µε την προηγούµενη ρύθµιση- κι όµως οι εφαρµοστικές
διατάξεις που έρχονται δίνουν χρόνο στα όρια ηλικίας, ώστε
αυτά να προσαρµοστούν µέχρι το 2023. Είναι ένα αρκετά ικανό
χρονικό διάστηµα, που ανακουφίζει το σύστηµα σε αυτήν τη µετάβαση. Επίσης, θετικό είναι το γεγονός πως τούτο ισχύει από
σήµερα κι όχι από την 1-1-2015 που προέβλεπε η δανειακή σύµβαση.
Το τρίτο αφορά τους υπερήλικες ανασφάλιστους που είχαµε
το θάρρος και την τόλµη, κατανοώντας ότι επί της ουσίας πρόκειται για προνοιακά επιδόµατα, να τα αποσύρουµε και να δεσµευτούµε να τα φέρουµε στη συνέχεια σαν κοµµάτι που αφορά
όµως τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού που θα φέρουµε,
όντως, το επόµενο διάστηµα.
Στη δεύτερη ενότητα που θέλω να αναφερθώ είναι για θέµατα
φορολογίας και ΕΝΦΙΑ. Έχει σηµασία να τονιστεί πως κι αυτό το
κοµµάτι δεν συνιστά φορολογική µεταρρύθµιση αλλά προσαρµογή εφαρµοστικών νόµων. Και µόνο το γεγονός πως επιχειρείται µια κριτική για µια µηχανογραφική ρύθµιση, µια ρύθµιση που
αφορά το ανεκτό µεταφερόµενο ποσό από 5 ευρώ σε 1 ευρώ –
είναι καθαρά µια ρύθµιση µηχανογραφική-, δείχνει την ένδεια
επιχειρηµάτων και τις χαµηλές προσδοκίες της Αντιπολίτευσης.
Στη φορολογία ενοικίων, ορθά ποιούντες, αποσύραµε την προτεινόµενη ρύθµιση στα ποσοστά του αναλογούντος φόρου. Αναλαµβάνουµε να φέρουµε στην επόµενη περίοδο και στην
αναµενόµενη φορολογική µεταρρύθµιση το πώς επίσης θα φορολογηθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια, µε δεδοµένο πως καταργείται η δυνατότητα εκχώρησής τους στο δηµόσιο.
Επίσης, στα θετικά θα πρέπει να θεωρήσουµε τις αυξήσεις των
ορίων χρεών προς το δηµόσιο για ποινές φυλάκισης από 50.000
σε 100.000 ευρώ και από 150.000 σε 200.000 ευρώ, καθώς και
ένα σύνολο διορθωτικών διατάξεων και εξοµαλύνσεων και εξορθολογισµών που αφορούν το φορολογικό.
Δεν παύει να είναι θετική η ρύθµιση που αφορά τη µείωση του
επιτοκίου για τις δώδεκα δόσεις από το 8% στο 5%. Εδώ υπάρχει
µια σηµαντική αρνητική εξέλιξη που αφορά τη ρύθµιση των
εκατό δόσεων και δεν είναι τυχαίο πως όλοι αυτοί που λοιδορούσαν την Κυβέρνηση για τις εκατό δόσεις, σήµερα µας εγκαλούν
για υπαναχωρήσεις. Οι δανειστές απαίτησαν και πέτυχαν να ανέβει το επιτόκιο γι’ αυτές τις δόσεις από το 3% στο 5%, καθώς επίσης δέχθηκαν και το ενδεχόµενο να κριθεί για ένα σύνολο περιπτώσεων ότι οι εκατό δόσεις µπορεί να γίνουν λιγότερες, µε
βάση περιουσιακά κριτήρια.
Θέλω να τοποθετηθώ ως εξής: Έχει µεγάλη σηµασία ο πυρήνας της φιλοσοφίας των εκατό δόσεων να διατηρηθεί. Από µόνο
του το γεγονός πως όλοι όσοι το λοιδορούσαν, τώρα το υπερασπίζονται, καταδεικνύει την ορθότητά του, πέρα από ακραίους
φαρισαϊσµούς.
Θέλω να παρατηρήσω το γεγονός ότι το επιτόκιο από 3% γί-
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νεται 5%, µιας και δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς παρά να το
τηρήσουµε. Βάζει, όµως, εκ των πραγµάτων σε αναδιατύπωση
το αρχικό νοµοσχέδιο των εκατό δόσεων στο ζήτηµα πως όσοι
είναι µέσα στη ρύθµιση και πρέπει και µπορούν να επαναδιατυπώσουν αυτήν τους τη δυνατότητα, µε διαφορετική ακρίβεια
κάθε φορά, γιατί αυξάνονται τα επιτόκια. Παραδείγµατος χάριν,
ένας που είχε εκατό δόσεις µε επιτόκιο 3%, ενδεχοµένως να ενδιαφέρεται να έχει λιγότερες, µια και το επιτόκιο αυξάνεται. Αυτή
η δυνατότητα δηλαδή, ότι µονοµερώς αλλάζουν κάποια δεδοµένα, θα πρέπει να δίνει το δικαίωµα στον δανειολήπτη, που είναι
ενεργός στη ρύθµιση, να την επαναδιαπραγµατευτεί.
Μια και λήγει ο χρόνος µου θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι και
συναδέλφισσες, να σας πω τα εξής. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ανοίγει τον δρόµο για να βγούµε γρήγορα από την κρίση, µια
κρίση που είναι µεγάλη. Προσπαθεί να ζυγίσει τα βάρη µε έναν
τρόπο ισορροπηµένο. Ενδιαφέρεται να µοιράσει τα λίγα που
έχουµε –γιατί αυτά έχουµε- σε ανθρωπιστικές δράσεις, στην
ανεργία, στην πρόνοια και στην υγεία κυρίως.
Γνωρίζουµε πως έχουµε να διαχειριστούµε µια ιστορικής σηµασίας κρίση, µε περιορισµούς και λίγα πολιτικά εργαλεία.
Έχουµε, όµως, ελπίδα και όραµα στον αγώνα µας, που καθοδηγείται από την πολιτική της αξιοπρέπειας, την οποία αναλάβαµε
την ευθύνη να εκπροσωπήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρύτανη, κύριε
Φορτσάκη, έχετε τον λόγο.
Αµέσως µετά έχει σειρά ο συνάδελφος κ. Ιλχάν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ακουστεί πολλά από χθες
που ξεκίνησε η συζήτηση. Θα συγκεντρωθώ σε τέσσερις παρατηρήσεις.
Η πρώτη αναφέρεται στη γενικότερη κατάσταση στην οποία
µας βρίσκει η ρύθµιση την οποία συζητούµε σήµερα. Βρισκόµαστε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά οδυνηρό από άποψη οικονοµική, υπερβολικής φορολογίας, αλλά και έλλειψης ρευστότητας.
Η αγορά έχει φτάσει στο σηµείο µηδέν, έχει κυριολεκτικά νεκρώσει. Όποιος γνωρίζει την αγορά, ξέρει ότι κυριολεκτικά δεν κινείται φύλλο στην αγορά σήµερα.
Ο δείκτης της ύφεσης έχει υπερβεί το 5% και ο δείκτης της
κατανάλωσης, τον οποίο δυστυχώς δεν λαµβάνουµε αρκετά υπ’
όψιν, δείχνει ότι δεν υπάρχει καµµία εµπιστοσύνη στο ξεκίνηµα
της αγοράς τους προσεχείς µήνες.
Είναι ενδιαφέρον να δούµε την έκθεση την οποία δηµοσίευσε
ένας µεγάλος διεθνής χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, το
«CREDIT SUISSE» στο «GLOBAL WEALTH REPORT», ο οποίος
αναφερόµενος χαρακτηριστικά για την Ελλάδα, λέει ότι έχουµε
χάσει από το 2008 έως το 2015 οκτακόσιες χιλιάδες µέλη της µεσαίας τάξης. Έχουµε οκτακόσιους χιλιάδες Έλληνες λιγότερους
που ανήκουν στη µεσαία τάξη, σύµφωνα µε τα διεθνή εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία ισχύουν για την εκτίµηση του ποιος ανήκει
στην τάξη αυτή.
Από το 2007 έως το 2015 έχουµε µια συνολική µείωση του
πλούτου στην Ελλάδα της τάξεως των 488.000.000.000 δολαρίων. Πρόκειται για ιλιγγιώδες ποσό! Και προσέξτε! Από το 2007
ο πλούτος ανά ενήλικο στην Ελλάδα που ήταν 136.000 δολάρια,
έπεσε σήµερα στα 81.300 δολάρια χωρίς καµµία προοπτική επιστροφής στα προηγούµενα ύψη.
Τα νοικοκυριά έχουν πέσει στο -17%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιοποίησης του χρηµατιστηρίου είναι στο -55%. Έχουµε τη µεγαλύτερη παγκόσµια υποχώρηση σε σχέση µε τα µεγέθη αυτά.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έρχεται το σηµερινό νοµοσχέδιο
να φτωχύνει όποιον ακόµα έχει κάποιον πλούτο στην Ελλάδα.
Θα ήθελα να κάνω µια δεύτερη παρατήρηση σχετικά µε τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Φυσικά, ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι
φόρος που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας παλιός φόρος. Είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010 µε τον ΦΑΠ, το φόρο ακίνητης περιουσίας. Σήµερα, όµως, η φορολογία του ΕΝΦΙΑ έχει πάρει µια
διάσταση δραµατική, διότι πλέον η απόκλιση από τις πραγµατικές τιµές της αγοράς είναι τεράστια, ενώ επιπλέον υπάρχει και
µια επέκταση της βάσης αυτού του φόρου.
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Η ακίνητη περιουσία δεν µπορεί να αποτελέσει πεδίο για να
φορολογούνται τα εισοδήµατα µια δεύτερη φορά. Η ακίνητη περιουσία, εφόσον έχει αποκτηθεί µε νόµιµα εισοδήµατα, πρέπει
να φορολογείται ανταποδοτικά για τις υποδοµές που παρέχει το
κράτος και για όλες εκείνες τις διευκολύνσεις τις οποίες δίδει η
πολιτεία για να διατηρεί κανείς την ιδιοκτησία του. Όχι, όµως,
δεύτερη φορά φορολογία στο ίδιο εισόδηµα εκείνου ο οποίος το
αποταµίευσε µε µορφή ακινήτου! Αυτό είναι εγκληµατικό!
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι, σύµφωνα µε
την Τράπεζα της Ελλάδος, η αξία των ακινήτων από περίπου
900.000.000.000 ευρώ που ήταν πριν από έξι χρόνια, βρίσκεται
σήµερα σχεδόν στο 1/3. Δείτε, λοιπόν, ότι αυτή η κατάρρευση
δεν είναι µόνο κατάρρευση ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και κατάρρευση εθνικού πλούτου, κάτι που πρέπει να µας ανησυχεί ιδιαίτερα. Εξάλλου, αυτή η κατάρρευση συνοδεύεται από παράλληλες καταρρεύσεις για τις µετοχές, για τα αξιόγραφα και για
τις κάθε είδους κινητές αξίες.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να έρθω στην τρίτη µου παρατήρηση, σχετικά µε τη φορολογική διαδικασία και ιδίως µε την
άκρατη ποινικοποίηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων.
Ζούµε ένα καθεστώς το οποίο έχουµε δει πολλές φορές να λειτουργεί στην ιστορία. Έχουµε υπερβολική φορολογία η οποία
εξοντώνει τους πολίτες, οι πολίτες δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα φορολογικά βάρη και το κράτος µεταχειρίζεται τη χειρότερη βία και τη χειρότερη αγριότητα για να τους αναγκάσει
να πληρώσουν αυτά που δεν έχουν. Αυτό µαθηµατικά -ιστορικά
ξέρουµε ότι έτσι είναι- οδηγεί στην κατάρρευση των πολιτικών
καθεστώτων τα οποία έχουν εφαρµόσει τέτοιου είδους µεθόδους. Και να είστε ανήσυχοι, διότι πιστεύω ότι το κράτος µας βρίσκεται σε κατεύθυνση διάλυσης όχι µόνο διότι εξαντλούµε τον
κόσµο µας σε φορολογίες οι οποίες είναι απύθµενες, αλλά και
διάλυσης διότι έχουµε ξεχάσει κάθε έννοια εφαρµογής της νοµιµότητας.
Επανέρχοµαι στο ζήτηµα της ποινικοποίησης. Η ποινικοποίηση
δεν έχει νόηµα όταν δεν µπορεί κάποιος να πληρώσει. Η ποινικοποίηση έχει νόηµα όταν οι ποινές είναι λογικές και όταν υπάρχει βεβαιότητα επιβολής τους. Δεν έχει σηµασία το µέγεθος της
ποινής. Σηµασία έχει η ποινή να είναι λογική, αλλά να επιβάλλεται
οπωσδήποτε, απαρέγκλιτα. Αυτή η βεβαιότητα είναι που δηµιουργεί στον πολίτη το συναίσθηµα ότι πρέπει να υπακούσει στον
νόµο.
Δυστυχώς βρισκόµαστε σε µια φάση εντελώς αντίθετη. Χρόνια
τώρα απειλούµε τους πολίτες µε τις χειρότερες ποινές, κάτι που
δεν έχει βοηθήσει στο να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Άρα πρέπει να ανησυχήσουµε για τη µέθοδο που ακολουθούµε.
Οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται, είναι άκρατοι και από την άποψη
της χρονικής ισχύος τους. Εκτείνονται σε ένα χρονικό βάθος το
οποίο είναι απολύτως καταχρηστικό, ενώ έχουµε ήδη δύο αποφάσεις διοικητικών εφετείων οι οποίες περιορίζουν την αναδροµικότητα στο 2010. Δεν µπορεί κανείς σε έναν φορολογικό
έλεγχο να εξηγήσει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων όταν
αυτή υπερβαίνει ένα χρονικό πλαίσιο. Δεν είναι εδώ ο κύριος
Υπουργός. Έχει φύγει. Κρίµα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει
εδώ µία νοµοθετική ρύθµιση η οποία να διευκρινίσει αυτήν την
καταχρηστική αναδροµική εφαρµογή.
Επίσης, θα πω µία κουβέντα για τους ελέγχους. Οι έλεγχοι που
γίνονται σήµερα στη φορολογία –διότι αυτό συναρτάται αµέσως
µε το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε- είναι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται
κατά τρόπο καταχρηστικό και οι οποίοι δεν εξυπηρετούν την είσπραξη εσόδων από το κράτος, αλλά τη διαφθορά και τη συναλλαγή, διότι οι έλεγχοι γίνονται κατά τον εξής τρόπο: Φτάνει ο
ελεγκτής και ζητά από τον ενδιαφερόµενο να εξηγήσει γραµµήγραµµή όλες τις πιστώσεις και όλες τις κινήσεις του λογαριασµού του σε βάθος δωδεκαετίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό
είναι αδύνατον. Αντίθετα, οι έλεγχοι θα έπρεπε να είναι σφαιρικοί, κατά το πρότυπο όλων των µεθόδων που ακολουθούνται
στην Ευρώπη.
Επειδή ο χρόνος περνάει αδυσώπητα και θα µε σταµατήσει ο
Πρόεδρος σε δέκα δευτερόλεπτα, θα πω µόνο ως τέταρτη παρατήρηση ότι για το ζήτηµα των φαρµάκων είναι απολύτως υπερβολικό να µεταχειριζόµαστε συγχρόνως και τις τέσσερις µεθό-
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δους και αναγραφόµενη τιµή και clawback και rebate και τις τρεις
χώρες που προσδιορίζουν την τιµή του φαρµάκου.
Πρέπει να θυµόµαστε ότι η εξαγωγή φαρµάκων στην Ελλάδα
αποφέρει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ περίπου τον χρόνο, ότι είναι
µία εξαγωγική βιοµηχανία εξαιρετικά σηµαντική και ότι η αναγραφόµενη τιµή θα εξοντώσει την προοπτική εξαγωγών της βιοµηχανίας αυτής. Να εφαρµοστεί –το είπε χθες και ο κ. Σαλµάςτο γερµανικό σύστηµα.
Για όλες αυτές τις σκέψεις και όσες εκτέθηκαν από τους συναδέλφους του κόµµατός µου, θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και θα στηρίξουµε µόνο τα άρθρα εκείνα τα
οποία θεωρούµε παραγωγικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας έχει ειδοποιήσει µέλος της Κυβέρνησης ότι θα πάρει τον λόγο έως τις 14.00’ η ώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι. Μέχρι στιγµής
ούτε Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων µάς έχουν ενηµερώσει, ούτε από την Κυβέρνηση. Προφανώς αναφέρεστε κυρίως
στους Υπουργούς των Οικονοµικών. Γενικότερα, δεν έχουµε ενηµέρωση µέχρι τη στιγµή που µιλάµε, ενδεχοµένως, κύριε Λοβέρδο, επειδή είχαν µείνει µε την εντύπωση ότι στις 12.00’ η ώρα
θα κάναµε την ονοµαστική ψηφοφορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μπορεί το Προεδρείο να κάνει µία συνεννόηση. Παραδείγµατος χάριν, για το άρθρο 13 δεν έχει µιλήσει ο κ. Κουρουµπλής, ο Υπουργός Εσωτερικών. Εµείς ως
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι πρέπει να ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κατάλαβα το
πνεύµα σας. Θα ενηµερώσουµε εµείς την Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Αυτό µπορούµε να κάνουµε ως Προεδρείο.
Ο κ. Αχµέτ Ιλχάν έχει τον λόγο.
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζώντας και πολιτευόµενος σε
µία κατ’ εξοχήν φτωχή και αγροτική περιοχή όπως είναι κατά
βάση η Ροδόπη, διαπιστώνει κανείς ακόµα εντονότερα πως δεν
υπάρχει µεγαλύτερη αδικία από την εφαρµογή οριζόντιων περικοπών στην οικονοµία και ιδίως από την µη ύπαρξη φορολογικής
δικαιοσύνης µεταξύ των πολιτών. Όταν ο πολίτης, εµπιστευόµενος τους νόµους του κράτους και ειδικότερα την φορολογική νοµοθεσία, ρυθµίζει τις υποχρεώσεις του προς το κράτος και στη
συνέχεια αντικρύζει έναν φοροληστρικό µηχανισµό, µια διαφορετική ρύθµιση η οποία ανατρέπει τον προηγούµενο σχεδιασµό,
όπως εν προκειµένω πράττει το παρόν νοµοσχέδιο, τότε έρχεται
η µεγάλη απογοήτευση, ο θυµός και χάνεται η εµπιστοσύνη του
πολίτη στο κράτος.
Αυτό το αίσθηµα της αδικίας γίνεται ακόµα µεγαλύτερο όταν
συνεπείς φορολογούµενοι που υπήρξαν νοικοκυραίοι και τυπικοί
όλα τα χρόνια, λυγίζουν τώρα υπό το βάρος της φορολογίας και
δηλώνουν πως αδυνατούν να αντεπεξέλθουν όχι ως πανάκεια ή
δολίως ως µέθοδο κλοπής του κράτους, αλλά µήπως µπορέσουν
να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, οδηγούµενοι βεβαίως
σε προσωπικά αδιέξοδα.
Η έλλειψη εµπιστοσύνης από τους πολίτες προς τους νόµους
του κράτους που µεταβάλλονται διαρκώς, δηµιουργεί πρόβληµα
στην ίδια τη δηµοκρατία, κύριοι συνάδελφοι, διότι, ως συνήθως,
τέτοιες συχνές µεταβολές νοµοθεσίας συναντάµε µόνο σε άλλα
πολιτεύµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να
σας διαβάσω µια σύντοµη δήλωση του Προέδρου της Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτεχνών της Ροδόπης για να δούµε την
κραυγή αυτών των επαγγελµατιών για το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Λέει ο άνθρωπος: «Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που είτε έχεις
χίλια ευρώ, είτε έχεις πενήντα χιλιάδες ευρώ εισόδηµα, έχεις περίπου τριακόσια µε τετρακόσια ευρώ τον µήνα εισφορά στο
ΟΑΕΕ».
Σαν να µην έφτανε αυτό, το νοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα
αναιρεί στην ουσία την προηγούµενη ρύθµιση των εκατό δό-
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σεων, ενώ προσδοκούσαµε να παραµείνουν τουλάχιστον οι ρυθµίσεις αυτές από µία νέα κυβέρνηση υποτίθεται κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις όχι να ανασάνουν
αλλά να τακτοποιούν τα έξοδα τους όσο µπορούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, κερδίσατε
τις εκλογές του Ιανουαρίου µε την µεγαλειώδη ψευδή υπόσχεση
κατάργησης του ΕΝΦΙΑ. Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και ειδικότερα στη δική µου εκλογική περιφέρεια, λάβατε το 70% της
ψήφου της µειονότητας διότι η οικονοµική πενία της αγροτικής
τάξης τούς οδήγησε στην οικονοµική εξαθλίωση.
Σε αυτό το σηµείο, όµως, θα ήθελα να θυµίσω στο Σώµα τι
έλεγε ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµούλης στις 4-8-2011 για τον
ΕΝΦΙΑ. Έλεγε τότε: «Μπορείτε να µου πείτε κ. Σαχινίδη γιατί σε
αυτό το χαράτσι για τα ακίνητα επιβάλετε στην πιο φτωχή κατηγορία, στα πιο φθηνά ακίνητα, στα λαϊκά στρώµατα 3 ευρώ το
τετραγωνικό, αλλά οι ξενοδόχοι, τα ξενοδοχεία δεν θα πληρώσουν δεκάρα, ούτε ένα εκατοστό του ευρώ; Μπορείτε να µου
πείτε γιατί οι ναοί που έχουν έσοδα, που λειτουργούν µε ιερείς
που µισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό µε πάνω
από 200 εκατοµµύρια ευρώ, δεν θα πληρώσουν τίποτα, ενώ θα
πληρώσουν πέντε εκατοµµύρια νοικοκυριά;» Και αυτό αφορά
όλα τα θρησκευτικά δόγµατα.
Σήµερα, όµως, µε το παρόν υπό ψήφιση νοµοσχέδιο βλέπουµε
ότι η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν καταργεί τον ΕΝΦΙΑ, όπως είχε
υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, αλλά τον διατηρεί. Μάλιστα, διατηρείται και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ως προς τα ακίνητα
εντός -προσέξτε το όµως- και εκτός της Μονής του Αγίου
Όρους.
Δεν είµαι αντίθετος στη ρύθµιση του νόµου στο άρθρο 2, παράγραφος 3 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ως προς την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ στους τόπους λατρείας -αυτό να το ξεκαθαρίσουµε- όπως σε ναούς κάθε θρησκευτικού δόγµατος. Όµως,
θέλω να καταλάβω, κύριε Υπουργέ, γιατί η Κυβέρνηση µε το
παρόν νοµοσχέδιο συνεχίζει να επεκτείνει την απαλλαγή και στα
εµπορικά ακίνητα της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους που βρίσκονται εκτός της Μονής και δεν αναφέρονται σε τόπους λατρείας. Υπήρχε και σε προηγούµενη, βέβαια, ρύθµιση του νόµου.
Με αυτό το σκεπτικό και όσον αφορά στη βακουφική περιουσία της Θράκης που ιδρύθηκε και υπάρχει βάσει του ειδικού καθεστώτος δυνάµει της Συνθήκης της Λωζάνης και υπάρχει
αυτονοµία και αυτοτέλεια ως προς τη διοίκηση και διαχείριση της
περιουσίας αυτής, γιατί να µη χαίρουν την ίδια απαλλαγή και τα
ακίνητα της περιουσίας που δεν είναι προορισµένα για τόπους
λατρείας, όπως τζαµιά κ.λπ., όπως ακριβώς είναι η ρύθµιση του
Αγίου Όρους που τυγχάνει απαλλαγή; Γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση και ο αποκλεισµός µεταξύ των αναγνωρισµένων θρησκευτικών δογµάτων;
Πρέπει ο Υπουργός να προχωρήσει µε αίσθηµα δικαίου σύµφωνα µε το νοµικό καθεστώς που διέπει και τα Βακούφια όπως
ακριβώς το Άγιο Όρος σε προσθήκες στο υπάρχον άρθρο 2, παράγραφο 3, ούτως ώστε οι απαλλαγές να συµπεριλάβουν και τα
ακίνητα της Βακουφικής περιουσίας της µειονότητας που βρίσκονται στη Θράκη.
Κυρίες και κύριοι της Κυβερνήσεως, λέγατε ότι θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ. Εσείς µιλούσατε για δήµευση περιουσιών. Τώρα
φέρνετε µονιµοποίηση του ΕΝΦΙΑ και καταργείτε της ευνοϊκές
ρυθµίσεις. Να µας πει ο κύριος Υπουργός αν η κατάργηση θα
ισχύσει και για του ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων.
Έχουµε ακόµα δυνατή τη µνήµη για να σας υπενθυµίζουµε τις
δεσµεύσεις σας, κύριοι συνάδελφοι. Λέγατε ότι θα δώσετε την
δέκατη τρίτη σύνταξη. Σήµερα, ούτε λόγος. Λέγατε ότι δεν θα
κάνετε περικοπές στις συντάξεις. Τώρα µειώνετε τις κατώτερες
συντάξεις. Η βαρβαρότητά σας πιστοποιείται µε την κατάργηση
των διατάξεων που αφορούν τους πιο αδύναµους συµπολίτες
µας, αυτούς, δηλαδή, που έπαιρναν σύνταξη 460 ευρώ ανασφάλιστου ηλικιωµένου. Θεσµοθετείτε µε λίγα λόγια µια εθνική σύνταξη φτώχειας. Λέγατε ότι θα φέρετε τον κατώτατο µισθό στα
750 ευρώ. Σήµερα ούτε λέξη.
Κυρίες και κύριοι, η κραυγή αγωνίας όλων των επαγγελµατιών
αγροτών βιοτεχνών, µισθωτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων του
νοµού µου και όλης της Ελλάδας, ανεξαιρέτως θρησκείας, χρι-
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στιανών ή µουσουλµάνων, που συνυπάρχουν και συµπορεύονται
αρµονικά στην περιοχή µου, είναι έντονη και πραγµατική.
Καλούµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουµε στο
σύνολο αυτό το νοµοσχέδιο. Εµείς ως Ποτάµι κι εγώ προσωπικά
δηλώνω ότι καταψηφίζω στο σύνολο τις γενικές αρχές αυτού του
νοµοσχεδίου, διότι έχουν κατ’ αρχήν υφεσιακό χαρακτήρα και
ως βάση –όπως ανέφερα στην αρχή- οριζόντιες περικοπές χωρίς
αναπτυξιακή προοπτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρ’ ότι ο κ. Μαντάς
είναι ο µόνος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που δεν έχει µιλήσει επί της αρχής και µε δεδοµένο ότι θα πάµε επί της αρχής
όπως είπαµε µέχρι τις 14.00’, τον παρακάλεσα να ολοκληρώσουµε µε τα ονόµατα που έχω ανακοινώσει ήδη, του κ. Θεωνά
και του κ. Αµυρά, και θα µιλήσει µετά. Ευγενικά το απεδέχθη.
Θα δώσω µόνο τον λόγο για τρία λεπτά στον Υπουργό, τον κ.
Αλεξιάδη, γιατί ειπώθηκε κάτι για το Άγιο Όρος και θέλει να
δώσει µια απάντηση.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Λιγότερο θα είναι, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσω κάτι για να µην υπάρχει καµµία παρανόηση και
να µην επανέρχεται συνέχεια και συνέχεια µια επιχειρηµατολογία
σε σχέση µε αυτό που ακούστηκε. Δεν εισάγουµε καµµία νέα διάταξη σε αυτό το νοµοσχέδιο -απαλλαγής επιβάρυνσης ή οτιδήποτε άλλο- πλέον αυτών που προβλέπει η συµφωνία, του 4336.
Δεύτερον, σε σχέση µε το Άγιο Όρος για σαφέστατους λόγους που γνωρίζετε όλοι, αυτήν τη στιγµή αν πάµε να κάνουµε
µια διαδικασία καταγραφής περιουσίας και στο εξωτερικό και σε
χώρες και µε αµφισβητούµενες καταστάσεις κ.λπ., το µόνο που
θα δηµιουργήσουµε είναι προβλήµατα. Δεν θα λύσουµε τίποτα.
Όµως, δεν εισάγουµε κάποια απαλλαγή. Η απαλλαγή υπήρχε.
Τι κάνουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο; Σε αυτό το νοµοσχέδιο εισάγουµε απαλλαγή για το ΤΑΙΠΕΔ και για συγκεκριµένους λόγους που διευκρινίζονται στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου. Λέµε λοιπόν: «Οι ανωτέρω διευκολύνσεις…» -για το ΤΑΙΠΕΔ- «…και απαλλαγές κρίνονται απαραίτητες δεδοµένου ότι το
ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου µε τρόπο
που θα συµβάλει στη µείωση του δηµοσίου χρέους και θα δηµιουργήσει τις βάσεις για επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας µας προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας».
Άρα δεν εισάγουµε κάποια απαλλαγή. Η απαλλαγή που
υπήρχε, αφορά και το ΤΑΙΠΕΔ για συγκεκριµένους λόγους, για
να µην υπάρχει κάποια παρανόηση.
Σε ό,τι αφορά στα αγροτεµάχια, επειδή και εγώ από χωριό
είµαι, δεν υπάρχει σε αυτό το νοµοσχέδιο κάποια επιβάρυνση για
τα αγροτεµάχια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ τον κ.
Θεωνά να έρθει να λάβει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Πρώτα απ’ όλα καληµέρα. Να είναι καλή
η µέρα γιατί πολλές φορές µε όσα γίνονται και λέγονται εδώ µπορεί και να µην είναι καλές οι µέρες για όλους µας.
Θα ήθελα να µου επιτρέψετε να κάνω µια συνολική, ας πούµε,
παρατήρηση γύρω από τη χθεσινή συζήτηση επί της αρχής. Τοποθετήθηκε και η Νέα Δηµοκρατία και άλλα κόµµατα. Μάλιστα,
εκπρόσωποι κοµµάτων έκαναν τοποθετήσεις που για µένα ήταν
-είναι βαρύς ο χαρακτηρισµός, αλλά δεν θα πω ονόµατα- απρεπείς και είχαν µια χλευαστική διάθεση, η οποία δεν επιτρέπεται
να ακούγεται µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι είναι
απαράδεκτο να ακούγονται τέτοιες αναφορές και τέτοιες παρατηρήσεις.
Ένα ερώτηµα έχω κυρίως απέναντι στη Νέα Δηµοκρατία. Ψήφισε αρχικά, όπως λέει, τη συµφωνία διότι δεν ήθελε να οδηγηθεί
η Ελλάδα σε κρίση. Σήµερα, λοιπόν, υποστηρίζει πλήρως ότι θα
καταψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο. Έχει κάθε δικαίωµα να το καταψηφίσει. Όµως, δεν είναι υποχρεωµένη η Νέα Δηµοκρατία,
σαν κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να µας πει τι θα προκύψει από µια συνολική καταδίκη; Μήπως ποντάρει στο ότι η
Πλειοψηφία θα αναλάβει όλη την ευθύνη µε εκατόν πενήντα
πέντε Βουλευτές; Αυτή είναι µια στάση, κατά τη γνώµη µου, φυ-
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γοδικίας που δεν τιµάει τη Νέα Δηµοκρατία.
Όταν λέτε, «δεν την ψηφίζουµε και δεν θα την ψηφίσουν κι
άλλοι», σηµαίνει ότι αυτός ο νόµος δεν πρέπει να ψηφιστεί κατά
την άποψή σας. Πείτε µας την άποψή σας για το τι πρέπει να
γίνει. Διότι αν δεν ψηφιστεί αυτός ο νόµος µε τα προαπαιτούµενα
που έχει, σηµαίνει ότι την άλλη µέρα θα έχουµε µέτρα που θα
οδηγούν τη χώρα σε άτακτη χρεοκοπία. Πείτε τι προτείνετε. Αν
το προτείνετε αυτό, να πάµε, δηλαδή, σε άτακτη χρεοκοπία,
πείτε το στον ελληνικό λαό να το ξέρει. Μην κρύβεστε πίσω από
το δάχτυλό σας.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση πάντα µε το πλαίσιο της συζήτησης επί της αρχής του νοµοσχεδίου που έγινε εχθές, θα ήθελα
να πω ότι δεν απασχόλησε καθόλου το περιεχόµενο αυτής της
συµφωνίας. Δεν µιλώ µόνο από την άποψη του αν προβλέπει
άλφα, βήτα ή γάµα προαπαιτούµενα ή λαµβάνει κάποια µέτρα
που µπορεί να αγγίξουν δικαιώµατα εργαζοµένων και συνταξιούχων, όπως είναι το ασφαλιστικό, το οποίο, όµως, θα το δούµε,
όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας, ο σύντροφος Γιώργος Κατρούγκαλος. Είπε ότι τον άλλο µήνα θα το έχουµε αυτό και τότε
θα το κρίνουµε ως προς τι κάνει και πώς το κάνει.
Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι δεν ασχολήθηκαν καθόλου
µε το τι επέβαλε τελικά αυτό το είδος της συµφωνίας και γιατί
επιµένουν οι παράγοντες του Eurogroup και των δανειστών σε
µία προτεσταντική τιµωρητική λογική που επιχειρεί να τιµωρήσει
όχι µόνο την ελληνική Κυβέρνηση, αλλά κυρίως τον ελληνικό λαό.
Τι είναι αυτό; Για ποιο λόγο το κάνουν και επιµένουν σε αυτήν
την πρακτική;
Εµείς λέµε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι ένα
πράγµα τους έχει τροµοκρατήσει κατ’ αρχάς και τους ενοχλεί έντονα. Ποιο είναι αυτό; Το παράδειγµα του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησής του ενισχύει, αναδεικνύει λαϊκά κινήµατα στον ευρωπαϊκό
Νότο και όχι µόνο.
Ακόµα και η πολιτική πτέρυγα του IRA, το Σιν Φέιν, του Ιρλανδικού Δηµοκρατικού Στρατού, δηλαδή, Γιάννη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Του Ιρλανδικού Απελευθερωτικού Στρατού είναι, αλλά τέλος πάντων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …που είναι απελευθερωτικός και χρησιµοποιεί ακόµα και ένοπλο αγώνα, χρησιµοποιεί ως παράδειγµα
ανάπτυξης των δικών του δυνάµεων του ΣΥΡΙΖΑ και, µάλιστα, τον
ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών που τόσο πολύ είχε ενοχλήσει τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και κάθε µέρα –όχι εδώ- ο κ. Σαµαράς και οι άλλοι παράγοντες της τότε κυβέρνησης ασχολούνταν
µε τις συνιστώσες του και έλεγαν ότι ο Τσίπρας ήταν έρµαιο των
συνιστωσών του.
Οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη,
επειδή γελάς, δεν ήταν τίποτα άλλο από τα ιδεολογικά ρεύµατα
που δηµιούργησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, αρχικά ως χώρο διαλόγου και
κοινής δράσης της Αριστεράς και στην πορεία ως πρωτοβουλία
για τη συσπείρωση της Αριστεράς και τελικά σε ΣΥΡΙΖΑ για τις
εκλογές του 2004.
Εποµένως µην ανησυχείτε. Εµείς θα προσπαθήσουµε στο εσωτερικό µας και όσο µπορούµε θα στηρίξουµε αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί είναι µία κυβέρνηση που αποτελεί παράδειγµα για
ολόκληρη την Ευρώπη. Φανταστείτε για µια στιγµή –σκεφτείτε
το- ότι αν συµβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αλλαγή του συσχετισµού των
δυνάµεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο –εγώ προσωπικά τα µετρώ
αυτά πολύ πιο πάνω από δύο και τρία µνηµόνια- µια τέτοια αλλαγή µπορεί να οδηγήσει σε αριστερές ριζοσπαστικές κυβερνήσεις σε τέσσερις χώρες του Νότου. Καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει
µία τέτοια εξέλιξη και µια τέτοια συνεργασία που µπορεί να γίνει;
Μπορεί να προωθήσει επιλογές που θα αφήνουν στο περιθώριο
τις αποφάσεις και τις επιλογές της κυρίας Μέρκελ και του κ.
Σόιµπλε.
Θα ήθελα να σας πω, µάλιστα, ότι εγώ θεωρώ πως κάποια
στιγµή µπορεί να δούµε µέσα από αυτές τις διαδικασίες να δηµιουργείται και µία προοπτική ενιαίας µεσογειακής αγοράς, στην
οποία θα µετέχει όλος ο ευρωπαϊκός Νότος, αλλά και οι χώρες
της βόρειας Αφρικής. Τότε θα δείτε πόσο θα τρέµουν οι κύριοι
προτεστάντες που σήµερα κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την καταδικάζουν να λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο.
Θεωρώ ότι ήταν έλλειµµα από την πλευρά σας ότι δεν ασχο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ληθήκατε καθόλου µε αυτήν τη στάση της γερµανικής Ευρώπης
απέναντι στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Φθάσατε και σήµερα να µιλάτε για την ανάδειξη των πρωτογενών πλεονασµάτων
που δεν χρησιµοποιούνται από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για
να στηριχθούν τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, όταν µε την ίδια τη δηµιουργία των πρωτογενών πλεονασµάτων που αποτελούν τη χειρότερη µορφή λιτότητας καταδικάζονται ακριβώς αυτά τα
στρώµατα. Τώρα, λοιπόν, λέτε ότι τα πλεονάσµατα υπάρχουν και
λειτουργούν και θα µπορούσαν να λειτουργήσουν για το συµφέρον αυτών των λαϊκών στρωµάτων.
Έχω µιλήσει για τις εκατό δόσεις. Θα ήθελα να πω ακόµα µία
κουβέντα για τις εκατό δόσεις. Ήθελα να πω ότι είναι µία από τις
πιο σηµαντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που έγιναν στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια και δεν το αποδεικνύει τίποτα άλλο από…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητέ Ιωάννη, θα
πρέπει να ολοκληρώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να καλέσω τον Υπουργό Οικονοµικών τα οκτώ άρθρα του νοµοσχεδίου που καταργούν αντίστοιχα άρθρα του ν.4331, να τα δει ξανά µε µεγαλύτερη προσοχή.
Επίσης, πρέπει να δούµε µε µεγαλύτερη προσοχή τα µέτρα
αυστηροποίησης των εκατό δόσεων, γιατί έτσι θα υπάρξει πρόβληµα και για τις τρέχουσες εισφορές αν αναγκαστούν οι οφειλέτες να αποσυρθούν από τις ρυθµίσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχθές από το ίδιο αυτό Βήµα
κατά την ακρόαση των φορέων ο Πρόεδρος της Εθνικής Οµοσπονδίας Τυφλών, ο κ. Γιαλούρης, σχολιάζοντας το αιµοβόρο
νοµοσχέδιο που φέρατε και το οποίο πραγµατικά διαλύει το ελάχιστο κοινωνικό δίχτυ προστασίας των πιο ευάλωτων πληθυσµών,
δηλαδή των αναπήρων είπε: «Άλλα περιµέναµε από µια αριστερή
κυβέρνηση».
Ποια αριστερή κυβέρνηση, καλέ µου άνθρωπε; Είναι αριστεροί
οι Υπουργοί που έχουν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό, τις καταθέσεις τους έξω -τις νόµιµες δεν λέω- και δεν τα φέρνουν εδώ
να στηρίξουν το τραπεζικό σύστηµα;
Είναι αριστερός ο Υπουργός που ξέχασε να δηλώσει στο
πόθεν έσχες του το 1 εκατοµµύριο ευρώ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα το συνεχίσουµε αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μα, πόσα εκατοµµύρια έχετε, κύριε
Μαντά, εσείς οι αριστεροί και δεν ξέρετε πού τα βάζετε;
Αυτή δεν είναι η κυβερνώσα αριστερά, είναι η εκατοµµυριούχος αριστερά. Είστε η εκατοµµυριούχος αριστερά, αυτό είστε!
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πάµε παρακάτω τώρα.
Και αριστερή πρακτική είναι να πηγαίνεις από την Αθήνα στο
Αίγιο …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ο συγκεκριµένος Υπουργός
είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνουµε διάλογο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είναι αριστερή πρακτική να πηγαίνεις µε
ελικόπτερο του ΕΚΑΒ από την Αθήνα στο Αίγιο, εκατόν ογδόντα
πέντε χιλιόµετρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρώτη φορά βλέπω
να νιώθουµε προσβολή όταν µας λένε εκατοµµυριούχους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σας βρωµάει το ΚΤΕΛ; Πρέπει να πάρει
ο Υπουργός σας το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ για να πάει από την
Αθήνα στο Αίγιο;
Αυτή είναι, λοιπόν, η κυβερνώσα – εκατοµµυριούχος Αριστερά!
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Λίγη ντροπή και λίγη σεµνότητα
δεν βλάπτει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μην φωνάζετε!
Πάµε τώρα να ακούσετε το επόµενο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Αν δεν το γνωρίζετε….
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σε σχέση µε τους αναπήρους…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
ηρεµήστε! Πήγαµε µια χαρά µέχρι τώρα, ας µην τα χαλάσουµε.
Αφήστε τον κάθε οµιλητή να λέει την άποψή του, δεν σηµαίνει
ότι γίνεται αποδεκτή από όλους. Αφήστε να προχωρήσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ξέρει ο κόσµος, καταλαβαίνει ο κόσµος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σωστό και αυτό!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, και µην
εξεγείρεστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑHΛΙΔΗΣ: Δεν εξεγειρόµαστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν σας είδα να εξεγείρεστε, λοιπόν,
όταν µε αυτό το νοµοσχέδιο στην ουσία συνδέετε τα προνοιακά
επιδόµατα των αναπήρων µε τα περιουσιακά τους στοιχεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑHΛΙΔΗΣ: Δεν µπορούµε να ακούµε και ανοησίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Και επειδή ίσως δεν γνωρίζετε να σας
πω εγώ. Δύο είναι όλα και όλα τα επιδόµατα των αναπήρων. Και
όταν λέµε «επίδοµα» εννοούµε βοήθηµα, δεν εννοούµε εισόδηµα. Ποια είναι αυτά;
Ένα είναι το επίδοµα το εξωιδρυµατικό, που κυρίως αφορά
τους τετραπληγικούς και τους παραπληγικούς µε 67% και πάνω
αναπηρία, οι οποίοι ούτε µπορούν να µετακινηθούν και χρειάζονται µια µόνιµη συνοδεία και φροντιστή στο σπίτι και αυτά είναι
783 ευρώ το µήνα. Είναι και το έτερο επίδοµα που το παίρνουν
µόνο οι συνταξιούχοι ανάπηροι συµπολίτες µας, 360 ευρώ, κυρίως οι τυφλοί.
Τι κάνετε τώρα εσείς; Μέχρι πριν τις εκλογές την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ την πετάγατε στην πυρά, νεοφιλελεύθερο εργαλείο. Τώρα το ακολουθείτε και βάσει αυτής της εργαλειοθήκης
συνδέετε την περιουσιακή και εισοδηµατική κατάσταση µε αυτά
τα επιδόµατα.
Τι σηµαίνει αυτό λοιπόν; Σηµαίνει ότι αν ένας ανάπηρος πολίτης κατοικεί στο δικό του σπίτι και κληρονοµήσει ένα σπίτι στο
χωριό από τον παππού του ή τη µάνα του ή τον πατέρα του, αµέσως αλλάζει κατηγορία και πάει στην κατηγορία της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αριστερό δίκαιο µέτρο.
Επίσης, κόβετε τις συνταξιοδοτήσεις εικοσιπενταετίας στους
γονείς των αναπήρων παιδιών.
Ξέρετε ότι το κόστος της αναπηρίας και το κόστος διαβίωσης
ενός αναπήρου είναι δυόµισι φορές υψηλότερο από το κόστος
ενός πολίτη άνευ αναπηρίας. Πώς θα ανταπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;
Και κάτι ακόµα. Επειδή είστε πάρα πολύ –πώς να το πω;- ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι, ώρες ώρες, κύριοι
Υπουργοί της Κυβέρνησης, πείτε µου, τι θα κάνετε λοιπόν από
τη Δευτέρα στα λεωφορεία; Θα κατεβάζετε τους ανάπηρους και
τους πολύτεκνους από τα λεωφορεία σαν τσαµπατζήδες, επειδή
εσείς δεν έχετε πληρώσει στον ΟΑΣΑ τις ληξιπρόθεσµες οφειλές;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Θα πληρωθούν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αυτό που δεν γνωρίζετε, κυρία συνάδελφοι, είναι ότι τον Απρίλιο του 2014 –ο κ. Κεγκέρογου νοµίζω ήταν
τότε και το ανέλαβε- πληρώθηκαν 70 εκατοµµύρια ευρώ ληξιπρόθεσµες οφειλές του κράτους προς τον ΟΑΣΑ για να επιτελεί αυτό
το έργο, για τους πολύτεκνους, για τις κοινωνικές κατηγορίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Και τώρα θα πληρωθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τώρα –λέει- θα τις πληρώσουµε! Πληρώστε τα! Τη Δευτέρα θα τον κατεβάσετε από το λεωφορείο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Όχι, δεν θα τον κατεβάσουµε
από το λεωφορείο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πάµε παρακάτω.
Όλα αυτά, όταν στην Ιρλανδία -η οποία Ιρλανδία µπήκε στο
µνηµόνιο µετά από εµάς και βγήκε πριν από εµάς- µόλις εχθές ο
εκεί Πρωθυπουργός τους, τους ανακοίνωσε ότι µειώνεται η έκτακτη εισφορά. Δεύτερον, αυξάνονται οι συντάξεις και αυξάνονται
και τα προνοιακά επιδόµατα. Τέλος, ελαφρύνεται η φορολογία
για εισοδήµατα έως 12.000 ευρώ. Να θυµηθώ για το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ που λέγατε προεκλογικώς; Ε, λοιπόν, όχι.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να απευθυνθώ στον συνάδελφό µου Βουλευτή, τον κ. Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, στην
Κυβέρνηση, αυτήν την Κυβέρνηση, δεν θα λέτε ότι είναι ψεύτες.
Στην Κυβέρνηση που κατήργησε τον ΕΝΦΙΑ, στην Κυβέρνηση
που κούρεψε το χρέος, στην Κυβέρνηση που επανέφερε τη δέκατη τρίτη σύνταξη και αύξησε τον κατώτατο µισθό, θα µιλάτε
καλύτερα παρακαλώ!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως είχαµε κάνει τη
συµφωνία, θα δώσω τον λόγο στον κ. Μαντά για δώδεκα λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ ησυχία. Ξεκινάει συνάδελφος ψυχίατρος µε ό,τι σηµαίνει αυτό.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Λίγη ησυχία, αν θέλετε.
Από ποια σκοπιά εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προτείνουµε την υπερψήφιση µέτρων και επιλογών που περιλαµβάνονται στο πολυνοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε; Μήπως ξαφνικά
βαλθήκαµε να ενισχύσουµε το πάρτι της φοροδιαφυγής και της
φοροκλοπής που ως µόνιµη γάγγραινα διατρέχει το σώµα της
ελληνικής κοινωνίας, επιβαρύνοντας σταθερά τα χαµηλότερα
κοινωνικά στρώµατα, φορτώνοντας δισεκατοµµύρια απώλειες
κάθε χρόνο στις ανάγκες της ελληνικής πολιτείας που κοστίζουν
δραµατικά, κυρίως στην ελλειµµατική στήριξη του κοινωνικού
κράτους;
Μήπως ζηλέψαµε και θέλουµε να µιµηθούµε ως νεόκοποι,
όπως µας χαρακτηρίζουν µνηµονιακοί, το ξήλωµα της κοινωνικής
ασφάλισης, την επιβολή και για το επόµενο χρονικό διάστηµα
του άδικου ΕΝΦΙΑ, το ξήλωµα ευνοϊκών ρυθµίσεων για τις εκατό
δόσεις, τη διάλυση της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας και την
παραπέρα συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας;
Μήπως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξαφνικά, όπως µας λένε,
µεταλλαχθήκαµε και προσχωρήσαµε εκόντες άκοντες στο άρµα
του νεοφιλελευθερισµού και της ολιγαρχίας και των εκπροσώπων της, εγχώριων και διεθνών, µέσα από ένα γλυκανάλατο και
αµήχανο κοσµοπολιτισµό;
Μήπως ξαφνικά παρασυρθήκαµε από τις σειρήνες της εξουσίας και θέλουµε κι εµείς να βάλουµε το χέρι στο µέλι; Ποια είναι
η αλήθεια και πού βρίσκεται η υποκρισία, το ψέµα και η διαστρέβλωση; Ποια είναι η πραγµατικότητα και πού βρίσκονται οι ψευδαισθήσεις;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να είµαι σαφής. Δεν είναι
η πρώτη φορά που η Αριστερά, οι προοδευτικές δυνάµεις βρίσκονται µπροστά σε τέτοια διλήµµατα. Η σύγχρονη ιστορία του
περασµένου, αλλά και του τωρινού αιώνα είναι γεµάτη από τέτοιες κρίσιµες στιγµές, όχι µόνο βεβαίως στη χώρα µας, αλλά
και στην έστω περιστασιακά σκοτεινή µας Ήπειρο, την Ευρώπη,
και σε όλον τον κόσµο.
Έχουµε πάθει, αλλά και έχουµε διδαχθεί. Οι κίνδυνοι δεν είναι
ανύπαρκτοι, παραµονεύουν και πρέπει να έχουµε πλήρη συνείδηση και πλήρη εγρήγορση. Πράξεις ή και παραλείψεις µας µπορεί να κοστίσουν θανατηφόρα σε ένα µοναδικό εγχείρηµα που
εξελίσσεται σε αυτήν τη µικρή χώρα, να κοστίσουν βαριά στους
πιο αδύναµους, να ενταφιάσουν ελπίδες και προσδοκίες που
υπερβαίνουν την Ελλάδα, που αφορούν -επιτρέψτε µου να πωαγωνίες και πόθους λαών και κινηµάτων σε όλον τον κόσµο και
δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό. Γέννησαν ακριβώς αυτό το εγχείρηµα οι αγώνες του λαού µας.
Επί του συγκεκριµένου τώρα. Οι αντίπαλοί µας, εντός και
εκτός Κοινοβουλίου, χρησιµοποιούν µια κλασική, λίγο-πολύ, ρητορική -και όχι µόνο ρητορική και πολλά άλλα µέσα- για να µας
αποδοµήσουν και να µας απαξιώσουν.
Τι λένε, συνοπτικά; Λένε ότι από τις 25 Γενάρη ακολουθήσαµε,
µε την κάθε φορά εξέλιξη των καταστάσεων, µία πολιτική ψευδαισθήσεων, υπερβολών, λαθών κ.λπ., που µέσα σε ένα επτάµηνο οδήγησε σε τραγικά αποτελέσµατα, µε κατάληξη το τρίτο
και χειρότερο µνηµόνιο, το οποίο ψήφισαν µεν, για να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή µας πορεία και στο οποίο αποτυπώθηκαν,
λόγω της διαπραγµατευτικής µας ανεπάρκειας, µέτρα που δεν
πρόκειται να υποστηρίξουν.
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Τα λογικά άλµατα είναι προφανή, αλλά πρόκειται για σκόπιµες
διαστρεβλώσεις και παραλήψεις και ταυτόχρονα για προφανή,
προφανέστατη, στρατηγική αµηχανία, µετά και από το αποτέλεσµα των πρόσφατων εκλογών.
Δεν µπορέσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο κι αν προσπαθήσατε. Δεν τα καταφέρατε. Η πραγµατικότητα, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, είναι ότι αφού κατάλαβαν τον Γενάρη και λίγο
πιο πριν ότι η κυβερνητική εξουσία χάνεται γι’ αυτούς, από την
πρώτη στιγµή σχεδίαζαν, µαζί µε τις σκληρές νεοφιλελεύθερες
ελίτ της Ευρώπης, να µας πνίξουν.
Τι ήταν, άραγε, η ουσιαστική απαγόρευση της δυνατότητας
για έντοκα γραµµάτια; Η εξάλειψη του waiver και συνεπώς η ενίσχυση του τραπεζικού µας συστήµατος µε µεγαλύτερα επιτόκια.
Τα άδεια ταµεία για τις πληρωµές του Φλεβάρη, όπως κι ο πρώην
υπεύθυνος Υπουργός επιβεβαίωσε. Ο αµείλικτος και συνεχής πόλεµος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, µε όλα τα µέσα και κυρίως µε τα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η συνεχιζόµενη στέρηση οποιασδήποτε ενίσχυσης, ακόµα και µετά τη συµφωνία της 20ης Φλεβάρη και η ασφυκτική οικονοµική πίεση. Η κατακερµατισµένη διαπραγµάτευση για να µην καταλήξουµε
πουθενά. Οι συνεχείς τρικλοποδιές σε όλα τα Υπουργεία, σε
όλους τους κρίσιµους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης από το
µνηµονιακό κατεστηµένο. Τι ήταν όλα αυτά; Ήταν δική µας φαντασίωση ή πραγµατικότητα;
Μήπως δεν γνωρίζει ο κόσµος την αφωνία της συστηµικής σηµερινής και µελλοντικής Αντιπολίτευσης, όταν µας απειλούσαν
ότι κάνουµε µονοµερείς ενέργειες µε τα νοµοσχέδια για την ανθρωπιστική κρίση, για τις εκατό δόσεις και µε πάρα πολλές άλλες
νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες; Πλήρης αφωνία!
Η αποκάλυψη, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήρθε µε τη
στάση της συστηµικής Αντιπολίτευσης στο δηµοψήφισµα, όταν
όλο το κατεστηµένο µας έλεγε ότι το δηµοψήφισµα ήταν πάνω
στο δίλληµα ευρώ ή δραχµή. Κι εσείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, ταυτιστήκατε µε αυτό και κατεβήκατε
ακόµα και στο «επαχθές», για εσάς, πεζοδρόµιο, για να στηρίξετε
τη διαστρέβλωση που σκόπιµα και έντεχνα προωθούσατε.
Δεν σας βγήκε, όµως. Δεν σας βγήκε και σας γύρισε µπούµερανκ το συντριπτικό «όχι» του λαού µας, που ακόµη δεν καταλάβατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το έχετε καταλάβει εσείς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ακόµη δεν καταλάβατε ότι βοήθησε αποφασιστικά στην απόρριψη της παγίδας που µας έστηναν, για το
µαρτύριο της σταγόνας, µε ολίγων µηνών παρατάσεις, µε σκληρές και συχνές αξιολογήσεις, µε έναν αέναο κύκλο σκληρής λιτότητας, δηλαδή των προτάσεων των δανειστών, που είχαν λίγο
πριν απορρίψει, µετ’ επαίνων, την πρότασή µας που ήταν εντελώς στα όρια του προγράµµατός µας των σαράντα επτά σελίδων
και µας έδιναν το ένα τελεσίγραφο µετά το άλλο.
Και άνοιξε αυτό το µεγάλο «όχι» του λαού µας µια µικρή, λέω
εγώ, δυνατότητα, µια χαραµάδα για µια αναγκαστική συµφωνία,
που µας δίνει χώρο και χρόνο, για τρία χρόνια χρηµατοδότηση,
χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, που ανατρέπει ακριβώς την
αιτία της προ κυκλικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, στην οποία παγιδεύατε για χρόνια τη χώρα και που δεν εννοείτε να καταλάβετε
ακόµη, εµπροσθοβαρές επενδυτικό πρόγραµµα, 7 δισεκατοµµύρια για ληξιπρόθεσµες οφειλές και δέσµευση για αναδιάρθρωση
του χρέους, που έχει πάρει –τυχαία, άραγε;- διεθνείς διαστάσεις.
Και γνωρίζετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κι εσείς
που ψηφίσατε κι εσείς που δεν ψηφίσατε τη συµφωνία, ότι η εξέλιξη της συµφωνίας έχει προαπαιτούµενα.
Και σας καλώ και σας προκαλώ να µας πείτε πού η ελληνική
Κυβέρνηση στη συγκεκριµένη συµφωνία δεν κινείται µε βάση
αυτό, δηλαδή, µε βάση τα προαπαιτούµενα;
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο η διαπραγµάτευση που συνεχίζεται σκληρά µέχρι το παραπέντε και άλλο οι
κουτοπονηριές. Άλλο το ότι έχουµε δύσκολα µέτρα µπροστά µας
και έχουµε πλήρη συνείδηση ότι αυτά θίγουν και κοινωνικά στρώµατα που θέλουµε να εκπροσωπήσουµε και άλλο να πετάµε την
µπάλα στην εξέδρα. Άλλο τα αριστερά λόγια και η υπεράσπιση
των δικαιωµάτων στη ρητορική εκφώνηση και άλλο η ευθύνη της
Κυβέρνησης και η αριστερή πράξη. Άλλωστε και το ίδιο το ΚΚΕ
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µιλάει για επιζήµια έξοδο, εάν τώρα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ
στις συγκεκριµένες συνθήκες και τους συσχετισµούς. Ή µήπως
έχει φύγει ο κίνδυνος του Grexit;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΛΩΛΑΚΟΥ: Η µισή αλήθεια είναι ψέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα απαντήσετε.
Άλλο η µάχη µε τη φοροδιαφυγή και άλλο να φέρνουµε τροπολογίες σαν αυτή τον Μάρτιο του 2014 που επαναφέρει µε αναδροµική ισχύ από 1-1-2010 διάταξη του καταργηθέντος τότε ν.
2238/1994 και µε αυτόν τον τρόπο να σβήνονται πρόστιµα ύψους
εκατοντάδων εκατοµµυρίων που είχαν επιβληθεί τελεσίδικα µετά
από φορολογικούς ελέγχους σε πετρελαϊκές εταιρείες και οµίλους που είχαν πραγµατοποιήσει αγορές από offshore εταιρείες
και έχουν συµβάλλει πολύ σε αυτές τις διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Από ποια σκοπιά, λοιπόν, καλούµε εµείς να υπερψηφιστούν
αυτά τα µέτρα; Από τη σκοπιά τού να διατηρήσουµε την ελπίδα
ανοικτή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χωρίς απόδραση και τυφλή
σύγκρουση, µε όρους σκληρής δουλειάς και αριστερής εγρήγορσης.
Άλλωστε ο καθείς και τα όπλα του. Και εµείς τα µόνα όπλα που
έχουµε, τα µόνα µας όπλα είναι η ειλικρίνεια και η κοινωνική µας
µεροληψία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μαντά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να γνωστοποιήσω στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί του 2ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, συζητάµε σήµερα το πρώτο νοµοσχέδιο αµέσως µετά τις προγραµµατικές δηλώσεις που αναφέρεται στα πρώτα προαπαιτούµενα της
συµφωνίας που όλοι σχεδόν, εκτός ΚΚΕ και Χρυσής Αυγής, ψηφίσαµε στις 14 Αυγούστου.
Και ενώ εµείς και τα τρία κόµµατα της Αντιπολίτευσης, Νέα
Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι ψηφίσαµε για να διασφαλιστεί το
µείζον για τη χώρα, δηλαδή, η παραµονή στην Ευρωζώνη και η
αποφυγή της άτακτης χρεοκοπίας, τα τρία κόµµατα Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι -που στο δηµοψήφισµα είχαν πει ναι σε
όλα, δηλαδή σε πολύ χειρότερα µέτρα απ’ αυτά που τελικά ψηφίστηκαν στη συµφωνία- µας εγκαλούν σήµερα µε απίστευτη
σφοδρότητα για φοροκαταιγίδα, για περικοπές των συντάξεων,
για αντιλαϊκά µέτρα κ.λπ..
Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, έχουµε
πλήρη συναίσθηση του επώδυνου συµβιβασµού που κάναµε και
την ίδια συναίσθηση έχει πλήρως και ο ελληνικός λαός, που για
τρίτη φορά µέσα σε ένα χρόνο επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως την ατµοµηχανή των µεγάλων αλλαγών και της νέας εποχής στην οποία
εισέρχεται η χώρα.
Εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και
Ποτάµι, δηµαγωγείτε και λαϊκίζετε υπερασπιζόµενοι δήθεν τα δίκαια του ελληνικού λαού τα οποία κατακρηµνίσατε όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Η Νέα Δηµοκρατία ιδιαίτερα επιτίθεται µε τέτοια σφοδρότητα
προσπαθώντας να κρύψει τα στρατηγικά της αδιέξοδα. Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για τη Νέα Δηµοκρατία,
που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται µπροστά σε συνέδριο –και δικαίωµά της να κάνει συνέδριο- και µπροστά σε αναζήτηση Αρχηγού, το πρόβληµα δεν είναι το πρόσωπο, αλλά το στρατηγικό
αδιέξοδο της πολιτικής της. Διότι δεν ξέρει αν θα υποστηρίζει
τον κοινωνικό φιλελευθερισµό, όπως το λέει, ή τον νεοφιλελευθερισµό ή την ακροδεξιά ή τον κεντρώο ή µεσαίο χώρο κ.λπ.. Σε
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αυτά τα θέµατα έχει τεθεί σε αδιέξοδο και γι’ αυτό ακριβώς, προσπαθώντας να ξεπεράσει τα αδιέξοδα αυτά, επιτίθεται µε τέτοια
σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ και στα µέτρα τα οποία η ίδια ψήφισε
στις 14 Αυγούστου.
Όσο για τα άλλα κόµµατα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Ποτάµι, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά συνήθως να φωνασκούν από τα ορεινά
έδρανα στα οποία κάθονται γιατί ακριβώς, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, έχει
χάσει τα µεγαλεία του 40% και 45% στα οποία βρισκόταν κάποτε
και τώρα δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά να λοιδορεί και να φωνασκεί εναντίον µας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το µισό ΠΑΣΟΚ έχετε
πάρει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Έχουµε πάρει τον λαϊκό κόσµο
του ΠΑΣΟΚ και αυτό σας πονάει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αφήστε τα αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Έχουµε πάρει τον λαϊκό κόσµο
του ΠΑΣΟΚ, τα αδύναµα στρώµατα τα οποία ήταν αριστερών καταβολών. Έτσι ήταν η χώρα µας από το 1958, που η ΕΔΑ ήταν
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αυτά τα στρώµατα, οι εργαζόµενοι,
οι µικροµεσαίοι, οι φτωχοί αγρότες, η νεολαία, αυτοί ψήφιζαν
Αριστερά και πίστεψαν στο ΠΑΣΟΚ του 1981 του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο µεταλλάχθηκε και έγινε ένα κόµµα εξουσίας,
διαπλεκόµενο και ένα κόµµα του οποίου εσείς αυτήν τη στιγµή
είσαστε το απολειφάδι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λίγο σεβασµό! Στη Γιάννα Αγγελοπούλου να τα πείτε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς ήσασταν Υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Να τον εγκαλέσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ντρέπεται λίγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εµείς, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωράµε στην υλοποίηση της συµφωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ! Κύριε
Συρµαλένιε, σταµατήστε, παρακαλώ.
(Θόρυβος απ’ την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
παρακαλώ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είπε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπε ότι το κόµµα του Ανδρέα Παπανδρέου…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ως ηγέτης αξιοποίησε τα αριστερά αντανακλαστικά της κοινωνίας και
κατάφερε και έγινε εξουσία. Με γεια του µε χαρά του! Από εκεί
και πέρα έγινε µετάλλαξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Συρµαλένιε,
σταµατήστε, παρακαλώ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώσατε. Ό,τι πήρατε
πήρατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Χριστοφιλοπούλου και κύριε Συρµαλένιε, σας παρακαλώ!
Θέλω να σας παρακαλέσω να µην διακόπτετε κατ’ αρχάς. Δεύτερον, εάν ο οµιλητής παρεκτρέπεται ή αν υβρίζει ή οτιδήποτε,
µπορείτε να ζητήσετε τον λόγο. Αλλά όχι διακοπή.
Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ όχι διακοπή. Θα έχετε τον λόγο
µετά.
Συνεχίστε, κύριε Συρµαλένιε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι,
προχωράµε στην υλοποίηση της συµφωνίας µε τους εταίρουςδανειστές και ταυτόχρονα διαπραγµατευόµαστε την καλύτερη
δυνατή εκδοχή κάποιων κακών µέτρων.
Μην εκπλήσσεστε λοιπόν, µε τις αποσύρσεις ή τις αλλαγές άρθρων όπως εκείνων για τους φορολογικούς συντελεστές των
ενοικίων ή για τα ανείσπρακτα ενοίκια ή για τη διάταξη για τη
φαρµακευτική δαπάνη ή για τα ανταποδοτικά τέλη για τους δήµους ή για τα ασφαλιστικά ταµεία των µηχανικών κ.λπ.. Και αυτό
συµβαίνει όχι µόνο γιατί είναι πολιτική βούληση της Κυβέρνησης
να τροποποιήσει το νοµοσχέδιο προς το καλύτερο, αλλά γιατί
στα διπλανά κτήρια στα Υπουργεία διεξάγεται ακόµα και σήµερα
µια δύσκολη και σκληρή καθηµερινή µάχη µε τους θεσµούς για
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να αποδειχτεί το ατελέσφορο παράλογων απαιτήσεων που δεν
έχουν να κάνουν ούτε µε την εισπραξιµότητα ούτε πολύ περισσότερο µε την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.Έχουν να κάνουν καθαρά µε την τιµωρητική
πολιτική λογική που το νεοφιλελεύθερο ευρωπαϊκό ιερατείο
θέλει να επιβάλει.
Ακριβώς, λοιπόν, για τις επιπτώσεις της µεγάλης νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις επιπτώσεις θέλουν να τις αποκρούσουν και αρχίζουν και τις νιώθουν. Είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσµα της
Αριστεράς στην Πορτογαλία δεν θα ήταν ο διπλασιασµός του
αριστερού Μπλόκ, αλλά ούτε κι η κοντινή συµφωνία συγκυβέρνησης της Αριστεράς µε τους Σοσιαλιστές στην Πορτογαλία, και
έπεται συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τα επτά λεπτά έγιναν έξι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν έγιναν έξι
λεπτά. Είχατε αρχίσει και ο χρόνος µπήκε λίγο µετά. Δεν πειράζει, όµως, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, το στοίχηµά µας δεν είναι να υλοποιήσουµε τα εκβιαστικά, υφεσιακά και αντιλαϊκά µέτρα που µας επιβλήθηκαν.
Το στοίχηµα είναι σε βάθος τετραετίας η Ελλάδα να µπει σε αναπτυξιακή τροχιά µε κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσηµο. Και
αυτό θα γίνει, χτυπώντας τη διαπλοκή και τη διαφθορά, εισπράττοντας τα µέχρι τώρα ανείσπρακτα των ισχυρών συµφερόντων,
αναδιανέµοντας τον πλούτο υπέρ των αδυνάτων.
Είναι σαφές ότι στην κατάσταση της παρόξυνσης της κρίσης
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, της κατάρρευσης της
δηµόσιας υγείας και της δηµόσιας παιδείας µάς έφεραν οι κυβερνήσεις της τελευταίας τεσσαρακονταετίας. Γι’ αυτό όλα τα
κροκοδείλια δάκρυα που χύνουν σήµερα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης θα πέσουν στο κενό. Κανένας Έλληνας πολίτης δεν
σας αναπολεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Συρµαλένιε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο, τι
θέλετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζητώ τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Επικαλούµαι τον Κανονισµό της Βουλής, που και
εσείς αναφέρατε, και θέλω να µου επιτρέψετε σε ένα λεπτό να
κάνω ορισµένες επισηµάνσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε εδώ τέσσερις
µέρες και έχουµε δείξει οι περισσότεροι διάθεση συνεργασίας
και στη φάση της επεξεργασίας του σχεδίου νόµου και τώρα,
χωρίς να παραιτούµεθα ο καθένας από τις πολιτικές του απόψεις
και τις ιδεολογικές του αναφορές.
Υπήρξαν συνάδελφοι από την πλευρά της Πλειοψηφίας που
µιλούσαν σαν να µην υπάρχει σχέδιο νόµου εδώ και σαν να είµαστε σε µια άλλη εποχή. Δικαίωµά τους. Ούτε προκαλέσαµε αντιδράσεις ούτε δηµιουργήσαµε ταραχές και µάλιστα στην ένταση
που δηµιουργήθηκε χθες όλοι εµείς δείξαµε τον δηµοκρατικό
µας χαρακτήρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό που λέει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν µπορεί, όµως, να αξιοποιεί, να εκµεταλλεύεται ή να κάνει ό,τι θέλει ο οποιοσδήποτε στην Αίθουσα
αυτή, πιστεύοντας ότι αυτού του είδους η πολιτική προδιάθεση
δηλώνει και αδυναµία. Επιτέλους, πρέπει να σέβεσαι τον συνοµιλητή σου, για να σε σέβεται και αυτός.
Δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε, να παρεκτρέπονται –και εδώ αρχίζουν τα θέµατα της δικής σας αρµοδιότητας- συνάδελφοι οµιλώντας, να καταφέρονται µε έναν τρόπο ιταµό απέναντι σε
ανθρώπους, σε κόµµατα που το έχουν παλέψει ειδικά στα χρόνια
της κρίσης και ειδικά εκείνοι που φαίνεται ότι, ενώ η κρίση χτύπησε όλη την Ελλάδα, τους ίδιους δεν τους χτύπησε, όπως προκύπτει από τα «πόθεν έσχες» τους και από οτιδήποτε. Λίγος
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σεβασµός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχω την εντύπωση ότι πάνω σ’ αυτό το θέµα η συζήτηση έληξε. Να µην συνεχίσουµε τη συζήτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, αλλά και εσείς δεν κάνατε την παραµικρή παρατήρηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για
τον ίδιο λόγο ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός
κόµµατος µπορεί να ζητήσει τον λόγο και να τοποθετηθεί. Όµως,
από εκεί και πέρα, µόνο εάν έχετε προσωπικό θέµα, θα σας
δώσω τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι προσωπικό...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τότε να προχωρήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, για το πολιτικό ζήτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, σας παρακαλώ! Υπάρχει προσωπικό θέµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για το πολιτικό ζήτηµα που ανέπτυξε ο κύριος συνάδελφος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με συγχωρείτε,
συζήτηση επί του θέµατος δεν µπορεί να γίνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν κάνουµε συζήτηση, µία απλή απάντηση να δώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μα, δεν είστε .
Εάν θέλει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος να µιλήσει, να
µιλήσει. Εκ του Κανονισµού δεν µπορείτε να µιλήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μαντά,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πρέπει, νοµίζω, να συνεννοηθούµε σε
αυτήν την Αίθουσα.
Επειδή έλειπα αυτήν τη στιγµή –ξέρει ο κ. Λοβέρδος- γιατί
προσπαθούσα να επικοινωνήσω µε τα Υπουργεία, για να κανονιστούν οι χρόνοι σε σχέση µε παρουσιάσεις αλλαγών, µεταβολών
ή και διευκρινίσεις κ.λπ. και επειδή επαναλαµβάνεται πάρα πολλές φορές και αποτελεί στοιχείο της επικαιρότητας αυτή η περίφηµη ιστορία µε τα «πόθεν έσχες», θέλω να πω το εξής. Ο κ.
Λοβέρδος -και φαντάζοµαι και πάρα πολλοί άλλοι στην Αίθουσαγνωρίζουν πάρα πολύ καλά -κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, που είστε
έµπειρος κοινοβουλευτικός- και τις διαδικασίες και όλα τα πράγµατα τα οποία διατρέχουν τη λειτουργία αυτής της επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω ότι η ίδια η λειτουργία της επιτροπής που, όπως ειπώθηκε και από το Προεδρείο της Βουλής, θα γίνει άµεσα, ξέρετε
ότι συγκροτήθηκε -αν είµαι ενήµερος καλά- µετά τη συµφωνία …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχουν οµολογήσει οι άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τις πράξεις τους τις έχουν οµολογήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Τζαβάρα,
µην διακόπτετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μπορώ να ολοκληρώσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μαντά, να
µην απαντάτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ωραία, αλλά να µη µε διακόπτουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Τζαβάρα, να µην τον διακόπτετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σας παρακαλώ, δεν έχω διακόψει ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μαντά, συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Λέω, λοιπόν, ότι: επειδή και η επιτροπή
συγκροτήθηκε µετά τη συµφωνία που έγινε µεταξύ του ΠΑΣΟΚ
και του ΚΚΕ, αν θυµάµαι καλά, γιατί υπήρχε το θέµα του Αντι-
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προέδρου, νοµίζω ότι θα δοθούν και έχουν ήδη δοθεί εν µέρει
και οι πλήρεις εξηγήσεις και οι πλήρεις ερµηνείες για όποιον
θέλει να κάνει ερµηνείες πάνω σε αυτό….
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Μα, για το ποσό σχολίασε …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα, έχουν οµολογήσει ότι
έχουν διαπράξει ποινικά αδικήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν θέλετε να τελειώσω; Φαίνεται ότι δεν
θέλουν να τελειώσω. Δεν ξέρω γιατί ενοχλούνται. Εγώ πάντα
είµαι σύντοµος και προσεκτικός σε αυτά που λέω.
Λέω, λοιπόν, µε σαφήνεια : Μην επαναφέρετε, σας παρακαλώ
και παρακαλώ όλες τις πλευρές, όλους µας, να µην επαναφέρουµε πράγµατα τα οποία µε έναν θεσµικό τρόπο θα λυθούν και
θα απαντηθούν.
Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν βοηθάει ούτε τη λειτουργία της
Βουλής ούτε τη συγκεκριµένη διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ:… (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
Μην απαντάτε, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θερµή παράκληση, λοιπόν, να σταµατήσουµε εδώ, γιατί εντάξει, λάσπη προς όλες τις πλευρές µπορούµε να αρχίσουµε να ρίχνουµε ο ένας στον άλλον, αλλά αυτό
δεν οδηγεί πουθενά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας,
ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούω µε προσοχή
και ενδιαφέρον τη συζήτηση η οποία εξελίσσεται για τα ζητήµατα
περί ηθικής.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε περισσότερο προσεκτικοί και να
σέβεστε το Σώµα. Ούτε ηθικά άµεµπτοι είστε ούτε αθώες περιστερές, όπως θέλετε να παρουσιαστείτε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λέτε τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μας γνωρίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
µην ….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ούτε κανείς, κύριε Πρόεδρε, µέσα
στην Αίθουσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση, να
µιλάτε προς το Προεδρείο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πολιτικά µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μην απευθύνεστε
προσωπικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ούτε κανείς, κύριε Πρόεδρε, µέσα
στην Αίθουσα θέλει να επιρρίψει λάθη στον άλλον. Όµως, για
ακούστε κάτι. Δύο µέρες τώρα ανεβαίνουν στο Βήµα της Βουλής
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και το πρώτο αφήγηµα που έχουν να
εξιστορήσουν είναι περί ηθικής ανωτερότητας της Αριστεράς …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και ο Βορίδης το...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ:… και ότι όλα τα άλλα κόµµατα είναι
ταυτισµένα µε την ανηθικότητα, είναι ταυτισµένα µε συµφέροντα.
Ε, ας σταµατήσει αυτό το παραµύθι! Και παρελθόν έχετε, αποδεδειγµένο στην προηγούµενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και
τώρα ζητήµατα τα οποία είναι ανοικτά και τα οποία δεν έχει βάλει
η Νέα Δηµοκρατία από αυτό το Βήµα, άλλα κόµµατα τα επαναφέρουν, αλλά είναι υπαρκτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, αν θέλετε να ισορροπήσει το πολιτικό σύστηµα να είστε πιο προσεκτικοί στις τοποθετήσεις σας, διότι µεταξύ µας γνωρίζουµε ότι η ανηθικότητα
και όλα τα υπόλοιπα δεν διατρέχουν µία παράταξη, αλλά είναι
θέµα και ανθρώπων, είναι θέµα και αξιακού συστήµατος και συµπεριφοράς. Διαχέονται παντού. Αν θέλετε, λοιπόν, όλοι µαζί να
σταµατήσουµε αυτήν τη συµπεριφορά και να σταµατήσετε να
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έχετε αυτό το µονοπώλιο περί ηθικής. Έτσι µόνο θα ισορροπήσουµε. Ειδάλλως, θα τα ακούτε και εσείς όσο τα θέµατα παραµένουν ανοικτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Κασιδιάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Θα ήθελα και εσάς να σας παρακαλέσω, όπως
παρακάλεσα και τους προηγούµενους, να είναι ήπιοι οι τόνοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σε πολύ ήπιους τόνους θέτουµε κάποια
συγκεκριµένα ερωτήµατα και ας αφήσουµε τις γενικές αναφορές. Εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο. Εδώ εµφανίστηκε Υπουργός, ο
Υπουργός Σταθάκης, και είπε ότι ξέχασε να δηλώσει ένα εκατοµµύριο. Αν ανατρέξουµε σε παλαιότερο «πόθεν έσχες» του συγκεκριµένου εµφανίζονται πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ
καταθέσεις σε ξένες τράπεζες, όπως η «JP MORGAN» και η
«BLACKROCK». Και ρωτάµε είναι άλλο το ένα εκατοµµύριο και
άλλες οι οκτακόσιες χιλιάδες; Να µην ξεχνάµε ότι για το συγκεκριµένο πρόσωπο είχε ζητηθεί από εισαγγελέα να αρθεί η ασυλία
του πριν από ενάµιση χρόνο για οικονοµικό σκάνδαλο σε βαθµό
κακουργήµατος στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και συναίνεσε όλη η
Βουλή να µην αρθεί η ασυλία του.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει πολύ συγκεκριµένο σκάνδαλο, το οποίο
έχει παραµείνει αναπάντητο, και απαιτούµε να πέσει άπλετο φως
και σε αυτήν την υπόθεση, όπως και στα οικονοµικά όλων των
κοµµάτων. Αυτό απαιτεί η Χρυσή Αυγή, που µας κατηγορείτε για
τραµπουκισµούς. Δεν υπάρχει κανένας τραµπουκισµός. Θέτουµε
ερωτήµατα, τα οποία έχουν µείνει αναπάντητα, και απαιτούµε να
πέσει άπλετο φως στα οικονοµικά όλων των κοµµάτων. Όπως το
ΣΔΟΕ έλεγξε τη Χρυσή Αυγή έτσι να ελέγξει και τους πάντες και
εκεί θα δείτε ότι το πολιτικό σύστηµα είναι απολύτως βρώµικο
και διεφθαρµένο.
Ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τώρα
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο, να
µην αρχίσουν οι δευτερολογίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, αλλά σας παρακαλώ όχι
δευτερολογίες, για να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαστε εδώ από το
πρωί, από τις 10.00’. Ακούµε όλους τους οµιλητές και έχουµε το
ίδιο πνεύµα που είχαµε και τις περασµένες ηµέρες. Συµφωνώ µε
τον κ. Μαντά και σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο.
Όσα χρόνια είµαι σε αυτήν την Αίθουσα ποτέ δεν ασχολήθηκα
µε αυτά ή δεν µετέφερα τα προσωπικά µου σε θέµατα της πολιτικής. Θα το συνεχίσω αυτό. Όµως το θέµα δεν το προκάλεσε ο
κ. Μαντάς. Το θέµα το προκάλεσε αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, τον
οποίο και δεν διακόψατε, παρεκτρεπόµενος. Σας δηλώνουµε,
κύριε Πρόεδρε, ότι θα είµαστε συναινετικοί, θα είµαστε δίκαιοι
κριτές σε όλες τις διαδικασίες της Βουλής, αλλά αν προσβληθούµε, όπως έκανε ο συνάδελφος απρεπώς, θα απαντάµε µε τον
ίδιο τρόπο. Λέµε στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να προσέχουν
λίγο τα λόγια τους διότι δεν µπορεί –το ξαναλέω και µε αυτό
κλείνω- όταν, όπως ισχυρίζονται, η κρίση κατέστρεψε όλη την Ελλάδα να εξαίρεσε µόνο συγκεκριµένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει πια αυτό!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για ένα λεπτό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ.
Κύριε Μαντά, δεν έχει νόηµα αυτή η ιστορία να συνεχίζεται.
Έλεος! Να προχωρήσουµε στους Βουλευτές. Σας παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μετά θα θέλει και κάποιος άλλος να απαντήσει.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα συµφωνούσα µε τον κ. Λοβέρδο αν
δεν έλεγε την τελευταία φράση και δεν θα σηκωνόµουν ούτε θα
ξαναµιλούσα. Σας παρακαλώ πολύ όλους και όλες. Ξέρω και εγώ
πάρα πολλούς τρόπους, κύριε Λοβέρδο, -και το γνωρίζετε- να
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πω το ένα ή το άλλο. Η τελευταία σας φράση, ο τρόπος που κλείσατε δεν σας τιµά. Ζητώ να µείνουµε στη λειτουργία της Βουλής.
Η θεσµική λειτουργία της Βουλής και η Επιτροπή «πόθεν έσχες»
θα ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήµατα και όλοι κρινόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μαντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Περισσεύει, κύριε Πρόεδρε, το
ηθικό πλεονέκτηµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Γκιουλέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευτυχώς ήρθε και η ώρα να συνεχίσουν και οι Βουλευτές τις
οµιλίες τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω αφορµή από τα όσα
είπε ο κ. Μαντάς, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Εγώ θα ήθελα
να απευθύνω µία έκκληση ως συνάδελφος, ότι όλοι αυτοί οι αφορισµοί προς τον έναν ή προς τον άλλον χώρο το µόνο που κάνουν
είναι να στέλνουν µία εικόνα του Κοινοβουλίου προς τα έξω η
οποία νοµίζω ότι µας κάνει όλους να ντρεπόµαστε.
Επιτρέψτε µου να πω, λοιπόν, ότι όλα αυτά τα περί ηθικής και
ηθικών πλεονεκτηµάτων του χώρου της Αριστεράς ή του χώρου
της Δεξιάς ή του χώρου του Κέντρου είναι µυθεύµατα και δεν
ισχύουν. Έντιµοι άνθρωποι υπάρχουν παντού, όπως υπάρχουν
και άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν περάσει πολύ πιο κάτω
από τον πήχη που έβαλαν τα κόµµατά τους, η ρητορική των
λόγων των Αρχηγών τους και οτιδήποτε άλλο.
Θέλετε να µιλήσουµε για την ηθική της Αριστεράς; Να µιλήσουµε: Διορισµοί φίλων και συγγενών από την Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι η ηθική και το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς;
Το ότι κρύβονται Υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στο
«πόθεν έσχες» τα εισοδήµατά τους και λένε «δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, θα το δούµε» αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς; Είναι ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς το ότι Υπουργός
µια µέρα πριν παραιτηθεί διόρισε επτά άτοµα στο γραφείο του;
Αυτά είναι τα ηθικά πλεονεκτήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γκιουλέκα,
θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε επί του νοµοσχεδίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Επί του νοµοσχεδίου, κύριε
Πρόεδρε, αλλά τόση ώρα δεν ακούµε για το νοµοσχέδιο. Ακούµε
για το ηθικό πλεονέκτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ να περιοριστείτε στο νοµοσχέδιο,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Και επειδή αυτές τις µέρες
πολλοί αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός):…γιατί µετά θα θέλουν κι άλλοι να απαντήσουν και εσείς ο ίδιος είπατε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Επιτρέψτε µου, όπως πολλοί
αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ σηκώνουν τη σηµαία της Αριστεράς ή
εναντίον της Δεξιάς ή οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω
ένα πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σύµφωνοι, αλλά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Εδώ µέσα, σας είπα, υπάρχουν έντιµοι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται να σπιλώνεται η τιµή
τους, όπου κι αν ανήκουν, σε οποιονδήποτε χώρο. Και χαίροµαι
ειλικρινά που είναι εδώ και Υπουργοί της Κυβέρνησης, οι οποίοι
επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν και κάποια άλλα πράγµατα.
Και επειδή µιλάµε για τη ρητορική αυτή της Αριστεράς, θέλετε
να σας θυµίσω; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ανήκω στους
ανεπάγγελτους Βουλευτές. Ήµουν δικηγόρος και δηµοσιογράφος επί πολλά χρόνια πριν µπω στο Κοινοβούλιο και θέλω να
µιλώ τεκµηριωµένα. Ακούστε, λοιπόν, την ηθική της Αριστεράς,
αφού τόσο πολύ τη θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Γκιουλέκα, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Για το νοµοσχέδιο µιλώ,
κύριε Πρόεδρε, αλλά σας παρακαλώ, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω όπως εγώ πιστεύω καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν σας υποδεικνύω…
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Σας παρακαλώ, είναι η δεύτερη φορά που παρεµβαίνετε. Σας παρακαλώ, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω όπως εγώ πιστεύω. Για όνοµα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας διακόψω
για να δώσω µία διευκρίνιση. Δεν σας υποδεικνύω τι θα πείτε,
αλλά προσπαθώ να µην εκτραχυνθεί το κλίµα. Το αντιλαµβάνεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Δεν εκτραχύνεται το κλίµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Η Αριστερά δικάζεται τώρα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Θεωνά, µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Όχι. Το λέω, όµως, αυτό
κύριε Θεωνά, διότι δεν είναι δυνατόν εδώ όλοι οι αγορητές του
ΣΥΡΙΖΑ να έρχονται και να κατακεραυνώνουν τους υπόλοιπους
χώρους, λέγοντας ότι «εσείς δεν δικαιούστε να οµιλείτε» και ότι
«το ηθικό πλεονέκτηµα το έχουµε εµείς της Αριστεράς»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ακούστε, λοιπόν, εσείς της
Αριστεράς: «Ακυρώνουµε τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς
νόµους. Εφαρµόζουµε ένα πρόγραµµα οικονοµικής, κοινωνικής
ανόρθωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα επουλώνει τα πλήγµατα που έχουν δεχθεί οι εργαζόµενοι, µε τους
ανάλογους µισθούς, µε αξιοπρεπή διαβίωση, δηµιουργώντας
νέες θέσεις εργασίας και συντάξεις αξιοπρέπειας». Τα λέγατε
αυτά κι είναι η πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η δική σας
απόφαση.
Και ξέρετε τι άλλο λέγατε; Ιδρύουµε, λέτε, δηµόσιες τράπεζες
ειδικού σκοπού και ακυρώνουµε τις προβλεπόµενες ιδιωτικοποιήσεις και τη λεηλασία του δηµόσιου πλούτου. Είναι δική σας
απόφαση, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι, επίσης, πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σαςπου λέει το εξής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι για την αναγκαία αλλαγή πορείας της χώρας
απαιτούνται πρώτον, η διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του
χρέους, η κατάργηση των µνηµονίων, η δίκαιη φορολόγηση, µε
βάση τη συνολική περιουσία και τις οικονοµικές δυνατότητες και
όχι η υπερφολόγηση των φτωχών». Και βεβαίως, η απόκρουση
των ιδιωτικοποιήσεων πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
Και καταλήγω, για να θυµόµαστε λίγο -και χαίροµαι σας λέω
που είναι και Υπουργοί της Κυβέρνησης εδώ- τι έλεγε η πολιτική
απόφαση της Κεντρικής σας Επιτροπής, όχι το 2013 ή το 2014 γιατί θα µου πείτε ότι µετεβλήθησαν οι συνθήκες- αλλά το 2015
τον Μάιο, 24 Μαΐου του 2015. Τι λέγατε; «Η Κυβέρνηση αυτή δεν
πρόκειται να υπογράψει µνηµονιακή συµφωνία. Τέσσερις µήνες
τώρα αρνούµεθα ιταµά τελεσίγραφα. Όσοι πιστεύουν ότι θα ταπεινώσουν την Ελλάδα παίζουν µε τη φωτιά. Εάν συνεχιστεί η πιστωτική ασφυξία και τα πράγµατα οδηγηθούν σε οριακό σηµείο,
ας µην έχει κανείς καµµιά αµφιβολία ότι η πληρωµή µισθών και
συντάξεων έχει απόλυτη προτεραιότητα».
Για πείτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που έχετε το
ηθικό πλεονέκτηµα, όλα αυτά που σας διάβασα και είναι δικά σας
κείµενα και µάλιστα κείµενα προ ολίγων µηνών, έχουν καµµία
σχέση µε την πραγµατικότητα; Το τρίτο, το επαχθέστερο των
µνηµονίων, το έφερε η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, το ηθικό πλεονέκτηµά σας µέχρι πού εξαπλώνεται
και πού τελειώνει.
Και θέλετε να µιλήσουµε και για τα υπόλοιπα ηθικά πλεονεκτήµατα; Πώς ήρθατε κάποτε στην εξουσία; Μιλώ για τον προηγούµενο Ιανουάριο. Λέγοντας ότι θα αυξήσετε τον βασικό µισθό στα
751 ευρώ, το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, ότι θα δώσετε τη
δέκατη τρίτη σύνταξη, ότι θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ, ότι θα διαγράψετε το µεγαλύτερο µέρος του χρέους, ότι µε έναν νόµο θα
καταργήσετε το µνηµόνιο. Αυτά λέγατε. Τι κάνατε; Εντελώς τα
αντίθετα. Μιλώ για το ηθικό σας πλεονέκτηµα, για να τελειώνουµε µε αυτό το παραµύθι περί ηθικών πλεονεκτηµάτων του
ενός χώρου και του άλλου χώρου.
Και επιτρέψτε µου, επίσης, να σας πω και κάτι ακόµα. Επειδή
µιλάτε πολύ για τα ηθικά πλεονεκτήµατα και για τις πρακτικές τις
οποίες ακολουθούσαν οι προηγούµενοι οι οποίοι πλέον δεν δικαιούνται να οµιλούν, σας λέω το εξής: Ξέρετε τι έλεγε ο Πρω-
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θυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης, µε όλον τον σεβασµό στα αξιώµατα και στους
θεσµούς; Ότι αυτά που έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις,
που νοµοθετούσαν µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, είναι
χουντικής προέλευσης και προσβάλλουν τη δηµοκρατία. Θυµάστε πόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του κυβερνώντος κόµµατος, φέρατε στο πρώτο
επτάµηνο-οκτάµηνο της διακυβέρνησής σας; Θυµάστε πώς νοµοθετούσατε; Με χουντικής προέλευσης ευφυολογήµατα -όπως
εσείς τα λέγατε, δηλαδή- και εφευρήµατα. Και έρχεστε και νοµοθετείτε εσείς, η «για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση», µε τα
ηθικά σας πλεονεκτήµατα; Έτσι νοµοθετείτε; Πού πήγε, λοιπόν,
το ηθικό σας πλεονέκτηµα;
Έπεσε και το τελευταίο φύλλο συκής. Και ξέρετε γιατί; Γιατί
ακριβώς ψάχνετε άλλοθι. Άλλοθι ανάµεσα σε ό,τι λέγατε και δεν
τηρήσατε και σε αυτά τα οποία φέρνετε. Και προσπαθείτε να φορέσετε ένα κουστούµι στενό που δεν σας πάει, προσπαθώντας
µέσα από αυτήν τη ρητορική να δικαιολογηθείτε.
Και έρχοµαι στο νοµοσχέδιο στο µισό λεπτό που µου αποµένει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να µου δώσετε λίγο χρόνο
ακόµα εξαιτίας των διακοπών.
Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Πείτε µου, λοιπόν, τι σχέση έχει
αυτό το πολυνοµοσχέδιο µε τις αρχές και τις αξίες τις οποίες εσείς
υπηρετείτε; Ακούσαµε εδώ για αναδιανοµή του πλούτου. Βεβαίως!
Αναδιανέµετε τον πλούτο αυξάνοντας φορολογικούς συντελεστές, αυξάνοντας την προκαταβολή φόρου, µειώνοντας τις συντάξεις και τους µισθούς, εκτός αν αυτός που παίρνει 1.000 ευρώ
είναι ο έχων και ο κατέχων, τον οποίο µπορείτε βεβαίως να σφαγιάσετε! Διότι µ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο τους σφαγιάζετε όλους.
Τι κάνετε µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο; Πώς προστατεύετε
τους κοινωνικά και οικονοµικά ασθενέστερους συµπολίτες µας;
Φέρνετε µια λαίλαπα στην κυριολεξία! Και βέβαια, αυτή είναι η
αρχή, διότι έρχονται και τα υπόλοιπα µέτρα τα οποία δεν είδαµε
εδώ, όπως τα µέτρα για τους αγρότες, µε τα οποία θα αφανίσετε
κυριολεκτικά τον νέο και µικρό αγρότη, γιατί τα µέτρα είναι οριζόντια. Όλα αυτά τι σχέση έχουν µε τη ρητορική σας και µε τα
όσα λέγατε; Ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω!
Θα ήθελα να πω περισσότερα για το νοµοσχέδιο, αλλά επειδή
ακούσαµε πολλά για τα ηθικά πλεονεκτήµατα, ανάλωσα τον
χρόνο µου στο να εξηγήσω λίγο ότι όσοι βάζουν πολύ ψηλά τον
πήχη, κινδυνεύουν να περνάνε, όπως σας είπα, κάτω από τον
πήχη και τελικά να ρεζιλεύονται για όσα έλεγαν και όσα κάνουν.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, κύριε
Τσακαλώτε, θα ήθελα να σας υποβάλω µια έκκληση. Μέσα στο
νοµοσχέδιο, στις καταργούµενες διατάξεις, πέραν όλων των
άλλων, καταργείτε και αυτό το επίδοµα από τον ΟΓΑ που δινόταν
στους παλιννοστήσαντες αδερφούς µας από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στους Βορειοηπειρώτες αδερφούς µας. Προσέξτε! Εδώ δεν µειώνετε µισθούς και συντάξεις,
αλλά καταργείτε ουσιαστικά το µοναδικό βοήθηµα που είχαν. Και
επειδή θέλω να είµαι απολύτως δίκαιος, αυτό το βοήθηµα καταργήθηκε το 2012.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γκιουλέκα,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε. Πρόκειται για κάτι ειδικό, το οποίο σηµειώνει ο κ. Τσακαλώτος.
Τον Απρίλιο του 2015, εσείς, η δική σας Κυβέρνηση µε το ν.
4331 είπε ότι θα το δώσει µειωµένο κατά τι, αλλά θα το δώσει.
Δεν εφαρµόστηκε ποτέ και σήµερα µε τις καταργούµενες διατάξεις το αφαιρείτε και πάλι.
Εγώ θα ήθελα να σας δώσω την επιστολή –την οποία θα σας
παραδώσω, κύριε Υπουργέ και θα καταθέσω και στα Πρακτικάπου στέλνει ο Πρόεδρος της Οµόνοιας Λεωνίδας Παππάς από
τους Άγιους Σαράντα και µε την οποία λέει ότι δεν είναι δυνατόν
σήµερα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επί σαράντα πέντε χρόνια
πέρασαν από την πιο σκληρή δικτατορία του Ενβέρ Χότζα και
του Ραµίζ Αλία να πένονται κυριολεκτικά και να ερηµώνει η γη
της Βορείου Ηπείρου.
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Ορίστε, σας καταθέτω την επιστολή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γκιουλέκα,
σας παρακαλώ! Πρέπει να ολοκληρώσετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Παράκληση, κύριε Υπουργέ,
να το ξαναδείτε! Σας υποβάλλω µια έκκληση για τους συνανθρώπους µας, γι’ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται
στην Ελλάδα. Σας είπα και πάλι: Δεν τους µειώνουµε τους µισθούς, αλλά ουσιαστικά τους κόβουµε το οξυγόνο. Δεν µπορούν
να ζήσουν αλλιώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση της Κυβέρνησης που πρέπει
άρον-άρον να περάσει κάποια προαπαιτούµενα µέτρα, όπως έχει
γίνει και στο παρελθόν και από άλλες κυβερνήσεις. Αυτή τη
φορά, όµως, λόγω της κακής διαπραγµάτευσης, της ασυνεννοησίας που υπήρχε µε τους θεσµούς και της έλλειψης αξιοπιστίας,
θα είναι ένα νοµοσχέδιo «είπα-ξείπα», ένα νοµοσχέδιο «ράβε-ξήλωνε», «γράψε-σβήσε», γιατί πράγµατα τα οποία ψηφίσαµε την
άνοιξη και το καλοκαίρι, τώρα θα πρέπει να τα «ξεψηφίσουµε».
Τα λέγαµε εµείς από τον Μάιο και ο κύριος Πρωθυπουργός
µάς κατηγορούσε προεκλογικά ότι τάχα τον προτρέπαµε να
φέρει άρον-άρον την όποια συµφωνία. Σε συνέντευξή του, όµως,
στον σταθµό «Στο Κόκκινο» στις 29 Ιουλίου 2015 ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε επί λέξει τα εξής: «Το κλίµα ήταν ευνοϊκότερο
τον Φλεβάρη. Παρασυρθήκαµε µετά τις 20 του Φλεβάρη σε µία
διαπραγµάτευση η οποία ουσιαστικά ήταν µία διαρκής φθορά
της σάρκας µας». Δηλαδή, για το δικό του λάθος, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, µας κατηγορούσε επειδή τον προειδοποιούσαµε. Δυστυχώς, δεν µας άκουσε.
Τον Ιούλιο η όποια αξιοπιστία της Ελλάδας χάθηκε. Έκλεισαν
οι τράπεζες, πήγαµε σε capital controls κι ένας θεός ξέρει πότε
θα βγούµε απ’ αυτά. Φτάσαµε στο χείλος της αβύσσου και ήλθε
µια βαριά συµφωνία µε τα µέτρα που έχουµε να ψηφίσουµε σήµερα.
Θα επικεντρωθώ σε δύο από τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Θα
ξεκινήσω από το άρθρο 21 µε τις καταργούµενες διατάξεις. Στις
καταργούµενες διατάξεις, λοιπόν, καταργείται η δυνατότητα που
είχε δοθεί σε νέους επιστήµονες, µηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, που υπάγονται στο ΕΤΑΑ, να ασφαλίζονται σε χαµηλότερη
κλάση µε βάση τον ν. 4331/2015 που τον είχαµε ψηφίσει κι εµείς.
Αυτό είχε δώσει «ανάσα» σε χιλιάδες νέους επιστήµονες οι
οποίοι σε συνθήκες κρίσης δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν
στις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές κι έτσι επέλεγαν µία χαµηλότερη κλάση προκειµένου να διατηρηθούν στο επάγγελµα.
Σύµφωνα µε τα απολογιστικά επιβεβαιωµένα στοιχεία που διαθέτει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, το πρώτο εξάµηνο του
2015, σε ένα ιδιαίτερα υφεσιακό περιβάλλον, η εφαρµογή της
συγκεκριµένης ρύθµισης µόνο στον κλάδο των ελευθέρων επαγγελµατιών - µηχανικών είχε αποφέρει επιπλέον έσοδα 9,2 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση 13,8%. Επίσης, σε σχέση πάντα
µε το δεύτερο εξάµηνο του 2014, επτά χιλιάδες διακόσιοι
ογδόντα έξι περισσότεροι µηχανικοί ήταν συνεπείς στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Η εισπραξιµότητα των εισφορών βελτιώθηκε, τα πραγµατοποιήσιµα έσοδα, σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα δηλαδή, πήγαν στο 48% στο ΤΣΜΕΔΕ και στο 73%
στο Ταµείο των Νοµικών.
Τυχόν κατάργηση της ισχύουσας πρόβλεψης, δηλαδή του
συγκεκριµένου νόµου, θα έχει ως αποτέλεσµα την πτώση της εισπραξιµότητας και τη χειροτέρευση της θέσης του ΕΤΑΑ σε ό,τι
αφορά στο συγκεκριµένο ταµείο, αλλά και τη χειροτέρευση της
θέσης και των ίδιων των ασφαλισµένων και κυρίως των νέων επιστηµόνων. Αυτά και άλλα πολλά ακούστηκαν και στην ακρόαση
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των φορέων µε στοιχεία και νούµερα.
Το θέµα, λοιπόν, είναι ότι η κατάργηση αυτής της δυνατότητας
στους νέους επιστήµονες να έχουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές µειωµένες, δηλαδή να είναι σε χαµηλότερη κλάση, ουσιαστικά θα διώξει ακόµα περισσότερους νέους επιστήµονες στο
εξωτερικό και ιδιαίτερα γιατρούς και µηχανικούς, κάτι που το
βλέπουµε να γίνεται. Και µετά θα κλαίµε για το λεγόµενο brain
drain.
Από την άλλη µεριά, θα έχουµε ένα ταµείο το οποίο δεν θα έχει
εισπράξεις και θα οδεύει ουσιαστικά στη διάλυση.
Ας δούµε, όµως, γιατί καταργούνται αυτές οι διατάξεις. Ήταν
ευεργετικές τόσο για τους ασφαλισµένους όσο και για το ταµείο.
Γιατί, λοιπόν, καταργούνται; Να υπενθυµίσω ότι η κατάργηση
αυτών των διατάξεων οφείλεται στο ότι θεωρήθηκαν µονοµερείς
ενέργειες, µε βάση τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Εµείς,
βέβαια, το λέγαµε αυτό από τον Μάιο, είχαµε προειδοποιήσει.
Όµως, τότε ήµασταν «τα παπαγαλάκια των Βρυξελλών». Αν, λοιπόν, είχατε ακούσει «τα παπαγαλάκια των Βρυξελλών», δεν θα
βρίσκονταν σήµερα ξεκρέµαστοι χιλιάδες ασφαλισµένοι.
Στο διά ταύτα τώρα, για το συγκεκριµένο, θα πρέπει ίσως να
δούµε κάποια µεταβατική διάταξη που µπορεί να µην καταργήσει
τη συγκεκριµένη δυνατότητα, η οποία –σηµειωτέον- ισχύει για
τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλισµένους
στον ΟΑΕΕ.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε το άρθρο 13, που αφορά τα ανταποδοτικά τέλη διαφόρων µεγάλων projects προς τις δηµοτικές
αρχές. Εκεί πέρα, µε το άρθρο 13, ουσιαστικά υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής οφειλών από ανταποδοτικά τέλη σε δήµους
των διαφόρων ιδιοκτητών µεγάλων έργων, όπως είναι ο Διεθνής
Αερολιµένας Αθηνών, η Αττική Οδός κ,λπ.. Μιλάµε για προσδοκώµενες οφειλές δεκάδων εκατοµµυρίων. Η διευκρίνιση που
έδωσε χθες ο κ. Κουρουµπλής που είπε ότι δεν θα ισχύσει αυτό,
αφορούσε µόνο τελεσίδικες αποφάσεις, ενώ υπάρχουν πολλές
εκκρεµείς περιπτώσεις, οι οποίες είναι αυτήν τη στιγµή στα δικαστήρια, όπως για παράδειγµα του Δήµου Μαρκοπούλου και
όµορων δήµων γύρω από το αεροδρόµιο.
Ειδικά, λοιπόν, οι δήµοι της περιοχής της ανατολικής Αττικής
όπου υπάρχουν τέτοια µεγάλα έργα υποδοµής, όπως το αεροδρόµιο και η Αττική Οδός, ανησυχούν για την µη καταβολή των
οφειλοµένων.
Ποιους ευνοεί και ποιους πλήττει, λοιπόν, αυτό το µέτρο; Το
αναλογιστήκατε; Εσείς δεν είστε, άλλωστε, που τα βάζετε µε
τους µεγαλοεργολάβους; Δείξτε το, λοιπόν. Θα καταψηφίσουµε
το άρθρο εµείς, οι «διαπλεκόµενοι», που τόσα µας έχετε σύρει
και θα το υπερψηφίσετε εσείς, οι άµεµπτοι; Για να δούµε.
Ας αφήσουµε το µέλλον και ας πάµε να δούµε για τα παρελθόντα ανταποδοτικά τέλη. Γιατί να χαριστούν οι προηγούµενες
οφειλές; Δεν είχαν συµπεριληφθεί στις µελέτες σκοπιµότητας
και τα business plan των αναδόχων; Πώς µπορούν να αλλάξουν
αυτοί οι όροι εκ των υστέρων; Θα µπορούσαν να είχαν συµµετάσχει και άλλοι στον διαγωνισµό εάν το ήξεραν από την αρχή, να
δώσουνε µεγαλύτερο τίµηµα.
Επίσης, στο άρθρο 13, που έχει να κάνει µε τα ανταποδοτικά
τέλη, ουσιαστικά προκαλεί νόθευση ανταγωνισµού όταν από
δύο, κατά τα άλλα, πανοµοιότυπες επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή η µεν µία πληρώνει ανταποδοτικά τέλη επειδή δεν έχει ακίνητο του δηµοσίου, ενώ η άλλη που εκµεταλλεύεται δηµόσιο
ακίνητο όχι.
Σαν επίλογο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω µια παρεξήγηση που
υπάρχει: Μας λέτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, το εξής: «Ψηφίσατε τη συµφωνία, τώρα ψηφίστε και την εφαρµογή της.».
Λάθος. Το ότι ψηφίσαµε για τη διάσωση της χώρας, δεν σηµαίνει
ότι θα υπερψηφίσουµε και τα λάθη σας, στα οποία, άλλωστε, δεν
συµµετέχουµε. Είναι µια κατάσταση σαν να οδηγούσατε µεθυσµένοι ένα αυτοκίνητο, σας βοηθήσαµε να στρίψετε το τιµόνι τελευταία στιγµή για να µην πέσετε πάνω στα βράχια, τη γλιτώσαµε
όλοι ξώφαλτσα και τώρα µας λέτε να πληρώσουµε τις φθορές
του αυτοκινήτου από την µικρή αυτή πρόσκρουση.
Μας λέτε να βάλουµε πλάτη. Σε κάτι που πιστεύουµε πως είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση θα βάλουµε πλάτη. Μην περιµένετε,
όµως, να λέµε «ΝΑΙ» σε όλα και µην µας κατηγορείτε για αυτό.
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Αντιπολίτευση είµαστε εξάλλου, δεν είµαστε συγκυβέρνηση.
Δεν συµµετέχουµε, λοιπόν, στη διαµόρφωση αυτών που έρχονται στη Βουλή. Εσείς έχετε την ευθύνη. Σας είχαµε πει και για
εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης. Δεν το θέλατε. Ας δούµε τι µπορεί να πετύχει, λοιπόν, η δική σας διαπραγµάτευση. Από τη µία
δεν θέλετε να συµµετέχουµε στην Κυβέρνηση ούτε καν στην
οµάδα διαπραγµάτευσης γιατί είµαστε τα «τσιράκια των Βρυξελλών» και από την άλλη µας ψέγετε ότι δεν κάνουµε τη χάρη στον
κ. Μοσκοβισί να ψηφίσουµε τα µέτρα, όπως και εκείνος µας προτρέπει.
Αυτή η κατάσταση, λοιπόν, σε ιατρικούς όρους θα µπορούσε
να λεχθεί και σαν πολιτική διπολική διαταραχή.
Αποφασίστε, λοιπόν, κύριοι τι θέλετε: Συνεργάτες στη σωτηρία
της χώρας ή αφελείς για να µοιραστούν τα δικά σας αποκλειστικά λάθη και τους ερασιτεχνισµούς σας;
Τέλος, θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο και κάποια άρθρα, τα οποία νοµίζουµε ότι είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση, θα τα υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Τασούλας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το νοµοσχέδιο που καλούµαστε
να συζητήσουµε αυτές τις µέρες και να τοποθετηθούµε σήµερα
το βράδυ, αφορά στα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Θα
µπορούσε κανείς να πει ότι αφορά περισσότερο στα µέτρα της
αυτοδιαψεύσεως.
Είναι τα µέτρα µιας θηριώδους αυτοδιάψευσης έναντι της
οποίας κρατάτε ακόµη απεγνωσµένες αντιστάσεις, λεκτικές και
όχι πρακτικές. Αυτές οι απεγνωσµένες λεκτικές αντιδράσεις, τις
οποίες κρατάτε µάταια, είναι το κύκνειο άσµα του λαϊκισµού, το
οποίο, κατά τη γνώµη µου, εκφράζετε. Βάλλετε κατά του κατεστηµένου και χαρακτηρίζετε τα κόµµατα που είναι στην αντιπολίτευση σήµερα ως δήθεν εκφραστές του κατεστηµένου. Για να
δούµε, ποιο είναι το κατεστηµένο;
Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η εκλογική οπισθοφυλακή της Μεταπολιτεύσεως. Όµως, είστε η ιδεολογική εµπροσθοφυλακή της
Μεταπολιτεύσεως. Το κατεστηµένο το οποίο εσείς µέµφεσθε και
το οποίο εγώ, που υποτίθεται ότι το εκφράζω, δεν νιώθω να το
εκπροσωπώ, είναι εκείνο το κατεστηµένο το οποίο διαµόρφωσε
µία κοινή γνώµη όλα αυτά τα χρόνια, η οποία πιστεύει περισσότερο σε συνωµοτικές θεωρίες παρά στη θεωρία της ευθύνης.
Διαµορφώθηκε µια αίσθηση σε αυτήν τη χώρα η οποία οφείλεται στην ιδεολογική κυριαρχία της Αριστεράς, την οποία το κατεστηµένο που εσείς µέµφεστε επιβεβαίωσε και διαρκώς
υποβοηθούσε µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που τάχα
είναι εχθροί σας, µέσα από όλο αυτό το εργαστήρι αριστερισµού
και ευθυνοφοβίας επί σαράντα χρόνια.
Όλο αυτό, λοιπόν, το σκηνικό οδήγησε και ήρθε και έκατσε η
εκλογική σας σήµερα κυριαρχία, η οποία είναι οκταµηνήτικη.
Λέει ο Γουντχάουζ στο βιβλίο του «Το µήλο της έριδος» για
τους Έλληνες αξιωµατικούς την περίοδο της κατοχής, ότι ήταν
άνθρωποι, κύριε Τζαβάρα, αφοσιωµένοι στο κατεστηµένο, αλλά
δεν έβλεπαν κανένα κατεστηµένο άξιο και πρόθυµο να εκτιµήσει
την αφοσίωσή τους.
Αυτό το κατεστηµένο υπάρχει στην Ελλάδα. Πού το είδατε το
κατεστηµένο; Είναι κατεστηµένο να υπάρχει µια ιδεολογική κυριαρχία που έχει υποβοηθηθεί από το κατεστηµένο, η οποία υπαγορεύει και λέει ότι δεν ευθυνόµαστε γι’ αυτά που µας συµβαίνουν;
Υπάρχει λογική στο να λέτε ότι η Ελλάδα είχε σάπιο πολιτικό
σύστηµα επί σαράντα χρόνια και αυτό να το λέτε ατιµωρητί, ενώ
εγώ θεωρώ ότι είναι η µεγαλύτερη ύβρις κατά του ελληνικού
λαού; Γιατί δεν λέτε και την επόµενη φράση; Δηλαδή, ο ελληνικός λαός, που σας τίµησε στις τελευταίες εκλογές, ψήφιζε αναφανδόν επί σαράντα χρόνια, αδιόρθωτα, απτόητα, αµετανόητα
σάπιους και διεφθαρµένους; Τι εννοείτε για τον ελληνικό λαό;
Αν πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος κι αν πιστεύετε ότι είναι κύριος της γνώµης του, µήπως πρέπει να ξαναδούµε όλες τις λέξεις και όλες τις έννοιες; Μήπως πρέπει να
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καταλάβουµε ότι εδώ έχετε διαψευστεί παταγωδώς και αρνείστε
την πραγµατικότητα εσείς που ψηφίζετε την παραδοχή;
Λέτε στην εισαγωγική έκθεση του προσχεδίου του προϋπολογισµού ότι επετεύχθησαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι την περίοδο
2010-2014. Την περίοδο της «προδοσίας», την περίοδο του «µερκελισµού», την περίοδο της «εθνοπροδοσίας», την περίοδο του
«δοσιλογισµού»0 επετεύχθησαν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και
βελτιώθηκαν τα θηριώδη δίδυµα ελλείµµατα; Είχαµε το 2013 και
το 2014 από τις κυβερνήσεις των κουίσλιγκς βελτίωση των διδύµων ελλειµµάτων; Πώς το λέτε αυτό την ίδια ώρα που εκστοµίζετε όλες αυτές τις υπερβολές;
Γαντζωθήκατε στις λέξεις της ιδεολογικής κυριαρχίας σας µε
σύµµαχο το κατεστηµένο της Μεταπολιτεύσεως και προσπαθείτε
απεγνωσµένα να διασώσετε τις λέξεις και τις έννοιες όταν οι
πράξεις και οι συµπεριφορές σας, όταν οι φόροι σας, οι µειώσεις
των συντάξεων, όταν η κατάρρευση της χώρας σας διαψεύδει.
Ξέρετε γιατί σας ψήφισαν πάρα πολλοί; Ξέρετε ποιο ήταν το
επιχείρηµά τους; «Όχι ότι πιστεύω ότι θα µου βελτιώσουν τη ζωή.
Τους ψηφίζω γιατί δεν έχω να χάσω τίποτα». Αυτή η καταθλιπτική, ηττοπαθής παραδοχή δεν είναι προς έπαινο. Δεν είναι
προς έπαινο η προσπάθειά σας να εξισώσετε την Ελλάδα προς
τα κάτω. Γιατί αυτό προσπαθείτε να κάνετε! Δεν δίνετε ελπίδα
στον κόσµο. Επιβεβαιώνετε µια αντίληψη, ότι τα πράγµατα είναι
προκαθορισµένα, ότι η καθοδική πορεία είναι προκαθορισµένη,
τουλάχιστον ας είµαστε όλοι πένητες, τουλάχιστον ας µη σηκώσει κανείς κεφάλι.
Δεν απευθύνεστε σε ένα υγιές αίσθηµα, σε µια λαµπηδόνα ελπίδας, η οποία να λέει, «Ψηφίζω αυτούς για να σηκώσω κεφάλι,
για να µην είµαι άνεργος, ψηφίζω για να προκόψω». Ψηφίζουν
ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
Δεν είναι κουβέντες αυτές. Δεν θέλουµε να είναι έτσι η κοινωνία. Προφανώς έγιναν λάθη στη Μεταπολίτευση. Αλλά στη Μεταπολίτευση η Ελλάδα είδε τη µεγαλύτερη πρόοδο που είδε ποτέ
ως χώρα και από Ψωροκώσταινα έγινε πλήρες µέλος της Ευρώπης. Προφανώς αυτό στηρίχθηκε σε δανεικά. Έγιναν λάθη.
Υπήρξε πελατειακό σύστηµα και λαϊκισµός. Υπήρξατε η εκλογική
οπισθοφυλακή της Μεταπολίτευσης µε τα τριάρια και τεσσάρια
σας. Όµως, υπήρξατε η ιδεολογική εµπροσθοφυλακή της. Και
σήµερα προσπαθείτε να σώσετε τις λέξεις που σας κράτησαν
στην επιφάνεια.
Η χώρα, χάρη στον ρεαλιστικό τρόµο του Πρωθυπουργού, την
τελευταία στιγµή κρατήθηκε στην Ευρώπη. Και κρατήθηκε µε τη
δική µας ψήφο. Όµως, η χώρα δεν µπορεί να προοδεύσει και να
υπηρετήσει το στόχο να µην πάµε χειρότερα. Η χώρα δεν έχει
στόχο να εξισωθούν οι Έλληνες προς τα κάτω. Δεν έχει στόχο
να καλλιεργηθεί ο φθόνος προς αυτούς οι οποίοι άντεξαν. Ο στόχος είναι η όρθια Ελλάδα να τραβήξει τη γονατισµένη προς τα
πάνω και όχι η γονατισµένη Ελλάδα να τραβήξει την όρθια προς
τα κάτω! Εκπροσωπούµε αυτή την παραδοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κάναµε λάθη, αλλά αναλάβαµε τις ευθύνες µας. Βλέπουµε σήµερα ότι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν τολµάτε να αναλάβετε τις
ευθύνες σας. Σας αφήνουµε ως εκπροσώπους µίας απαισιοδοξίας και ζητούµε από τον ελληνικό λαό να µας αντιληφθεί από
εδώ και πέρα ως εκπροσώπους µίας αισιοδοξίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς δεν θέλουµε την Ελλάδα ίση προς τα κάτω. Θέλουµε
ιδιωτική πρωτοβουλία, ανάπτυξη, προκοπή. Θέλουµε πρόοδο.
Θέλουµε η όρθια Ελλάδα να σηκώσει και τη γονατισµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας και τις ιδέες σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Τασούλα, αλλά δεν ήταν αναγκαία και η υπόκρουση.
Η κ. Μανωλάκου έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έτσι είναι, κύριοι συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης. Η Νέα Δηµοκρατία σάς κουνά το χέρι, αφού την
απενοχοποιήσατε µε το τρίτο µνηµόνιο και τώρα σας κάνει και
κριτική ότι είστε αντιλαϊκοί τη στιγµή που υλοποιείτε το πρό-
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γραµµά της που σας παρέδωσε. Εδώ που τα λέµε, αυτός ο εφαρµοστικός νόµος προς το τρίτο µνηµόνιο δεν θα µπορούσε παρά
να έχει αντιλαϊκά, άγρια, επαχθή µέτρα για την εργατική τάξη και
τα λαϊκά στρώµατα και ευνοϊκά για την πλουτοκρατία.
Θα ήθελα να πω και κάτι, αφού είναι εδώ και ο κ. Τσακαλώτος.
Ήταν ειλικρινής στην οµιλία του και αυτό το λέω ειλικρινά. Τι µας
είπε; Μας είπε ότι από τη µία µεριά υπάρχουν οι φτωχοί, εννοώντας τους εξαθλιωµένους από τους οποίους δεν έχει να πάρει
τίποτα και από την άλλη είναι τα µονοπώλια που δεν τα αγγίζουµε, αλλά αντίθετα δίνονται προνόµια, φοροαπαλλαγές, κερδοφορία. Ενδιάµεσα, βέβαια, µένουν οι φτωχοί και οι µεσαίοι που
τους στραγγίζετε µε τη φοροκαταιγίδα και άλλοθι τη φοροκλοπή.
Βεβαίως, να τους πιάσετε τους φοροκλέφτες. Όµως, αυτά τα
λεφτά θα πάνε στους άνεργους; Θα πάνε στους χαµηλοσυνταξιούχους και τους χαµηλούς µισθούς; Όχι, βέβαια. Στο κεφάλαιο
θα τα ακουµπήσετε.
Μάλιστα, παρουσιάζεστε ότι µισοδιορθώνετε κάτι παρανυχίδες και υπόσχεστε ότι θα δείτε στο µέλλον για κάτι τις περισσότερο, καλλιεργώντας κάλπικες ελπίδες, όπως κάνετε, για να
κερδίζετε χρόνο και να τσακίζετε απρόσκοπτα τη ζωή του λαού
και κυρίως της νεολαίας µε µισή ζωή. Παρηγοριά στον άρρωστο,
πριν βγει η ψυχή του!
Όµως, τι να διορθώσετε; Τη σκληρότητα και την απανθρωπιά
των µέτρων; Μα, όσο και να τα γυαλίσετε, άγρια παραµένουν και
σας κατατάσσουν στις αστικές κυβερνήσεις που δουλεύουν για
τα προνόµια και την κερδοφορία των επιχειρηµατιών οµίλων και
το τσάκισµα των λαϊκών στρωµάτων. Με ταχύτητα, µε βίαιο
τρόπο, οδεύετε στη συρρίκνωση όσων µεσαίων στρωµάτων άντεξαν και επιβίωσαν µε πολλές θυσίες. Τώρα, ισοπεδώνονται µε
τη φοροκαταιγίδα και τη φοροληστεία που µε θράσος αποκαλείτε «ορθολογικοποίηση». Να τη χαίρεστε!
Φυσικά, για τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου
τσιµουδιά δεν λέτε. Τις αφήνετε στο απυρόβλητο. Να ξέρετε,
όµως, ότι ο κόσµος δεν σας ψήφισε γι’ αυτό και µην παραποιείτε
την ψήφο του.
Κατά τα άλλα, έρχεστε µε υποσχέσεις για το νέο ΕΣΠΑ ή το
πακέτο Γιούνκερ που θα πάει εκεί που πήγαν και όλα τα προηγούµενα, αφού οι όροι και οι προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των µονοπωλίων είναι ενισχύσεις για τις µεγάλες επιχειρήσεις, άντε και κάτι ελάχιστα για τους µικρούς σαν άλλοθι,
αν έχουν αποµείνει µέχρι το 2020 µε το σφαγείο που προωθεί η
πολιτική σας.
Θα ακολουθήσει, βεβαίως και το δεύτερο σκληρότερο πακέτο.
Εδώ, µάλιστα, φαίνεται και η ταξική πολιτική σας. Στηρίζετε και
υλοποιείτε την καπιταλιστική βαρβαρότητα και χτυπάτε και τσακίζετε ό,τι ελάχιστο είχε αποµείνει στον λαϊκό κόσµο. Μετά, µε
θράσος µιλάτε για κίνηµα και για αλλαγή συσχετισµού δύναµης.
Ε, η κοροϊδία έχει και τα όριά της.
Διατηρείτε τον άδικο φόρο, τον ΕΝΦΙΑ, και επιβάλλετε και
απαιτείτε να πληρώνεται ακόµα και από τους άνεργους και µάλιστα σε µεγαλύτερες από τις πραγµατικές αξίες. Δηλαδή, η ληστεία ξεπερνάει κάθε όριο.
Ταυτόχρονα, τον επεκτείνετε σε µικροξενοδόχους µε λίγα δωµάτια. Εξαιρείτε, όµως, τους µεγαλοξενοδόχους και τις εταιρείες
ειδικού σκοπού, δηλαδή εκείνες τις ανώνυµες µεγαλοεταιρείες
που συµµετέχουν στα ΣΔΙΤ, στις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Ανατρέπετε το ασφαλιστικό. Αυξάνετε τα όρια συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά και µειώνετε το ύψος των συντάξεων. Συρρικνώνετε την κρατική συµµετοχή και εισφορά για τη διετία
2015-2016 κατά 2,25% δισεκατοµµύρια προκειµένου να εξασφαλίσετε τσάµπα χρήµα για τους τραπεζίτες και τους µεγαλοεπενδυτές. Φτάνετε στο σηµείο µε το πόρισµα της Επιτροπής Σοφών
να βάζετε στο στόχαστρο και ανθρώπους που µια ζωή πλήρωναν
την εισφορά τους για να έχουν σύνταξη και αξιοπρεπή γηρατειά,
την οποία και αρπάζετε.
Καθορίζετε προσδόκιµο ζωής και συνδέετε το ύψος της µε το
αν έχουν σπίτι ή όχι ή εξοχικό, δηλαδή καµµία εγγύηση για το
ύψος της κύριας σύνταξης. Εν ψυχρώ ληστεία! Και είσαστε θρασείς και προκλητικοί γιατί ισοπεδώνετε, σαρώνετε µε βίαιο και
άµεσο τρόπο και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά κοινωνικής ασφά-
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λισης που είχαν αποµείνει.
Έτσι είναι. Βγάζετε τη βρώµικη δουλειά που άφησαν στη µέση
οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ε, δίκαια
και τα ταξικά σωµατεία, εδώ που τα λέµε, κάνουν τη συµβολική
κατάληψη στο Υπουργείο Εργασίας για να αντιληφθεί ο κόσµος
τι του έρχεται.
Δεν έχετε έλεος ούτε για ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν
έχουν στον ήλιο µοίρα. Είναι απάνθρωπο να µην υπάρχει ούτε
ψίχουλο, ούτε το ελάχιστο! Αυτή είναι η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήµατος και της πολιτικής σας.
Ακόµα, στο άρθρο 15 δεν είναι δεδοµένο ότι τα φάρµακα φθηναίνουν. Μπορεί να αυξηθεί η τιµή τους. Αντίθετα, για τα µη συνταγογραφούµενα δεν λέγεται λέξη, αφού 100% πληρώνονται
από την τσέπη του ασθενή.
Οι υποσχέσεις σας είναι κάλπικες. Παριστάνετε τους αντιµνηµονιακούς και τώρα υλοποιείτε το επαχθέστερο µνηµόνιο µε ταχύτατους ρυθµούς. Εδώ που τα λέµε, µην παραποιείτε και θέσεις
του ΚΚΕ προκειµένου να δικαιολογήσετε τη σκληρότητα των µέτρων σας που χτυπάνε άνεργους συνταξιούχους µέχρι και εργατοϋπάλληλους και νέους επιστήµονες. Και ακολουθούν ακόµα
σκληρότερα µέτρα, κυρίως µε την αγροτιά που την περιµένετε
στη γωνία, για να συρρικνώσετε όσους µικροµεσαίους κατάφεραν να επιβιώσουν.
Ωστόσο να πω ότι δεν πήραµε καµµία απάντηση για τα άρθρα
19 και 20, ούτε ο Υπουργός Γεωργίας εµφανίστηκε. Εµείς, όµως,
το λέµε καθαρά: Καλούµε τον λαό να µη δείξει καµµία ανοχή και
αναµονή. Η πολιτική σας οδηγεί σε µισή ζωή. Καλούµε τον λαό
να συσπειρωθεί και να δείξει τη δύναµή του µαζικά, ξεκινώντας
από σήµερα το απόγευµα στο συλλαλητήριο στην Οµόνοια και
να συνταχθεί µε τα ανυπότακτα ταξικά σωµατεία διεκδικώντας
µόνιµη και σταθερή δουλειά, µισθό και σύνταξη για να µπορεί να
ζήσει µε αξιοπρέπεια, δηµόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, να µην επιτρέψουν να µετατραπούν σε δούλους του 21ου
αιώνα. Αυτό σηµαίνει ρήξη και ανατροπή της καπιταλιστικής
σήψης και βαρβαρότητας.
Εµείς, οι Κοµµουνιστές Βουλευτές, θα είµαστε εκεί µπροστά
µε το εργατικό κίνηµα και τα λαϊκά στρώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Μανωλάκου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Τσιρώνης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναγκάστηκα και πήρα τον λόγο παρά το γεγονός ότι άκουσα
προσεκτικά τις δηλώσεις και τις αγορεύσεις των Υπουργών, οι
οποίοι νοµίζω ότι έχουν καλύψει απόλυτα το ζήτηµα. Ακούγονται,
όµως, ορισµένα πράγµατα τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων.
Γίνεται µια απεγνωσµένη προσπάθεια να γίνουµε όλοι ένα, να
ταυτιστούµε µε το φαύλο παρελθόν.
Χθες, αγορητής της Νέας Δηµοκρατίας ανέφερε, καταγγέλλοντας εδώ στη Βουλή, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος πληρώνει 2 εκατοµµύρια τον µήνα ενοίκια και δέχτηκα οχλήσεις,
εύλογες οχλήσεις ότι «τι είναι αυτά που κάνετε;». Φυσικά κανείς
δεν κατάλαβε ότι αυτές οι σκανδαλώδεις συµβάσεις έχουν υπογραφεί επί παρελθουσών κυβερνήσεων κι εµείς πάµε να τις καταργήσουµε τώρα, πάµε να δούµε τι θα κάνουµε µ’ αυτά τα
ενοίκια.
Υπάρχει ενοίκιο, λοιπόν, πραγµατικά 27 ευρώ το τετραγωνικό
µαζί µε τις αποθήκες. Να µην πάµε στη γνωστή σκανδαλολογία
ότι «Τα πήρε; Δεν τα πήρε; Τι έγινε µ’ αυτόν που είναι υπεύθυνος
και τον δηµόσιο υπάλληλο και τον πολιτικό του προϊστάµενο;».
Δεν µε απασχολεί. Ειλικρινά σας λέω δεν µε απασχολεί αν ήταν
λαµόγιο ή αν ήταν ανίκανος. Ποσώς ενδιαφέρει τον ελληνικό
λαό.
Εκείνο που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, είναι το ότι οποιοσδήποτε µικροϊδιοκτήτης σήµερα στενάζει να νοικιάσει µε 3, 5, 7
ευρώ το τετραγωνικό κι αν είναι κανένα µέγαρο µε 10 ευρώ και
το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει 27 ευρώ το τετραγωνικό. Και αντί
να ζητήσει συγγνώµη κάποιος και να πει: «Ναι, κάναµε και τέτοια», έρχονται εδώ και το φέρνουν και σαν καταγγελία.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον αγορητή της Νέας Δηµοκρατίας

416

να λέει ότι «εµείς πήγαµε µπροστά την Ελλάδα, αλλά έγιναν και
κάποια λάθη». Όλο αυτό που ζούµε σήµερα είναι κάποια λάθη.
Το 25% του ΑΕΠ, το ότι κατέρρευσε το εισόδηµα των Ελλήνων,
το ότι εκτινάχθηκε το χρέος όχι στο 116% που έλεγαν τα σχέδια
σας, αλλά στο 180% -στο 185% ήταν πέρσι τον Ιανουάριο- όλα
αυτά ήταν κάποια λάθη και εξαιτίας όλων αυτών τώρα αρχίζουµε
και γινόµαστε όλοι ένα. Όχι, δεν ήταν κάποια λάθη. Υπάρχουν
ζητήµατα, ζητήµατα ηθικά.
Σήµερα, λοιπόν, υπάρχει εταιρεία, συγκεκριµένη εταιρεία, το
ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο που κάηκε προσφάτως. Καταθέσαµε
φυσικά -δεν είναι τυχαίο- το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριµµάτων. Όµως, για το ΚΔΑΥ που κάηκε –γιατί δεν
θέλω να πω τι έγινε, γιατί υπήρχαν θέµατα εισαγγελέα- από το
2011 υπάρχουν εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος για
ποινικές και αστικές ευθύνες και όχι µονάχα ακόµα δεν έχουν
κλητευθεί οι µάρτυρες –βεβαίως και οι κρίνοντες πρέπει να κρίνονται, δεν είναι και η δικαστική εξουσία στο απυρόβλητο- αλλά
την ίδια στιγµή από την αποκεντρωµένη πήρε συν άλλες δύο επεκτάσεις. Πήρε δύο επεκτάσεις, πήρε και µπράβο. Όχι µονάχα δεν
τον έκλεισαν ως όφειλαν, αλλά πήρε και δύο επεκτάσεις. Κι
έχουµε και διαµαρτυρίες από τους επιθεωρητές ότι δέχθηκαν και
πιέσεις για να µην κατατεθεί η έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος.
Η παρανοµία, λοιπόν, του 2011 παραµένει σήµερα ατιµώρητη
από τη δικαιοσύνη. Κάηκε, λοιπόν και δεύτερη και τρίτη φορά το
ΚΔΑΥ Ασπροπύργου. Και αυτή η επιχείρηση θεωρείται ιδιωτική
πρωτοβουλία. Αυτήν την ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζαµε και
στηρίζουµε στην Ελλάδα, δυστυχώς, ως πολιτικό καθεστώς. Κι
εγώ τη λέω τη λέξη «καθεστώς» και τολµήστε να µε διαψεύσετε
ότι ήταν καθεστώς διαπλοκής ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, µια
εσωστρέφεια που αποµυζούσε τη χώρα. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα.
Να πω, λοιπόν, πως ναι, εγώ προσωπικά διαφωνώ µε τον
ΕΝΦΙΑ. Έχουµε καταθέσει και ως κόµµα οι Οικολόγοι Πράσινοι
έναν άλλο φόρο για το περιουσιολόγιο. Να τονίσω, είµαστε υπέρ
του φόρου για το περιουσιολόγιο, είµαστε υπέρ του φόρου περιουσίας, τον θεωρούµε δίκαιο τον φόρο περιουσίας. Να το συζητήσουµε αν θέλετε επί της ουσίας. Αυτός, λοιπόν, ο ΕΝΦΙΑ δεν
είναι φόρος περιουσίας, δεν είναι ικανοποιητικός, δεν είναι δίκαιος φόρος περιουσίας. Να το συζητήσουµε αν θέλετε.
Εντάξει, εµείς απολογηθήκαµε ή κριθήκαµε στις τελευταίες
εκλογές ότι δεν προλάβαµε να αλλάξουµε αυτόν τον άδικο φόρο
περιουσίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αλλάξτε τον τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όµως, είναι δυνατόν να ακούω κριτική από
τους Βουλευτές που τον δηµιούργησαν, τον ψήφισαν και τον
έφεραν στη Βουλή όταν τον έφεραν; Γιατί αυτή η κριτική δεν
έγινε τότε, όπως την κάναµε κι εµείς, να ήταν ένας άλλος φόρος
περιουσίας όταν ψηφίστηκε; Καλά, εµείς απολογούµαστε που
δεν προλάβαµε να τον αλλάξουµε, αλλά εσείς που τον ψηφίσατε,
έρχεστε σήµερα και ακούω λάβρους να µας λέτε πόσο άδικος
φόρος είναι και πόσο εξοµοιώνει το µεγαλοξενοδόχο στη Σαντορίνη µε τον ίδιο τον µικρό αγρότη στο νησί που έχει ένα χωραφάκι πάνω στο βουνό; Ναι, είναι άδικος φόρος. Να τον
συζητήσουµε. Όµως, µέχρι ενός ορίου η κριτική, γιατί εσείς τον
φέρατε.
Να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα, να µιλήσουµε λίγο πολιτικά, γιατί όλα αυτά δεν είναι πολιτικά, όλα αυτά είναι ποδοσφαιρικά.
Θα κάνω µία πάρα πολύ απλή ερώτηση. Ναι, όλοι µας βρεθήκαµε µε την πλάτη στον τοίχο, θέλετε; Θέλετε κάναµε λάθος διαπραγµάτευση; Ό,τι θέλετε πείτε. Αυτά τα έκρινε ο ελληνικός
λαός.
Θέλετε να πούµε και ότι δεν πιστεύουµε σε αυτά που λέει η
συντρόφισσα του ΚΚΕ; Να το δεχθούµε κι αυτό. Δεν πιστεύουµε
σε µια τέτοιου τύπου οικονοµία.
Βρεθήκαµε, λοιπόν, στην κοινή θέση τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, να δεχθούµε µία επαχθή συµφωνία. Δεν είναι αυτό που θέλαµε. Ας δεχθούµε ότι ούτε εσείς τη θέλατε. Θέλατε κάτι καλύτερο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν, όµως, είχε περάσει το «ναι» στο δηµοψήφισµα, η συµφωνία
θα ήταν η πεντάµηνη συµφωνία του κ. Γιουνκέρ. Και σας ρωτώ,
γιατί το πεντάµηνο οσονούπω θα έληγε. Τότε τι θα κάναµε; Ας
υποθέσω ότι κερδίζατε τις εκλογές. Τι συµφωνία θα φέρνατε;
Ωραία. Κάποιον νόµο εφαρµοστικό θα φέρνατε κι εσείς. Να
δούµε, λοιπόν, τι θα έλεγε αυτός ο νόµος; Να το κουβεντιάσουµε
λίγο. Τι θα έλεγε, άραγε, αυτός ο νόµος;
Να σας πω εγώ τι θα έλεγε, γιατί η κόντρα είναι συγκεκριµένη.
Εσείς µας εγκαλείτε ότι είναι ενενήντα προς δέκα περισσότεροι
φόροι και όχι λιγότερες δαπάνες. Αυτή είναι η ουσιαστική ιδεολογική διαφορά, αν είναι ιδεολογική. Γιατί δεν είναι ιδεολογική
και θα σας το αποδείξω ότι δεν είναι ιδεολογική. Μας κατηγορείτε, λοιπόν, ότι αυτό έχει πολλούς και επαχθείς φόρους, ενώ η
δική σας πιθανή νοµοθεσία, η δική σας πιθανή εφαρµογή, αν είχατε κερδίσει τις εκλογές, δεν θα ήταν περισσότεροι φόροι, θα
ήταν λιγότερο κράτος.
Λιγότερο κράτος, όµως, σε µία Ελλάδα –που µην ακούω ότι το
κράτος της είναι µεγαλύτερο από της Ιρλανδίας, το ακούσαµε κι
αυτό- µε νησιωτικότητα και ορεινούς όγκους, σηµαίνει λιγότερα
σχολεία, σηµαίνει χειρότερη περίθαλψη, σηµαίνει λιγότεροι έλεγχοι –αυτό που λέγαµε για τους επιθεωρητές ότι είναι δεκατέσσερις όλοι κι όλοι σε όλη την Ελλάδα- δηλαδή περισσότερη
ατιµωρησία.
Σηµαίνει πολύ µεγαλύτερη καθυστέρηση στην έγκριση των πολεοδοµικών σχεδίων, στην έγκριση των γενικών πολεοδοµικών,
στην έγκριση των χωροταξικών σχεδίων. Σηµαίνει ότι αυτή τη
στιγµή, αυτό που σήµερα συµβαίνει, τουλάχιστον στο δικό µου
Υπουργείο που είναι τελείως αποψιλωµένο και δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τον επιχειρηµατία και τον πολίτη, θα ενταθεί. Αυτό σηµαίνει λιγότερο κράτος.
Λιγότερο κράτος σε ένα κράτος που, από την έκθεση McKinsey -που στο κάτω κάτω δεν είναι έκθεση της ιδεολογικής οπισθοφυλακής της Αριστεράς, αλλά είναι έκθεση του Συνδέσµου
Ελλήνων Βιοµηχανιών και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζώνφαίνεται ξεκάθαρα ότι το ελληνικό κράτος δεν είναι από τα µεγάλα της Ευρώπης. Είναι κάτω από τον µέσο όρο. Και αυτή η έκθεση, µάλιστα, είναι πριν από την αποψίλωση από το 2010 και
µέχρι σήµερα. Άρα αυτό ο λιγότερο κράτος σηµαίνει ένα όριο µη
αποτελεσµατικότητας.
Ποια είναι η εναλλακτική σε ένα κράτος που καταρρέει; Προφανώς, ή θα είναι µικρότερο κράτος και το απέδειξε ότι δεν µπορεί αν γίνει αυτό άλλο, γιατί αυτό σηµαίνει κατάρρευση, σηµαίνει
Μποτσουάνα, σηµαίνει τριτοκοσµικές καταστάσεις ή θα ήταν
αναγκαστικά, προσωρινά τουλάχιστον, µεγαλύτεροι φόροι.
Κι εδώ, λοιπόν, εγώ αντιπροτείνω το τρίτο µοντέλο. Και το
τρίτο µοντέλο είναι αποτελεσµατικότερο κράτος. Αυτό, όµως,
δεν έρχεται µε µαγικά ραβδάκια, ούτε έρχεται σε µία και δύο
µέρες ούτε έρχεται σε ένα µήνα. Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός ξανάδωσε την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ. Την έδωσε γιατί τον εµπιστεύεται
ότι δεν θα φέρει αυτό το φαύλο κράτος που κυριαρχούσε τόσα
χρόνια.
Γι’ αυτό τον λόγο πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το ηθικό πλεονέκτηµα να κάνει το αποτελεσµατικότερο κράτος. Αυτό περιµένει
και ο ιδιωτικός τοµέας, αυτό περιµένει και ο πολίτης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ, και για τη συνέπεια του χρόνου ιδιαιτέρως.
Συνεχίζουµε. Τον λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα, την αρχή του συζητούµε ακόµα, συνδέεται και µε άλλες
εξελίξεις που συµβαίνουν αυτές τις µέρες στη χώρα και θα εξηγήσω πώς, κύριοι Υπουργοί.
Ο Υπουργός Εργασίας χθες έδωσε στη δηµοσιότητα το πόρισµα της επιτροπής εµπειρογνωµόνων για το νέο ασφαλιστικό. Τι
είδαµε εκεί; Μόνο όσοι βρίσκονται στο όριο της φτώχειας θα
λαµβάνουν, περίπου, µε εισοδηµατικά κριτήρια, την κατώτατη
σύνταξη των 360 ευρώ, ενώ δεν προσδιορίζεται µε σαφήνεια το
πιο σηµαντικό στοιχείο, που είναι το ποσοστό αναπλήρωσης. Ει-
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πώθηκε, µάλιστα, και είναι σε όλον τον Τύπο, ότι το 55% θα είναι
το ποσοστό αναπλήρωσης και θα αφορά τον µέσο όρο όλου του
εργασιακού βίου των ασφαλισµένων.
Και εδώ θα ήθελα να θυµίσω στο Σώµα ότι ο νόµος ΛοβέρδουΚουτρουµάνη του 2010 -τον οποίο είχατε κριτικάρει πάρα πολύέχει ποσοστό αναπλήρωσης 76% και στους νεότερους ασφαλισµένους το κατώτερο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 62%. Εµείς
δεν θα βάλουµε ούτε ιδεοληπτικές παρωπίδες ούτε εµµονές.
Θα σας ρωτήσουµε, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης ευθέως. Με
το νέο σύστηµα που θα προτείνετε –και που φάνηκε ποιο είναιοι νέοι ασφαλισµένοι έχουν περισσότερη ελπίδα σε επαρκή και
καλύτερη σύνταξη; Με το νέο σύστηµα που προτείνετε, οι συντάξεις θα µείνουν άθικτες; Δεν θα µειωθούν; Μήπως θα βελτιωθούν; Γιατί εάν είναι έτσι, εµείς θα το ψηφίσουµε µε τα δύο χέρια,
όχι µε το ένα.
Φοβούµαι, όµως, ότι δεν είναι έτσι. Και, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς έχουµε πει ένα µεγάλο όχι στις συντάξεις πείνας
-και έχουν γίνει πολλές περικοπές και από εµάς τους ίδιους για
τους λόγους που και εσείς επικαλείστε σήµερα έχοντας ψηφίσει
το τρίτο αχρείαστο, το χειρότερο µνηµόνιο- και ότι δεν γίνεται
να έχουµε άλλες οριζόντιες περικοπές. Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Οριζόντιες περικοπές. Έχουν, βεβαίως, προηγηθεί η κατάργηση του ΕΚΑΣ και η µεσοσταθµική µείωση 3% όλων των
συντάξεων µέσω της αύξησης των εισφορών υγείας και στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Έχοντας ήδη γίνει αυτά, έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο να κάνει τι; Στην ουσία να καταργήσει
την κατώτερη σύνταξη και να φέρει 10% µείωση των κατώτερων
συντάξεων.
Τι άλλο κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Καταργεί τη σύνταξη των
ανασφάλιστων υπερηλίκων, πράγµα το οποίο εσείς είχατε φέρει,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς το είχαµε ψηφίσει γιατί ήταν
κάτι που παλεύαµε –όπως είπε και ο εισηγητής µας- και µε τροπολογίες για πάρα πολύ καιρό. Το ψηφίσατε, λοιπόν, το ψηφίσαµε και σήµερα καλούµεθα να το ξεψηφίσουµε. Να πώς
συνδέεται αυτό το νοµοσχέδιο µε όσα έρχονται.
Θέλω, όµως, να σταθώ κυρίως –και αυτό είναι πάλι ένα λαµπρό
παράδειγµα- προσπαθώντας να παραθέσω και κάποια στοιχεία
τα οποία ίσως µπορεί να βοηθήσουν τους κυρίους Υπουργούς
να αλλάξουν µέχρι το βράδυ προς το θετικότερον ή να πάρουν
πίσω το ξεψήφισµα µιας πάρα πολύ σηµαντικής διάταξης -που
πάλι µαζί ψηφίσαµε, εσείς την φέρατε, εµείς την είχαµε παλέψει,
την ψηφίσαµε µαζί µε το νοµοσχέδιο Στρατούλη- που αφορά
τους νεότερης ηλικίας ασφαλισµένους κυρίως γιατρούς, µηχανικούς, δικηγόρους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα µε αυτή τη
ρύθµιση να µπορούν να επιλέγουν για µια διετία µία κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία, δηλαδή, να πληρώνουν λιγότερες εισφορές για να αντέξουν την πίεση που υπάρχει στην απασχόληση.
Αυτή η ρύθµιση είναι κατά γενική οµολογία δική σας, δική µας,
έξω των ιδίων των επιστηµόνων, µια πάρα πολύ πετυχηµένη ρύθµιση. Γιατί; Διότι εκτός των άλλων αφού έδωσε ανάσα σε νέους
επαγγελµατίες, τι άλλο έκανε; Έδωσε προσωρινά ανάσα και στα
ταµεία και εν προκειµένω στο ΕΤΑΑ.
Θέλω να δώσω µερικά στοιχεία τα οποία το καταδεικνύουν.
Έχουµε το 2015 ασφαλιστικές εισφορές στο συγκεκριµένο ταµείο από 40.875 ασφαλισµένους σε σύγκριση µε 33.589 ασφαλισµένους που είχαµε το 2014. Δηλαδή µεταξύ 2014 και 2015 –ήδη
πριν κλείσει το 2015- έχουµε µια αύξηση της τάξεως του 21,7%.
Και επίσης, κύριε Υπουργέ, έχουµε µια εισπραξιµότητα στο ταµείο, στο ΕΤΑΑ, η οποία αυξήθηκε εντυπωσιακά σε σχέση µε το
δεύτερο εξάµηνο του 2014. Έχουµε δηλαδή 9.200.000 ευρώ παραπάνω εισπράξεις στο ταµείο αυτό.
Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο και λέει
ότι µήπως ήταν µνηµονιακή υποχρέωση –όπως φαίνεται στην αιτιολογική έκθεση- η κατάργηση αυτής της δυνατότητας υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία; Δηλαδή το ξεψηφίζετε
επειδή οι κακοί τροικάνοι – το κουαρτέτο τώρα, θεσµοί, πείτε
τους όπως θέλετε- σας το είπαν; Μήπως το ξεψηφίζουµε γι’
αυτό, γιατί αυτό λέει η αιτιολογική σας έκθεση;
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και θα τα πω αυτά για να
βοηθήσω. Διότι πραγµατικά παρακαλούµε πάρα πολύ πάρτε
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πίσω αυτή τη διάταξη. Λέει στην αιτιολογική σας έκθεση ότι πρέπει να ακυρώσετε µέτρα που είναι από µονοµερείς ενέργειες και
που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δηµοσιονοµικούς στόχους.
Εγώ, λοιπόν, κατέδειξα –και υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία που µπορείτε να τα βρείτε από τους οικείους συλλόγους και
από το ΕΤΑΑ, από τον πρόεδρο που ήρθε εδώ και µας τα είπε
στην επιτροπή πριν την ολοµέλεια- και µπορείτε να δείτε, κύριε
Υπουργέ, ότι όχι µόνο δεν είναι βλαπτικό αλλά βοηθάει δηµοσιονοµικά. Ένα, λοιπόν, το κρατούµενο.
Δεύτερον, δεν είναι συνταξιοδοτικό διότι πάλι αυτό που έχετε
διαπραγµατευτεί και στο οποίο έχετε συµφωνήσει είναι να µην
έχουµε στα συνταξιοδοτικά µονοµερείς ενέργειες. Δεν φέρατε
τη συµφωνία της 20ής Φεβρουαρίου εδώ ποτέ, την κρύψατε για
να κρύψετε, κάνατε τις µονοµερείς ενέργειες. Στο συγκεκριµένο,
όµως, δεν είναι συνταξιοδοτικό, µε τη στενή έννοια του όρου,
αλλά αφορά την κατηγορία της ασφάλισης, την ασφάλιση την
ίδια, αλλά όχι συνταξιοδοτικό. Και αφού υπάρχουν αυτά τα δύο
επιχειρήµατα αυτή η διάταξη µπορεί να φύγει και εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, ζητούµε να φύγει.
Είναι ο κ. Ξανθός εδώ και θέλω να επιµείνω λίγο στο φάρµακο.
Είµαι σίγουρη, κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε το καλύτερο γιατί
εγώ πιστεύω ότι δεν έχετε καµµία πρόθεση να βλάψετε κανέναν
ασφαλισµένο, ασθενή και βεβαίως ούτε και τον ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας, επειδή κάνω κάποιες
προτάσεις, όπως και στους άλλους συναδέλφους.
Εµείς τι λέµε; Προτείνουµε να απαλειφθεί η υποπαράγραφος
2 του άρθρου 15, κύριε Υπουργέ. Στη βελτίωση που µας είπατε
ότι θα φέρετε αν πρέπει να τη φέρετε, αν επιµείνετε σε αυτήν, η
διατύπωση να είναι ότι «οι τιµές των γενοσήµων φαρµάκων» ανεξαρτήτως του πότε κρίνονται αυτά «να ορίζονται στο 32,5% της
τιµής του προϊόντος αναφοράς». Νοµίζουµε ότι µε αυτήν τη ρύθµιση θα υπάρξει µία βελτίωση έτσι ώστε να µην είναι προτεραιότητά µας το ακριβό φάρµακο, αλλά να είναι να στηρίξουµε και
το φθηνό φάρµακο και βεβαίως, κατά δεύτερο λόγο, και την ελληνική, εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία. Δεν αντέχουµε άλλα κλεισίµατα και άλλες ανεργίες.
Τέλος, και ολοκληρώνω µε αυτό, έχουµε το άρθρο 13.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιµένω τον κ. Κουρουµπλή τα είπαν και άλλοι συνάδελφοι πριν από εµένα- να έρθει και να
κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Ιδιαίτερα εγώ είµαι και σε µία περιφέρεια, στην Ανατολική Αττική, που υπάρχουν τα µεγάλα έργα,
αυτά τα µεγάλα έργα της πολύ κακής περιόδου, ξέρετε, της Μεταπολίτευσης που τίποτα δεν έγινε στη χώρα και καταστραφήκαν
όλα, όπως η Αττική Οδός, αεροδρόµια κ.λπ.. Και θέλω να µου
πείτε γιατί ο κ. Κουρουµπλής δεν φέρνει µια ρύθµιση που να είναι
καθαρή και να µην διαχωρίζει ποιες υποθέσεις τελεσιδίκησαν και
ποιες δεν τελεσιδίκησαν και έτσι χωρίζει τους δήµους στα Μεσόγεια, αλλά πιθανόν τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν σε όλη
την Ελλάδα, σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που θα εισπράττουν
τα ανταποδοτικά τέλη και σε αυτούς που δεν θα εισπράττουν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς θα καταψηφίσουµε
το άρθρο 13, αλλά δεν είναι εκεί το θέµα. Το θέµα είναι να βελτιωθεί και να έρθει εδώ ο κ. Κουρουµπλής να αλλάξει και να βελτιώσει τη ρύθµιση που έφερε.
Τέλος, εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, καταψηφίζουµε
επί της αρχής –τα παραδείγµατα τα έφερα, τους λόγους τους
ανέφερα- αυτό το νοµοσχέδιο. Θα ψηφίσουµε επιµέρους διατάξεις διότι η αντιπολίτευση που θα κάνουµε θα είναι επί της ουσίας, επί των ρυθµίσεων, µε πολιτικά επιχειρήµατα και πολιτική
κριτική. Κανείς δεν µπορεί να µας αφαιρέσει αυτό το δικαίωµα
που στο κάτω-κάτω µας έδωσε ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
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της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εξήντα επτά Ολλανδοί µαθητές και µαθήτριες
από την περιοχή Ρόζενταλ.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρδαλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση, τρεις ηµέρες τώρα τόσο στην επιτροπή όσο και
στην Ολοµέλεια, σηµαδεύτηκε από την αντιπαράθεση µεταξύ
των κοµµάτων που ψήφισαν το µνηµόνιο για τη στάση τους στο
πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε.
Οι µεν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκπλήσσονται, δεν κατανοούν
τη στάση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης που ενώ ψήφισαν
το τρίτο µνηµόνιο, τώρα καταψηφίζουν τα µέτρα που υλοποιούν
µέσω αυτού του πολυνοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα. Η Νέα
Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι απαντούν πως ψήφισαν το
µνηµόνιο για να σωθεί η χώρα. Όµως, σας λένε πως αυτό το µνηµόνιο είναι δικό σας και θα πρέπει να το σηκώσετε µόνοι σας.
Υπάρχει αντίφαση σ’ αυτή τους τη στάση; Υπάρχει αµηχανία,
όπως µας είπαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν έχει προτάσεις η Αντιπολίτευση; Είναι στάση φυγοδικίας; Πώς εξηγείται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η αντιπαράθεση;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το αστικό πολιτικό σύστηµα ξεπέρασε έτσι όπως ξεπέρασε –δεν είναι της στιγµής να το αναλύσουµε- τους τριγµούς του. Σχηµατίστηκε, δηλαδή, µια
Κυβέρνηση που συνεχίζει ακάθεκτα να υλοποιεί µια πολιτική που
υπηρετεί τα συµφέροντα της αστικής τάξης.
Όµως, το πρόβληµα της αστικής τάξης δεν είναι µόνο αυτό,
να σχηµατιστεί δηλαδή µια Κυβέρνηση που θα υλοποιεί την πολιτική που ικανοποιεί την κερδοφορία της. Γι’ αυτό η προσπάθεια
της ανασυγκρότησης του αστικού πολιτικού συστήµατος συνεχίζεται. Η αστική τάξη χρειάζεται και τον άλλον πόλο. Χρειάζεται
εφεδρικές λύσεις. Έτσι παίζεται το παιχνίδι στο αστικό πολιτικό
σύστηµα. Ο καθένας πρέπει να έχει τον διακριτό του ρόλο στην
προσπάθεια υλοποίησης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που θωρακίζει την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Υπάρχει και η ανάγκη να απορροφηθεί η αγανάκτηση, που έτσι
κι αλλιώς θα γιγαντώνεται µε την εφαρµογή αυτής της ανάλγητης αντιλαϊκής, αντεργατικής πολιτικής. Εδώ εντάσσεται και έτσι
πρέπει να ερµηνεύσουν οι εργαζόµενοι τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταµιού, που ενώ ψήφισαν όλοι
µαζί το τρίτο µνηµόνιο, τώρα εµφανίζονται να διαφωνούν στα
µέτρα που το υλοποιούν.
Μια τέτοια αντιπαράθεση, κατά τη γνώµη µας, είναι κάλπικη,
αλλά είναι χρήσιµη για το σύστηµα. Και είναι κάλπικη, γιατί όλοι
σας συµφωνείτε στον κεντρικό πυρήνα αυτής της πολιτικής.
Είναι ταυτόχρονα χρήσιµη για το σύστηµα, γιατί πρέπει να φαίνεται στο λαό πως έχετε και διαφορές. Να γνωρίζετε, όµως, πως
µε τέτοιες τακτικές δεν πρόκειται να «ξεπλυθείτε» από το γεγονός ότι έχετε ήδη ψηφίσει όλα τα αντιλαϊκά µέτρα υπερψηφίζοντας όλοι µαζί το τρίτο µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο
αποδεικνύεται πως η επίθεση της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του κεφαλαίου, δεν έχει σταµατηµό. Να θυµίσω πως
αυτά τα µέτρα δεν είναι τα πρώτα που φέρνει η Συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έχει ψηφίσει άλλα δυο πακέτα προαπαιτούµενων,
ψήφισε το µνηµόνιο, τώρα θα ψηφίσει και το πολυνοµοσχέδιο.
Και, δυστυχώς, δεν θα είναι και τα τελευταία.
Αυτά τα µέτρα αποτελούν προάγγελο της πιο σκληρής και σαρωτικής επίθεσης που θα συνεχιστεί το επόµενο διάστηµα, µε
στόχο την πλήρη διάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, το τσάκισµα των µισθών και των συντάξεων, των εργασιακών δικαιωµάτων. Παίρνετε αυτά τα µέτρα, τρώτε ό,τι έχει
περισσέψει από τις σάρκες του λαού, γιατί αυτά τα µέτρα είναι
απαραίτητα για την ανάκαµψη των επιχειρηµατικών οµίλων.
Τώρα βάζετε στον στόχο και αυτούς που δεν είναι σήµερα σε
κατάσταση ακραίας φτώχειας, αυτούς που πιστεύετε ότι είναι
«προνοµιούχοι», δηλαδή τους πλούσιους των 1.000 ευρώ. Μειώνετε ακόµα και τις κατώτερες συντάξεις. Κυνηγάτε τις ψευτοσυντάξεις των υπερηλίκων, τις προνοιακές συντάξεις του ΟΓΑ
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και ειδικά των παλιννοστούντων οµογενών. Σύµφωνα µάλιστα µε
την Ποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδας και την επιτροπή αγώνα οµογενών, πάνω από σαράντα χιλιάδες συνταξιούχοι θα βρεθούν εντελώς απροστάτευτοι και χωρίς κανέναν πόρο διαβίωσης.
Και τι µας λέτε; Ψηφίστε τώρα την κατάργηση των συντάξεων
και αργότερα θα εξετάσουµε να δοθεί ένα προνοιακό επίδοµα,
ενώ όλοι σας γνωρίζετε πως τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί και
συνεχίζει να µειώνεται το κονδύλι του κρατικού προϋπολογισµού
για την πρόνοια. Αυτή η πορεία δεν πρόκειται να αλλάξει και τα
επόµενα χρόνια. Εποµένως και εδώ η κοροϊδία πάει σύννεφο!
Αυτή είναι η κοινωνική σας ευαισθησία.
Από την άλλη, συνεχίζετε προκλητικά να στηρίζετε το µεγάλο
κεφάλαιο. Γιατί τι άλλο είναι η απαλλαγή του από τις εισφορές
προς τους δήµους και η διαγραφή των χρεών προς τον ΟΣΕ και
την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»; Διαγράφετε τα χρέη έναντι τρίτων, τα περνάτε
στο κράτος, µε στόχο να «καθαριστούν» από τα βάρη του παρελθόντος και να προχωρήσει απρόσκοπτα η ιδιωτικοποίησή τους.
Όµως, το πιο ξεκάθαρο είναι αυτό που ζήσαµε µέσα σ’ αυτή
την Αίθουσα τρεις µέρες τώρα. Κυριολεκτικά γίναµε µάρτυρες
του να σφάζονται παλικάρια στην ποδιά των φαρµακοβιοµηχάνων. Οι µεν να φωνάζουν πως καταστρέφεται η εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία και η Κυβέρνηση να απαντά πως υπάρχουν και
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυσή της.
Κύριε Υπουργέ της Υγείας, θα ήθελα να µε ακούσετε. Είναι χαρακτηριστική, εν πάση περιπτώσει, η τοποθέτηση του Υπουργού
Υγείας χθες το βράδυ. Στην πράξη ξέρετε τι τους λέτε, κύριοι
της Κυβέρνησης; Θα σας πάρουµε το αβγό, αλλά θα σας δώσουµε την κότα που κάνει τα χρυσά αβγά. Αυτό λέτε στους φαρµακοβιοµήχανους. Ταυτόχρονα, καλλιεργείτε αυταπάτες στον
λαό, ότι η ανάπτυξη της κερδοφορίας τους µε µεγαλύτερη διείσδυση στην εγχώρια αγορά, µπορεί να συµβαδίσει µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων στο φάρµακο και να ικανοποιεί
παράλληλα τη σύγχρονη ανάγκη για φθηνό ποιοτικό φάρµακο.
Κρύβετε πως η υγεία και το φάρµακο µπαίνουν στη λαιµητόµο
των µεταρρυθµίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοµµάτων που σέβονται το πλαίσιό της, που φορτώνουν το κόστος
στον λαό.
Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να παλέψουν για έναν αποκλειστικά
κρατικό οργανισµό φαρµάκου σε ένα αποκλειστικά δηµόσιο σύστηµα υγείας, χωρίς καµµία επιχειρηµατική δράση. Κατάργηση
του ΦΠΑ στα φάρµακα, κατάργηση της συµµετοχής των εργαζοµένων στη φαρµακευτική δαπάνη, µε ανάληψη της ευθύνης
αποκλειστικά από το κράτος.
Τελειώνοντας, καλούµε τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα, ακόµη πιο δυναµικά, ακόµη πιο αποφασιστικά, µε ακόµη
µεγαλύτερη µαζικότητα να οργανώσουν την πάλη τους, να κλιµακώσουν τον αγώνα τους. Διορθώσεις δεν παίρνει η πολιτική
που τσακίζει τον λαό για να ανακάµψουν τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων. Ο λαός τη µόνη επιλογή που έχει είναι να την
αντιπαλέψει, να τη δυσκολέψει, µε στόχο να την ανατρέψει, µαζί
µε τις αιτίες που τη γεννούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Βαρδαλή.
Ο κ. Κέλλας έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
«Φοροεπιδροµή», «φορολογικός Αρµαγεδδών», «φοροληστεία», «φοροκαταιγίδα», «επίθεση της εφορίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις σας διάβασα ορισµένους
ενδεικτικούς τίτλους εφηµερίδων των τελευταίων ηµερών, οι
οποίοι περιγράφουν αυτό που καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε στην Ολοµέλεια, δηλαδή τα πρώτα προαπαιτούµενα της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όλα µε υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου,
και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά.
Τίτλοι σαν αυτούς που σας ανέγνωσα µόλις, µονοπωλούσαν
τις στήλες των έντυπων και ηλεκτρονικών εφηµερίδων τα τελευταία χρόνια, την ίδια ώρα που από τα πεζοδρόµια της χώρας αντηχούσαν οι φωνές των έξαλλων αντιµνηµονιακών, οι οποίοι µε
την προτροπή, αλλά και την παρουσία πολλών από τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ εκτόξευαν απειλές και κατάρες εναντίον όλων όσων πάσχιζαν να κρατήσουν τη χώρα όρθια.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Για να σκεφθούµε λίγο, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα τολµούσε
ποτέ η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να ανακοινώσει και να
φέρει στη Βουλή προς ψήφιση νέες αυξήσεις φόρων για πολίτες
και επιχειρήσεις; Θα τολµούσε ποτέ η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να ανακοινώσει και να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση
τη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων, τις υπέρογκες αυξήσεις
στους συντελεστές του ΦΠΑ, την αύξηση της προκαταβολής
φόρου στο 100% για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες και µάλιστα
τη φορολόγηση αναδροµικά από τη χρήση του 2014 των κερδών
των επιχειρήσεων µε υψηλότερο συντελεστή; Θα τολµούσε ποτέ
η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να ανακοινώσει και να φέρει
στη Βουλή προς ψήφιση την κατάργηση του αγροτικού πετρελαίου, υπερασπιζόµενη, δήθεν, τους αγρότες και την αύξηση της
τιµής των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες;
Τι θα γινόταν αν ανακοινώναµε τη µείωση όλων των επιδοµάτων του κράτους, µε πρώτο και µεγαλύτερο αυτό στο πετρέλαιο
θέρµανσης;
Τι θα συνέβαινε αν σαρώναµε τις συνταξιοδοτικές διατάξεις
και τι αν αποφασίζαµε να τροποποιήσουµε τη νοµοθεσία µε κίνδυνο να γεµίσουν οι φυλακές µε µικροοφειλέτες;
Ούτε να το σκεφθεί δεν θα τολµούσε η Κυβέρνηση, γιατί θα
είχε διαλυθεί η χώρα, είναι η απάντηση.
Θα κραυγάζατε από το πρωί έως το βράδυ για τους δωσίλογους, ανάλγητους, πουληµένους γερµανοτσολιάδες που δεν αντιλαµβάνονται τι περνάει ο κόσµος, που χαίρονται µε την ανατίναξη της αγοράς και της οικονοµίας, που ευθύνονται ακόµη και
για το θάνατο των φοιτητών που χρησιµοποίησαν µαγκάλια για
να ζεσταθούν. Και τώρα; Τι γίνεται τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι;
Με ποιο ηθικό δικαίωµα και µετά από όσα έχετε κάνει τα προηγούµενα χρόνια, είστε στο Κοινοβούλιο και όχι µόνο λέτε «ναι»
σε όλα, αλλά τα υπερασπίζεστε κιόλας; Θα µου απαντήσετε «µε
το δικαίωµα που µας δίνει το αποτέλεσµα των εκλογών» και εν
µέρει έχετε δίκιο.
Απλά, τώρα θα πείτε το «ναι σε όλα» είναι ευκαιρία για δύο
µεγάλες συγγνώµες: Η πρώτη για όλα όσα πράξατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση, τότε που πρωτοστατούσατε σε κάθε προσπάθεια να σταθεί όρθια η χώρα και η δεύτερη γιατί εξαπατήσατε τον κόσµο και µετά την «πρώτη φορά αριστερά», εκεί όπου
η χώρα βρισκόταν µε πρωτογενή πλεονάσµατα και ένα βήµα πριν
από την οριστική απεµπλοκή από τα µνηµόνια ήρθε η «δεύτερη
φορά αριστερά» για να φορολογήσει ανελέητα κινητά και ακίνητα, απλά και µόνο γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει το πείραµα της οκτάµηνης διακυβέρνησης. Μη µας πείτε ότι εµείς τα
ψηφίσαµε. Αυτά αποτελούν προτάσεις της Κυβέρνησης ΤσίπραΚαµµένου. Είναι εθνική πολιτική. Δεν υπάρχουν πουθενά στο
µνηµόνιο, γιατί περί αυτού είναι ο λόγος, κύριοι της Κυβέρνησης.
Συνεχίζετε να εξαπατάτε τους πολίτες, όπως για παράδειγµα
τους επαναπατρισθέντες υπερήλικες οµογενείς για τους οποίους
είχατε υποσχεθεί την επαναχορήγηση της σύνταξης που είχε καταργηθεί. Το ψηφίσατε και αφού πέρασαν οι εκλογές σήµερα το
ξεψηφίζετε.
Ξεψηφίζετε τη ρύθµιση για τις χαµηλότερες ασφαλιστικές εισφορές στους νέους γιατρούς, µηχανικούς, δικηγόρους. Ξεψηφίζετε τη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις της κ. Βαλαβάνη. Επί τη
ευκαιρία, µήπως µπορείτε να µας πείτε ποιοι από τους µεγαλοοφειλέτες ωφελήθηκαν; Τώρα ανατρέπετε και τον προγραµµατισµό χιλιάδων µικροοφειλετών που θα χάσουν και τη ρύθµιση και
κινδυνεύουν να βρεθούν και στη φυλακή.
Παρεµπιπτόντως, έχετε εξηγήσει στον κόσµο τι σηµαίνει αυτό
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, δηλαδή ότι µε τη
ψήφιση απόψε αυτού του νοµοσχεδίου όλοι οι συνταξιούχοι µε
τη διαδικασία της πρόωρης συνταξιοδότησης χάνουν αυτόµατα
από τη σύνταξή τους ένα επιπλέον 10%; Αυτό εννοούσε ο κ. Τσίπρας όταν έλεγε για παράλληλο πρόγραµµα προεκλογικά; Αυτό
έδωσε να καταλάβει στον ελληνικό λαό ότι είναι το παράλληλο
πρόγραµµα;
Μόλις προ ολίγου πήρα ένα υπόµνηµα από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, όπου διασαφηνίζει ότι η ΕΝΠΕ και ο Πρόεδρός της, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Αγοραστός, είναι
σαφώς υπέρ του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Περιφερειών και αυτό αποτελεί πάγια θέση της ΕΝΠΕ, όµως το
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άρθρο 10 παράγραφος 24 αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέµβαση στα
οικονοµικά των ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού.
Σας ρωτάω: Είναι δυνατόν επί τριάντα χρόνια η Αριστερά να
αγωνίζεται για την οικονοµική ανεξαρτησία των ΟΤΑ, των πανεπιστηµίων κλπ. και µόλις έγινε Κυβέρνηση να νοµοθετεί και να
τους παίρνει τα λεφτά; Υπάρχουν και όρια, συνάδελφοι!
Μιας και βρίσκεται εδώ ο αγαπητός Υπουργός Υγείας, στον
οποίο εύχοµαι επί τη ευκαιρία και καλή επιτυχία, θα αναφερθώ
λίγο στα θέµατα υγείας. Ευτυχώς που στον κ. Κουρουµπλή άλλαξαν Υπουργείο. Δεν υπάρχει µεγαλύτερη ντροπή –και το εννοώ
πολιτικά- από αυτό που συνέβη το περασµένο οκτάµηνο στο
Υπουργείο Υγείας. Δεν υπάρχει υπουργική απόφαση, συνάδελφοι, ή διάταξη που να ψήφισε και την οποία να µην ανακάλεσε.
Δεν έχει προηγούµενο!
Θα σας αναφέρω και ορισµένες ενδεικτικά. Στο καθεστώς συνταγογράφησης προσέθεσε την εµπορική ονοµασία ενώ ήταν
µόνο η δραστική ουσία. Το πήρε πίσω. Τον νόµο επιλογής των
διοικητών των νοσοκοµείων τον πήρε πίσω. Επίσης, η «τιµωρία»
για τους καρκινοπαθείς. Το πήρε πίσω. Η κατάργηση της ΕΣΑΝ.
Το πήρε πίσω. Το 1 ευρώ ανά συνταγή: Είχε εξαγγείλει την κατάργηση, αλλά το διατήρησε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε το θέµα µε το ΠΕΔΥ που βρίσκεται υπό
διάλυση. Δεν πρέπει κάτι να κάνουµε; Θα µιλήσετε ούτως ή
άλλως µετά.
Επίσης θα αναφερθώ και σε ένα άλλο θέµα, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ, που αφορά τους νέους γιατρούς. Όποιος γιατρός,
αγαπητοί συνάδελφοι, άνοιξε ιατρείο µετά την 1-1-2012 που
ιδρύθηκε ο ΕΟΠΥΥ και καταργήθηκε ο ΟΠΑΔ δεν µπορεί να συνάψει σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.
Βεβαίως από την άλλη πλευρά όλοι κοπτόµεθα για τα νέα
µυαλά, τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό. Και πώς να µείνουν;
Τρία χρόνια τώρα δεν µπορούν να ανταγωνιστούν τους άλλους
συναδέλφους. Δεν πρέπει να δώσουµε µια λύση και σε αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε τα εµβόλια τι θα γίνει; Επίσηµη ανακοίνωση
του ΕΟΦ αναφέρει έλλειψη στο Tetravac, στο Pentavac, στο Infanrix tetra µέχρι τέλος του 2015. Μιλάµε για στοιχειώδη προγράµµατα. Δεν µιλάµε για πολυτέλειες τώρα.
Όσον αφορά τη φαρµακευτική δαπάνη τα είπαµε και προχθές
στην επιτροπή. Η φαρµακευτική δαπάνη έχει ξεφύγει διότι η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα έδιωχνε την τρόικα
και στο πρώτο οκτάµηνο έχουµε υπέρβαση πάνω από 250 εκατοµµύρια ευρώ και η φαρµακευτική δαπάνη είναι κλειστή και συγκεκριµένη: Δύο δισεκατοµµύρια, για την ακρίβεια 1.945.000.000.
Η εκ των υστέρων απαίτηση της τρόικας οδηγεί µεν στη φαρµακευτική δαπάνη 2 δισ., αλλά κυρίως ή µόνο µε εισαγόµενα
φάρµακα. Είναι παράδοξο όταν όλοι και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα αλλά και έξω µιλάµε για ανάπτυξη, µιλάµε για µείωση
ανεργίας, να πηγαίνουµε ταυτόχρονα να νοµοθετούµε να κλείσει
ο τρίτος πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, που είναι η ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά τα
πεπραγµένα και την ασχετοσύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εύχοµαι να σταµατήσει εδώ ο λογαριασµός. Δεν το πιστεύω βέβαια. Και το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από µένα, ότι η Κυβέρνηση
είναι αναγκασµένη να αντιµετωπίσει την οικονοµική κατάσταση
και να βρει χρήµατα, γιατί τα ισοδύναµα πλέον έχουν τελειώσει.
Με το επιχείρηµα ότι δεν συµφωνούµε, αλλά είµαστε αναγκασµένοι να το κάνουµε, γιατί είναι δέσµευση της χώρας,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κέλλα, ολοκληρώνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ:…δεν µπορείτε να παραµυθιάζετε για πολύ
καιρό ακόµα τους Έλληνες πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι µεγάλη
και σας βαρύνει εξ ολοκλήρου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, η συγκυβέρνησή σας, έχοντας την αµέριστη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ντόπιου και ξένου
κεφαλαίου, αποθρασύνεται ακόµη περισσότερο µε µέτρα ασύλληπτης αντιλαϊκής ευφυίας, που θα τα ζήλευαν ακόµα και οι original ένθερµοι υποστηρικτές του καπιταλισµού. Δηλαδή, τι τη θες
τέτοια Δεξιά, όταν έχεις τέτοια Αριστερά;
Η Αριστερά της δεύτερης ευκαιρίας, ως συνέχεια της πρώτης,
εµπεριέχει νέα µαζικά χαράτσια, ιδιωτικοποιήσεις, ζεστό χρήµα,
προκλητικές απαλλαγές και διευκολύνσεις στα αρπακτικά της
πλουτοκρατίας, ακόµα και για υποθέσεις που αφορούν στην έκδοση πλαστών και εικονικών τιµολογίων.
Το δε κατάπτυστο πόρισµα της Επιτροπής Σοφών για το
Ασφαλιστικό αποτελεί πραγµατική αιτία πολέµου. Γκρεµίζει τους
κόπους µιας ζωής, ακυρώνει κάθε πλέγµα προστασίας των εργαζοµένων, προβλέπει δραµατικές µειώσεις συντάξεων, αυξήσεις στα όρια ηλικίας µέχρι να σου βγει η ψυχή, κατάργηση των
βαρέων και ανθυγιεινών. Χτυπά, δηλαδή, στην καρδιά των δικαιωµάτων της εργατικής τάξης, στο δικαίωµα της σύνταξης, η οποία
θα καθορίζεται µε εισοδηµατικά κριτήρια, µε ατοµικούς, νοητούς
λογαριασµούς, χωρίς να πιστώνεται η πραγµατική κατάθεση των
εισφορών τους.
Χτυπά το δικαίωµα στην υγεία, στην πρόνοια, στην προστασία
από επαγγελµατικούς κινδύνους, ατυχήµατα και ασθένειες, νέα
δηλαδή κλοπή των δουλεµένων που έγιναν µε το αίµα και τον
ιδρώτα της εργατικής τάξης.
Κυρίες και κύριοι, τα µέτρα δεν έχουν τελειωµό. Και είναι µόνο
η αρχή. Αρχές του Νοέµβρη έρχονται τα επόµενα µέτρα. Αυτό
επιτάσσει η πάση θυσία στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης
µέσα απ’ το παραπέρα τσάκισµα του λαού. Είναι στρατηγική που
εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
έναν και µοναδικό όρο: Απαξίωση του κεφαλαίου και υποτίµηση,
µείωση της αξίας της τιµής της εργατικής δύναµης. Είναι µονόδροµος για να διασωθούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας και να διευρυνθούν ακόµη περισσότερο. Αυτή η στρατηγική προϋποθέτει
τον λαό στα τάρταρα.
Γι’ αυτό κι όλες οι προσπάθειες της συγκυβέρνησής σας, αστικών κοµµάτων, των υπολοίπων τεσσάρων κοµµάτων που στήριξαν, ψήφισαν τα µέτρα στην προηγούµενη θητεία, του
Σύνδεσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων που στηρίζει αυτήν την προσπάθειά σας γίνονται γιατί θέλετε να χειραγωγήσετε τον λαό,
διότι θέλετε τους εργαζόµενους διαιρεµένους, σκυφτούς και
υποταγµένους. Γι’ αυτό σερβίρετε τη θεωρία του κοινωνικού αυτοµατισµού, των ρετιρέ και των υπογείων, των προνοµιούχων και
των µη προνοµιούχων, των λιγότερο φτωχών και των εξαθλιωµένων.
Με κύριο στόχο να εµποδίσετε την ταξική ενότητα των εργαζοµένων, την ανασυγκρότηση του κινήµατος, την ωρίµανση της
λαϊκής συµµαχίας σε αντικαπιταλιστική, αντιµονοπωλιακή πορεία, o ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήµα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον λαό σε ενεργή παρέµβαση στη διαδικασία της υλοποίησης του νέου µνηµονίου. Να νιώσει, δηλαδή, ο λαός συνυπεύθυνος για τα µέτρα, αφού υποτίθεται ότι τα ενέκρινε µε την ψήφο του. Άρα, µετά την αποµάκρυνση
από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Θέλετε, δηλαδή, να
καταπιεί αµάσητη τη δικαιολογηµένη αγανάκτησή του και να µη
διανοηθεί να την εκφράσει µε συµµετοχή σε αγώνες διεκδικώντας την ανάκτηση των απωλειών και µέτρα ανακούφισης της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Σε αυτή την µπαγαποντιά είστε πρώτοι. Ποιος δεν θυµάται το
περιβόητο «µαζί τα φάγαµε» του ΠΑΣΟΚ και του κ. Πάγκαλου;
Αν πείσεις τον λαό ότι συµµετείχε στο φαγοπότι, πώς να αρνηθεί
µετά να πληρώσει τον λογαριασµό; Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχελογιαννάκη; Δεν είναι ο συντοπίτης µου κ. Μιχελογιαννάκης, ο
οποίος σε τοπικό ραδιόφωνο απευθυνόµενος στους αγρότες της
Κρήτης, τους είπε τα εξής ανεκδιήγητα: «Ο κόσµος να µη διαµαρτύρεται, αφού εκείνος µας ψήφισε και ήξερε τι ψηφίσαµε, τι
θα φέρναµε». «Τη Δευτέρα…», λέει, «…αρχίζει το άλλο µεγάλο
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«πήδηµα»», εννοώντας τις διατάξεις για τους αγρότες. Και συνεχίζει ο κ. Μιχελογιαννάκης: «Εντάξει, ο κόσµος διαµαρτύρεται.
Μαζί του είµαι! Αλλά να µην ακούω «µα…….ες» τώρα! Ο κόσµος
αυτός δεν µας ψήφισε; Δεν περάσαµε το µνηµόνιο και µετά µας
ψήφισε; Στο Ηράκλειο µάλιστα µας έδωσε και µια έδρα παραπάνω. Τι να κάνω εγώ τώρα; Να µην ψηφίσω;».
Τι είπε ο κ. Μιχελογιαννάκης; Ό,τι δεν λέτε ακριβώς όλοι οι
υπόλοιποι, τα λέει ο κ. Μιχελογιαννάκης. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο λαός
πρέπει να σας απορρίψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ υφάρπαξε µε πολλά τεχνάσµατα τη λαϊκή ψήφο καλλιεργώντας αυταπάτες και λογικές µικρότερου κακού και µονοδρόµων, µοιράζοντας κάλπικες
υποσχέσεις για να κατευνάσει αντιδράσεις και να ανακόψει αγωνιστικές διαθέσεις και χειραγωγώντας λαϊκές δυνάµεις στην πολιτική υπέρ του κεφαλαίου. Και όπου δεν πιάνουν αυτές οι
µπαγαποντιές, ανασύρετε τη θεωρία των ισοδύναµων που θα αντισταθµίσουν, όπως λέτε, τις απώλειες.
Ακόµα κι αν βρείτε κάποιο ισοδύναµο µέτρο απέναντι, για παράδειγµα, στον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως αυτό το
απαράδεκτο µέτρο αυξήσεως στις τιµές των εισιτηρίων για τα
µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους -που και πάλι ο λαός
θα πληρώσει αυτές τις αυξήσεις- στην πραγµατικότητα εισάγετε,
ζωντανεύετε τον κοινωνικό αυτοµατισµό και διευκολύνετε στρατηγικές στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η επιχειρηµατική λειτουργία των µουσείων και των αρχαιολογικών
χώρων, η αυτοχρηµατοδότησή τους όχι µόνο µε το χαράτσωµα
των επισκεπτών, αλλά και µε τη διείσδυση των επιχειρηµατικών
οµίλων στην προστασία, στην ανάδειξη και στην παντοειδή εκµετάλλευση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Τα µόνα ισοδύναµα µέτρα προς όφελος της εργατικής τάξης,
των φτωχών λαϊκών στρωµάτων, θα ήταν η φορολόγηση των κερδών βιοµηχάνων, εφοπλιστών, τραπεζιτών, µεγαλοξενοδόχων
στο 45%. Στη φτώχεια, στην ανεργία, στην κατάργηση δικαιωµάτων δεν υπάρχει ήπια εφαρµογή! Γι’ αυτό κανένας εργαζόµενος
δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τη θεωρία των ισοδύναµων και της
ήπιας εφαρµογής.
Η απάτη, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ, της ηγεσίας του και της συγκυβέρνησης, δεν έχει σταµατηµό. Μοιράζουν ακάλυπτες επιταγές
στο λαό, υποσχόµενοι εξαργύρωση µετά το πέρας της κρίσης.
Γι’ αυτό ανασύρουν το όραµα του δηµοκρατικού δρόµου προς
τον σοσιαλισµό και το παραµύθι του αντι-νεοφιλελευθερισµού.
Η µισή αλήθεια, λένε, είναι ένα ολόκληρο ψέµα. Είτε νεοφιλελεύθερη είτε αντι-νεοφιλελεύθερη, µνηµονιακή, αντιµνηµονιακή,
η πολιτική διαχείριση της οικονοµίας χαράσσεται µε βάση τις
προτεραιότητας και τις ανάγκες αυτών που έχουν στα χέρια τους
τα µέσα παραγωγής, µε βάση τις απαιτήσεις των βιοµηχάνων,
των µεγαλεµπόρων και των εφοπλιστών. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο λαός,
οι εργαζόµενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα πρέπει να απορρίψουν το ξαναζεσταµένο φαγητό αυτών των αντι-νεοφιλελεύθερων µετώπων. To λέµε αυτό γιατί; Διότι δεν υπερασπίζεστε απλά
τον καπιταλισµό, εξωραΐζοντάς τον στα µάτια του λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βάζετε τον ίδιο τον λαό να υπερασπίζεται το σύστηµα που τον
καταληστεύει, να τον κάνει να παραιτηθεί ακόµα και από την
πάλη για την κάλυψη των αναγκών του εν αναµονή µάταια της
ανάπτυξης που θα ωφελήσει τάχα και τον ίδιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Συντυχάκη, γιατί διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ανάπτυξη, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κοµµάτων που
υπηρετούν τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης έχει «καραµπινάτο» ταξικό, αντικοινωνικό πρόσωπο. Επιβάλλετε τον ΕΝΦΙΑ στα
τουριστικά καταλύµατα, ενώ απαλλάσσετε τους µεγαλοξενοδόχους, και µάλιστα επιφέρετε αύξηση στον φόρο έως και 2.000%.
Απαλλάσσετε επιχειρηµατικούς οµίλους από τα ανταποδοτικά
τέλη και την ίδια στιγµή κάνετε ολοκληρωτικό «σαφάρι» στους
µικροµαγαζάτορες µε σκληρά πρόστιµα, ακόµα και µε σφράγιση
των καταστηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
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του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για την εργατική τάξη, λοιπόν, και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα,
ένας δρόµος υπάρχει, να µην δείξουν καµµία ανοχή στην Κυβέρνηση και στα κόµµατα που την αντιπολιτεύονται ενώ συµπλέουν
στρατηγικά, και οργανωµένα να διεκδικήσουν το δίκιο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Συντυχάκη, ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι
όλος ο λαός πρέπει να βρεθεί στον δρόµο και σήµερα στην Οµόνοια στις 18.30’ το απόγευµα και στις 22 του µήνα και στην απεργία στις 12 του Νοέµβρη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Τα εµπεδώσαµε.
Αφήστε να µιλήσει και κανένας άλλος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σε αυτόν τον δρόµο το ΚΚΕ
µπαίνει µπροστά, οργανώνοντας την πάλη του λαού και προετοιµάζοντας την αντεπίθεσή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Μπαλαούρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σε τι συνίσταται
το προσωπικό, παρακαλώ;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Χθες το βράδυ ο κ. Αντωνιάδης
αναφέρθηκε σε µένα και θα ήθελα να του απαντήσω. Είχε επιχειρήµατα τα οποία δεν στέκουν και προσβάλλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα ήθελα,
επειδή…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Για ενάµισι - δύο λεπτά. Περίµενα τον κ. Αντωνιάδη από το πρωί. Δεν είναι εδώ, δεν έχει έλθει,
εποµένως περίµενα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι σωστό
να γίνεται αυτό απουσία του άλλου Βουλευτού.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κι εγώ απών ήµουν χθες. Περίµενα από το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας παρακαλέσω…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Θα είχα τελειώσει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας παρακαλέσω σ’ ένα λεπτό να δώσετε την απάντησή σας, χωρίς να προκαλέσουµε συζήτηση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όχι, δεν θα προκαλέσω τίποτα.
Μία τακτοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ένα λεπτό, ενάµισι.
Ο κ. Αντωνιάδης είναι Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στη
Φλώρινα. Είπε χθες τα εξής: «Ο κ. Μπαλαούρας έφυγε». Εγώ δεν
λέω ότι έφυγε, εγώ τον περίµενα. «Ποιος νοµίζει ότι είναι ο κ.
Μπαλαούρας, όταν προεδρεύοντας στις ακροάσεις των φορέων,
δεν δίνει τον λόγο στους εκπροσώπους της Παµποντιακής Οµοσπονδίας, της µεγαλύτερης οµοσπονδίας σε επίπεδο Ελλάδας
µε τριακόσια τριάντα ένα σωµατεία και δίνει τον λόγο σ’ έναν εκπρόσωπο κάποιας επιτροπής αγώνα; Αν δεν γνωρίζει, να ενηµερωθεί και αν θέλει να κάθεται εδώ, στον ναό της δηµοκρατίας,
να κάνει σωστή χρήση κι όχι κατάχρηση της πρόσκαιρης εξουσίας την οποίαν έχει».
Θέλω, λοιπόν, να πω στον κ. Αντωνιάδη τα εξής: Πρώτον, δεν
µπορεί να εµφανίζεται κανένας ως προστάτης κανενός σωµατείου, µικρού ή µεγάλου. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, εκεί που προήδρευα υπήρξαν αιτήσεις από τα διάφορα κόµµατα για προσκλήσεις περίπου σαράντα φορέων.
Έκανα έκκληση στους εισηγητές των κοµµάτων, όπως είθισται
στη Βουλή, να καθίσουν µεταξύ τους και να επιλέξουν τους φορείς. Πράγµατι οι εισηγητές έφεραν στη Γραµµατεία της Βουλής
–εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου- είκοσι περίπου φορείς, εκ των
οποίων µε τη σειρά εκφωνούσα ποιοι θα πάρουν τον λόγο. Αυτοί,
λοιπόν, οι φορείς δεν επελέγησαν από µένα.
Τρίτον και ίσως σπουδαιότερο: Εγώ προσωπικά έστειλα e-mail
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ όπου ζήτησα, την προ-
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ηγούµενη µέρα µάλιστα, τα εξής. Διαβάζω το e-mail: «Παρακαλώ
να δοθεί άδεια εισόδου στους κυρίους Τανιµανίδη Στέφανο, εκπρόσωπο του Παγκοσµίου Ποντιακού Ελληνισµού, Καλαϊτζίδη
Γεώργιο, εκπρόσωπο των παλιννοστούντων, Αποστολίδη Χαράλαµπο, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ποντιακών
Σωµατείων, ώστε να παρακολουθήσουν και να µιλήσουν στις εργασίες της επιτροπής» κ.λπ.. Εποµένως δεν µπορεί ο κ. Αντωνιάδης να τα λέει αυτά.
Κάτι τελευταίο: Επίσης ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και παρέµβαση
υπέρ του δίκαιου –επαναλαµβάνω- αιτήµατος για την προστασία
της σύνταξης που παίρνουν οι παλιννοστούντες και µη έχοντες
τη δυνατότητα να πάρουν από αλλού σύνταξη.
Έχουν απόλυτα δίκιο. Με τον τρόπο αυτό, όµως, αυτό που κάποιοι εµφανίζονται σαν προστάτες, υπονοµεύουν τον δίκαιο
αγώνα αυτών των ανθρώπων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Μπαλαούρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όσους συναδέλφους από
εµάς υπηρετούµε αυτό τον χώρο εδώ και πολλά χρόνια, αυτή η
περίοδος δυστυχώς γεννά το αίσθηµα µιας περιόδου χαµένων
ευκαιριών.
Και το λέω, διότι σε µια εντελώς διαφορετική στιγµή από αυτή
που συνηθίζαµε να ζούµε και στην πολιτική αλλά και στην ίδια
την πραγµατικότητα και τη ζωή, µε προβλήµατα πολλαπλά στην
εθνική οικονοµία, στην ίδια την ελληνική πολιτεία και µε ανάγκες
οι οποίες πολλαπλασιάζονται για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, θα περίµενε ο µέσος Έλληνας πολίτης µια ουσιαστικά εντελώς διαφορετική στάση από το σύνολο του ελληνικού πολιτικού
συστήµατος.
Δυστυχώς, επαναλαµβάνεται η γνωστή πρακτική η οποία έρχεται από το παρελθόν, µια πρακτική αναζήτησης πολιτικής επικράτησης χωρίς στην πραγµατικότητα να βλέπουµε ούτε το
πρόβληµα, ούτε να προσπαθούµε να το επιλύσουµε. Και το λέω,
διότι, δυστυχώς, µε έναν λάθος τρόπο που –εγώ θα οµολογήσωλειτουργούσε και στην προηγούµενη περίοδο όπου η χώρα µας
βρισκόταν σε αυτήν τη δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία, η πρακτική της κυβέρνησης µε πακέτα µέτρων τα οποία δεν έχουν στόχευση και δεν εντάσσονται σε ένα γενικότερο στρατηγικό
πλαίσιο, δεν νοµίζω ότι έρχεται σε δεύτερο χρόνο να προσφέρει
ή να βοηθήσει προς κάποια συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Το πολυνοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε αυτές τις δυο µέρες
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αφ’ ενός µεν είναι ένα προϊόν πρακτικών που κατά καιρούς είχαν λοιδορηθεί κυρίως από συναδέλφους της Κυβέρνησης. Θέλω να πω µε πολύ απλά λόγια, ότι πρακτικές ταχύτητας που για κάποιους ήταν αδιανόητες, πλέον είναι
πρακτικές απολύτως αποδεκτές. Για να µη σας θυµίσω τις γνωστές ρήσεις της πάλαι ποτέ Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η οποία έλεγε ότι η δηµοκρατία δεν πέφτει µόνο µε τα
τανκς, αλλά και µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου -και τότε
όλοι σας χειροκροτούσατε ακατάπαυστα- αλλά πολύ περισσότερο µέσα από µέτρα τα οποία δηµιουργούν ακόµα µεγαλύτερες
δυσκολίες σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
Το µείζον ζήτηµα για το οποίο συζητάµε και είναι το συνταξιοδοτικό, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, είναι βέβαιο ότι δεν απαντάται
µέσα από τη νοµοθετική πρωτοβουλία που συζητάµε αυτό το διήµερο. Και το λέω διότι δεν έχουµε αντιληφθεί στην ουσία ποιο
είναι το πρόβληµα και του ασφαλιστικού συστήµατος από τη µια
πλευρά αλλά και της ίδιας της ελληνικής οικονοµίας.
Είναι λογικό ότι το ασφαλιστικό σύστηµα καταρρέει. Και είναι
πολλές οι αναφορές, πολλά τα αιτήµατα από όλες τις κοινωνικές
οµάδες, από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Όµως, δεν βλέπουµε
το προφανές; Δεν βλέπουµε ότι τα ασφαλιστικά ταµεία σίγουρα
θα καταρρεύσουν στο άµεσο µέλλον, διότι δεν υπάρχουν επαρκείς εργοδοτικές εισφορές, µε άλλα λόγια, δεν υπάρχουν νέες
θέσεις εργασίας, αυξάνεται η ανεργία, δεν υπάρχει πραγµατική
ανάπτυξη;
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Και πώς θα υπάρξει πραγµατική ανάπτυξη όταν δεν απαντάµε
αυτονόητα στην ερώτηση πώς παράγεται ή ποιος είναι τελικά ο
πλούτος στη χώρα µας, πώς παράγεται ο πλούτος στην Ελλάδα;
Ο πλούτος στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -µπορεί
να µη σας αρέσει, διότι επικαλείστε µόνιµα τη γνωστή, αν θέλετε,
ιδεολογική σας αναφορά- παράγεται από την επιχειρηµατικότητα, παράγεται µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα. Και αν αυτό δεν
το ξεκαθαρίσουµε σαν έναν κανόνα επιλογών που θα µας βοηθήσει να παίρνουµε σωστές αποφάσεις προκειµένου σε βάθος
χρόνο η εθνική οικονοµία να εξυγιανθεί και να παραµείνει ζωντανή, τότε πολύ φοβάµαι ότι αυτή η συνεχώς επαναλαµβανόµενη
αναφορά είτε στην αριστερή καταβολή είτε στην αριστεροφροσύνη είτε στην αριστερή άποψη, το µόνο που θα καταφέρει θα
είναι να δηµιουργήσει ακόµη µεγαλύτερη αδιέξοδα στην εθνική
οικονοµία.
Αν δεν υποστηρίξουµε µε συγκεκριµένο πλαίσιο, µε κανόνες –
εγώ είµαι ο πρώτος που θα το υποστηρίξω αυτό- την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα δηµιουργώντας –αν θέλετε- ένα
ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο και δίνοντας κίνητρα στο µέσο
Έλληνα επιχειρηµατία να επιβιώσει, λυπάµαι που θα σας το πω
από αυτό εδώ το Βήµα αλλά στο άµεσο µέλλον αυτά για τα οποία
συζητάµε σήµερα προφανώς θα είναι κενά περιεχοµένου. Δεν θα
υπάρχει λόγος για να τα συζητάµε καν.
Αλήθεια, µέσα απ’ όλα αυτά που επιχειρούνται, τα οποία –επαναλαµβάνω- για µένα δεν εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο
ή σε ένα γενικότερο σχέδιο αντιµετώπισης του προβλήµατος της
εθνικής οικονοµίας, τι πιστεύετε ότι µπορείτε να πείτε πρώτα
εσείς -και βεβαίως όλοι µας εδώ σε αυτή την Αίθουσα- στο µέσο
Έλληνα πολίτη όταν η απόφαση της Επιτροπής των Σοφών, ή
µάλλον η πρόβλεψη, είναι ότι µετά από λίγο καιρό –το είπε και ο
αρµόδιος Υπουργός- η σύνταξη του µέσου Έλληνα πολίτη θα
είναι 360 ευρώ;
Τι θα πείτε στον µέσο Έλληνα πολίτη όταν η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης ξεκινάει από τα 88 λεπτά, όταν κατά γενική
οµολογία η τιµή της βενζίνης και του πετρελαίου είναι τουλάχιστον 20% χαµηλότερη συγκριτικά µε πέρυσι;
Βεβαίως, τι θα πείτε όταν βλέπετε ότι όλο αυτό το οποίο έχετε
αναδείξει ως ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς καταρρίπτεται
καθηµερινά από συµπεριφορές στελεχών, ανθρώπων που µπορεί
να βρίσκονται στην Κυβέρνηση ή να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
σήµερα στην ελληνική πολιτική σκηνή; Υπουργοί που ξεχνάνε να
δηλώσουν εκατοµµύρια, Υπουργοί που ξεχνάνε να µεταβιβάσουν
µετοχές. Εδώ βρίσκεται η άλλη εποχή; Εδώ βρίσκεται η άλλη πολιτική; Απευθύνοµαι στο Σώµα όχι για να κάνω µια φθηνή αντιπολίτευση, αλλά κυρίως για να δείξω ότι πρέπει επιτέλους να
αλλάξουµε όλοι µας νοοτροπία.
Οι Έλληνες πολίτες περιµένουν περισσότερα από εµάς. Το να
κρυφτεί ο καθένας πίσω από µια φτηνή ρητορική, η οποία κατά
βάση αναδεικνύει µια περισσότερο ιδεολογική αναφορά και να
δείξει ποιος κέρδισε ή ποιος έχασε µε αλήθειες ή µε ψέµατα στις
πρόσφατες εκλογικές αναµετρήσεις, προφανώς δεν θα αναδείξει
τον παιδαγωγικό ρόλο του πολιτικού συστήµατος.
Είµαι απ’ αυτούς που υποστηρίζουν ότι το πολιτικό σύστηµα
και ο κοινοβουλευτισµός δεν µπορεί παρά να λειτουργούν παιδαγωγικά απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Το να επαναλαµβάνουµε στερεότυπα ή κοινότυπες εκφράσεις οι οποίες απλά και
µόνο µας χαρακτηρίζουν σε µια αναφορά µας από το παρελθόν,
προφανώς δεν βοηθάει.
Αντίθετα, το να αντιληφθούµε έστω κι αυτή τη στιγµή ότι πρέπει όλοι να συνταχθούµε από την ίδια πλευρά και ότι πρέπει να
πολεµήσουµε για το καλό της πατρίδας, το καλό της κοινωνίας,
το αύριο των εποµένων γενεών, να αναγνωρίσουµε το πρόβληµα
και να αναλάβουµε πρωτοβουλίες συνολικές, είναι ουσιαστικά ο
µόνος δρόµος που µπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσµα. Διαφορετικά, επαναλαµβάνω, και η ιστορία, αλλά και η ίδια η πραγµατικότητα, θα µας καταγράψει σε µια στιγµή που δεν
ανταποκριθήκαµε ούτε στον ρόλο τον οποίο µας ανάθεσαν οι πολίτες, ούτε πολύ περισσότερο δεν ικανοποιήσαµε στο ελάχιστο
την υποχρέωση που έχουµε αναλάβει απέναντι και στους εαυτούς µας αλλά πολύ περισσότερο στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσιάρα, και ειδικότερα για τη συνέπεια του χρόνου. Είναι
προσόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Πρεβέζης κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
δεν θα σταµατήσουµε τώρα, σύµφωνα µε όσα είπαµε το πρωί,
για να προχωρήσουµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα προχωρήσουµε κανονικά όπως αποφασίστηκε το πρωί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του Σώµατος, η οποία ελήφθη
σήµερα το πρωί, η ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, που
κατατέθηκε, θα διεξαχθεί το βράδυ µαζί µε την ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων.
Εισερχόµαστε, κατά συνέπεια, στην επί των άρθρων συζήτηση.
Η διαδικασία που προτείνω είναι να µιλήσουν οι εισηγητές,
όπως προβλέπει ο κανονισµός, και οι ειδικοί αγορητές. Θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές από την επί της αρχής
συνεδρίαση, οι οποίοι θα µιλήσουν επί της αρχής και επί των άρθρων και θα ακολουθήσουν όσοι τυχόν εγγραφούν επί των άρθρων.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδόπουλος για
οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια διευκρίνιση προς
το Σώµα. Ο κατάλογος συνεχίζεται όπως είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίζεται, ναι.
Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, η µέχρι τώρα συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε τέσσερα µεγάλα ζητήµατα:
Πρώτον, είναι αναγκαία η ψήφιση του σχεδίου νόµου; Τι θα
συµβεί, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ - Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, του Ποταµιού, της Ένωσης Κεντρώων, αν η
Βουλή δεν ψηφίσει το σχέδιο νόµου;
Δεύτερον, µπορούν να αλλάξουν άρθρα του σχεδίου νόµου;
Ποια και πώς; Πώς αποδεικνύουµε ότι ακούσαµε µε προσοχή την
άποψη των φορέων που µας κατέθεσαν εδώ τις συγκεκριµένες
προτάσεις τους;
Τρίτον, είναι µύθος ή ανέκδοτο τα περί ισοδύναµων αντισταθµιστικών µέτρων;
Τέταρτον, µπορεί να υπάρξει παράλληλο πρόγραµµα µε κοινωνική ευαισθησία που να οδηγεί στην οριστική ανασυγκρότηση
της χώρας, στα δεδοµένα της τρίτης µνηµονιακής σύµβασης και
της σηµερινής ευρωπαϊκής πραγµατικότητας;
Δεν βλέπω κανέναν από τους συντρόφους του ΚΚΕ, ούτε τον
Θανάση που µου απηύθυνε εχθές τον λόγο, θεωρώντας ότι η
κοινή πορεία που είχαµε από το 1974 µας επέτρεπε να κάνουµε
και έναν πιο ανοιχτό διάλογο µαζί τους. Όµως, νοµίζω ότι έτσι κι
αλλιώς µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας η συζήτηση είναι
αναγκαία.
Θεωρούν, βέβαια, ότι η ψήφιση του σχεδίου νόµου όχι µόνο
δεν είναι απαραίτητη, αλλά θα παλέψουν µαζί µε το λαϊκό κίνηµα
να ανατρέψουν τα µέτρα, την τρίτη µνηµονιακή σύµβαση και το
σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, διότι υπηρετούν τα συµφέροντα των µονοπωλίων, του µεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία θεωρούν ότι πρέπει να βγούµε.
Πιστεύουν ότι στην Ελλάδα θα ζήσει καλύτερα ο λαός, αν αποµακρυνθεί από την Ενωµένη Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θέλω να τους θυµίσω –και ειδικά στον φίλο, τον Θανάση Παφίλη- µία ιστορική φράση του Μπρεχτ: «Τι ωφελεί να περιγράφουµε µία κατάσταση που να αποδεικνύεται ότι είναι άθλια, αν
δεν αναλύσουµε τα αίτια που την προκάλεσαν και κυρίως το πώς
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θα βγούµε απ’ αυτήν την άθλια κατάσταση;».
Μπορεί να µην είναι εδώ, αλλά περιµένουµε µία απάντηση σ’
αυτό το αµείλικτο ερώτηµα.
Πού θα οδηγηθούµε, αν πραγµατικά η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
πέσει, όπως περιµένουν να γίνει ως αποτέλεσµα των λαϊκών κινητοποιήσεων; Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Θα προκύψει λαϊκή
εξουσία;
Νοµίζω ότι η απάντηση είναι φανερή. Οι εναλλακτικές κυβερνητικές λύσεις που υπάρχουν στην παρούσα ιστορική πραγµατικότητα, είναι µία κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ ή µια
κυβέρνηση από τα παλιά, δηλαδή µία κυβέρνηση όλων εκείνων
που ευθύνονται γιατί η Ελλάδα των µεγάλων δυνατοτήτων οδηγήθηκε σε εκρηκτικά ελλείµµατα, στην υπερχρέωση και στη συνέχεια σε µνηµονιακές συµφωνίες, σε 25% πτώση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σε κλείσιµο χιλιάδων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, σε ύφεση, σε εφιαλτική ανεργία, σε αυτοκτονίες,
στην αναγκαστική µετανάστευση του νέου ανθρώπινου δυναµικού της, των παιδιών µε τα προσόντα που ξενιτεύονται, χωρίς η
Ελλάδα να αξιοποιεί τις σπουδές τους, των νέων γιατρών που οι
Γερµανοί αναγνωρίζουν ότι είναι το καλύτερο ανθρώπινο δυναµικό που έχουν αλλά για να υπηρετήσει το σύστηµα υγείας της
Γερµανίας. Και αναγκάζονται για να µπορέσουν να απασχοληθούν, να καταφύγουν από τη Σουηδία και την Αγγλία, µέχρι το
Ντουµπάι και την Αυστραλία και η Τουρκία να τους δελεάζει µε
προτάσεις, «Ελάτε εδώ σε µας να υπηρετήσετε το τούρκικο σύστηµα υγείας».
Τι οδήγησε, λοιπόν, στα βράχια; Δεν είναι εδώ και ο κ. Σαµαράς. Η πολιτική του επταµήνου; Δεν είναι αποτέλεσµα µιας στρεβλής, άναρχης, καπιταλιστικής ανάπτυξης που θα συµφωνούσαν
και οι φίλοι του ΚΚΕ στη χώρα, ενός φαύλου πολιτικού συστήµατος εξουσίας, µιας νεοφιλελεύθερης, αλλά και διαπλεκόµενης
πελατειακής, διεφθαρµένης πολιτικής, χωρίς να την προσωποποιούµε. Όµως τα χαρακτηριστικά της διαπλοκής και της διαφθοράς είναι ανάγλυφα. Περιλαµβάνονται σε όλα εκείνα τα
γνωστά και άγνωστα σκάνδαλα τα οποία ανιχνεύονται και µε τις
ευθύνες που υπάρχουν για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, για την
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας και πολλά άλλα που τα κουβεντιάζαµε και βέβαια την ανίχνευση του τι ήταν όλο εκείνο το επιτελείο
το οποίο επένδυε και ήταν ενταγµένο στη λίστα Λαγκάρντ και
στις άλλες λίστες και πώς διέφευγε.
Το ζήτηµα είναι ότι ο νέος δανεισµός, ο οποίος υπαγορεύτηκε
στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου το 2010, ήταν ένας
δανεισµός υποταγής στις απαιτήσεις τους, εξαθλίωσης του
λαού, υπονόµευσης της δηµόσιας, αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων.
Κύριε Πρόεδρε, µόνο οκτώ λεπτά έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δυστυχώς αυτή
είναι η συµφωνία και δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι οκτώ
λεπτά για τους εισηγητές και για τους ειδικούς αγορητές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα να κάνουµε µια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση και για
τα ζητήµατα της αρχής που τέθηκαν εδώ και για τα άρθρα µόνο
σε οκτώ λεπτά. Αυτό αφορά και τους άλλους εισηγητές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Εµείς να πάµε να φύγουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Χάνετε τον χρόνο σας τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διαµαρτύρεστε,
κύριοι συνάδελφοι. Επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί είναι αναγκασµένος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Παπαδόπουλε, µισό λεπτό σας παρακαλώ.
Επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία, προκειµένου να µιλήσουν όσο
γίνεται περισσότεροι Βουλευτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πώς να µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και θα τηρηθεί
αυτό. Με µια µικρή, ελάχιστη ανοχή, αλλά είµαστε εκεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καθόλου ελάχιστη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και καθόλου ελάχιστη που λέει, ο κ. Κεγκέρογλου και θα συµφωνήσω.
Συνεχίστε, αν θέλετε. Σας δίνω δύο λεπτά µόνο εξαιτίας όλης
αυτής της παρεµβολής. Έχετε τον λόγο. Συνεχίστε.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η Αντιπολίτευση
ισχυρίζεται ότι τα µέτρα που περιλαµβάνει η νέα συµφωνία είναι
δικά µας. Και θεωρούν ότι αυτό τους επιτρέπει να µην ψηφίσουν
τη συµφωνία που έγινε και να υπάρξουν όλα εκείνα τα ζητήµατα
που θα είναι ανοικτά για την πορεία της ουσιαστικής διαπραγµάτευσης της χώρας σε όλο το επόµενο χρονικό διάστηµα, που
είναι ανοικτή σε όλα τα ανοικτά ζητήµατα και αφορά την αποµείωση του χρέους, ένα ζήτηµα το οποίο είναι κρίσιµο για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτηµα για το οποίο εσείς που προτείνατε εθνική
οµάδα διαπραγµάτευσης, οφείλετε µια απάντηση.
Θεωρούµε τώρα ότι είναι µη βιώσιµη η εξυπηρέτησή του για
να µπούµε σε όλα τα ζητήµατα τα οποία θα µας επιτρέψουν να
κάνουµε την αναδιάρθρωση και τη βιώσιµη εξυπηρέτηση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταλήγω. Προτείνουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η κ. Χριστοφιλοπούλου, µας πρότειναν να κάνουµε µια συγκεκριµένη συζήτηση πάνω στα ζητήµατα των µέτρων και όχι µόνο µια γενικευµένη συζήτηση το εξής: Η πρόκληση για εµάς ήταν ανοικτή.
Ήταν ανοικτή από τους Υπουργούς που θα κάνουν τις συγκεκριµένες τροποποιήσεις. Είναι ανοικτή σε πολλά κρίσιµα ζητήµατα.
Έχουµε ακούσει την πρόταση των πέντε σηµείων, την οποία έχει
βάλει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτηµα είναι το
εξής: Θα καταλήξουµε ότι σε όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα
θα απορρίψουµε τις οµαδικές απολύσεις, την αποφυγή των συντάξεων πείνας και την πορεία προς το βιώσιµο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα απορρίπτοντας το …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, Σας
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε. Επικεντρώνω µόνο σε αυτά που είναι πολύ συγκεκριµένα.
..την αλλαγή του ΕΝΦΙΑ για να γίνει φόρος µεγάλης ακίνητης
περιουσίας, στην επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κλίµακας για
τους µηχανικούς, τους δικηγόρους του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους
ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που
να αφορά τους ανασφάλιστους οµογενείς, τη διαφάνεια του
«πόθεν έσχες», το περιουσιολόγιο και τη ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος µε σταθερούς, δίκαιους
κανόνες, τη δηµοκρατική µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης,
την κλιµακωτή φορολόγηση των ενοικίων και τη ρύθµιση των
ανείσπρακτων, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας διαχείρισης
των πόρων των ΟΤΑ και των πανεπιστηµίων, την εµβληµατική αλλαγή στην υγεία που δεν σας την αναλύω εγώ, µιας και είναι
παρών ο Υπουργός Υγείας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και η υπερφορολόγηση
των αγροτών είναι στα πέντε σηµεία που αναφερθήκατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Όµως, το
ζήτηµα της αντιµετώπισης του αγροτικού θέµατος και της αγροτικής ανάπτυξης είναι ένα ζήτηµα που δεν αφορά το παρόν νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καταλήγω µε το
εξής: Νοµίζω ότι µπορούµε να απευθυνθούµε και σε όλους εκείνους τος συναδέλφους που θεωρούν ότι ενδιαφέρονται για την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και να αποτελέσουµε εκείνο το
ανθρώπινο δυναµικό που θα φροντίσει ώστε η πορεία στην Ενωµένη Ευρώπη να έχει όλους τους κανόνες για την Ευρώπη των
αξιών που οραµατιστήκαµε και όχι γι’ αυτήν την Ευρώπη η οποία
είναι Ευρώπη του ιερατείου, το οποίο εκβίασε µε σαράντα οκτώ
προαπαιτούµενα για να φτάσουµε σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Εµείς από την πλευρά µας θεωρούµε ότι η Αριστερά είναι για
τα δύσκολα, όπως είπε κι ένας συνάδελφος. Το ΕΑΜ έσωσε τον
λαό από την πείνα και ο λαός εµπιστεύθηκε πάλι σε εµάς την
αναγέννηση της χώρας. Γιατί; Διότι ξέρει ότι µόνο µε αυτόν τον
τρόπο µπορούµε να πάµε στην παραγωγική, διοικητική, αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του τόπου µας.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς δεν νοµίζω ότι ωφελούν τη συζήτηση για το µέλλον της χώρας οι εµφυλιοπολεµικές
ιστορικές αναφορές. Γενικός κανόνας.
Δεύτερον, µας ρωτάτε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΕΑΜ είναι εµφυλιοπολεµική συζήτηση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, ρωτάτε
µάλλον...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για το ΕΑΜ λέτε ότι
είναι εµφυλιοπολεµική συζήτηση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εµφυλιοπολεµική
ιστορική αναφορά είναι το ΕΑΜ. Ξέρουµε ιστορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Επιµένετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, µετεµφυλιοπολεµικό. Εν πάση περιπτώσει, κάποιο θεωρούν εµφύλιο.
Δεύτερη παρατήρηση: Μας ρωτάτε τι θα συµβεί αν η Βουλή
δεν ψηφίσει αυτά τα µέτρα, αν δεν ψήφιζε κ.λπ.. Προφανώς
απευθύνεστε στους Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Στους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης απευθύνεστε, ρωτώντας
τους τι θα γίνει αν δεν ψηφίσετε τα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης;
Δεν το κατάλαβα.
Δηλαδή, σε κάθε κοινοβουλευτική δηµοκρατία -και στη Βουλή
των Ελλήνων βέβαια- ο γενικός κανόνας είναι ότι η κυβερνητική
κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπερψηφίζει τα νοµοσχέδια που η
κυβέρνησή της φέρνει και η αντιπολίτευση καταψηφίζει ελέγχοντας, ασκώντας κριτική. Αυτόν τον κανόνα ακολουθήσατε εσείς
µέχρι κεραίας, µέχρι χιλιοστού όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση
και λέγατε «όχι» σε οτιδήποτε φέρναµε. Εµείς λίγο παρεκκλίναµε
απ’ αυτόν τον κανόνα, είπαµε θα ψηφίσουµε και κάποιο σωστό.
Σίγουρα, όµως, δεν θα ψηφίσουµε όλα τα λάθη. Και µας λέτε
τώρα εσείς, «Μα, κύριοι της Αντιπολίτευσης, γιατί δεν ψηφίζετε
αυτά που φέρνει η Κυβέρνηση;». Δεν βλέπετε τι γίνεται σε άλλες
αντιπολιτεύσεις;
Ο Μιτεράν είχε πει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίζει και
η αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται. Αυτοί είναι οι κανόνες στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες. Πώς να το κάνουµε δηλαδή;
Θέλετε τώρα εδώ να σας απευθύνω φροντιστήρια από του Βήµατος για το πώς λειτουργούν οι κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες;
Δεν ταιριάζει, νοµίζω, στη στιγµή. Όµως, αυτοί είναι οι κανόνες
και αυτούς θα ακολουθήσουµε. Εκεί µας έταξε ο λαός κι σκοπεύουµε να κάνουµε και αντιπολίτευση. Πώς θα γίνει δηλαδή;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αφού είναι νεοφιλελεύθερα τα
µέτρα, γιατί δεν τα ψηφίζετε κι εσείς;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε, αυτά θα τα πείτε
εσείς, κύριε Κεγκέρογλου. Εγώ είµαι λίγο πιο γενικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεγκέρογλου, θα πάρετε τον λόγο να µιλήσετε κι εσείς.
Συνεχίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαι πιο γενικός κοινοβουλευτικός.
Τώρα οφείλω µία απάντηση -δεν το έκανα χθες, για να µην κάνω
κατάχρηση δικαιώµατος παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικούστον κ. Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος επιµένει
να ισχυρίζεται ότι διαστρεβλώνω αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μα, κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός είπε στην ανάγνωση
των προγραµµατικών δηλώσεων επί λέξει: «Η επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία θα είναι
στο πρώτο εξάµηνο του 2016». Αυτό είπε.
Εσείς προβλέψατε ύφεση στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισµού. Προβλέψατε, βέβαια, επιβραδυνόµενη ύφεση. Είπατε, δηλαδή, ότι η οικονοµία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ύφεση, αλλά
ηπιότερη σε σχέση µε το 2015. Διότι, όταν το 2015 έχεις -2,5%
και προβλέπεις για το 2016 -1% ή -1,5%, τότε όντως έχεις ηπιότερη ύφεση, άρα η ύφεση επιβραδύνεται.
Παραµένει, όµως, ύφεση. Έχει αρνητικό πρόσηµο. Η ανάπτυξη έχει θετικό πρόσηµο. Σκόρδο-κρεµµύδι. Να τα πούµε κι
αυτά, γιατί είναι δυσνόητες έννοιες για ανθρώπους εκτός Βουλής, που µας παρακολουθούν, όµως, µε ενδιαφέρον, οι οποίοι,
ούτως ή άλλως, δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις να καταλάβουν.
Από εκεί και πέρα, όµως, η γλωσσοπλαστική και η υπερβολική
χρήση της δηµιουργεί και συγχύσεις.
Άρα ο Πρωθυπουργός έπρεπε να είχε πει επί λέξει -και πείτε
µου αν συµφωνείτε, όταν εν πάση περιπτώσει έχετε την ευκαιρία- ότι και το 2016 θα έχουµε ύφεση, ελληνικέ λαέ, αλλά ηπιότερη σε σχέση µε το 2015. Δεν έπρεπε να πει, όµως, ότι θα
επιστρέψει η οικονοµία σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης το
πρώτο εξάµηνο του 2016.
Αυτά για την αποκατάσταση της ακριβολογίας στα οικονοµικά.
Δεν είναι ακριβής επιστήµη, έτσι το λένε. Αν θέλουµε, όµως, να
εξηγούµε πράγµατα σε κόσµο, όπως είπα, που έχει δυσχέρεια
να καταλάβει, γιατί είναι πολύ ειδικές οι γνώσεις και δυσνόητες
οι έννοιες, νοµίζω ότι πρέπει να ακριβολογούµε.
Τρίτη παρατήρηση. Σήµερα ανακοινώθηκε το πόρισµα της λεγόµενης Επιτροπής Σοφών, που διόρισε ο Υπουργός Εργασίας.
Εδώ, πραγµατικά, γίνεται µια κοσµογονία. Πράγµατα και θάµατα
ειπώθηκαν. Κυκλοφορούν ως φήµες τώρα. Έγινε λόγος για επανυπολογισµό τεσσάρων εκατοµµυρίων συντάξεων, µε πιθανότερο αποτέλεσµα τη µείωσή τους, για επιβολή νέων φόρων για
να στηριχθεί το ασφαλιστικό, για αναπροσαρµογή εισφορών, για
εφαρµογή εισοδηµατικών κριτηρίων –λέει- στην καταβολή συντάξεων, για τη φόρµουλα υψηλές εισφορές-χαµηλές συντάξεις.
Πράγµατα και θάµατα, κυριολεκτικά.
Χθες, ο Υπουργός εξήγγειλε µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού
τον Νοέµβριο. Υπάρχουν, όµως, ήδη µέτρα στο παρόν νοµοσχέδιο που περιστέλλουν ασφαλιστικά δικαιώµατα. Μίλησε για νέα
αρχιτεκτονική, για το γενικό εναλλακτικό ισοδύναµο, που είναι –
λέει- µεταρρύθµιση του συστήµατος, για δηµόσιο αναδιανεµητικό χαρακτήρα.
Νοµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει, πάραυτα, µία µεγάλη δηµόσια
συζήτηση. Γιατί ξέρετε, αυτή η µεταρρύθµιση, αυτό το βάρος,
νοµίζω ότι υπερβαίνει όλες τις πολιτικές δυνάµεις εδώ µέσα.
Πρέπει να δούµε τι θα γίνει. Να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, ενδεχοµένως, στην αρµόδια επιτροπή, ίσως στην Ολοµέλεια.
Πρέπει να καταλήξουµε σε τι ακριβώς ασφαλιστικό σύστηµα
πρέπει να καταλήξουµε. Θα είναι αναδιανεµητικού χαρακτήρα,
όπως ήταν µέχρι τώρα; Θα είναι ανακεφαλαιοποιητικού, δηλαδή
µε βάση αυτά που εισφέρεις; Θα είναι µεικτού; Θα είναι µεταµφιεσµένο; Θα είναι κάτι άλλο; Πρέπει να καταλήξουµε όµως.
Και πρέπει να καταλήξουµε στη βασική παραδοχή ότι αν, επιτέλους, δεν συνδέσουµε την κοινωνική ασφάλιση ευθέως µε την
απασχόληση, παρά να µιλάµε όλη µέρα για συντάξεις που µειώνονται, αυξάνονται κ.λπ., δεν θα µπορέσουµε να δώσουµε
λύση. Ευθεία σύνδεση του ασφαλιστικού µε την απασχόληση.
Υψηλή απασχόληση, υψηλή εισροή εσόδων από τις εισφορές
στο σύστηµα. Χαµηλή απασχόληση, υψηλή ανεργία βέβαια, υπονόµευση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού ευθέως. Να ξεκινήσει, επιτέλους, µε ειλικρίνεια και διάθεση συνεννόησης αυτή
η συζήτηση, γιατί το ζήτηµα µας υπερβαίνει όλους.
Επί των άρθρων, πολύ συγκριµένες παρατηρήσεις. Σας είπα
ότι περίµενα την εισφορά Υπουργών για να τοποθετηθούµε οριστικά. Εκτός από τον κ. Ξανθό, που πρέπει να του το πιστώσω, ο
οποίος ήρθε και κατέβαλε φιλότιµες προσπάθειες να µας εξηγήσει τι ακριβώς σηµαίνει η διάταξη που εισάγει για την τιµή των
φαρµάκων κι εκτός από εσάς, βέβαια, κύριε Υπουργέ, που είστε
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και ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών, αυτό δεν έγινε στον
βαθµό που θέλαµε. Δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις.
Στο άρθρο 1, «Περιστολή ασφαλιστικών δικαιωµάτων» θα
πούµε «όχι».
Στο άρθρο 2 για τα φορολογικά και τον ΕΝΦΙΑ, παρ’ ότι έχουν
αποσυρθεί κάποιες διατάξεις, εντούτοις παραµένει ο ΕΝΦΙΑ στα
ενοικιαζόµενα. Είπαµε ότι αυτό δεν µπορούµε να το δεχθούµε.
Είναι υφεσιακό αλλά και άδικο, γιατί πλήττεται η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα στον τουρισµό. Λέµε, λοιπόν, «όχι».
Στο άρθρο 3, «για την τροποποίηση διατάξεων, κώδικα φορολογικής διαδικασίας, κατάργηση προστίµων» κ.λπ. λέµε «όχι».
Το άρθρο 4, τροποποίηση διατάξεων ΚΕΔΕ, το ψηφίζουµε.
Στο άρθρο 5 για τις εκατό δόσεις και την αυστηροποίηση του
πλαισίου λέµε ένα µεγάλο «όχι».
Το άρθρο 6 για τη διεύρυνση του µεταβατικού καθεστώτος
κ.λπ. το ψηφίζουµε. Είναι ήσσονος σηµασίας.
Στο άρθρο 7 για την παράβαση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
µε µειώσεις προστίµων, είµαστε αρνητικοί και λέµε «όχι».
Στο άρθρο 8 για την αυστηροποίηση ποινικού πλαισίου φοροδιαφυγής, ανατρέπονται βασικές αρχές του ποινικού δικαίου.
Είναι κρίµα που έχει φύγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπάρχει µία
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου, η οποία µελετά
ακριβώς αυτά τα πράγµατα και έρχεται και νοµοθετεί το Υπουργείο Οικονοµικών πάνω στο ποινικό φορολογικό δίκαιο που είναι
αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου έχει συσταθεί επιτροπή µε υπουργική απόφαση από το καλοκαίρι; Με συγχωρείτε,
δεν µπορούµε να το δεχθούµε αυτό. Άρα λέµε «όχι».
Στο άρθρο 9 είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο παραγωγής ζυθοποιίας. Περιµέναµε τον κ. Αποστόλου να µας πει τι ακριβώς εννοεί.
Γιατί και στο άρθρο 9 και στα δύο άλλα άρθρα αρµοδιότητας
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή, στο άρθρο 19 για
την παραγωγή οινοποιίας και άρθρο 20 για την παραγωγή αµπελουργίας παραπέµπονται οι ρυθµίσεις αυτές σε υπουργική απόφαση που θα κατατεθεί. Δεν έκανε, λοιπόν, τον κόπο να έρθει να
µας πει περίπου σε τι συνίσταται, το γενικό πλαίσιο αυτής της
υπουργικής απόφασης.
Τι να ψηφίσουµε εµείς; Ότι θα έρθει να κάνει µια υπουργική
απόφαση για να ρυθµίσει; Είναι αόριστο. Και να σας πω και κάτι;
Είναι απρεπής συµπεριφορά απέναντι στο Κοινοβούλιο και σε
εµάς που τιµήσαµε, εν πάση περιπτώσει, αυτό µας το καθήκον
να ερχόµαστε και να πληροφορούµε και να δίνουµε εξηγήσεις
και απαντήσεις σε όλα. Άρα στα άρθρα 9,19 και 20 λέµε «όχι».
Το άρθρο 10, όπου είναι η κατάργηση προληπτικού ελέγχου
από το Ελεγκτικό Συνέδριο διότι οι θεσµοί θέλουν επίσπευση της
διαδικασίας, δεν µπορούµε να το στηρίξουµε. Ήδη είχαµε νοµοθετήσει την αύξηση του ορίου για τον προληπτικό έλεγχο από
τα 15.000 ευρώ στα 30.000 ευρώ. Θεωρούµε ότι αυτό καλύπτει
αυτή την ανάγκη για επίσπευση των απλών υποθέσεων τουλάχιστον. Εποµένως λέµε «όχι».
Το άρθρο 11, όπως και το άρθρο 12, θα το στηρίξουµε. Λέµε
«ναι».
Στο άρθρο 13 είναι τα ανταποδοτικά τέλη από ΟΤΑ σε κάποια
φυσικά νοµικά πρόσωπα από το ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί, επειδή στερούνται
οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από τη διεκδίκηση όχι µόνο την
τελική επικύρωση πόρων, είµαστε αρνητικοί.
Στο άρθρο 14 είναι η κατάργηση της δυνατότητας ειδικού λογαριασµού να καλύπτει ελλείµµατα των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και άρα επιστροφής αυτών των ποσών στο ΑΚΑΓΕ.
Αυτό λέγαµε τόσο καιρό και εποµένως το στηρίζουµε, λέµε «ναι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή,
γιατί νοµίζω πολύ ειδικά λέµε τι θα κάνουµε.
Στο άρθρο 15 είναι η µείωση τιµών των φαρµάκων. Εδώ προτάσσουµε το πλήγµα που θα δεχθεί η εγχωρία φαρµακοβιοµηχανία. Υπάρχει ήδη η προκαθορισµένη περικοπή της φαρµακευτικής δαπάνης ανά έτος στα δύο δισεκατοµµύρια. Φρονούµε
ότι δεν χρειάζονται επιπλέον µέτρα από τον ιταλικής καταγωγής
κύριο των θεσµών που διαπραγµατεύεται µαζί σας. Επίσης, εκτιµούµε ότι αυτό το µέτρο θα έχει ως αποτέλεσµα το πλήγµα στην
εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία και την αύξηση ακριβών εισαγοµέ-
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νων φαρµάκων, κάτι το οποίο δεν θα οδηγήσει σε γενικότερη µείωση και εποµένως είµαστε αρνητικοί.
Θα ψηφίσουµε το άρθρο 16 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.
Στο άρθρο 17 δεν µπορούµε να στηρίξουµε τα ζητήµατα για
την απαλλαγή, διαγραφή χρεών από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» στον ΟΣΕ,
από τον ΟΣΕ στο ελληνικό δηµόσιο και την προικοδότηση µε 50
εκατοµµύρια για τα επόµενα έξι χρόνια του ΟΣΕ.
Έκανα µία άσκηση µε το µυαλό µου. Φαντάστηκα τι θα γινόταν
αν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση και εµείς κυβέρνηση και το φέρναµε αυτό. Και αναρωτήθηκα εάν εµείς προικοδοτούσαµε την
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» -που θα αποκρατικοποιηθεί οσονούπω- µε 50 εκατοµµύρια για το επόµενο έτος, τι θα λέγατε εσείς για χαριστικά
στον επόµενο επενδυτή και σκάνδαλα; Λέµε, λοιπόν, «όχι».
Στο άρθρο 18 για την αναδιάρθρωση ΟΑΣΑ. Εδώ υπάρχει ένα
σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί από τη διοίκηση. Μαθαίνω ότι σήµερα τελεί υπό παραίτηση ο διευθύνων σύµβουλος, επειδή τόλµησε να πει κάτι για κυρώσεις γι’ αυτούς που δεν πληρώνουν
εισιτήριο. Ο κ. Σπίρτζης δεν το δέχθηκε αυτό. Ο κ. Σπίρτζης που
κάνει κοινωνική πολιτική χαρίζοντας τα εισιτήρια για µία περίοδο
και φεσώνει τον Οργανισµό αυτό µε 10 εκατοµµύρια, για τα
οποία βέβαια θα απαντήσει ο διευθύνων σύµβουλος, όχι ο κ.
Σπίρτζης.
Το σχέδιο αυτό αναδιάρθρωσης δεν συµφωνεί µε την πρόταση
που καταθέτετε εδώ τώρα. Είναι εγκεκριµένο από τον ΟΗΕ, από
την αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών Ευρώπης που ασχολείται µε
τις ευρωπαϊκές µεταφορές του ΟΗΕ και έρχεται και το ανατρέπει
αυτό το Υπουργείο και λέει: «Το δικό µου σχέδιο, όπου ορίζω τρεις
Προέδρους, και για τις θυγατρικές, και όχι τρεις διευθύνοντες
συµβούλους υπό έναν Πρόεδρο», άρα διοικητικό χάος, αλλά ευκαιρία διορισµού φίλων. Και εµείς τώρα πρέπει να το στηρίξουµε.
Όχι στο άρθρο 18, λοιπόν, όχι σε αυτήν την πολιτική του κ.
Σπίρτζη ο οποίος µπορεί να κάνει, όπως σας είπα, κοινωνική πολιτική από το Υπουργείο του, αλλά η εταιρεία ευθύνεται για τα
φέσια και τις αναδιαρθρώσεις και στο βάθος, βέβαια, έχουµε αύξηση εισιτηρίων ως αντίτιµο αυτής της κοινωνικής πολιτικής.
Στο άρθρο 19 τα είπαµε για την οινοποιία και την αµπελουργία.
Ένα µεγάλο όχι, το µεγαλύτερο, στο άρθρο 21 «Κατάργηση
ευνοϊκών διατάξεων του ν.4330/2015 για τους ασφαλισµένους
του ΕΤΑΑ, τους ανασφάλιστους υπερήλικες» και βέβαια «τα ταµεία αρωγής αστυνοµικών, πυροσβεστών και λιµενικών». Εδώ
πείτε τους, που διαπραγµατεύεστε, ότι έχουν ενταχθεί και ρυθµίζουν οι αυτοαπασχολούµενοι, ότι έχουν αλλάξει κατηγορία και
πληρώνουν εισφορές οι αυτοαπασχολούµενοι. Και οι υπόλοιποι,
οι ανασφάλιστοι υπερήλικες; Εν πάση περιπτώσει, ούτως ή
άλλως θα ξαναέρθει ως προνοιακό. Πείτε τους τα αυτά. Δεν µπορείτε να εκτίθεστε έτσι.
Και όσο για τα τρία ταµεία αστυνοµικών, πυροσβεστών και λιµενικών, εδώ τους αλλάξατε τους κανόνες του παιχνιδιού στη
µέση του παιχνιδιού ή µάλλον πριν την εκπνοή της προθεσµίας,
ώστε να κάνουν τις ενέργειες και να στήσουν το δικό τους ταµείο
και τους τινάξατε στον αέρα όλα τα σχέδια. Για ανθρώπους που
φυλάττουν Θερµοπύλες στο Αιγαίο, στις φωτιές στα δάση και
στους δρόµους απέναντι σε συνθήκες επιδεινούµενες νοµίζουµε
ότι δεν αξίζει αυτή η µεταχείριση.
Αυτή είναι η στάση µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα
άρθρα ένα προς ένα. Αναµένουµε την ονοµαστική ψηφοφορία
για να την εκφράσουµε και διά της ψήφου µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, πριν δώσω τον λόγο στον
επόµενο ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα ο καλός συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας να πάρει
πίσω αυτό που είπε για την αναφορά του ΕΑΜ ότι είναι εµφυλιοπολεµική.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, σύµφωνοι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν δεν
κάνω λάθος, κύριε συνάδελφε, το 1981 το ΠΑΣΟΚ έφερε την
αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και άρα του ΕΑΜ. Τριάντα
πέντε χρόνια µετά ελπίζαµε ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι η Νέα
Δηµοκρατία του ’50 και του ’60 και του ’70, αλλά είναι µια Νέα
Δηµοκρατία που κοιτάει µπροστά στον 21ο αιώνα. Νοµίζω ότι
έχετε την ευκαιρία να το διορθώσετε αυτό, γιατί ήταν πολύ βαρύ
αυτό που είπατε.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω αντίρρηση να το
πάρω πίσω εάν είναι ιστορικά ανακριβές. Αλλά ξέρετε, κάθε αναφορά στην ιστορία και µάλιστα σε περιόδους της ελληνικής ιστορίας ιδιαίτερα επώδυνες, είναι παρελθοντολογία δεν είναι
αναφορά στην επόµενη ηµέρα.
Εµείς εδώ καλούµαστε να οργανώσουµε την επόµενη ηµέρα
της χώρας και όχι, προκειµένου να το κάνουµε αυτό, να κοιτάµε
σε περιόδους που πραγµατικά στοίχισαν πάρα πολύ στη χώρα
διαχρονικά. Υπ’ αυτήν την έννοια το είπα και καµµία άλλη. Νοµίζω
ότι αυτό καλό είναι να αποκατασταθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προφανέστατα, κύριε Υπουργέ, η
αναφορά στο ΕΑΜ δεν έχει κανένα εµφυλιοπολεµικό χαρακτηριστικό. Όποιος ξέρει ιστορία, τα ξέρει αυτά. Η δηµιουργία του
ΕΑΜ δεν έχει καµµία σχέση µε τον εµφύλιο πόλεµο. Αυτό είναι
καταφανές. Το επιχείρηµα είναι ορθό.
Ωστόσο, κύριε Παπαδόπουλε, ως εισηγητής της Πλειοψηφίας,
κάνατε και εσείς ένα λάθος. Παροµοιάσατε αυτό το σχέδιο
νόµου και τη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται σήµερα από
την πλευρά σας ως µια προσπάθεια που αντιστοίχιση στην ιστορία έχει µε το ΕΑΜ. Ατυχέστατη η απόπειρα αντιστοίχισης. Δεν
το αφήνετε το ΕΑΜ και οι δυο σας; Νοµίζω καλό θα κάνετε και
στην ιστορία της Ελλάδας και στο ΕΑΜ και οι δύο και ο ένας και
ο άλλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Νοµίζω ότι κλείνει
το θέµα. Ο κ. Τσακαλώτος έθεσε το θέµα, ο κ. Παναγιωτόπουλος
διευκρίνισε και ο κ. Λοβέρδος…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η αναφορά σε
ιστορικές προσπάθειες να αντιµετωπιστεί η πείνα έχει µία διαχρονικότητα. Στο ζήτηµα ότι ήταν διαφορετικές τότε οι συνθήκες
και πραγµατικά διαφορετικές είναι σήµερα οι συνθήκες να µην
αγνοεί κανείς συνάδελφος ότι η δυνατότητά µας να αντιµετωπίσουµε τα µεγάλα προβλήµατα τα οποία έχει ο λαός µάς οδηγεί
σε µία Κυβέρνηση σαν τη σηµερινή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Παπαδόπουλε.
Τώρα τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ.
Ευάγγελος Καρακώστας για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Το πολυνοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα του µνηµονίου της Αριστεράς αποτελεί ένα αντισυνταγµατικό έκτρωµα, το οποίο πλήττει κατά τρόπο βάναυσο
την εθνική κυριαρχία της χώρας µας και στρέφεται µε τιµωρητική
διάθεση κατά του ελληνικού λαού, ο οποίος υποβάλλεται επί
πέντε συναπτά έτη σε βαρύτατες θυσίες, οι οποίες δεν έχουν και
το παραµικρό θετικό αντίκρισµα.
Πέντε συναπτά έτη ισχυρίζεστε εσείς οι µνηµονιακοί πως σώζετε την Ελλάδα. Επί πέντε έτη, όµως, το µόνο το οποίο διασώζετε είναι τα κέρδη των αφεντικών σας, κέρδη βουτηγµένα στο
αίµα των συµπατριωτών µας. Πάνω από δέκα χιλιάδες αυτοκτονίες και πολύ περισσότεροι θάνατοι από την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και τις άθλιες υπηρεσίες υγείας. Φτωχοποίηση
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των µεσαίων και χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων, ισοπέδωση της ελληνικής οικονοµίας, ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και του εθνικού µας πλούτου. Αυτό ήταν το έργο των
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, αυτό είναι και σήµερα το έργο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όλοι εσείς οι υπεύθυνοι της δυστυχίας του λαού µας, ενδεδυµένοι το µανδύα του υποτιθέµενου υπερασπιστή του Συντάγµατος των Ελλήνων, γίνατε οι πραγµατικοί νεκροθάφτες του.
Οµιλείτε, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα για τη δηµοκρατία, εσείς
οι οποίοι επιβάλατε στην Ελλάδα την ξενοκρατία. Οµιλείτε για
την ελευθερία εσείς που οικοδοµήσατε αργά και µεθοδικά την
απάνθρωπη δουλεία των τόκων.
Δεν προσδοκούµε, βεβαίως, να σας κάνουµε να «κοκκινήσετε»
από ντροπή µπροστά στα κραυγαλέα εγκλήµατα, τα οποία έχετε
διαπράξει εις βάρος της πατρίδας και του λαού. Εµείς δεν απευθυνόµαστε σε εσάς, απευθυνόµαστε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, οι οποίοι καθηµερινά έχουν να αντιµετωπίσουν έναν
σκληρό και αδυσώπητο αγώνα επιβίωσης, γιατί εµείς δεν είµαστε
σαν εσάς που παριστάνετε τους τυφλούς, εµείς οι εθνικιστές
γνωρίζουµε ότι υπάρχουν εκατοµµύρια συµπατριώτες µας οι
οποίοι ζουν σε συνθήκες άθλιες, ανίκανοι να εξασφαλίσουν
ακόµη και τα απολύτως αναγκαία για τα παιδιά τους και για τους
ίδιους. Αυτούς υπερασπίζεται η Χρυσή Αυγή, γι’ αυτούς αγωνίζεται έναντι οιουδήποτε τιµήµατος.
Υπ’ αυτό το πρίσµα το υπό συζήτηση πολυνοµοσχέδιο κρίνεται
από εµάς τους εθνικιστές ως αντισυνταγµατικό, ως αντεθνικό,
ως αντιλαϊκό. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν εξυπηρετεί ούτε
κατ’ ελάχιστο τα συµφέροντα της πατρίδας και του λαού. Και όχι
µόνο αυτό, αλλά δεν προσφέρει το παραµικρό για την ευηµερία
και την προκοπή του λαού µας και επιπλέον συµβάλλει καθοριστικά στην εκρίζωση κάθε προοπτικής ευηµερίας και προκοπής
σ’ αυτόν τον τόπο.
Δίχως να έχετε βιώσει όλοι εσείς του δηµοκρατικού τάχα
τόξου ούτε δευτερόλεπτο από την καθηµερινή αγωνία του Έλληνα, έρχεστε µε χαρακτηριστική ευκολία να του επιβάλετε
µέτρα τα οποία οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στον αφανισµό.
Μην έρχεστε, λοιπόν, εδώ µε το ύφος του Βασιλάκη Καΐλα, για
να πείσετε για την αναγκαιότητα της εφαρµογής ενός αιµατηρού
µνηµονίου, το οποίο έχουν συντάξει ξένοι.
Έχετε την απαίτηση νέων θυσιών από τους Έλληνες, όταν στα
κοµµατικά σας ταµεία και στους προσωπικούς σας λογαριασµούς ρέει χρήµα άφθονο. Είναι αυτό το χρήµα «µαύρο»; Αυτό
δεν το γνωρίζουµε. Ενδεχοµένως. Δεν θυµόµαστε, άλλωστε, εάν
και πότε σας έλεγξε το ΣΔΟΕ. Αποδείξτε µας, λοιπόν, σκαιοί θεµατοφύλακες της νοµιµότητας ότι έχουµε άδικο. Ανοίξτε τα κοµµατικά σας ταµεία στις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Ξεχνάτε
να δηλώσετε 1 εκατοµµύριο ευρώ στην εφορία, όταν υπάρχουν
Έλληνες πολίτες οι οποίοι αναζητούν 1 ευρώ, για να πάρουν
ψωµί στα παιδιά τους!
Κάθε άρθρο αυτού του κατάπτυστου νοµοσχεδίου συνιστά
απόδειξη µιας αλήθειας, την οποία αποκρύπτουν τα µέσα ενηµέρωσης τα οποία εσείς ελέγχετε. Δεν είστε Κυβέρνηση κυρίαρχου
κράτους, είστε εκτελεστική επιτροπή ενός αισχρού και χυδαίου
προτεκτοράτου.
Από κάθε άρθρο αυτού του νοµοσχεδίου αναδύεται το µίσος
κατά των Ελλήνων, είτε αυτοί είναι µισθωτοί είτε συνταξιούχοι
είτε ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε αγρότες.
Για τα εκατοµµύρια των ανέργων, βεβαίως, ούτε λόγος. Σε αυτούς δεν αναγνωρίζετε ούτε το ελάχιστο δικαίωµα, το οποίο
απλόχερα όχι µόνο αναγνωρίζετε αλλά και παραχωρείτε στον τελευταίο λαθροµετανάστη, αυτόν που αυτή τη στιγµή που µιλάµε
εισβάλλει στην πατρίδα µας.
Αξίζει να σταθούµε στη µανιώδη σας πρόθεση να «εξαφανίσετε» τον ελεύθερο επαγγελµατία, στερώντας του ακόµα και το
δικαίωµα της σύνταξης λόγω οφειλών άνω των 20.000 ευρώ. Δεν
του επιτρέπεται ούτε καν ο συµψηφισµός σύνταξης-οφειλής,
γιατί ο ανθρωπισµός σας είναι επιλεκτικός και η ευαισθησία σας
εξαντλείται στους λαθροµετανάστες.
Καταργείτε διατάξεις, όπως εκείνη της ελάφρυνσης των χρεών
µέσω της ρύθµισης των εκατό δόσεων κατά απαίτηση των δανειστών. Ξεπουλάτε δηµόσια περιουσία και επιπρόσθετα απαλλάσ-
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σετε από την επιβολή ανταποδοτικών τελών εκείνους που την
αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιµές.
Προβαίνετε σε µειώσεις από 1,5% έως 5% σε ειδικά µισθολόγια, στα οποία περιλαµβάνονται γιατροί του ΕΣΥ, καθώς και τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Μεθοδεύετε κατάργηση υγιών ταµείων, όπως του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠ-ΑΣΑ, των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας, τα οποία ενσωµατώνετε στο ΕΤΕΑ για να
καλύψετε µαύρες τρύπες. Όµως, οι µαύρες τρύπες, τις οποίες
προσπαθείτε να καλύψετε, δεν καλύπτονται και το µόνο το οποίο
κατορθώνετε είναι να καταστρέψετε υγιή ταµεία.
Κάνετε ακόµη σκληρότερο τον ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του
οποίου είχατε κάνει σηµαία στις εκλογές του Ιανουαρίου του
2015 και ενώ -ακόµη χειρότερα- επιβάλλετε φόρο επί ανείσπρακτων ενοικίων, την ίδια ώρα αφήνετε στο απυρόβλητο τους απατεώνες της λίστας Λαγκάρντ, της λίστας του Λουξεµβούργου,
της λίστας των ακινήτων του Λονδίνου, αλλά και εκείνους που
εµπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς τα οποία δεν τολµάτε να
αγγίξετε.
Και γιατί δεν τολµάτε να τα αγγίξετε; Το είχε αποκαλύψει ο σηµερινός Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, σε ένα συνέδριο
στο οποίο συµµετείχε στη Χαλκιδική και αφορούσε την τοπική
αυτοδιοίκηση. Είχε πει τότε ο κ. Βούτσης: «Δεν ανοίγουµε τα
σκάνδαλα διαφθοράς, διότι ο µόνος κερδισµένος από µια τέτοια
ενέργεια θα είναι η Χρυσή Αυγή».
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή καταψηφίζει όλα τα άρθρα
του παρόντος πολυνοµοσχεδίου, διακηρύσσοντας στον υψηλότερο τόνο πώς εάν η Ελλάδα χρειάζεται µνηµόνιο για να σωθεί,
τότε αυτό το µνηµόνιο δεν θα πρέπει να εφαρµοστεί στο ελληνικό λαό, αλλά στα κόµµατα της κλεπτοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής κ. Ευάγγελο Καρακώστα.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
κ. Αλεξιάδης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για να µη δηµιουργηθεί κάποια παρανόηση και πιθανά να
µην έχει διαβαστεί σωστά το νοµοσχέδιο, δεν υπάρχει καµµία
διάταξη του νοµοσχεδίου που να αυξάνει την επιβάρυνση από
τον ΕΝΦΙΑ ούτε κατά ένα λεπτό. Ό,τι ίσχυε για τον ΕΝΦΙΑ το
2014, ισχύει και για το 2015. Άλλες είναι οι διατάξεις που µπορεί
να συµφωνήσουµε ή να διαφωνήσουµε.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των λιστών των υποθέσεων φοροδιαφυγής –λιστών, εννοώ µε «ι»- νοµίζω ότι στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης µε σαφήνεια δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει
περίπτωση, όχι µόνο να αφήσουµε να παραγραφεί ή να µην αξιοποιηθεί, αλλά πρώτα απ’ όλα αυτές θα ελέγξουµε, διότι δεν
υπάρχει περίπτωση, όταν εµείς επιβάλλουµε δύσκολα µέτρα, να
αφήσουµε αυτά τα πράγµατα στην άκρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Αλεξιάδη.
Προχωρούµε στον ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γιάννη Κουτσούκο.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω επαναλαµβάνοντας αυτό που είπα και χθες, για ποιον λόγο εµείς δεν θα ψηφίσουµε τις διατάξεις που προσθέτουν νέα φορολογικά βάρη
στους πολίτες, τις διατάξεις που µειώνουν συντάξεις, που επιβαρύνουν τους όρους ασφάλισης και σε ό,τι αφορά τα απαιτούµενα
χρόνια και σε ό,τι αφορά τις ποινές στην πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς επίσης και αυτές που έχουν να κάνουν µε την αναίρεση θετικών, ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους πολίτες, τους
φορολογούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Δεν θα ψηφίσουµε αυτές τις διατάξεις διότι πιστεύουµε -το
έχουµε πει επανειληµµένα και θέλω να το επαναλάβω και εγώ για
άλλη µία φορά από αυτό εδώ το Βήµα- ότι αυτή η τριετής περιδίνηση της χώρας στην οποία µας έβαλε η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και του κ. Καµµένου µε αυτό το τρίτο, επαχθέστερο µνηµό-
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νιο δεν ήταν απαραίτητη για τη χώρα.
Έχουµε πει ότι δεν ήταν απαραίτητη για τη χώρα, καθώς είχε
τη δυνατότητα η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάνει άλλου είδους επιλογές και να αξιοποιήσει τα θετικά που δηµιούργησε ο
λαός µε τους κόπους του επί µία πενταετία, δηλαδή ότι µειώσαµε
το έλλειµα το οποίο το 2009 ήταν 15 δισεκατοµµύρια και το µηδενίσαµε και οδηγήσαµε σε πρωτογενή πλεονάσµατα, ότι αρχίσαµε να φεύγουµε από την ύφεση η οποία υπήρχε στη χώρα µας
από το 2008 και στο τέλος του 2014 φαινόταν ότι έρχεται η ανάπτυξη, όπως προέβλεπαν και οι διεθνείς οργανισµοί, και ότι είχαµε ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες -τα crash test που είχαν
προηγηθεί το είχαν αποδείξει- και είχαµε και στην άκρη και τα 11
δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
µε τα οποία λέγαµε ότι µπορούµε να πάµε στην προληπτική πιστωτική γραµµή και να βγούµε στις αγορές, παίρνοντας και τα
υπόλοιπα της δόσης του προηγούµενου προγράµµατος και άρα
η Ελλάδα θα γινόταν µία κανονική χώρα µέσα στο 2015.
Αυτά όλα τα κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό δεν είµαστε από
εκείνους που έχουµε αλλαγή στάσης και γραµµής. Είµαστε συνεπείς. Αναγκαστήκαµε να ψηφίσουµε τη συµφωνία στις 14 του
Αυγούστου, γιατί την άλλη ηµέρα χρεοκοπούσε η χώρα, και διατυπώσαµε εκείνη την ηµέρα -και έκτοτε το λέµε συνεχώς, το είπαµε και προεκλογικά- ότι αυτά τα µέτρα είναι ταυτότητας
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Άρα εµείς δεν έχουµε καµµία σχέση. Άρα αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη.
Γι’ αυτό µη µας ξαναπροκαλέσετε λέγοντας εδώ «ψηφίσατε»,
διότι αν δεν ψηφίζαµε δεν θα καλύπταµε το κενό που αφήσατε
εσείς χάνοντας την πλειοψηφία. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσµα της
πολιτικής που είχατε ακολουθήσει τα προηγούµενα χρόνια, των
αντιφάσεων και των ψευδολογιών στα οποία ήταν δεσµευµένος
και ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα µέρος της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας,
µε αποτέλεσµα σήµερα η χώρα να ήταν δεν ξέρω σε ποια τριτοκοσµική κατάσταση.
Άρα, την ευθύνη µας, που αναλάβαµε τότε, δεν θα σας επιτρέψουµε να µας την αναποδογυρίσετε και να µας τη µεταφέρετε
ξανά, µε βάση όσα λέτε σήµερα, ότι «αφού ψηφίσατε τότε γιατί
τώρα δεν ψηφίζετε;».
Κατά συνέπεια, µε βάση αυτά τα ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε τα άρθρα 1 που είναι το συνταξιοδοτικό, το άρθρο 2 που
είναι το φορολογικό, το άρθρο 5 που είναι οι εκατό δόσεις και το
άρθρο 21, που καταργεί ρυθµίσεις που προϋπήρξαν, όχι απλώς
δεν θα τα ψηφίσουµε, αλλά θα τα θέσουµε και σε ονοµαστική
ψηφοφορία.
Λέω τηλεγραφικά: Πρώτον, µε τα συνταξιοδοτικά επιβαρύνουµε τα χρόνια, αλλάζουµε τα λεγόµενα «θεµελιωµένα», όπως
τα περιείχε η µεταρρύθµιση του 2010 Λοβέρδου-Κουτρουµάνη.
Επιβαρύνουµε δυσανάλογα τους ασφαλισµένους. Θίγουµε τα λεγόµενα «ώριµα». Υπάρχουν και συνταγµατικά ζητήµατα.
Με το φορολογικό δηµιουργούµε καινούργια βάρη. Μην το ξαναπείτε, κύριε Αναπληρωτά, διότι η ρύθµιση για την απαλλαγή
των ενοικιαζοµένων ήταν νόµος του κράτους και θα ίσχυε από
φέτος. Εµείς την παλέψαµε και την παίρνετε πίσω.
Καταργείτε τη δυνατότητα της εκχώρησης των ανείσπρακτων
ενοικίων. Άρα θα πληρώσουν φόρο και άρα υπάρχει πρόσθετη
φορολογική επιβάρυνση. Επιτέλους πια πείτε την αλήθεια! Δεν
είναι κακό. Αναλαµβάνετε την ευθύνη. Πείτε και την αλήθεια! Το
νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε στο άρθρο 2 έχει πρόσθετα φορολογικά βάρη, όπως πρόσθετα βάρη έχει και το άρθρο 5, που καταργεί το µέρος των εκατό δόσεων που είχε το χαµηλό επιτόκιο
και µαζεύει τις δόσεις όπως αυτές που είχαν ρυθµίσει φορολογούµενοι και δίνει τη δυνατότητα στον έφορο να τις µειώσει.
Το άρθρο 21 ξεψηφίζει. Διότι, εδώ από το λέγω-ξελέγω του
ΣΥΡΙΖΑ –σκίζω µνηµόνια, δίνω δέκατη τρίτη σύνταξη, 12.000
αφορολόγητο κ.λπ.- περάσαµε στο ψηφίζω - ξεψηφίζω. Και τότε
σωστά κάναµε και ψηφίσαµε, γιατί –επαναλαµβάνω- το παλεύαµε
τρία χρόνια και πέρα από τους εταίρους, είχαµε και τους συνεταίρους, για να συνεννοούµαστε σε αυτά τα ζητήµατα και µερικές φορές δεν µπορούσαµε να συντονιστούµε και µε τον
καλύτερο τρόπο.
Τα ψηφίσαµε, λοιπόν, αυτά και τι δίναµε; Τη δυνατότητα στους
ελεύθερους επαγγελµατίες, γιατρούς, µηχανικούς, δικηγόρους,
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να επιλέξουν χαµηλότερη κλάση, για να µη φύγουν απ’ το επάγγελµα. Και µας είπαν εδώ οι εκπρόσωποι των φορέων τους αλλά
και ο Πρόεδρος του Ταµείου, ότι απέδωσε αυτή η ρύθµιση. Άρα
δεν µπορούµε τώρα να τους καταστρέψουµε. Ήταν, επίσης, η
δυνατότητα που δώσαµε στους ένστολους, δηλαδή αστυνοµικούς, λιµενικούς, πυροσβέστες, να καταθέσουν µελέτες για να
κάνουν τα επικουρικά τους, επαγγελµατικά ταµεία, όπου ενώ οι
άνθρωποι µπήκαν στη διαδικασία, πλήρωσαν µελέτες, τις έχουν
καταθέσει, το παίρνετε πίσω. Θα δηµιουργηθούν θέµατα συνταγµατικά, γιατί τους καταργείτε την προθεσµία.
Και, φυσικά, καταργείτε και τη διάταξη, µε βάση την οποία δινόταν η δυνατότητα αύξησης του ορίου των οφειλών µε τον συµψηφισµό της µελλοντικής σύνταξης για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες. Δηλαδή, δεν µπορούσε να πάρει σύνταξη, έκανε
την αίτηση, ο Οργανισµός τού συµψήφιζε τις παλιές οφειλές και
έπαιρνε τα υπόλοιπα. Τώρα, πέραν του ότι τους καταστρέφετε,
κατά την άποψή µας υπάρχει κι ένα νοµοτεχνικό κενό και θέλω
να το δείτε, κύριοι Υπουργοί. Γιατί καταργώντας τη διάταξη
Στρατούλη, καταργείτε νοµίζω και την προηγούµενη που είχε το
χαµηλότερο ποσό της ρύθµισης. Άρα µένει κενό. Να µας το
πείτε. Ερώτηµα κάνω νοµοτεχνικό. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ είναι
η Κυβέρνηση να απαντήσει. Να µας το πείτε.
Η εκτίµησή µου είναι ότι έτσι όπως είναι γραµµένο το άρθρο
21 στην παράγραφο η, καταργεί και την παλιά διάταξη.
Έρχοµαι στα υπόλοιπα που αφορούν στα φορολογικά ζητήµατα. Είναι ο κύριος Υπουργός εδώ.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινήσαµε µε καλή διάθεση για το άρθρο 3
που αναφέρεται στον εξορθολογισµό των προστίµων. Μας
έδωσε εδώ πέρα ο κ. Αλεξιάδης έναν πίνακα, όπως το ζητήσαµε.
Πράγµατι υπάρχει µείωση ποινών και προστίµων. Όµως, προσέξτε, καταργείτε µε το άρθρο 3 παράγραφος 5β τα πρόστιµα
στη µη έκδοση στοιχείου. Δεν ξέρω αν το αντιλαµβάνεστε, διότι
µερικοί -εµείς δεν µπορέσαµε να κάνουµε την καριέρα τη δικιά
σας στο εξωτερικό-, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε γνώση και της ελληνικής πραγµατικότητας. Για παράδειγµα στην εστίαση, σε
άλλα κέντρα διασκέδασης κ.ο.κ., υπάρχει η συνήθεια να µην εκδίδονται αποδείξεις. Έναντι αυτού, λοιπόν, υπήρχε ο φόβος του
προστίµου στη µη έκδοση. Υπερβολικός; Δρακόντειος; Να τον
εξορθολογίσουµε, να τον µαζέψουµε. Είχε ήδη µαζευτεί πολύ.
Εσείς το καταργείτε. Και σας είπε και ο κ. Θεοχάρης το παράδειγµα του γιατρού, που επειδή δεν έχει ΦΠΑ, δεν θα έχει και
καµµία επίπτωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλετε, λοιπόν, να καταργήσετε και αυτό δεν σκέπτεστε τι επίπτωση θα έχει στα έσοδα; Εσείς θα απολογηθείτε για τα έσοδα.
Και πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε
βάση το δελτίο που έβγαλε το Υπουργείο των Οικονοµικών,
έχουµε κατακρήµνιση των εσόδων το εννιάµηνο, σηµαντικότατη,
περίπου 4 δισεκατοµµύρια, και δεν φαίνεται, επειδή υπάρχει κράτηµα των πληρωµών. Αυτό όµως δεν µπορεί να πάει µέχρι τέλος
του χρόνου. Το σκέφτεστε; Εµείς είµαστε πολύ επιφυλακτικοί.
Είχαµε διάθεση να το ψηφίσουµε, δώστε µας µια εξήγηση.
Όπως είχαµε διάθεση να ψηφίσουµε και το άρθρο 7, αλλά είδαµε ότι η «σεισάχθεια» ενδεχοµένως µπορεί να παρεξηγηθεί.
Διότι, ναι, δεν είµαστε αντίθετοι για κάποιους που δεν µπορούν
να πληρώσουν, να µπορέσουν να πληρώσουν. Όµως για σκεφτείτε, υπάρχει ανάγκη; Μήπως πρέπει να βάλουµε κάποια κριτήρια σε αυτή τη διαδικασία της «σεισάχθειας»;
Επίσης, κύριε Υπουργέ, επειδή κι εσείς έχετε µια ιστορία στο
Κοινοβούλιο, ήσασταν εισηγητής –εννοώ της αντιπολίτευσηςτου ν. 4270, ο οποίος ψηφίστηκε εδώ το 2014, και κατακεραυνώσατε τότε όλους εµάς που τον ψηφίσαµε. Το τι είπατε για το πώς
καταργούµε τη δηµοκρατία, περιορίζουµε τα δικαιώµατα κ.ο.κ.,
δεν περιγράφεται. Εγώ χαίροµαι σήµερα που αποδέχεστε αυτή
τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου για τις αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και το φέρνετε εδώ και το εισηγείστε µε την αιτιολογική έκθεση ως Υπουργός. Είναι µια µεταστροφή. Τη χαιρετίζουµε.
Όµως, κοιτάξτε, σ’ αυτό το άρθρο έχετε βάλει µέσα την παράγραφο που αφορά τον λογαριασµό του θησαυροφυλακίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν είναι µόνο τα συνταγµατικά που έθεσε ο κ. Λοβέρδος και δεν
έχουν απαντηθεί, είναι και η ουσία.
Δεν µπορούµε να σας έχουµε εµπιστοσύνη, όταν αυτή τη
στιγµή συγκεντρώσατε τα αποθεµατικά όλων των νοµικών προσώπων, ενώ δεν είναι και βέβαιο πότε θα επιστραφούν και δεν
µπορεί κανένας από τα νοµικά πρόσωπα, είτε είναι αυτοδιοίκηση
είτε είναι άλλοι οργανισµοί του δηµοσίου, να κάνει κάποιον προγραµµατισµό.
Επίσης, όσον αφορά στο άρθρο 13 που αφορά τα ανταποδοτικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, έκανε µια νοµοτεχνική βελτίωση
ο κ. Κουρουµπλής, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη και όχι στην
πρώτη παράγραφο που τους απαλλάσσει. Και µου κάνει εντύπωση που δεν ήρθε ο κ. Κουρουµπλής –ενώ τον έχουµε καλέσει,
όπως και ο κ. Λοβέρδος- να µας εξηγήσει σε ποιους χαρίζετε και
γιατί, τι σκοπό εξυπηρετείτε.
Επίσης, δυο λέξεις για το άρθρο 15 που αφορά το φάρµακο.
Είχε ενδιαφέρον ο διάλογος που έγινε χθες µεταξύ του κ. Λοβέρδου και του κ. Ξανθού. Με σεµνότητα –πιστεύω- και µε επιχειρήµατα ο κ. Ξανθός επιχείρησε να δικαιολογήσει τη ρύθµιση και
είπε «θα διαχειριστούµε την κρίση». Άρα παραδέχεται ότι θα
υπάρξει κρίση. Άρα δεν µας έχετε πείσει και γι’ αυτό είµαστε αρνητικοί.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δυο κουβέντες για το φυσικό
αέριο. Ως συνέχεια της ρύθµισης που αφορά την απελευθέρωση,
χρειάζεται µια παραπέρα βελτίωση, γιατί δεν θα υπάρξει απελευθέρωση αν δεν µπορούν να αξιοποιηθούν οι επενδύσεις που
έχουν γίνει όλον αυτόν τον καιρό και αν δεν αποκλιµακώσουµε
και την προσαύξηση των 4 ευρώ ανά µεγαβατώρα, που είναι ιδιαίτερα επαχθής για τις βιοµηχανίες.
Όσον αφορά την αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ, είχαµε διάθεση να
την ψηφίσουµε. Το σχέδιο που έχει κατατεθεί είναι αυτό που επεξεργάστηκε η προηγούµενη κυβέρνηση. Ας λέει ο κ. Σπίρτζης
όσα λέει εδώ κατακεραυνώνοντας τους προηγούµενους. Ουσιαστικά οι προηγούµενες διοικήσεις και ο κ. Χρυσοχοΐδης πέτυχαν
να µην έχουµε απολύσεις, να µειώσουµε το εισιτήριο και να µπει
µια σειρά. Αυτό το σχέδιο, λοιπόν, θα το ψηφίζαµε. Προσέξτε,
όµως! Έχετε µέσα την παράγραφο 4, µε την οποία διακόπτετε
την παροχή του µεταφορικού έργου στους αναξιοπαθούντες,
στους µαθητές, στα άτοµα που το χρειάζονται, στους ανέργους.
Εάν το Υπουργείο δεν πληρώσει, τι θα γίνει; Αυτή τη στιγµή,
λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει πληρώσει. Τα ΑΜΕΑ δεν
θα πάρουν τις κάρτες; Θέλουµε µια απάντηση. Αλλιώς, δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, έχουµε διάθεση να ψηφίσουµε τα άρθρα 19 και 20 που
αναφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν βρέθηκε κανένας εδώ να µας εξηγήσει τι
γίνεται µ’ αυτόν τον χώρο. Διότι τα άρθρα 19 και 20 αναφέρονται
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Φυσικά, όσον αφορά το άρθρο 21, σας είπα ότι έχει όλα αυτά
που καταργούνται και για τα οποία έχουµε εκφράσει τη διαφωνία
µας.
Με αυτά, κύριε Πρόεδρε –και ευχαριστώ για την ανοχή- προσπάθησα να µπω και στα άρθρα. Και θα καταψηφίσουµε εκείνα
που είναι τα µείζονα πολιτικά, αλλά είµαστε και σε διάθεση να
συµβάλουµε για τα υπόλοιπα.
Και για όσα έθεσα σε σχέση µε τη φοροδιαφυγή, κύριε
Υπουργέ, αφού συνεννοηθείτε µε τον Αναπληρωτή σας, ιδιαίτερα
για τα άρθρα 3 και 7, σας λέω µε καλή διάθεση και προκειµένου
να µη βρούµε προβλήµατα µπροστά µας ότι θέλουµε κάποιες διευκρινίσεις, για να διαµορφώσουµε και την τελική µας στάση.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Γιάννη Κουτσούκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγή-
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θηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα για οκτώ λεπτά ο ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προτείναµε στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να είναι λίγο πιο
προσεκτικός. Δεν χρειάζεται να εκτίθεται τόσο πολύ µ’ αυτό το
περίσσιο πολιτικό θράσος που έδειξε στην τοποθέτησή του προηγουµένως.
Ας δούµε τι ζήτησε από το ΚΚΕ. Μας ζήτησε να σταµατήσουµε
τους αγώνες, να σταµατήσουµε τις κινητοποιήσεις, να σταµατήσουµε την κριτική απέναντι στην Κυβέρνηση. Να προσκυνήσουµε
την Κυβέρνηση στο όνοµα τού να µην έρθουν οι άλλοι, γιατί
δήθεν το ΚΚΕ δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Άρα πρέπει ο λαός
να επιλέξει ανάµεσα στη Σκύλα και τη Χάρυβδη.
Όµως, δεν καινοτοµείτε. Δεν λέτε κάτι καινούργιο. Αυτά µας
τα έλεγαν και στο παρελθόν. Μας τα έλεγε το ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν
παντοδύναµο τότε. Και, βέβαια, θα έλεγα ότι µαθαίνετε πολύ
γρήγορα από αυτήν την προπαγάνδα του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνοντας για µια ακόµα φορά ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το παλιό όχι
µόνο στην προπαγάνδα, αλλά και στην πολιτική πρακτική. Διότι
από πότε ακριβώς ενοχοποιούνται οι αγώνες; Το είδαµε και αυτό,
δηλαδή! Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα «της πρώτης φοράς Αριστερά» να
ενοχοποιεί τους αγώνες, στο όνοµα τού να µην έρθουν οι άλλοι!
Αν νοµίζετε ότι µε τέτοιες συκοφαντίες και µε τέτοιες συµπεριφορές θα µας αποτρέψετε, είστε βαθιά γελασµένοι, όπως είστε
και ανιστόρητοι, γιατί παριστάνετε –όχι µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
άλλα κόµµατα- τους τιµητές των αγώνων του λαού, του ΕΑΜικού
κινήµατος, τη στιγµή που προσφέρετε γη και ύδωρ στα µονοπώλια, στο κεφάλαιο και στους ιµπεριαλιστές.
Αν νοµίζετε ότι αυτή ήταν η δράση του ΕΑΜ και σήµερα εσείς
την αντιγράφετε, είστε βαθιά γελασµένοι. Κινείστε ακριβώς στην
αντίθετη πορεία. Είστε στην απέναντι όχθη απ’ αυτά που έκανε
στην εποχή του το ΕΑΜ -και βέβαια το ΚΚΕ αισθάνεται υπερήφανο για τη δράση του ΕΑΜ τότε- γιατί ακριβώς είστε η Κυβέρνηση του κεφαλαίου.
Ικανοποιείτε µε κάθε τρόπο τις ανάγκες των µονοπωλιακών
οµίλων, όπως αποτυπώνονται αυτές οι ανάγκες και στο παρόν
πολυνοµοσχέδιο. Αποδεχθήκατε τα δυο προηγούµενα µνηµόνια
και τους εφαρµοστικούς τους νόµους και έρχεστε πάνω σ’ αυτό
το αντιλαϊκό οικοδόµηµα, σ’ αυτήν τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήµατος και φέρνετε το τρίτο µνηµόνιο και νέα βάρη
για την εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Ο κ. Τσακαλώτος υποσχέθηκε µε την οµιλία του χθες ότι «όταν
εφαρµόσουµε το δικό µας αναπτυξιακό µοντέλο, θα λυθούν και
τα προβλήµατα του λαού», δηλαδή «ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι!». Υπόσχεστε, δηλαδή, να κάνει υποµονή ο λαός ως τη
Δευτέρα Παρουσία για να βρει ανακούφιση, γιατί το αναπτυξιακό
µοντέλο το οποίο θα φέρετε, κύριε Τσακαλώτε, για να µπορέσει
να έχει αποτέλεσµα, είναι ένα τέτοιο µοντέλο, το οποίο προϋποθέτει τον εργασιακό µεσαίωνα, τη φθηνή εργατική δύναµη, την
κατεδάφιση µιας σειράς δικαιωµάτων στα κοινωνικά θέµατα,
στην υγεία, στην παιδεία και στην πρόνοια, στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων.
Απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη είναι φανερό ότι το δικό σας
αναπτυξιακό µοντέλο δεν διαφέρει επί της ουσίας και ως αποτέλεσµα, ως συνέπεια στον ελληνικό λαό από το µοντέλο το οποίο
είχαν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί που διαφέρετε είναι
στο ποια τµήµατα του κεφαλαίου θα ενισχύσετε περισσότερο ή
λιγότερο, ποιες προτεραιότητες θα δώσετε και θα στηρίξετε µε
την πολιτική σας και µε ποιους τρόπους θα το κάνετε αυτό και
πόσο περισσότερο αποτελεσµατικοί θα είστε στο να µπορέσει
να αποδεχθεί ο λαός αυτήν την πολιτική.
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Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, η συζήτηση επιβεβαιώνει τις
εκτιµήσεις του ΚΚΕ για το νοµοσχέδιο και για τα ζητήµατα που
αφορούν το ασφαλιστικό.
Για παράδειγµα, το πόρισµα της Επιτροπής Σοφών που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα αποτελεί ακριβώς αυτό το µνηµείο
της βάρβαρης ταξικής πολιτικής. Ό,τι δεν πρόλαβαν να τελειώσουν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην «κατεδάφιση» του
ασφαλιστικού συστήµατος, έρχεστε και το ολοκληρώνετε εσείς.
Το αποτελειώνετε εσείς µε τις προτάσεις που περιλαµβάνονται
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί µετατρέπετε την κοινωνική ασφάλιση σε ατοµική ευθύνη και αποσυνδέετε το ασφαλιστικό σύστηµα από την εργασία, τη σύνταξη από την εργασία.
Τι κάνετε, δηλαδή; Επί της ουσίας αποδέχεστε την πάγια στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά
και παντού, να «κατεδαφιστεί» οποιοδήποτε κοινωνικό δικαίωµα.
Το ασφαλιστικό αποτελούσε «καρφί στο µάτι» της εργοδοσίας,
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και διαχρονικά, όχι µόνο τώρα την
περίοδο της κρίσης και των µνηµονίων, αλλά από τα µέσα της
δεκαετίας του ’90, τότε που άλλαξαν οι συσχετισµοί δυνάµεων,
αρχίζει και «ξηλώνεται» το ασφαλιστικό και στη θέση της κοινωνικής ασφάλισης έρχεται και εγκαθιδρύει το ΠΑΣΟΚ το γνωστό
«τριαξονικό» σύστηµα, ούτως ώστε το κράτος να εγγυάται µόνο
την προνοιακή σύνταξη και από εκεί και πέρα είτε µε τα επαγγελµατικά ταµεία, είτε µε την ιδιωτική ασφάλιση, να ιδιωτικοποιήσετε την ασφάλιση.
Μειώσατε -και σε ορισµένες περιπτώσεις σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό- τις εργοδοτικές εισφορές. Κλέψατε τα λεφτά των
ασφαλιστικών ταµείων και τα αποθεµατικά τους.
Σήµερα, απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση που διαµορφώθηκε
στο όνοµα της εξυπηρέτησης και της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, έρχεστε να δώσετε το τελειωτικό χτύπηµα στο ασφαλιστικό.
Αυτό ακριβώς επιχειρείτε. Και σε αυτό λοιπόν το ζήτηµα, όποια
πέτρα και να σηκώσεις –όπως λέει ο λαός µας- θα δεις από κάτω
τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία.
Και εδώ αυξάνετε τα όρια συνταξιοδότησης µέχρι δεκαεπτά
χρόνια, µειώνετε τις αποδοχές, αρχίζει το ξήλωµα των βαρέων
και ανθυγιεινών. Η µη χρηµατοδότηση των ταµείων επικουρικής
ασφάλισης οδηγεί σε περαιτέρω µείωση των επικουρικών συντάξεων. Φτάνετε στο σηµείο να καταργείτε την προνοιακή σύνταξη για τους υπέργηρους ανασφάλιστους. Φτάσατε στο σηµείο
ακόµα και αυτά τα µέτρα τα οποία αποτελούσαν «παρηγοριά
στον άρρωστο», και που είχαν δοθεί από τη δική σας, την προηγούµενη κυβέρνηση, για τους νέους µηχανικούς και τους νέους
δικηγόρους, που τους έδιναν τη δυνατότητα να έχουν προσωρινή
καταβολή µειωµένων εισφορών, κι αυτά να τα αναιρέσετε -και
µάλιστα επιστρέφετε στην προτέρα κατάσταση- µε αποτέλεσµα
όχι µόνο να πληρώσουν αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές για
το δεύτερο εξάµηνο του 2015, αλλά τους επιβάλλετε και αναδροµική επιβολή της διαφοράς για το πρώτο εξάµηνο. Ουσιαστικά δηλαδή, µε αυτόν τον τρόπο δίνετε ένα ακόµη, µεγαλύτερο
χτύπηµα στους νέους µηχανικούς, στους νέους δικηγόρους.
Ή το ίδιο κάνετε, για παράδειγµα, για τις Ένοπλες Δυνάµεις
µε τη συγκεκριµένη διάταξη, που αυξάνετε και εκεί τα όρια συνταξιοδότησης, δεχόµενοι τον νόµο Λοβέρδου.
Για τη φοροδιαφυγή τα είπαµε και χθες, κύριε Υπουργέ. Επιβεβαιώσατε ότι δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή
και τη φοροαποφυγή των µονοπωλιακών οµίλων. Είπατε ότι δεν
υπάρχει µόνο ο λαός και οι µονοπωλιακοί όµιλοι, αλλά υπάρχουν
και τα ενδιάµεσα στρώµατα. Και φέρατε ένα απλό παράδειγµα.
Ε, λοιπόν αυτό το απλό παράδειγµα να το αντιµετωπίσετε. Δεν
λέµε εµείς όχι. Να το αντιµετωπίσετε, να αντιµετωπίσετε, δηλαδή, όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν φοροκλοπή και να το διαχειριστείτε.
Όµως στο όνοµα ακριβώς αυτών των παραδειγµάτων διαµορφώνετε ένα τέτοιο κλίµα και ένα τέτοιο περιβάλλον κοινωνικού
αυτοµατισµού και επί της ουσίας το θεωρητικό έδαφος για να
ξεδιπλωθεί µια επίθεση απέναντι σε αυτούς που έχουν ένα εισόδηµα στοιχειώδες στις σηµερινές συνθήκες, να επωµιστούν τα
βάρη της φορολογικής επίθεσης. Από τη στιγµή που δεν µπο-
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ρείτε να φορολογήσετε τον πλούτο, δεν µπορείτε να έχετε µειωµένα φορολογικά έσοδα, θα εξαπολύσετε την επίθεση σε αυτούς που έχουν κάποια στοιχειώδη έσοδα το επόµενο χρονικό
διάστηµα.
Όσον αφορά το άρθρο 13 εµείς σας καλούµε να το αποσύρετε, κύριε Υπουργέ. Είναι το γνωστό άρθρο µε την εξαίρεση
από τα ανταποδοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόµια, στα λιµάνια και σε άλλους χώρους
που έχουν παραχωρηθεί από το δηµόσιο.
Επίσης αυτή η πολιτική που επί της ουσίας εξυπηρετεί τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου φαίνεται και στα ζητήµατα που
αφορούν το φάρµακο και στα ζητήµατα που αφορούν την ιδιωτικοποίηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Απαλλάσσετε από τα χρέη, τα µεταφέρετε επί της ουσίας στον ΟΣΕ και το δηµόσιο κατ’ επέκταση,
για να µπορέσει να ιδιωτικοποιηθεί η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Η αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ, των αστικών συγκοινωνιών της
Αθήνας, µε τα ίδια κριτήρια γίνεται. Γίνεται σε βάρος των εργαζόµενων του ΟΑΣΑ, µε εντατικοποίηση της εργασίας, µε ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις µε τη µέθοδο της αξιολόγησης, σε
βάρος των λαϊκών στρωµάτων, µε αύξηση των κοµίστρων. Και,
βεβαίως, αποτελεί πρόσχηµα ότι διασφαλίσατε το δωρεάν εισιτήριο για τους άνεργους από τη στιγµή που το κονδύλι αυτό δεν
καταγράφεται στην κρατική χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, µε αποτέλεσµα να αναζητείται και να γίνεται αφορµή όλο
αυτό για να αποσυρθεί στην πράξη η όλη αυτή διαδικασία.
Και, βεβαίως, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ ανοίγει το
παράθυρο στη λογική της ανανέωσης του στόλου, ο οποίος είναι
υπέργηρος πραγµατικά, να αξιοποιηθεί η µέθοδος των συµπράξεων, δηλαδή να µπουν επιχειρηµατικοί όµιλοι µέσα στον ΟΑΣΑ,
στο όνοµα της αλλαγής και της ανανέωσης του στόλου.
Και όσον αφορά το φάρµακο, επειδή γίνεται εδώ πολλή κουβέντα, δεν σας έπιασε ο πόνος να υπάρχει φθηνό φάρµακο για
τα λαϊκά στρώµατα. Ίσα-ίσα που µε την πολιτική σας αυτή αυξάνεται το κόστος της ιδιωτικής δαπάνης για το φάρµακο.
Την τελευταία πενταετία, ενώ έχουν µειωθεί κατά 57% οι δηµόσιες δαπάνες για το φάρµακο, οι ιδιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 43%. Και τη στιγµή µάλιστα που υπάρχει το κλειστό
κονδύλι για τον ΕΟΠΥΥ, το 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ µέχρι το
2018, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι εδώ πέρα µέσα εντάσσονται
και τα εµβόλια που πριν ήταν ξεχωριστό κονδύλι αλλά και τα
ακριβά φάρµακα που θα κυκλοφορήσουν, ή κάποια φάρµακα θα
βγουν εκτός λίστας και θα συµπληρώσουν την αρνητική λίστα µε
την οποία µε την οποία επιβαρύνεται ο ασφαλισµένος 100%.
Άρα, λοιπόν, θα µετακυλήσετε αυτήν τη µείωση σε βάρος του
εργαζόµενου.
Από την άλλη µεριά εδώ δώσατε γη και ύδωρ, κύριε Υπουργέ,
στις φαρµακοβιοµηχανίες. «Εµείς θα σας στηρίξουµε µε κάθε
τρόπο είτε αυτό είναι φορολογικά µέτρα είτε είναι νέα κίνητρα,
νέες επιδοτήσεις, νέες δραστηριότητες, για να µπορέσετε να
διατηρήσετε και να αυξήσετε την κερδοφορία σας».
Άρα, το θέµα σας δεν είναι να έχει ο κόσµος φτηνό φάρµακο,
να αποκτήσει φτηνό φάρµακο ο λαός και να µη βάζει το χέρι
βαθιά στην τσέπη για να πληρώνει πανάκριβα το φάρµακο αλλά
το πως ακριβώς θα πληρώσει πολύ περισσότερα ο εργαζόµενος
για την ιατροφαρµακευτική του περίθαλψη.
Απ’ αυτή, λοιπόν, την άποψη είναι φανερό γιατί το ΚΚΕ δεν
µπορεί να ψηφίσει κανένα από τα άρθρα του πολυνοµοσχεδίου
και θα το καταψηφίσει. Μάλιστα, για ορισµένα απ’ αυτά, τα πιο
άδικα, τα πιο αντιλαϊκά, τα πιο βάρβαρα και τα πιο ταξικά, καταθέσαµε ήδη πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Καραθανασόπουλο, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Παπαδόπουλο. Μας είπε πάλι τα ίδια πράγµατα. Για το ρίξιµο της Κυβέρνησης, για το φόβο για την «αριστερή παρένθεση». Μην
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ανησυχείτε. Κερδίσατε. Μόλις τώρα, το Σεπτέµβριο έγιναν οι
εκλογές. Για ποιο λόγο τόσο πολύ ο φόβος και η συζήτηση περί
«αριστερής παρένθεσης»; Κερδίσατε. Μια χαρά. Κυβερνήστε.
Αυτό σας λέµε. Κυβερνήστε! Δεν είστε «αριστερή παρένθεση».
Κοντεύετε να γίνετε, βέβαια, «νεοφιλελεύθερο θαυµαστικό» µε
αυτά που ψηφίζετε. Αυτό θα είστε. Ντρέπονται αρκετοί φιλελεύθεροι της χώρας µας που δεν κατάφεραν αυτά που σε τόσο λίγο
χρονικό διάστηµα καταφέρατε εσείς. Αυτό είναι αλήθεια. Όµως,
«αριστερή παρένθεση» δεν είστε. Όχι, µην ανησυχείτε. Μπορείτε
τώρα να κάνετε πραγµατικά τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και προς
τη νεοφιλελεύθερη πτέρυγα. Χάσατε την αριστερή σας, µπορείτε
να διευρύνετε προς τα εκεί.
Στην πραγµατικότητα περνάτε τα µέτρα που δεν µπόρεσε να
περάσει κανένας, διότι είστε τα ΜΑΤ του πολιτικού συστήµατος.
Δεν τολµάει να σας κουνηθεί κανένας. Περνάνε τα µέτρα,
άνοιγµα καταστηµάτων, θα έρθουν Κυριακές κ.λπ.. Έσπαγαν τα
µάρµαρα στο Σύνταγµα όσο ήσασταν αντιπολίτευση. Τώρα θα
τα περάσετε µια χαρά.
Αυτός, ενδεχοµένως, να είναι ο ιστορικός σας ρόλος και γι’
αυτό ο ελληνικός λαός σας εξέλεξε.
Επίσης, µας µιλάτε και για ψεύτικα διλήµµατα. Μας είπε ο κ.
Παπαδόπουλος, «Κυβέρνηση µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ ή κυβέρνηση
από τα παλιά;». Ίσως κάποιος πρέπει να σας πει ένα µυστικό. Η
Κυβέρνηση µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ είναι µια κυβέρνηση από τα
παλιά. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν έχετε καµµία διαφορά από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
Κάνατε, βέβαια, το αδιανόητο, να ψηφίσετε τάχα µου µε ψευτοπαλικαρισµούς µέτρα τον Ιούλιο υπέρ των φτωχών, των αδυνάµων, υπέρ των συνταξιούχων ώστε να τα κρατήσετε τρεις,
τέσσερις µήνες, ίσα-ίσα. Να περάσει κι ένας µήνας από τις εκλογές και να το αποσύρετε τώρα. Αυτό είναι, ενδεχοµένως, το µόνο
επίτευγµα.
Ας µιλήσουµε λίγο για το ασφαλιστικό, για να καταλάβουµε
τα ψέµατα και την κοροϊδία που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στον ελληνικό λαό. Διάλεξε ο κ. Κατρούγκαλος µια Επιτροπή Σοφών, η
οποία έβγαλε πόρισµα. Ίσως θα πρέπει να προσέχετε ποιους
«σοφούς» βάζετε σε αυτές τις επιτροπές. Έβγαλε τριάντα µία
σελίδες πόρισµα, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, στο παράρτηµα
ακολουθεί και τη δική µας πρόταση για τη χρηµατοδότηση του
ασφαλιστικού για τη µετακίνηση σε ένα µπεβεριτζιανό σύστηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έβγαλε, λοιπόν, ένα πόρισµα η Επιτροπή Σοφών και ξέχασε το PSI. Είπε όλα τα αίτια για
την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος και δεν βρήκε
να πει µία λέξη για το PSI, το οποίο εσείς περιφέρετε ότι είναι η
αιτία καταστροφής του ασφαλιστικού συστήµατος.
Το µόνο που χρειάζεται αυτό το πόρισµα είναι να το διαβάσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο ελληνικός λαός για να καταλάβει τι ψέµατα λέτε. Μας λέγατε ότι
το PSI κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταµεία. Και δεν βρήκαν δύο
λέξεις να πουν γι’ αυτήν την αυταπόδεικτη αλήθεια, την οποία
περιφέρετε τόσο καιρό, από το 2012 που έγινε το PSI.
Όσον αφορά την Επιτροπή Σοφών, θα σας έλεγα το εξής: Ή
διαλέξτε την Επιτροπή Σοφών καλύτερα την επόµενη φορά για
να µη σας ξεµπροστιάζει ή ελέγξτε τους. Πείτε τους τι να γράψουν επιτέλους, γιατί δεν θα είναι και τόσο σοφοί!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου την άλλη µέρα
«κουρεύτηκαν». Και το ήξερε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ας µην κάνουµε διάλογο, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Βεβαίως «κουρεύτηκαν».
Να µιλήσουµε, όµως και για τη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό των ασφαλιστικών ταµείων. Τέτοιου είδους χρηµατοδότηση δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνετε αυτά τα µέτρα και µας
λέτε ότι δεν σας αρέσουν. Ο κ. Φάµελλος, όµως, πριν από τρεις
ηµέρες είπε ότι, σύµφωνα µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα µέτρα δεν είναι σκληρά. Δεν είναι σκληρά
µέτρα! Ελληνικέ λαέ, τα µέτρα που σου φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε την Κοινοβουλευτική του Οµάδα, δεν είναι σκληρά!
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Είναι τα µέτρα που χρειάζεσαι!
Πείτε το, λοιπόν. Γιατί δεν το λέτε στον ελληνικό λαό; Πείτε
του ότι δεν πιστεύετε ότι αυτά είναι σκληρά. Να σας πω κι εγώ
κάτι; Συµφωνώ. Δεν είναι σκληρά. Διότι τα µέτρα που θα φέρετε
στα επόµενα νοµοσχέδια, θα είναι τόσο σκληρά που αυτά θα
είναι «βούτυρο». «Βούτυρο» θα είναι το κόψιµο όλων αυτών των
ασφαλιστικών δικαιωµάτων και όλες αυτές οι αλλαγές που φέρνετε.
Φέρνετε, λοιπόν, αυτά τα µέτρα τώρα και σε λίγο θα µας φέρετε τα επόµενα µέτρα που είναι γραµµένα µέσα στο µνηµόνιο,
τα δεύτερα προαπαιτούµενα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτά είναι
γνωστά γιατί είναι γραµµένα µέσα στο µνηµόνιο.
Προσέξτε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Ο ελληνικός
λαός πρέπει να ξέρει ότι θα φέρετε κι άλλα µέτρα, άγνωστα ως
τώρα. Θα πρέπει να τα φέρετε ενδεχοµένως µε τον προϋπολογισµό του 2016, σίγουρα µε το µεσοπρόθεσµο που είναι οι προϋπολογισµοί τριών ετών. Οπότε, µας περιµένουν και επόµενα
µέτρα, επειδή, για παράδειγµα, καταρρέουν τα έσοδα. Πέντε δισεκατοµµύρια. Βγήκε εχθές η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονοµικών. Προχθές µίλησα εγώ για τα 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ
µειωµένα έσοδα για τους προηγούµενους µήνες και εχθές βγήκε
ο επόµενος µήνας και υπάρχει πάνω από µισό δισεκατοµµύριο
ευρώ κατάρρευση. Συνολικά φθάνουµε στα 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και είστε τόσο πίσω µε τους νέους, τους αναθεωρηµένους
στόχους του προσχεδίου του προϋπολογισµού, όχι µε τους στόχους του προϋπολογισµού της προ-προηγούµενης κυβέρνησης,
της Νέας Δηµοκρατίας και τους ΠΑΣΟΚ.
Θα φέρετε, λοιπόν, νέα µέτρα, γιατί δεν έχετε καµµία διαχειριστική ικανότητα. Καµµία διαχειριστική ικανότητα! Δεν θα µπορούσατε να περάσετε οποιεσδήποτε εξετάσεις κυβερνησιµότητας.
Φέρνετε κι εδώ µε αυτό το νοµοσχέδιο -το µη σκληρό!- πρωτόγνωρα πράγµατα. Υπάρχουν άρθρα που δηµιουργούν ανισότητες –µίλησα για τις διαφορές που αφορούν στον ΕΤΑΑ και τον
ΟΑΕΕ - άρθρα που τσεκουρώνουν δικαιώµατα, άρθρα που ευνοούν τη φοροδιαφυγή.
Όµως, για να µη λέει ο κύριος Υπουργός ότι δεν κάνουµε προτάσεις, στο ΦΠΑ που σας είπα ότι κάνετε λάθος µε τις αποδείξεις, προτείνουµε κάτι άλλο: Βάλτε ένα µικρό αυτοτελές
πρόστιµο, όπως 50 ή 100 ευρώ ανά απόδειξη, µε ένα όριο πάλι
σχετικό µικρό, δηλαδή 1.000, 1.500 ή 2.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό σηµαίνει ότι ο ελεγκτής θα µπορεί πολύ γρήγορα να
κάνει τη δουλειά του. Τώρα πρέπει να µπει ο ελεγκτής, να δει ότι
σε αυτό το τραπέζι δεν κόπηκαν οι αποδείξεις, να δει τι έχει το
τραπέζι, να ελέγξει και να σκεφτεί µήπως τα δύο µπουκάλια µπύρας έχουν φύγει και τώρα βλέπει δύο, αλλά ήταν τέσσερα, να
πάρει τον τιµοκατάλογο να δει τις τιµές, να τις αθροίσει, για να
βγάλει το νέο πρόστιµο που είναι 50% επί του ΦΠΑ που λείπει.
Θα πιάσουµε τη φοροδιαφυγή, αν ο ελεγκτής µπαίνει µέσα σε
ένα κατάστηµα, τελειώνει σε είκοσι λεπτά και φεύγει να πάει στο
επόµενο. Έτσι, θα µπει σε περισσότερα καταστήµατα και θα
κάνει πιο αποδοτικά τη δουλειά του.
Μπείτε, λοιπόν, µέσα. Να µπει και να πει, «Λείπουν πέντε αποδείξεις, πέντε επί 50, σύνολο 250». Το υπογράφει. Κάνει και µια
πολύ γρήγορη εκτίµηση του ύψους της φοροδιαφυγής, ώστε να
περαστεί στο πληροφοριακό σύστηµα, στην ανάλυση κινδύνου
και έτσι την επόµενη µέρα ή στον επόµενο κύκλο του ελέγχου,
να συνυπολογιστεί µε τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και να
έρθει ο έλεγχος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για
την ανοχή σας.
Προτείνουµε, λοιπόν, εκεί πέρα να κάνετε κάτι διαφορετικό,
κάτι που θα είναι πραγµατικά αποτελεσµατικό.
Προτείνουµε, όσον αφορά τις παραγραφές, να δώσετε κάποια
µεταβατική διάταξη έστω η δουλειά που έχει γίνει έως τώρα ή
που είναι στα δικαστήρια να µην πέσει λόγω παραγραφής. Δώστε
συγκεκριµένη λύση.
Όσον αφορά την υπερτιµολόγηση. Προσέξτε, αυτός που φου-
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σκώνει το τιµολόγιο, είναι αυτός που το βάζει ως έξοδο. Αυτός
πρέπει να τιµωρείται. Αυτός που µειώνει το τιµολόγιο, είναι αυτός
που το βάζει ως έσοδο. Αυτός πάλι πρέπει να τιµωρείται. Και τα
δύο είναι αδικήµατα αλλά από τη διαφορετική πλευρά του τραπεζιού. Κρατήστε τα ως αδικήµατα και εστιάστε εκεί ακριβώς
που θα έχει κάποιος το όφελος. Και δεν είναι µόνο φορολογικά
τα οφέλη. Η υπερτιµολόγηση χρησιµοποιείται κατά κόρον και
στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στο ΕΣΠΑ. Μπορεί δηλαδή και για
µη φορολογικούς λόγους κάποιος να θελήσει να υπερτιµολογήσει.
Υπάρχουν άρθρα που παίρνουν πίσω και εξαφανίζουν ό,τι κάνατε ως τώρα. Πραγµατικά νιώθω µεγάλη δυσκολία να εισηγηθώ
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα τι θα ψηφίσουµε. Πολύ λίγα θα ψηφίσουµε, γιατί πραγµατικά τα άρθρα περί φοροδιαφυγής «βοηθάνε» τόσο πολύ που «χρωµατίζουν» όλο το νοµοσχέδιο.
Θα προσπαθήσουµε, όµως, να ψηφίσουµε άρθρα, τα οποία
πράγµατι κάνουν κάποιες µεταρρυθµίσεις. Έχουµε για τον οίνο,
έχουµε δηλαδή τα 18 έως 20. Έχουµε το άρθρο 9. Θα επιφυλαχθούµε και για το 10 έως 12, που είναι τα άρθρα για το δηµόσιο
λογιστικό. Δεν είµαι σίγουρος. Θα το συζητήσουµε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, γιατί δεν είδαµε και καµµία νοµοτεχνική βελτίωση. Μας υποσχέθηκε ο Υπουργός και τελικά έβαλε χθες το
βράδυ µια διόρθωση που δεν µοιάζει να αλλάζει και τη φιλοσοφία
του άρθρου περί δηµοσίου λογιστικού.
Συνεπώς, αυτά τα άρθρα θα ψηφίσουµε το βράδυ. Τα υπόλοιπα άρθρα για εµάς δεν µπορούν να ψηφιστούν µε τίποτα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχάρη Θεοχάρη, ειδικό αγορητή από το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Καµµένος, ειδικός αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µια ερώτηση στον φίλο µου, τον Χάρη τον Θεοχάρη την εποχή που διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Εσόδων.
Είναι ρητορική ερώτηση. Δεν θα πρέπει να κάνουµε τον διάλογο
τώρα, γιατί δεν έχουµε τον χρόνο. Κάποια στιγµή πρέπει να µάθουµε, γιατί δεν τελεσφόρησε η σύζευξη των ταµειακών µηχανών στους servers του «Δηµοκρίτου» -εάν δεν κάνω λάθος- το
οποίο λειτούργησε για κάποιους µήνες και µετά για κάποιο λόγο
πάγωσε, σε πραγµατικό χρόνο, όλες τις ταµειακές µηχανές της
Ελλάδος. Σε σύζευξη µε το «ΕΛΕΓΞΙΣ» και µε το TAXIS στη Γενική
Γραµµατεία Εσόδων και στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Έγινε, πληρώθηκε, δούλεψε, σταµάτησε. Στο «Δηµόκριτο». Και έγινε και έρευνα για Έλληνες φοιτητές.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν ισχύει. Δεν υπάρχει
τέτοιο σύστηµα στο «Δηµόκριτο».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εντάξει. Θα το δούµε. Πάντως,
κάτι υπάρχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πως τα ξέρει όλα αυτός ο άνθρωπος;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Να µιλήσουµε λίγο για τις εργοδοτικές εισφορές. Είµαι νέος στην πολιτική. Πολλοί άνθρωποι µε
έχουν πλησιάσει. Έχω κάνει και εγώ την έρευνα µου. Φυσικά και
το PSI σε σχέση µε την απίστευτη ύφεση δηµιούργησε απώλεια
εταιρειών, κλείσιµο δηλαδή εταιρειών, λουκέτα και συνάµα απώλεια θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, κυρίως, διότι στον
δηµόσιο τοµέα έγιναν λίγες απολύσεις, παρά τους κανόνες το
10 προς 1, 5 προς 1. Συνταξιοδοτήθηκαν άνθρωποι, δεν προσελήφθησαν καινούργιοι για να µειωθεί λίγο το λειτουργικό κόστος.
Έχω, όµως, άπειρα παραδείγµατα. Θα τα αφήσω αν θέλετε.
Υπήρχε ένα ιδιωτικό ταµείο της Alpha τράπεζας το οποίο έχει
µπει µέσα σήµερα 800.000.000 ευρώ, στο οποίο οι συνολικές εισφορές των παλαιών ασφαλισµένων σε σχέση µε τις συντάξεις
που πήραν όλοι µαζί, το σύνολο των συντάξεων, είναι επί είκοσι
έξι φορές. Η µόχλευση είναι επί είκοσι έξι. Εισφορές 7.000.000
και συντάξεις 200.000.000 – 300.000.000. Και σήµερα πρέπει κάποιος να πληρώσει αυτά τα 800.000.000, αν θέλετε, για τα οποία
έχει µπει µέσα το ταµείο.
Είπα και χθες ότι κάποια στιγµή πρέπει να βρούµε κι ευθύνες.
Ωραία είναι η περιγραφή, ωραία είναι η διαπίστωση αλλά δυστυχώς εγώ δεν έχω µάθει στη δουλειά µου να κάνω µια διαπίστωση,
ειδικά όταν υπάρχει δόλος ή ποινική ευθύνη ή κακουργηµατική
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και να κοιταζόµαστε στα µάτια. Κάποιος πρέπει να κάνει έναν διαχειριστικό έλεγχο και να βρει ποινικές ευθύνες, να βάλει κάποιον
φυλακή. Και θα πρέπει να δούµε αν θα µπορέσουµε να ανακτήσουµε τις περιουσίες τις προσωπικές και όχι αυτών που είναι
υπεύθυνοι, µέρος των χρηµάτων τα οποία δικαιούνται οι Έλληνες
φορολογούµενοι, οι υπόλοιποι, οι οποίοι επιβαρυνθήκαµε τόσα
χρόνια -κι εγώ ως Έλληνας πολίτης- αν θέλετε, όλα αυτά τα
βάρη.
Σε σχέση µε τα ενοίκια, θα καταθέσω µία πρόταση βάσει της
νοµολογίας και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το πώς θα
µπορέσουµε να κάνουµε –ξέρω τη νοµοθεσία- την είσπραξη
χωρίς να τη φορολογήσουµε τώρα, αλλά όταν εισπραχθεί,
επειδή βεβαιώνεται τότε που γεννάται και όχι τότε που εισπράττεται. Θα το δούµε. Να µην κουράσω και το Σώµα και τον κύριο
Υπουργό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το επόµενο, επίσης, που έπεσε στην αντίληψή µου και θέλω
να συζητήσω για να επιλύουµε κάποια πρακτικά ζητήµατα -διότι
ναι, θα ψηφίσουµε και είναι αυτονόητο κατ’ άρθρον και στο σύνολο το νοµοσχέδιο, για τους λόγους που έχω εξηγήσει στις
τρεις προηγούµενες οµιλίες µου- είναι το εξής: Ήρθε ένας οικοδοµικός συνεταιρισµός. Ένας οικοδοµικός συνεταιρισµός έχει
πεντακόσια ογδόντα έξι µέλη, ένα εκατοµµύριο ιδιοκτήτες. Και
προσέξτε, έρχεται ο ΕΝΦΙΑ στον πρόεδρο του συνεταιριστικού
συλλόγου. Επειδή δεν υπάρχει νόµος στο κράτος για ένα συνεταιριστικό σύλλογο, όπου µπορεί να έχουν εξ αδιαιρέτου -να το
πω απλά- χίλια οικόπεδα και δεν έχει γίνει κατάτµηση µε συµβόλαιο από το κράτος -και φταίει το κράτος- για το τι έχει ο καθένας, πρώτον, δεν πληρώνει κανένας ΕΝΦΙΑ, γιατί το κράτος δεν
ξέρει που να στείλει τον ΕΝΦΙΑ. Λάθος νούµερο 1 του κράτους.
Κύριε Υπουργέ, να γίνουν οι συµβάσεις µε τους συνεταιρισµούς,
να πάρει ο καθένας ό,τι δικαιούται από το µερίδιό του στην ακίνητη περιουσία και να κατοχυρωθεί ο ΕΝΦΙΑ. Απαγορεύεται,
όµως, να βάζουµε φυλακή τον πρόεδρο του συνεταιρισµού, γιατί
είναι ο πρώτος που βρίσκουµε στη λίστα. Τον βρίσκουµε, όπως
είπα, στη γωνία και τον πυροβολούµε στο κεφάλι.
Ήταν απόρρητα τα στοιχεία αλλά θα καταθέσω το εισηγητικό
και την περιγραφή προς γνώση όλων και για το Υπουργείο. Διότι
είδα καταλογισµό στον πρόεδρο ενός συνεταιρισµού ύψους
380.000 ευρώ. Και κανένας άλλος δεν έχει πληρώσει ΕΝΦΙΑ, γιατί
το κράτος δεν γνωρίζει ποιος θα πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ.
Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουµε για ένα εκατοµµύριο –ξαναλέω- ιδιοκτήτες, µέλη συνεταιρισµών, νέο έσοδο κάθε χρόνο.
Είναι ένα εκατοµµύριο άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν
αλλά δεν τους βρίσκουµε, γιατί δεν τους έχουµε δώσει το ακίνητο που δικαιούνται να πάρουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν εισηγητικό, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Τα ακίνητα είναι περιουσία του συνεταιρισµού;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι, είναι εξ αδιαιρέτου. Δεν
υπάρχει νόµος αν είναι περιουσία του συνεταιρισµού. Δεν είναι
κανενός περιουσία. Είναι ασαφές το πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, αν
θέλετε οι 200.000 ή 300.000 ή 400.000, δηλαδή η αξία του ΕΝΦΙΑ
που καταλογίζεται σε έναν, έπρεπε να καταµεριστεί, διότι αυτό
είναι ένα έσοδο, το οποίο τελικά θα χάσει το κράτος. Διότι θα
πάει στο δικαστήριο ο πρόεδρος του συνεταιρισµού και θα
αθωωθεί και το κράτος θα χάσει τις 300.000 ή τις 400.000, που
θα µπορούσε να έχει επιµερίσει και ο κάθε άνθρωπος να έχει και
µια περιουσία στα χέρια του.
Από κει και πέρα, θα δώσω και παλιές αναλύσεις που είχαµε
κάνει σε σχέση µε τα πρόστιµα των δύο γερµανικών αυτοκινητοβιοµηχανιών, οι οποίες διέφυγαν. Θα πρέπει εδώ να ελέγξουµε
από το 2013 και το 2014 τι έχει κάνει η ΔΟΥ. Να πω και στον κ.
Παπαδηµούλη το φίλο µου –για καλό το λέω- ότι στις 5-9-14 είχε
κάνει θέµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντας ότι φοροδια-
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φεύγουν συστηµατικά λόγω υποτιµολόγησης εισαγοµένων πολυτελών αυτοκινήτων, BMW, OPEL και MERCEDES. Τα λέω, διότι
είναι καταγεγραµµένα µε εισαγωγικά από τον κ. Παπαδηµούλη.
Μαζί µε τον κ. Παπαδηµούλη να πάµε να βρούµε τα 600 εκατοµµύρια προστίµου.
Και τι κάνει η εφορία αυτήν τη στιγµή; Δεν είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός. Είναι 600 εκατοµµύρια. Έχουν καταλογιστεί 600
εκατοµµύρια. Ψάχνουµε 280 για τον ΦΠΑ. Αµέσως είναι 600 καταλογισµένα από το 2013. Ο κ. Παπαδηµούλης το έχει κάνει και
θέµα.
Η VOLKSWAGEN στην Αµερική βάζει 35 χιλιάρικα το αυτοκίνητο. Εµείς έχουµε πουλήσει γύρω στα δέκα χιλιάδες αυτοκίνητα
µε 30 χιλιάρικα, δηλαδή είναι 300 εκατοµµύρια πρόστιµο. Θα το
κάνουµε; Θα πρέπει να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έκανα µία γρήγορη έρευνα στα ενεχυροδανειστήρια. Το 60%
είναι παράνοµα. Το 80% των συναλλαγών είναι µε ξέπλυµα χρήµατος. Ένα προς τέσσερα να ξέρετε είναι το έσοδο. Ένα βάζεις
τέσσερα παίρνεις. Ένα σου κοστίζει τέσσερα κερδίζεις. Είναι
απόλυτο αυτό που λέω. Έχουν γίνει πάνω από τετρακόσιοι έλεγχοι από τις ΔΟΥ σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχει πιαστεί κανένας.
Ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης για το έσοδο; Το αστείο της
υπόθεσης για το έσοδο είναι ότι ο µέσος όρος τριακοσίων ενεχυροδανειστηρίων του ετήσιου εισοδήµατος είναι 5.000 ευρώ.
Το ετήσιο εισόδηµα που δηλώνουν στη ΔΟΥ τριακόσια ΑΦΜ
είναι 5.000 ευρώ. Κοιταζόµαστε όλοι και ξέρουµε ότι είναι εικοσαπλάσιο, εκατονταπλάσιο. Και ο χρυσός, ξαναλέω, έχει φύγει
από τη «HOCHTIEF» κι έχει πάει στη Γερµανία. Υπήρχαν συστήµατα και τα βρήκε η ΣΔΟΕ στους ελέγχους της, τα οποία έτικταν
τον χρυσό. Δηλαδή, έλιωναν λίρες ή οτιδήποτε έδιναν οι Έλληνες, δυστυχώς, και τα έστελναν έξω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Είναι κλεπταποδόχοι οι περισσότεροι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι. Μα, είναι κλεπταποδόχοι.
Είναι η µεγαλύτερη απάτη που έχει διαπιστώσει το ΣΔΟΕ. Το λέω
γιατί εδώ πρέπει να τα πούµε, να καταγραφούν, για να ελεγχθούµε µετά. Δηλαδή, όταν υπάρχουν και κλεπταποδόχοι, είναι
όλοι για πολλά χρόνια φυλακή, για αποδοχή, προώθηση εγκλήµατος κ.λπ., που ξέρετε εσείς οι νοµικοί καλύτερα από εµένα.
Η ευκαιρία για την Ελλάδα ποια είναι; Προσέξτε τώρα, γιατί
λέµε για παράλληλο πρόγραµµα. Παράλληλα σκέφτοµαι πως θα
βρούµε λεφτά για το κράτος για να µην ταλαιπωρήσουµε άλλο
τον Έλληνα φορολογούµενο, ο οποίος έχει φάει µεγάλη ταλαιπωρία -τα έχουµε πει χιλιάδες φορές στο Κοινοβούλιο- τα τελευταία έξι χρόνια.
Θα καταθέσω το τι κάνει η Ιρλανδία αυτές τις µέρες. Δίνει 6,5%
αντί για 12,5% -προσέξτε- σε «κουτί ανάπτυξης γνώσης», εφορία.
Τι σηµαίνει «κουτί ανάπτυξη γνώσης»; Τα έχουµε κάνει εµείς στο
εξωτερικό. Τώρα µας το φέρνει ο Πρωθυπουργός και λέγεται
«knowledge development box», το οποίο θα είναι έσοδα από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Είναι επίσηµο. Θα το καταθέσω. Το έχω µεταφράσει εδώ στα ελληνικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηλαδή, η Ιρλανδία, η οποία έχει το χαµηλότερο φόρο στον
Ευρώπη -µας τη φέρνουν σαν παράδειγµα- τον κάνει µισό για την
πνευµατική ιδιοκτησία -όπως είχε το Λουξεµβούργο- και τα δικαιώµατα των σηµάτων και ό,τι πνευµατική ιδιοκτησία υπάρχει
σε κινηµατογράφο, µουσική ή σε branding σε εταιρείες, πηγαίνουν µε 6,5%.
Να πω και πώς δηµιουργούν θέσεις εργασίας; Στη Μάλτα, που
λειτουργούν οι στοιχηµατικές εταιρείες, για να ξέρετε όλοι, είναι
πενήντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γιατί είναι στη Μάλτα
πενήντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας στις εξακόσιες χιλιάδες
πληθυσµού; Διότι εκεί τους δίνουν 10% ή στον τζίρο. Υπάρχει
ένα πλαίσιο, τέλος πάντων. Εµείς, το είπα και χθες, δεν έχουµε
καν πλαίσιο φορολογίας των στοιχηµατικών εταιρειών, γι’ αυτό
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και υπάρχει τεράστιο ξέπλυµα και «µαύρο» χρήµα.
Τέλος θα βάλω δύο παραδείγµατα και θα κλείσω. Για τις ανώνυµες εταιρείες είπα ότι διαφωνώ στην προσωπική ευθύνη. Θα
πρέπει να βγει ένας καινούργιος πτωχευτικός κώδικας, επειδή
θα γίνουν -το προβλέπω- εκκαθαρίσεις εταιρειών, τις οποίες,
µέσα από τα «κόκκινα» δάνεια, θα αναγκαστούµε σαν κράτος να
τις εκκαθαρίσουµε στον ενδιάµεσο φορέα.
Κι εκεί, επειδή υπάρχουν ανείσπρακτα και ανεπίδεκτα είσπραξης «µαύρα» δάνεια, τα οποία τα πήραν αλλά δεν τα πλήρωσαν
ποτέ οι Έλληνες επιχειρηµατίες κι εκεί θα πάει η ευθύνη σε φυσικό πρόσωπο, για να βρούµε τα λεφτά τους στην Ελβετία, στα
σπίτια τους ή όπου τα έχουν, αυτό δεν σηµαίνει ότι γι’ αυτούς θα
πρέπει όλες οι άλλες ανώνυµες εταιρείες, διακόσιες ή τριακόσιες
χιλιάδες εταιρείες στην Ελλάδα, να έχουν ευθύνη στο φυσικό
πρόσωπο.
Θα δώσω κι ένα παράδειγµα. Μου ήρθε µία µεγάλη εταιρεία
µε ταξί και µου είπαν το εξής, το οποίο δεν το γνώριζα και θα
ήθελα να σας ενηµερώσω. Σήµερα η συναλλαγή µεταβίβασης
από πατέρα σε παιδί ή σε σύζυγο ή η αγοραπωλησία ταξί έχει
τεκµαρτό εισόδηµα 2.400 ευρώ. Αστείο, σαν το ετήσιο εισόδηµα
των κλεπταποδόχων των ενεχυροδανειστηρίων. Η υπεραξία τεκµηρίου στον πωλητή είναι 3.400 ευρώ. Η πραγµατική αγοραπωλησία γίνεται µεταξύ 40.000 και 70.000 ευρώ. Ας πούµε ότι είναι
50.000ευρώ.
Υπάρχει αίτηµα, κύριε Υπουργέ, από τους συλλόγους αυτούς
και είναι πολύ σοβαρό να υπάρχει τεκµαρτό εισόδηµα 30.000
ευρώ. «Μπορείτε να µας κάνετε αντί για 2.400 ευρώ, 30.000 ευρώ
τη συναλλαγή, να σας πληρώνουµε εφορία, να υπάρχει «πόθεν
έσχες», να έχει αξία η άδειά µας;» Δεν θέλουν 2.400 ευρώ και να
υπάρχουν 55.000 ή 60.000 ευρώ «µαύρα» σε κάθε συναλλαγή,
τα οποία µε τα capital controls ούτε αυτά µπορούν να πάρουν.
Και φαντάζεστε τι υποσχετικές και τι άλλα πράγµατα υλικά και
άυλα δίνουν.
Αυτή είναι µία πρόταση την οποία µου έκαναν. Θέλω να την
σκεφτούµε διότι είναι πρότασή τους. Αυτό το ποσό µπορεί να
ανέλθει στα 300 εκατοµµύρια συναλλαγές το χρόνο, µάξιµουµ,
µε µέσο όρο 100 εκατοµµύρια. Δηλαδή, να γίνουν τρεις ή πέντε
ή έξι χιλιάδες συναλλαγές, επί τριάντα χιλιάδες, για να έχουµε
ένα τεκµαρτό εισόδηµα εµείς και να φορολογήσουµε τη συναλλαγή µε µια υπεραξία στα τριάντα χιλιάρικα ανά µεταβίβαση. Όχι
2.400 ευρώ και 50.000-60.000 «µαύρα» κάτω από το τραπέζι. Δεν
το θέλουν και οι ίδιοι. Και µου είπαν, κάντε το, περάστε το νόµο,
βάλτε τεκµαρτό 30.000 ευρώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτριο Καµµένο, ειδικό αγορητή των ΑΝΕΛ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας.
Ξεκινήσαµε κρατώντας µια επιφυλακτική στάση έτσι, ώστε να
απαντήσουµε για το εν λόγω νοµοσχέδιο. Ποτέ δεν υπήρξαµε τυφλοί οπαδοί του όχι. Περιµέναµε να ακούσουµε µέχρι και την τελευταία σας λέξη. Είχαµε την ελπίδα ότι κάτι µπορεί να αλλάξει.
Ωστόσο τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει και όχι µόνο ως προς το
πολυνοµοσχέδιο αλλά και γενικότερα στη νοοτροπία της Κυβερνήσεως.
Δυστυχώς, εξακολουθείτε να αναπαράγετε την παράδοση των
ρουσφετιών και των πελατειακών σχέσεων των προηγούµενων
κυβερνήσεων. Σας ρωτήσαµε. Γιατί θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν δέκα χρόνια νωρίτερα οι µη µάχιµοι ένστολοι αξιωµατικοί;
Σας ζητήσαµε να µας πείτε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι ένας γραφειοκράτης ένστολος παράγει περισσότερο
έργο από ένα βαριάς χειρωνακτικής εργασίας εργάτη στον ιδιωτικό τοµέα. Απάντηση δεν λάβαµε ποτέ.
Σας ρωτήσαµε, επίσης, για ποιο λόγο θέλετε να µην καταβάλλουν δηµοτικά τέλη οι ιδιωτικές εταιρείες που αναλαµβάνουν µε
κρατική εντολή την εκµετάλλευση δηµόσιας χερσαίας ή θαλάσσιας έκτασης. Πάλι δεν λάβαµε καµµία απάντηση.
Εντυπωσιαστήκαµε από τη θέλησή σας να σέρνετε στον γκισέ
των τραπεζών υπερήλικες ανθρώπους για να πληρώσουν 2 ευρώ
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ΕΝΦΙΑ, για την ακρίβεια 1,1 ευρώ. Σαν να µην έφτανε η καλοκαιρινή ταλαιπωρία µε τα ΑΤΜ, σαν να µην έφταναν οι λιποθυµίες
που είχαµε στις ουρές των τραπεζών για να πραγµατοποιηθεί
έστω και µία συναλλαγή, συνεχίζουµε να απαξιώνουµε τον ελληνικό λαό και τους συµπολίτες µας, που ακόµα και την τελευταία
στιγµή πίστεψαν σε αυτήν την Κυβέρνηση δίνοντάς της µία
ακόµη ευκαιρία.
Πλέον εµείς οι Κεντρώοι υποχρεωνόµαστε να υπερασπίσουµε
προς τα αριστερά θέσεις που εσείς έχετε ξεχάσει, γιατί θεωρούµε δίκαιο να ακουστούν και οι φωνές των µη προνοµιούχων
εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα. Μέχρι σήµερα όλοι αυτοί οι
άνθρωποι που παράγουν τον πλούτο της χώρας έτυχαν απαξιωτικής αντιµετώπισης, πράγµα που δυστυχώς εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, φαίνεται να συνεχίζετε.
Δεν είναι οι εντολές των ξένων στις οποίες υπακούετε. Είναι οι
φωνές της πελατειακής συνείδησης που σας κρατάνε δεµένους
χειροπόδαρα. Κανείς ξένος δεν επιβάλλει έλλειψη σεβασµού
στους υπερήλικες συµπολίτες µας. Κανείς Ευρωπαίος καπιταλιστής δεν σας ανάγκασε να είστε ερασιτέχνες στη διατύπωση των
νόµων.
Και γιατί λέω ερασιτέχνες; Πώς αλλιώς να εξηγήσουµε το γεγονός ότι προσπαθείτε να εξακριβώσετε ποσά ΦΠΑ σε δραστηριότητες της µαύρης αγοράς; Τι πιο ευτράπελο και απογοητευτικό; Σας το είπε κάποιος Ευρωπαίος; Μήπως ήρθε κάποια
Μέρκελ ή κάποιος Ολάντ, για να σας πει τον τρόπο που θα διατυπώσετε αστείες νοµοθετικές προτάσεις; Όχι βέβαια, αυτά φέρουν
ξεκάθαρα τη δική σας υπογραφή.
Δείχνουν έλλειψη τεχνογνωσίας κατ’ εµάς και αυτό οφείλεται
και στην αλαζονεία σας στο να µη ζητήσετε κυβέρνηση ευρείας
συνεργασίας ακόµα και στα πρόθυρα διάλυσης αυτής της
χώρας. Εδώ και δεκαετίες ο Πρόεδρός µας, Βασίλης Λεβέντης,
και το σύνολο του έµψυχου δυναµικού της Ένωσης Κεντρώων
µάχονται για την ποινικοποίηση του ρουσφετιού και την κατάργηση των κοµµατικών στρατών. Καταγγέλλουµε συνεχώς σε
όλους τους τόνους τις κρατικοδίαιτες εταιρείες, που πληγώνουν
την ελεύθερη οικονοµία. Και προς έκπληξή µας βλέπουµε ότι µε
ζήλο συνεχίζονται όλα αυτά τα νοσηρά φαινόµενα.
Δεν γνωρίζετε τους κανόνες της υγιούς ελεύθερης οικονοµίας;
Ή απλώς δεν θέλετε συνειδητά να τους εφαρµόσετε και οδηγείτε τη χώρα µας σε ένα φαύλο κύκλο µιζέριας και περαιτέρω
ύφεσης;
Οι πρόσφατες εθνικές εκλογές κατάφεραν –όσο παράδοξο και
αν ακούγεται- να δηµιουργήσουν ένα τεράστιο πλήγµα. Δεν είναι
απαράδεκτη η συνέχιση του καθεστώτος της ενισχυµένης αναλογικής και του µπόνους των πενήντα εδρών για το πρώτο
κόµµα; Η αποχή ήταν τεράστια. Περίπου το 50% του κόσµου αρνήθηκε τον κοινοβουλευτισµό. Γιατί; Φέρατε εδώ µια ντουζίνα
σοφών να σας το εξηγήσει και αυτό; Χρησιµοποιείτε επιτροπές
µε σοφούς για τις συντάξεις και τα επιδόµατα του δηµοσίου
αλλά όχι για τη δηµοκρατία γενικότερα.
Δεν µας ψήφισε, κυρίες και κύριοι, ο λαός για να είµαστε διαχειριστές. Μας ψήφισε για να είµαστε πολιτικοί. Σας καλούµε,
λοιπόν, να συµπεριφερθείτε πολιτικά και να καταλάβετε το βαθύτατα ηθικό και πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο φέρνετε τη χώρα.
Δεν φαίνεται καν να σας έχει προβληµατίσει ότι µόλις το 20%
του ελληνικού λαού, µε βάση τα αναλογικά νούµερα, σας έχει
εκλέξει για Κυβέρνηση. Το διαχρονικό αίτηµα της Αριστεράς
ήταν πάντα η απλή αναλογική και την ξεχάσατε προφανώς και
αυτή µαζί µε την αξιοπρέπεια σε όλους τους προεκλογικούς σας
λόγους. Είναι φαίνεται, όµορφη η εξουσία όπως επίσης είναι και
βολικό να µην αλλάζει τίποτα. Μας έχει πνίξει ο κρατισµός και
µας έχει στείλει στο βάθος του πηγαδιού γι’ αυτό το χρέος.
Εµείς οι Κεντρώοι είµαστε υπερήφανοι γιατί βλέπουµε ότι
υπάρχουν ακόµα παραγωγικές δυνάµεις στη χώρα και δυστυχώς
ντρεπόµαστε που δεν υπάρχει καµµία εκµετάλλευση προς αυτές.
Σας είναι χρήσιµες µόνο για να εισπράττετε χρήµατα και µάλιστα
υπό το ανελέητο κυνηγητό της φορολογικής ποινικοποίησης που
θέλετε να επιβάλετε. Αντιµετωπίζετε τους ιδιώτες επιχειρηµατίες
ως εξ ορισµού απατεώνες και όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους σαν τσιράκια των αφεντικών τους. Εσείς προσπαθείτε να
ταυτίσετε την αξιοπρέπεια µε το δικαίωµα πρόσληψης στο δη-
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µόσιο ή το δικαίωµα για κοινωνικά επιδόµατα.
Όχι, κύριοι, είναι καιρός να µάθετε ότι η αξιοπρέπεια δεν έχει
να κάνει µόνο µε χρήµατα. Αξιοπρεπής είναι εκείνος που παράγει
έργο, εκείνος που σηκώνει στις πλάτες του τις πολυετείς αµαρτίες του κρατισµού, εκείνος που συµµετέχει στο κίνηµα του πληρώνω όχι επειδή είναι κορόιδο αλλά επειδή θέλει να κρατήσει τη
χώρα µας ψηλά όχι για εσάς ούτε για εµάς αλλά για τα παιδιά
του, για το µέλλον αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
τελευταίο ειδικό αγορητή, τον κ. Μάριο Γεωργιάδη, από την
Ένωση Κεντρώων.
Εισερχόµαστε στις πρωτολογίες των αγορητών επί των άρθρων.
Επειδή είναι εγγεγραµµένοι πάρα πολλοί συνάδελφοι, πάνω
από πενήντα δύο, αναµένεται να µιλήσουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και Υπουργοί, θα πρότεινα, όπως ακριβώς κάναµε και µε την περικοπή του χρόνου των Υπουργών από τα
δεκαοκτώ στα οκτώ λεπτά, να κάνουµε µία, όχι ανάλογη, µείωση
του χρόνου των αγορητών επί των άρθρων από τα οκτώ στα έξι
λεπτά, για να προλάβουν να µιλήσουν όλοι και να µην αδικηθούν
αυτοί που είναι προς το τέλος του καταλόγου. Νοµίζω ότι είναι
δίκαιο. Βλέπετε ότι το Προεδρείο έχει ανοχή.
Άρα, αν συµφωνείτε να πάµε στα έξι λεπτά µε µια σχετική
ανοχή, έτσι ώστε να προλάβουν να µιλήσουν όλοι και να έχουµε
τελειώσει περί τη δωδεκάτη, ώστε να ακολουθήσει µετά και η
ονοµαστική ψηφοφορία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ποιοι είναι οι ειδικοί αγορητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι οι αγορητές
επί των άρθρων, είναι οι Βουλευτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Από επτά σε έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι οκτώ λεπτά
γιατί είναι οµιλία επί των άρθρων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μάλιστα, ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αυτή είναι η πρόταση. Νοµίζω ότι είναι εύλογο τη στιγµή που κάναµε επίσης περικοπές και στους Υπουργούς.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Άρα, το Σώµα συµφωνεί.
Προχωρούµε, λοιπόν, µε έξι λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, ως πρώτος οµιλητής, από τη Νέα Δηµοκρατία.
Δώστε το καλό παράδειγµα, κύριε Αναστασιάδη. Είστε ο πρώτος στον κατάλογο, οπότε θα είναι ένα πολύ καλό δείγµα.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί του νοµοσχεδίου, βέβαια, επί της αρχής και επί των άρθρων, αναφέρθηκε πολύ διεξοδικά ο εισηγητής της παράταξής
µας. Εµείς στο λίγο χρόνο που είχαµε και µας τον κόβετε επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, θα κάνουµε µία πολιτική τοποθέτηση και
θα αναφερθούµε ακροθιγώς σε κάποια σηµεία του νοµοσχεδίου.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης και της
συγκυβέρνησης, εν ονόµατι του λαού µετά από το αποτέλεσµα
των εκλογών, φέρνετε για ψήφιση στη Βουλή ένα πολυνοµοσχέδιο που αλλάζει τη ζωή όλων µας, προς το χειρότερο φυσικά.
Μετά από επτά µήνες δήθεν σκληρής και περήφανης διαπραγµάτευσης, µετά από δύο εκλογικές αναµετρήσεις και ένα ακατανόητο και καταστροφικό δηµοψήφισµα, που οδήγησε σε κλείσιµο
των τραπεζών, ήρθε η ώρα της αλήθειας, ήρθε η ώρα του λογαριασµού. Αυτοδιαψεύδεστε και αυτοαναιρείστε, κύριοι της Κυβέρνησης και της συγκυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι, και
µάλιστα πάρα πολύ γρήγορα.
Ήρθε η ώρα να αποδειχθεί το διπλό σας πρόσωπο. Το ένα, το
προεκλογικό πρόσωπο, το πρόσωπο των υποσχέσεων, των λεονταρισµών, των παράλληλων προγραµµάτων, των ψευδαισθήσεων
και το άλλο, το µετεκλογικό πρόσωπο, το πρόσωπο της προσγείωσης στη σκληρή πραγµατικότητα.
Τέρµα οι περηφάνειες. Ούτε τον ΕΝΦΙΑ καταργήσατε ούτε τη
δέκατη τρίτη σύνταξη επαναφέρατε ούτε το µνηµόνιο σκίσατε,
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όπως διαδηλώνατε αλλά δεχθήκατε ένα πολύ σκληρότερο, χωρίς
καµµία διαπραγµάτευση, αφού πρώτα µε την ανικανότητα και τον
καταστροφικό τρόπο που διαπραγµατευτήκατε φέρατε τη χώρα
στο χείλος του γκρεµού, προ της καταστροφής. Και εάν εµείς,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν στεκόµασταν στο ύψος των
περιστάσεων, δεν δείχναµε υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στη χώρα και στους πολίτες, σήµερα η χώρα θα είχε καταρρεύσει. Δεν το λέµε εµείς αυτό, ο Πρωθυπουργός το έλεγε και µας
ζητάτε από πάνω και τα ρέστα, γιατί σήµερα δεν ψηφίζουµε τους
εφαρµοστικούς, ενώ έχουµε ψηφίσει το πρόγραµµα.
Αυτό το παραµύθι που πάει να γίνει κωµωδία να τελειώνει! Σας
το λέγαµε και τότε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουµε
εφαρµοστικούς που θα φέρουν µέτρα υφεσιακά. Εµείς ψηφίσαµε
την παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Σας το επαναλαµβάνουµε, για να το εµπεδώσετε. Πολιτικό πλαίσιο και στόχους ψηφίσαµε. Τα µέτρα και η εξειδίκευση είναι δικά σας, είναι ιδιοκτησία σας. Εσείς τα µελετήσατε, εσείς τα διαπραγµατευτήκατε,
εσείς τα εισηγείστε, εσείς θα τα ψηφίσετε. Μην προσπαθείτε να
κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε.
Ξεχάσατε τι λέγατε πέρυσι τέτοιο καιρό; Ξεχάσατε τι λέγατε
στις εκλογές του Ιανουαρίου, τι λέγατε την εποχή του δηµοψηφίσµατος; Θυµάστε τι λέγατε πριν από ένα µήνα, στις τελευταίες
εθνικές εκλογές, για παράλληλα προγράµµατα; Αυτά που σήµερα υποστηρίζετε πότε τα αντιληφθήκατε; Πότε να ανακαλύψατε; Πού είναι οι ανώδυνες λύσεις που υποσχεθήκατε στην
κοινωνία;
Η απάτη τελείωσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήµερα φέρνετε και στηρίζετε ό,τι µέχρι χθες αφορίζατε, µέτρα σκληρά, υφεσιακά, αντιλαϊκά, αντιαναπτυξιακά.
Πού είναι τα µέτρα κατά της πλουτοκρατίας, που διακηρύσσατε προεκλογικά; Υπάρχει έστω και µια αναφορά σε τέτοια
µέτρα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο που εισηγείστε;
Παίρνετε πίσω µε ταπεινωτικό τρόπο ό,τι καλό είχατε στηρίξει
-και είχαµε στηρίξει και εµείς- το προηγούµενο διάστηµα, πριν
από µερικούς µήνες. Σας το λέγαµε τότε, προσέξτε, µήπως πάρετε πίσω τις µονοµερείς ενέργειες. Ανατρέπετε σήµερα τη ρύθµιση των εκατό δόσεων. Καταργείτε τη δυνατότητα επιλογής
κατώτερης ασφαλιστικής εισφοράς σε ελεύθερους επαγγελµατίες. Φέρνετε αυξήσεις στη φορολογία και στο ΦΠΑ που διαλύουν την επιχειρηµατικότητα. Εάν δεν στηριχθεί η επιχειρηµατικότητα, εάν δεν ενισχύσουµε τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, δεν πρόκειται να µεγαλώσει ο πλούτος και το ΑΕΠ στην Ελλάδα και δεν πρόκειται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Επιπλέον, πάτε σε οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις και αυξάνετε και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Φέρνετε αυξήσεις
στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, όταν µε αυτά ψηφοθηρικά κάνετε την περίοδο του δηµοψηφίσµατος φιλολαϊκή πολιτική, µε µετακινήσεις όλου του κόσµου δωρεάν. Τώρα έρχεται ο
λογαριασµός στον πολίτη.
Βέβαια, η ασυνέπεια και η κοροϊδία επισφραγίζονται µε την κατάργηση της διάταξης που επαναχορηγούσε το προνοιακό επίδοµα στους ανασφάλιστους υπερήλικες, παλιννοστούντες
οµογενείς και γηγενείς, το οποίο δεσµεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στους ίδιους να χορηγήσει. Τώρα είπε ο Υπουργός ότι
θα το φέρει το Νοέµβριο. Ας έρθει να δεσµευτεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, για λίγο την ανοχή σας.
Όλοι οι µύθοι που δηµιουργήσατε, οι αυταπάτες και οι ψευδαισθήσεις καταρρέουν µε τεράστιο θόρυβο. Όλα αυτά τα δυσάρεστα, τα οποία συζητούµε σήµερα, δεν θα ήταν ανάγκη να
τα συζητούµε, εάν οι ίδιοι στεκόσασταν στο ύψος των περιστάσεων και µε αίσθηµα ευθύνης δεν οδηγούσατε τη χώρα τον Ιανουάριο σε εκλογές, εάν δεν µετατρέπατε την ανάπτυξη σε
ύφεση και τα πλεονάσµατα σε ελλείµµατα. Δεν θα είχαµε την
ανάγκη να τα συζητάµε αυτά σήµερα.
Βέβαια, επαίρεστε ακόµη ότι έχετε το ηθικό πλεονέκτηµα,
άσπιλοι και αµόλυντοι. Αυτό, όµως, που το κάνατε προεκλογική
σηµαία καταρρέει και αυτό σήµερα. Γιατί; Γιατί το κατέρριψαν οι
Υπουργοί σας, οι Υπουργοί που ξέχασαν να δηλώσουν τις µετοχές, που ξέχασαν να δηλώσουν τα εκατοµµύρια, κύριε Υπουργέ,
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που έχουν επενδύσει ή τοποθετήσει τα χρήµατά τους σε ξένες
τράπεζες και κατά τα άλλα, προτρέπουν το λαό να τα φέρει στην
Ελλάδα.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια παράλληλη εικονικότητα, δηµιουργεί µια παράλογη πραγµατικότητα, που βουλιάζει τη χώρα στην ύφεση, τη φτώχεια και την ανυποληψία. Ισοπέδωση προς τα κάτω. Γιατί δεν νοµίζω πως θα βρεθεί σοβαρός άνθρωπος που θα φέρει, µε µια εχθρική Κυβέρνηση,
χρήµατα να επενδύσει στην Ελλάδα.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεπείς στις θέσεις και
τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις, δεν υιοθετούµε την τακτική
του ΣΥΡΙΖΑ, του «όχι» σε όλα που ακολούθησε, όταν ήταν στην
αντιπολίτευση. Ψηφίζουµε ό,τι θεωρούµε ότι είναι σωστό και
ωφέλιµο για τη χώρα και τον πολίτη και επιφυλασσόµεθα, κύριε
Υπουργέ, επειδή είστε εδώ, να σας ακούσουµε για τα άρθρα που
αναφέρονται στα αγροτικά και να φέρετε και το νοµοσχέδιο για
τα αγροτικά και να δούµε εδώ τι θα φέρετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σάββα Αναστασιάδη.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Αραµπατζή από τη Νέα Δηµοκρατία
και ελπίζουµε να είναι συνεπέστερη στο χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να που ακούσαµε οµιλίες των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινούν µε την πίστη στους εταίρους
µας, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να που φτάσαµε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να µας
ζητούν πιστή τήρηση των συµφωνηθέντων και όχι µονοµερείς
ενέργειες.
Κάπως έτσι η αντιµνηµονιακή ριζοσπαστική Αριστερά γίνεται
σιγά-σιγά η πρώτη νεοφιλελεύθερη Αριστερά στην Ευρώπη.
Όµως, την ώρα που ο ελληνικός λαός κοιτάζει αποσβολωµένος
αυτήν τη µετάλλαξη, ο κ. Τσίπρας και οι Υπουργοί του, επιδίδονται σε ένα µπαράζ φοροεπιδροµών, περικοπών συντάξεων και
δραµατικής µείωσης του εισοδήµατος των πολιτών, έχοντας το
θράσος όλα αυτά να τα ονοµάζουν δίκαιη κατανοµή των βαρών.
Την ίδια στιγµή, οι Υπουργοί ξεχνούν. Άραγε, αναρωτιέται κανείς. Είναι απλά ξεχασιάρηδες; Ξεχνούν να δηλώσουν εκατοµµύρια και µετοχές, προκαλούν µε τις απαντήσεις τους το κοινό
αίσθηµα, κυβερνητικοί Βουλευτές ζητούν την αποποµπή τους
από την Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν έχει καν την στοιχειώδη ευθιξία να πει µια λέξη για το θέµα, παρά µόνο ψελλίζει
κάτι για το περιβόητο ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς. Ποιο
ηθικό, ποιο πλεονέκτηµα, ποια Αριστερά, κύριε Τσίπρα;
Από την άλλη δε, αντί να οµολογήσετε µε σεµνότητα και σκυµµένο κεφάλι ότι εξαπατήσατε για δεύτερη φορά τον ελληνικό
λαό, αποκρύπτοντας εντέχνως τη χρονική στιγµή προκήρυξης
των εκλογών, το βαρύ λογαριασµό της συµφωνίας που εσείς φέρατε, ζητάτε τώρα, την ώρα του ταµείου, δηλαδή των πρώτων 4
δισεκατοµµυρίων, τα ρέστα και την ευθύνη από την Αντιπολίτευση.
Άκουσα µε έκπληξη τον κ. Αλεξιάδη τόσο στην επιτροπή όσο
και στην Ολοµέλεια. Βέβαια, τουλάχιστον ο κ. Αλεξιάδης ήταν
παρών -και αυτό εκ του αποτελέσµατος πιστώνεται στα θετικά
του- σε αντίθεση µε την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης -και καλωσορίζουµε τον κ. Αποστόλου- η οποία ηγεσία
έλαµψε διά της απουσίας της στις επιτροπές και εννοώ για διατάξεις της αρµοδιότητάς σας, κύριε Υπουργέ, στο πολυνοµοσχέδιο. Ευτυχώς µετά από την προτροπή του εισηγητή µας, του κ.
Παναγιωτόπουλου, σας καλωσορίζουµε στα υπουργικά έδρανα,
για να µας ενηµερώσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα τα ψηφίσετε τα άρθρα που αφορούν εµένα,
οπότε δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Εµείς, κύριε Υπουργέ, ψηφίζουµε
οτιδήποτε θετικό, σε αντίθεση µε εσάς που καταψηφίζατε και τα
θετικά από φιλοσοφία.
Εξαπατήσατε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µε τα δήθεν ισοδύναµα,
που σπρώξατε πονηρά στα προαπαιτούµενα και άρα όχι στα ψη-
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φισµένα µέτρα, για να εξηγούµαστε, καθυστερήσατε εγκληµατικά, εκτινάσσοντας το λογαριασµό, «διαπραγµατευθήκατε» -µε
πολλά εισαγωγικά βεβαίως αυτό- υπογράψατε, εσείς θα υλοποιήσετε.
Ευθύνες, όµως, ζητάτε -για να επανέλθω στον κ. Αλεξιάδηαπό το κόµµα της Αντιπολίτευσης;
Όσο δε για την πρόσφατη λαϊκή εντολή που κάθε τρεις και
λίγο την επικαλείστε για να ξεπλύνετε τις ευθύνες της λεηλασίας
που φέρνετε, τολµώντας να λέτε ότι εµείς που ξεσκεπάζουµε τα
έργα και τις ηµέρες κάνουµε κριτική –διαβάζω αυτολεξεί- στο
λαό για την ψήφο του, κοιτάξτε να την σεβαστείτε εσείς αυτήν
τη λαϊκή εντολή έστω και µετεκλογικά, ζητώντας µία συγγνώµη
από όσους εξαπατήσατε υφαρπάζοντας την ψήφο τους, µία συγγνώµη για αυτά που µε πολιτική σκοπιµότητα ψηφίσατε και τώρα
ξεψηφίζετε µε το παρόν πολυνοµοσχέδιο, µία συγγνώµη για την
περιλάλητη ρύθµιση των εκατό δόσεων, που την καταψηφίσατε
όταν την έφερε η Νέα Δηµοκρατία, τον Οκτώβριο του 2014, παρ’
ότι θετικότατο µέτρο. Και εσείς και οι ΑΝΕΛ βεβαίως την καταψηφίσατε. Και αυτή είναι µία από τις κεφαλαιώδεις διαφορές
µας, ότι εµείς δηλαδή έχουµε το πολιτικό ανάστηµα οτιδήποτε
θετικό να το ψηφίζουµε ακόµη και αν είµαστε στην Αντιπολίτευση.
Αφού, λοιπόν, την καταψηφίσατε, στη συνέχεια την οικειοποιηθήκατε, την ξεχειλώσατε περιστασιακά εντάσσοντας µεγαλοοφειλέτες –και γιατί να µη σκεφθεί κανείς και φοροφυγάδες άνω
του ενός εκατοµµυρίου- και τώρα έρχεστε και τη χειροτερεύετε
χαρακτηριστικά, αυξάνοντας το επιτόκιο από 3% σε 5%, µειώνοντας την τρίµηνη προθεσµία παραµονής στη ρύθµιση σε µηνιαία
και φυσικά το µείζον, δίνοντας αυθαίρετα στη δηµόσια διοίκηση
την απόλυτη ευχέρεια, το απόλυτο κυριαρχικό δικαίωµα να µειώνει τις δόσεις κατά το δοκούν. Αδιάφανο, ανεξέλεγκτο και απαράδεκτο, ρύθµιση που αφήνει κατά τη γνώµη µας απροστάτευτο
τον χιλιοταλαιπωρηµένο πολίτη-οφειλέτη σε ενδεχόµενα συναλλαγής και διαφθοράς.
Συγγνώµη οφείλετε και για την αναδροµική επιβολή φόρων
στην ακίνητη περιουσία. Εσείς που δηλώνατε ότι θα καταργήσετε
τον επάρατο ΕΝΦΙΑ έρχεσθε πλέον να επιβάλλετε είσπραξη
ΕΝΦΙΑ από το πρώτο ευρώ. Καταργείτε τις φοροαπαλλαγές
ακόµα και στα ενοικιαζόµενα δωµάτια, τις ατοµικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πλήγµα στη µικροµεσαία τουριστική επιχείρηση, πλήγµα στους µικροµεσαίους εργάτες της ανάπτυξης,
από τους οποίους προσδοκούµε έσοδα για να πληρώνουµε µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, αναγκαίες κρατικές δαπάνες.
Ισοπεδώστε, λοιπόν, τον τουρισµό, ισοπεδώστε την πρωτογενή παραγωγή -οσονούπω έρχεται και το πολυνοµοσχέδιο για
τους αγρότες- για να σας δούµε από πού θα πληρώνετε επιτέλους τον πανάκριβο -κατά τα άλλα- κρατισµό σας.
Συγγνώµη οφείλετε και για την εξαπάτηση των υπερήλικων
ανασφάλιστων του ΟΓΑ, πάνω από είκοσι δύο χιλιάδες παλιννοστούντες συµπατριώτες µας, των οποίων την ψήφο συνειδητά
βεβαίως υποκλέψατε, φορώντας το προσωπείο µίας δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας. Όµως, τώρα τα προσωπεία και οι µάσκες
έπεσαν και αποκαλύπτεται ο πολιτικός κυνισµός, ο καιροσκοπισµός και η θρασύτητα της δεύτερη φορά Αριστερά Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μία συγγνώµη οφείλετε και για την συνταξιοδοτική λαίλαπα
που φέρνετε, ξεψηφίζοντας ακόµη και διατάξεις του 2015. Μία
συγγνώµη σε αστυνοµικούς, πυροσβέστες, λιµενικούς για την
ασφαλιστική µεταχείριση που τους επιφυλάσσετε. Και ενώ δεν
έχετε το θάρρος να ζητήστε αυτήν τη συγγνώµη, έχετε το θράσος να ζητάτε από εµάς να ψηφίσουµε έναν Αρµαγεδδώνα µέτρων που φέρνετε, για να είµαστε, όπως λέτε, συνεπείς µε τις
απόψεις µας.
Μιλάτε εσείς σε εµάς για συνέπεια. Νοµίζω ότι είναι το πιο σύντοµο αριστερό ανέκδοτο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, για να τελειώνουν τα ανέκδοτα, θα ψηφίσετε µόνοι
σας. Εσείς κυβερνάτε, εσείς φορολογείτε, εσείς κοροϊδεύετε,
εσείς θα ψηφίσετε κιόλας. Η δική µας συνέπεια θα φαίνεται όπου
υπάρχουν θετικές διατάξεις, όπου υπάρχουν µέτρα που βοηθούν
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οικονοµία, ανάπτυξη, απασχόληση, προκοπή, παραγωγή. Άγνωστες έννοιες φοβάµαι για εσάς. Εκεί θα λέµε «ναι». Αλλά µόνον
εκεί. Στα υπόλοιπα, τα φοροεισπρακτικά, τα υφεσιακά, τα «ναι
σε όλα» θα ακούγονται από τους Βουλευτές της πρώτη φορά νεοφιλελεύθερης, όπως προκύπτει, Αριστεράς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Φωτεινή Αραµπατζή από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για έξι λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ, για να συνεχίσουµε, αν έχετε την
καλοσύνη, κύριε Κυριαζίδη, κύριε Θεωνά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Kύριε Πρόεδρε, µπορούµε να ενώσουµε τις φωνές µας λόγω
ιδιότητος ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εσείς από κάτω κι
εγώ από πάνω.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Θεωνά, παρακαλώ.
Συνεχίζουµε. Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο. Ξεκινήστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ.
Με το πολυνοµοσχέδιο γίνεται ένα ακόµα βήµα στην κλιµάκωση της επίθεσης διαρκείας Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφαλαίου, που ξεδιπλώνεται χρόνια τώρα απέναντι στα
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Έρχεται ως συµπλήρωµα των δύο
προηγούµενων µνηµονίων, ενώ παράλληλα προετοιµάζεται το
έδαφος για το «κυρίως πιάτο», που θα περιλαµβάνει νέες ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Έτσι, την ίδια ώρα που µε το πολυνοµοσχέδιο σαρώνονται το
ισχνό εισόδηµα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, η Κυβέρνηση, όπως και οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, εντείνουν την
προσπάθεια αποπροσανατολισµού του λαού προπαγανδίζοντας
τα περί διορθωτικών κινήσεων, περί συνέχισης της διαπραγµάτευσης για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων. Πρόκειται ξεκάθαρα για κοροϊδία και εµπαιγµό, για προσπάθεια να ρίξετε
στάχτη στα µάτια του λαού. Γιατί καµµία διορθωτική κίνηση δεν
θα επαναφέρει, για παράδειγµα, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, δεν θα αποκαταστήσει τις συντάξεις που σφαγιάζονται για
πολλοστή φορά, δεν θα αναιρέσει τις συνέπειες της φορολεηλασίας για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούµενους.
Αλήθεια, τα µέτρα που προβλέπονται στο πολυνοµοσχέδιο
αλλά και τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν, αποτελούν παρέκκλιση από κάποιο κανόνα; Αποτελούν κάποιο λάθος, για να υπάρξει διορθωτική παρέµβαση; Μα αυτή είναι η πορεία που
ακολουθείται σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είτε έχουν µνηµόνια είτε χωρίς µνηµόνια και πρόκειται για µέτρα
που συνειδητά προωθούνται, που έχουν προαποφασιστεί χρόνια
πριν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που προωθούνταν και στη χώρα
µας πριν την κρίση, η οποία όµως επιτάχυνε την υλοποίησή τους
και αποτελούν αντικειµενικά απαράβατο όρο, προκειµένου να
υπηρετηθούν και να διασφαλιστούν οι καλύτεροι όροι κερδοφορίας των µονοπωλίων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί και το γεγονός ότι την ίδια ώρα
που η Κυβέρνηση αφαιµάζει, βάζει χέρι στο πενιχρό εισόδηµα
των συνταξιούχων, των εργαζοµένων, των αγροτών και αυτοαπασχολούµενων, συνεχίζει την προκλητική στήριξη στο µεγάλο
κεφάλαιο µε σειρά νέων προνοµίων. Έτσι θεωρεί η Κυβέρνηση,
όπως ακούσαµε και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα µέτρα
που παίρνονται είναι απαραίτητα και για την αξιολόγηση και για
τη χρηµατοδότηση και για το χρέος.
Αυτά τα εκατοµµύρια που θα δώσουν, όµως, οι θεσµοί θα προσθέσουν 1 ευρώ στο λαϊκό εισόδηµα; Όχι βέβαια. Στο ίδιο το
µνηµόνιο δεν περιγράφεται ότι για να εκταµιεύεται κάθε δόση,
θα παίρνονται και νέα µέτρα; Ή µήπως η κουβέντα που θα ανοί-
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ξει για το χρέος, θα ελαφρύνει σε κάτι τους συνταξιούχους, τους
φτωχούς αγρότες, τους νέους που παλεύουν για το µεροκάµατο;
Όχι φυσικά. Διότι η όποια ελάφρυνση του χρέους σχετίζεται µε
τη δυνατότητα του αστικού κράτους να βγει στις αγορές για δανεισµό, προκειµένου να αποπληρώνει το χρέος και να σκορπά
ζεστό χρήµα στους επιχειρηµατίες για επενδύσεις ή να κάνει
business µαζί τους µε τη µορφή των συµπράξεων.
Όµως, η φοροκαταιγίδα συνεχίζεται για την πλειοψηφία των
λαϊκών νοικοκυριών που πλήττονται εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγµα µε τον ΕΝΦΙΑ, που διατηρείται αλλά και επιβάλλεται
ακόµα και για ιδιοκτήτες αµελητέας ακίνητης περιουσίας, απαλλάσσοντας όµως τους µεγάλους ξενοδοχειακούς οµίλους, για
παράδειγµα, ή όπως αντίστοιχα στο άρθρο 13 όπου προβλέπεται
η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη επιχειρηµατιών.
Ή µήπως οι κόντρες και οι αντεγκλήσεις που διαδραµατίστηκαν στη διάρκεια συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου στην επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια, για το άρθρο 15 που αφορά την
τιµή του φαρµάκου, έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών σε ποιοτικό, ασφαλές, αποτελεσµατικό και δωρεάν
φάρµακο; Όχι βέβαια. Αποτελούν αντανάκλαση του ανταγωνισµού που αντικειµενικά εξελίσσεται µπροστά στο επικείµενο
άνοιγµα της αγοράς µε την εισαγωγή γενόσηµων από άλλες
χώρες, ενός ανταγωνισµού µεταξύ εγχώριων και ξένων εταιρειών
του κλάδου για τα µερίδια της αγοράς στο φάρµακο.
Όµως, για το ότι οι ασθενείς συνεχίζουν να πληρώνουν όλο
και µεγαλύτερα ποσά για την αγορά των φαρµάκων, κανένας δεν
είπε τίποτα, τσιµουδιά απ’ όλα τα κόµµατα, παρά διαγκωνίζεστε
για το ποιος θα δώσει διαπιστευτήρια σε ποιους; Στους φαρµακοβιοµήχανους, οι οποίοι απ’ αυτό ακριβώς το Βήµα στην επιτροπή εκβίαζαν ωµά και κυνικά.
Δεν λέτε τίποτα, όµως, για το ότι η ασφαλιστική τιµή των φαρµάκων είναι µικρότερη κατά κανόνα από τη λιανική, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να επιβαρύνονται εκτός του ποσοστού της
συµµετοχής και µε την πληρωµή ολόκληρης ή µέρους της διαφοράς για τα φάρµακα, για το ότι εκατοντάδες φάρµακα έχουν
ενταχθεί στην αρνητική λίστα και πληρώνονται 100% από τους
ασθενείς, όπως και τα χαρακτηρισµένα µη συνταγογραφούµενα
φάρµακα, που επίσης πληρώνονται στο 100% από τους ασθενείς. Δεν λέτε τίποτα επίσης για το ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό
συµµετοχής σε κατηγορίες ασθενειών από το 0% στο 10% ή και
στο 25% ή επίσης για την επιβολή του 1 ευρώ ανά συνταγή τίποτα δεν ακούστηκε.
Όλα αυτά παραµένουν σε ισχύ, αναγκάζοντας τους ασθενείς
να πληρώνουν όλο και µεγαλύτερα ποσά για την αγορά φαρµάκων, παρ’ όλο που προωθήθηκαν µέτρα µείωσης των λιανικών
τιµών και τα προηγούµενα χρόνια. Να, πώς στην τελευταία πενταετία ενώ µειώνεται η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, η συµµετοχή του κράτους και των ασφαλιστικών ταµείων κατά 54%
-και εδώ, όµως, είναι η µία αλήθεια ή, αν θέλετε, η µισή αλήθεια
που είπε χθες το βράδυ ο Υπουργός, γιατί δεν είπε την άλλη
µισή-, αυξήθηκε η ιδιωτική, δηλαδή η πληρωµή των ασθενών
κατά 43,1% στο ίδιο διάστηµα.
Έτσι, στην πραγµατικότητα µε το µέτρο της Κυβέρνησης,
όπως και µε τα προηγούµενα µέτρα που πάρθηκαν σ’ αυτό το
θέµα, µπορεί να αφαιρεθεί ένα µικρό µέρος από την υψηλή κερδοφορία της φαρµακοβιοµηχανίας. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι
και οι ασθενείς θα πληρώνουν λιγότερα από πριν. Και σ’ αυτό συνηγορεί το γεγονός του ανεπαρκέστατου κλειστού προϋπολογισµού της δηµόσιας δαπάνης για τα φάρµακα, στον οποίο θα
συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες των εµβολίων, όπως και των
νέων φαρµάκων που θα κυκλοφορήσουν, τα λεγόµενα «ακριβά
φάρµακα», τα οποία σύµφωνα µε το µνηµόνιο, δεν πρέπει να επιβαρύνουν τον κλειστό προϋπολογισµό.
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό –ο οποίος
δεν είναι εδώ τώρα, αλλά προηγουµένως ήταν- τι θα γίνει και τι
θα κάνει η Κυβέρνηση µε το αντιφυµατικό εµβόλιο. Δυο χρόνια
τώρα δεν υπάρχει το αντιφυµατικό εµβόλιο. Έχουµε πλέον ανεµβολίαστα παιδιά έναντι της φυµατίωσης. Τι µέτρα θα πάρετε; Θα
εµβολιαστούν τα παιδιά;
Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση θα πάρει µέτρα περιορισµού της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης αλλά όχι των ιδιω-
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τικών πληρωµών. Και αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε αύξηση
των εισφορών των εργαζοµένων –ήδη έγινε στον κλάδο υγείας
των κύριων και επικουρικών συντάξεων- ή µε αύξηση της συµµετοχής των ασθενών στα αποζηµιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ φάρµακα ή και µε αύξηση των φαρµάκων της αρνητικής λίστας αλλά
και των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγο χρόνο, γιατί µας αιφνιδιάσατε
µε την αλλαγή.
Τέτοιου είδους µέτρα εξυπηρετούν και τους φαρµακοβιοµήχανους, ώστε να µειώσουν ή και να καταργήσουν τα ποσά που
επιστρέφουν µε το claw back, ανάλογα µε το ύψος της υπέρβασης προς τον ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, ο Υπουργός ήταν αποκαλυπτικός χθες το βράδυ, αφού φρόντισε να καθησυχάσει τους
φαρµακοβιοµήχανους, λέγοντας πως η Κυβέρνηση όχι µόνο θα
µεριµνήσει για την ενδεχόµενη χασούρα αλλά µε σειρά µέτρων
και πρωτοβουλιών θα φροντίσει, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω
την κερδοφορία τους µέσω της καινοτοµίας, µέσω της υποβοήθησης των εξαγωγών κ.λπ..
Ακόµα, λοιπόν, και η µείωση που ανακοίνωσε ο Υπουργός
Υγείας, ακόµα και στις προγραµµατικές δηλώσεις, δεν σηµαίνει
ότι θα υλοποιηθεί µε αύξηση των κρατικών δαπανών αλλά µε δεδοµένο τον κλειστό προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, αυτή η δαπάνη,
λοιπόν, θα επιµεριστεί ανάµεσα και στους άλλους ασθενείς. Να,
λοιπόν, και το «διαίρει και βασίλευε» που έχει γίνει η επίσηµη πολιτική της Κυβέρνησης, προκειµένου να συγκαλύψει την ταξικότητα της ασκούµενης πολιτικής, αλλά και να αποπροσανατολίσει
τους εργαζόµενους από την κύρια αιτία, τον αντίπαλό τους, δηλαδή τα µονοπώλια και τους πολιτικούς υπηρέτες τους.
Να γιατί και το ζήτηµα της φαρµακευτικής περίθαλψης για
όλους χωρίς πλαφόν και περικοπές, µε κατάργηση κάθε πληρωµής, χαρατσιών και συµµετοχής, µε κατάργηση των εισφορών
στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταµείων και των λιστών στα
φάρµακα, αποτελεί το πλαίσιο διεκδίκησης του εργατικού κινήµατος και της λαϊκής συµµαχίας στην προοπτική του λαϊκού δρόµου ανάπτυξης µε κοινωνικοποίηση της καπιταλιστικής
βιοµηχανίας, έρευνας και παραγωγής φαρµάκων ως µοναδική
προϋπόθεση, προκειµένου να µετατραπούν από ακριβοπληρωµένα εµπορεύµατα σε κοινωνικά αγαθά.
Κανένας εργαζόµενος, λοιπόν, να µην πέσει στην παγίδα των
κάλπικων προσδοκιών για τις όποιες διορθώσεις, γιατί αυτή η πολιτική δεν διορθώνεται, δεν σηκώνει µερεµέτια, παρά µόνο αντιπαλεύεται και ανατρέπεται µαζί µε τις αιτίες που τη γεννούν.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
καλεί τον λαό να µη δείξει καµµία ανοχή και καµµία αναµονή στην
Κυβέρνηση, παρά να δώσει τη δική του µαχητική, αγωνιστική, ταξική απάντηση απέναντι στην αντιλαϊκή λαίλαπα Κυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-κεφαλαίου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για έξι λεπτά η κ. Παναγιώτα Κοζοµπόλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παρούσα Κυβέρνηση καλείται
να διαχειριστεί τη µεγαλύτερη οικονοµική αλλά και κοινωνική
κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας σε καιρό ειρήνης.
Είναι µία κρίση που είναι αποτέλεσµα της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία σαράντα χρόνια από τις κυβερνήσεις,
από τα κόµµατα που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι µία κρίση, που οφείλεται κατά κύριο
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λόγο στον µεγάλο δανεισµό της χώρας µας σε νόµισµα που δεν
µπορούσε η ίδια να τυπώσει και στις εξασφαλίσεις που δόθηκαν
γι’ αυτόν τον δανεισµό µε την εκχώρηση της εθνικής µας κυριαρχίας.
Άρα η όποια ανάκαµψη της χώρας περνάει µέσα από την ανάκτηση της εθνικής µας κυριαρχίας και την ανάπτυξη. Και τα δύο
είναι σήµερα ζητούµενα και περνούν µέσα από τις «συµπληγάδες» µέτρων και ρυθµίσεων. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η συµφωνία χρηµατοδότησης που υπεγράφη µε τους δανειστές τον
Ιούλιο και έγινε νόµος του κράτους τον Αύγουστο. Εφαρµοστικός νόµος αυτής της συµφωνίας είναι και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που ψηφίζουµε σήµερα, τίποτα περισσότερο, τίποτα
λιγότερο.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιτρέπει την άµεση χρηµατοδότηση της χώρας, αποµακρύνει τον κίνδυνο της εξόδου της
χώρας από το κοινό νόµισµα και συµβάλλει στη δηµιουργία δηµοσιονοµικής σταθερότητας.
Πιο συγκεκριµένα, µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο το φορολογικό σύστηµα γίνεται δικαιότερο, γιατί χωρίς να επιβάλλονται
νέοι φόροι και χωρίς να είναι το νοµοσχέδιο που θα επιφέρει τη
συνολική φορολογική µεταρρύθµιση, γίνεται µε τις παρούσες
διατάξεις ένας εξορθολογισµός των προστίµων, µε αποτέλεσµα
να αυξάνεται η εισπραξιµότητα και να παρέχεται η δυνατότητα
σε µικρές επιχειρήσεις να λύσουν χρόνια προβλήµατα.
Ενισχύεται το θεσµικό πλαίσιο για τη φοροδιαφυγή µε αυστηρότερες ποινές, ανάλογα µε το µέγεθος του εγκλήµατος. Απλοποιείται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, δίνοντας τη
δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσµης συµπληρωµατικής ή τροποποιητικής δήλωσης σε κάθε χρόνο.
Ακόµα, µειώνεται η γραφειοκρατία µε την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δηµοσίων δαπανών, αφού καταργείται ο προληπτικός έλεγχος και παραµένουν µόνο ο προσυµβατικός και ο
κατασταλτικός έλεγχος.
Θεσπίζεται η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για την εκκαθάριση και πληρωµή δηµόσιων δαπανών. Προβλέπεται η συγκέντρωση των οικονοµικών πόρων του δηµοσίου, µε τη δηµιουργία
ενιαίου λογαριασµού του ελληνικού δηµοσίου, διάταξη που θα
συµβάλει στην καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθεσίµων, χωρίς -µετά και από την αποδοχή της τροποποίησης από
τον Υπουργό- να θίγονται τα αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα.
Αναδιαρθρώνονται οι αστικές συγκοινωνίες Αθηνών, µε σκοπό
να γίνουν βιώσιµα και ελκυστικά τα µέσα µαζικής µεταφοράς,
ώστε να γίνουν η πρώτη επιλογή µετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Υπάρχουν
και θετικές διατάξεις για την εξυγίανση του ΟΣΕ.
Τούτων δοθέντων, θεωρώ µεγάλη υποκρισία όλα όσα ακούστηκαν και ακούγονται σ’ αυτήν την Αίθουσα από την Αντιπολίτευση και µάλιστα από τα κόµµατα εκείνα, που από τον
Φεβρουάριο ήδη καλούσαν την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ψηφίσει ό,τι της παρουσίαζαν οι δανειστές, χύνοντας κάθε µέρα
κροκοδείλια δάκρυα και ωρυόµενοι για την δήθεν ζηµιά που υφίσταται η χώρα από την καθυστέρηση της υπογραφής της όποιας
συµφωνίας, από τα κόµµατα που έκαναν συγκεντρώσεις και διαδήλωναν υπέρ της πρότασης Γιούνκερ πριν από το δηµοψήφισµα
και που τώρα κόπτονται, γιατί δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ µετέτρεψε το «όχι»
του ελληνικού λαού σε «ναι», από τα κόµµατα που ψήφισαν τη
Σύµβαση Χρηµατοδότησης στις 14 Αυγούστου, στην οποία περιέχονται όλα όσα προβλέπει το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Τι ακριβώς είχαν κατά νου οι ψηφίσαντες τη δανειακή συµφωνία; Να τη λησµονήσουν αµέσως µετά τη χορήγηση του αιτούµενου δανείου; Η αλήθεια είναι ότι έτσι ακριβώς λειτούργησαν
οι προηγούµενες κυβερνήσεις και γι’ αυτό µας εγκαλούν σήµερα
επειδή εφαρµόζουµε τα συµφωνηθέντα.
Μάλιστα, πολλοί µε επιλεκτική µνήµη, µας κουνούν και το δάχτυλο για τον κίνδυνο παραγραφής της λίστας Λαγκάρντ, εκείνοι
που επί τέσσερα χρόνια είχαν τη λίστα Λαγκάρντ στα συρτάρια
ή έκαναν προσχηµατικούς ελέγχους. Ας µη µιλήσω για τις άλλες
υποθέσεις της διαφθοράς και τις υποθέσεις άλλων λιστών. Εκείνοι που οδήγησαν τη χώρα στην πτώχευση τι ακριβώς προτείνουν;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο ανοίγει
τον δρόµο για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη ρύθµιση των «κόκκινων» δανείων. Και έτσι ανοίγει κι επίσηµα η συζήτηση για την
αποµείωση του χρέους. Ο δρόµος είναι δύσκολος αλλά έχει προοπτική. Και τώρα είναι µια άχαρη περίοδος που λαµβάνονται
µέτρα χωρίς τα όποια θετικά αποτελέσµατα να είναι φανερά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Δεν υπάρχει, όµως, άλλος τρόπος για την επαναπόκτηση της
εθνικής µας κυριαρχίας αν δεν ρυθµίσουµε τις δανειακές µας
υποχρεώσεις, εάν δεν αναπτύξουµε τη χώρα και δεν προτάξουµε
την οικονοµική της ανασυγκρότηση.
Με την εξασφάλιση ΕΣΠΑ µε καλύτερους όρους, µε τα µέτωπα
που ήδη έχουν ανοίξει για την πάταξη της διαφθοράς, µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν
για την ανάπτυξη του δηµοσίου τοµέα, για την ανάταξή του, θα
φανεί ότι εκτός από την εφαρµογή της συµφωνίας που έχουµε
υπογράψει, το παράλληλο σχέδιο που έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ
ξετυλίγεται και έτσι µπορούµε να ελπίσουµε σε καλύτερες µέρες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κοζοµπόλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, άλλο στόχο και σκοπό είχα
αλλά η παρέµβαση του συναδέλφου Θεωνά που πρώτη φορά
έχει εκλεγεί, όπως βλέπω και άλλους δύο συναδέλφους,…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είχε εκλεγεί παλιά Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ως Βουλευτής εννοώ.
Παίρνω, λοιπόν, αφορµή από τη δική του παρέµβαση και ενδεχοµένως «επίθεση» κατά της συναδέλφου Αραµπατζή –και θα
εξηγήσω- διότι ήταν οξυτάτη κατ’ αυτόν σε ό,τι αφορά ορισµένες
αναφορές της.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δυστυχώς δεν βάζουµε
µυαλό. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη µου στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ,διότι και εµείς αλλά και ο ίδιος διήλθα παρόµοιες καταστάσεις ερχόµενος πάρα πολλές φορές σε µία
αντιπαράθεση µε τη συνείδησή µου.
Διότι εκπροσωπούσα έναν µεγάλο κλάδο επί χρόνια ολάκερα
και µού επιβλήθηκε ή επιβλήθηκε αναγκαστικά–όπως θέλει να το
εκλάβει κανείς- µία κατάσταση κατά το µεσοπρόθεσµο την περίοδο του 2012, όσον αφορά µέτρα για τα οποία έκανα πολλούς
αγώνες, έτσι ώστε θεσµικά να υπάρξουν σε ένα σκληρά εργασιακό χώρο. Δυστυχώς αναγκαστήκαµε κάτω από συγκεκριµένες
καταστάσεις είτε θετικά µέτρα να αρθούν είτε –αν θέλετε- πάρα
πολλές φορές να µετριαστούν και να δυσκολέψουν το εργασιακό
και ασφαλιστικό καθεστώς αυτών των σκληρά εργαζοµένων -και
εννοώ των εργαζοµένων στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα
Ασφαλείας. Για αυτό εκφράζω την αλληλεγγύη µου. Σας εύχοµαι
κουράγιο.
Όµως θα περίµενα, αγαπητέ συνάδελφε Θεωνά, και θα είχε
µία ουσία και αξία και ειλικρινά θα αισθανόµουν και ο ίδιος κάπως
πιο ανάλαφρα, αν υπήρχε µία αυτοκριτική από πλευρά σας, του
Πρωθυπουργού και των συναδέλφων που ήταν κατά την προηγούµενη κοινοβουλευτική θητεία, όπου ακούσαµε τα µύρια όσα,
πράγµατα πάρα πολύ βαριά, και ήµασταν αναγκασµένοι, όχι ο
ίδιος αλλά πάρα πολλοί συνάδελφοί µου να κρύβονται και να µην
µπορούν να πατήσουν στους νοµούς τους. Διότι ήσασταν από
τους «πρωτεργάτες» που δηµιουργούσατε όλο εκείνο το κλίµα
όχι µόνο εκτός του Κοινοβουλίου, αλλά -αν θέλετε- ακόµη και σε
µικρά γεωγραφικά µέρη της χώρας όπου η κατάσταση ήταν πολύ
οδυνηρή.
Πάντα σε κάθε νοµοσχέδιο κατά την προηγούµενη κοινοβουλευτική µου θητεία εξέφραζα την ευχή να υπάρξει µία συνεννόηση µεταξύ µας, διότι τα πράγµατα είναι δύσκολα. Σήµερα, ως
Κυβέρνηση πλέον -και εννοώ το προηγούµενο επτάµηνο- γευτήκατε και εσείς από µέσα όλο αυτό το οποίο µας επιβάλλεται –
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όπως θέλετε να το ονοµάσετε, όποια ονοµασία κι αν εσείς θέλετε
να δώσετε- από πλευράς των δανειστών, των τοκογλύφων,
αυτών των εκµεταλλευτών της πατρίδας κ.λπ., όπως οι ίδιοι αναφέρατε πάρα πολλές φορές.
Ο κύκλος αυτός ο µεταπολιτευτικός κλείνει είτε µας αρέσει
είτε δεν µας αρέσει. Όµως αυτός δυστυχώς θα είναι και το κύκνειο άσµα αυτής της Αριστεράς µ’ αυτήν την αντίληψη και µε
τον τρόπο που αντιµετωπίζει όλα αυτά τα ζητήµατα. Από τη δική
µας πλευρά, από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας, προεκλογικά
ζητήθηκε µια συµπόρευση. Συγκεκριµένα είναι τα πράγµατα, συνάδελφοι. Έχουµε ένα πρόγραµµα τριών ετών. Αν θέλετε, είναι
συγκεκριµένο το µενού. Τώρα αν το διανθίσετε µε κάτι διαφορετικό, η ουσία δεν αλλάζει. Εποµένως, έχει µεγάλη σηµασία και
είναι άλλο το να είναι εκατόν πενήντα πέντε Βουλευτές και ενδεχοµένως σε λίγο εκατόν πενήντα τέσσερα ή εκατόν πενήντα
τρεις –θα τα ζήσουµε όλα αυτά- και άλλο είναι το να υπάρχει ένα
σύνολο κοµµάτων µε αυτόν τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό και
κοινά να επιδιώκουν να βελτιώσουν ζητήµατα που µας επιβάλλονται απέξω.
Οι δανειστές σάς επέλεξαν συγκεκριµένα, γιατί αυτού του είδους τα µέτρα δεν θα µπορούσε να τα πάρει η Νέα Δηµοκρατία.
Άλλωστε και οι Βουλευτές της και ο ίδιος ο οµιλών –πάντα σε ό,τι
µε αφορά οφείλω να κάνω την αναφορά- φτάσαµε οριακά. Ήταν
επόµενο ότι οποιαδήποτε άλλα µέτρα δεν ήταν δυνατόν να περάσουν.
Επιλεγήκατε, λοιπόν και δυστυχώς η Αριστερά έρχεται να
πάρει –και πάντα συµβαίνει αυτό- τα πιο αντικοινωνικά, τα πιο αντεργατικά µέτρα. Τα παίρνετε εσείς µε τον τρόπο που τα παίρνετε και έρχεστε και κουνάτε και το δάχτυλο πάλι και σήµερα.
Νοµίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει µια µεταµέλεια, µια συγγνώµη, έτσι ώστε κοινά να δουλέψουµε, γιατί όλες οι άλλες
χώρες το έχουν καταφέρει. Η µόνη χώρα που έµεινε είµαστε
εµείς, που συνεχίζουµε αυτού του είδους τις αντεγκλήσεις χωρίς
περιεχόµενο.
Ελπίζω ότι θα υπάρξει µια συνέχεια από την πλευρά σας της
µεταµέλειας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε. Αυτό
πιστεύω ότι ζητάει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία επιζητά, αυτό διότι όλοι µας δουλεύουµε για τους φασίστες -είτε το
θέλετε είτε δεν το θέλετε αυτή είναι η πραγµατικότητα- αν συνεχίσουµε κατ’ αυτόν τον τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να µείνω σε ένα ζήτηµα. Θα ήθελα να µείνω σε αυτό το
ζήτηµα, για εκείνους τους ανθρώπους που νυχθηµερόν διασφαλίζουν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια αυτής της χώρας και ηµών
των ιδίων. Από εδώ που θα βγείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, τον
αστυνοµικό θα βρείτε να σας διασφαλίσει εσάς, την οικογένειά
σας και την ελληνική κοινωνία. Δεν µπορείτε να έρχεστε σήµερα
να φέρνετε αυτού του είδους τη διάταξη µοναδικά µόνο γι’ αυτούς και µάλιστα µε µια αναδροµή σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα. Κάναµε µεγάλη προσπάθεια. Δώσατε το
χρόνο κι εσείς -και καλά κάνετε- έτσι ώστε να έχουν το χρόνο σε
ό,τι αφορά στις µελέτες για να δηµιουργήσουν τα επαγγελµατικά
τους ταµεία. Δεν είναι δυνατόν σήµερα να έρχεστε µε έναν αναδροµικό τρόπο να τους τα παίρνετε πίσω, να βάζετε χέρι στον
κουµπαρά τους. Γιατί αυτός είναι ο αποκλειστικός στόχος και
σκοπός: Τα 270 εκατοµµύρια που έχουν τα ταµεία τους, έτσι
ώστε να ενισχύσουν αυτό που εσείς κατά την άποψή σας νοµίζετε ότι θα µπορέσετε να εκµεταλλευθείτε και κατ’ εµέ να δηµεύσετε ή να κλέψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κυριαζίδη,
συντοµεύετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εγώ θα ήθελα να µείνω στην αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Και µ’ αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 221, αυτό που ισχύει δηλαδή και καταργείται, πρέπει
να αποσυρθεί. Δεν είναι απλώς αντιασφαλιστικό. Είναι βαθύτατα
αντιδηµοκρατικό. Για µια ακόµα φορά περιλαµβάνει αντισυνταγµατικές διατάξεις. Το άρθρο αυτό ακυρώνει συσσωρευµένα
ασφαλιστικά δικαιώµατα και περιορίζει την ελευθερία επιλογής
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των ασφαλισµένων των Σωµάτων Ασφαλείας. «Αυτό που προωθούσε η κυβέρνηση» -εννοούσε τη Νέα Δηµοκρατία- «δεν λέγεται εξυγίανση της κοινωνικής ασφάλισης. Λέγεται εξαφάνιση
της κοινωνικής ασφάλισης». Αυτό σήµερα, συνάδελφοι, πετυχαίνετε µ’ αυτήν τη ρύθµιση. Έχει κατατεθεί από πλευράς µας τροπολογία, προκειµένου να περισώσουµε τουλάχιστον την
αξιοπρέπειά µας έναντι αυτού που θα συναντήσουµε µόλις
βγούµε απ’ αυτήν την πόρτα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Δελής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γνωρίζετε βέβαια πολύ καλά –
και ο κόσµος ακόµα περισσότερο- ότι η µηχανή της αντιλαϊκής
πολιτικής, λειτουργεί πια µε τρεις κινητήρες, τα τρία µνηµόνια.
Παιδί του τρίτου µνηµονίου είναι και το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε και κάθε του λέξη και γραµµή, υπηρετεί τις ανάγκες των
επιχειρηµατικών οµίλων και της καπιταλιστικής ανάκαµψης. Ως
τέτοιο επιτίθεται στο πενιχρό εισόδηµα και τα εναποµείναντα δικαιώµατα των εργαζοµένων και, φυσικά, συνεχίζει και κλιµακώνει
την αντιλαϊκή επίθεση. Ταυτόχρονα, προαναγγέλλει τα επόµενα
αντιλαϊκά µέτρα στα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα.
Επιβεβαιώνει έτσι η Κυβέρνηση, τη γνωστή ρήση του Agnelli
της FIAT, για το πόσο χρήσιµη είναι κάποιες φορές εκείνη η Αριστερά που διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του κεφαλαίου καλύτερα
από τη Δεξιά.
Το µοτίβο της κυβερνητικής προπαγάνδας που ακούµε κι εδώ
µέσα, κινείται βασικά σε δύο άξονες. Λέτε «Εντάξει, υπάρχουν
κάποιες αδικίες στα µέτρα. Όµως, τι να κάνουµε, βρε παιδιά;
Αποφύγαµε τα χειρότερα και τώρα προέχει η αξιολόγηση, για να
ανοίξει η χρηµατοδότηση. Αφήστε που ξεκινά µετά και η συζήτηση για το χρέος».
Δεν πήρατε µόνο την κυβερνητική καρέκλα από τους προηγούµενους. Πήρατε και τα επιχειρήµατά τους. Μήπως τα εκατοµµύρια που δανείζουν οι δανειστές –«τα αρπακτικά», όπως λέγατε
κάποτε- θα τα δώσετε στο λαϊκό εισόδηµα; Θυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το µνηµόνιο που ψηφίσατε όλοι µαζί, προβλέπεται ότι
για την εκταµίευση κάθε δόσης, απαιτούνται και νέα µέτρα που
θα αφαιρούν εισόδηµα από τις λαϊκές οικογένειες. Μήπως,
άραγε, η όποια διευθέτηση του χρέους θα ωφελήσει σε τίποτα
το λαό, τους νέους που αγωνιούν για ένα µεροκάµατο; Μα, εσείς
τώρα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο µονιµοποιείτε την αρπαγή των αποθεµατικών δήµων, νοσοκοµείων, πανεπιστηµίων, για να πληρώνετε τους δανειστές στο ακέραιο και στο διηνεκές.
Ο δεύτερος άξονας της κυβερνητικής προπαγάνδας, είναι εξίσου παραπλανητικός και επικίνδυνος. Λέτε στο λαό «Κάντε υποµονή, καθίστε φρόνιµα. Παραλάβαµε καµένη γη. Παίρνουµε
σκληρά µέτρα αλλά θα κάνουµε διορθωτικές κινήσεις. Συνεχίζουµε τη διαπραγµάτευση. Συγκρουόµαστε για να µειωθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις και στο κάτω-κάτω διαθέτουµε και το άλλοθι, δηλαδή την ταµπέλα της κοινωνικής ευαισθησίας».
Συνεχίζετε απτόητοι να καλλιεργείτε αυταπάτες. Θέλετε να
κερδίσετε χρόνο και να αποσπάσετε τη λαϊκή ανοχή και τη συναίνεση στα βάρβαρα µέτρα που παίρνετε.
Αλήθεια, για ποια σύγκρουση µας µιλάτε; Με το µόνο που συγκρούεστε είναι µε το λαό και, µάλιστα, µετωπικά, µε θύµατα τα
δικαιώµατα και τις κατακτήσεις του. Το µαρτυρούν οι άγριες περικοπές που συνεχίζονται στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση, στις συντάξεις, για να στηριχθεί η
ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων,
αυτή η ιερή αγελάδα του συστήµατος.
Το µαρτυρά, επίσης, η τραγική κατάσταση στο χώρο της ειδικής αγωγής και ο Γολγοθάς των οικογενειών που έχουν παιδιά
µε αναπηρία. Στάχτη πετάτε στα µάτια του κόσµου. Υπνωτικό του
δίνετε, όταν του µιλάτε για δήθεν διορθωτικές κινήσεις για να
µην αντιδρά στην πολιτική σας. Τι θα διορθώσετε, δηλαδή; Τον
καπιταλισµό; Θα τον κάνετε πιο ανθρώπινο; Μήπως θα επαναφέρετε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που τα ανεβάζετε στα
εξήντα επτά έτη και βάλε; Μήπως θα αποκαταστήσετε τις συν-
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τάξεις που κατακρεουργείτε; Θα καταργήσετε τη φορολεηλασία
των φτωχών αγροτών και των αυτοαπασχολούµενων ή µήπως θα
φορολογήσετε το µεγάλο κεφάλαιο, του οποίου τις προκλητικές
φοροαπαλλαγές συνεχίζετε και µ’ αυτό το νοµοσχέδιο;
Μα, η πολιτική σας δεν είναι κάποιο λάθος, όπως υπονοείτε.
Είναι η γενική πολιτική που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι τα προαποφασισµένα µέτρα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, που προχωρούν παντού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Όσο για την ταµπέλα που λέγαµε,
το άλλοθι της κοινωνικής ευαισθησίας που προβάλλετε από το
Γενάρη και δώθε, ξεθώριασε και αράχνιασε πια. Με την ψήφιση
δε του τρίτου µνηµονίου έγινε κοµµάτια και θρύψαλά.
Εκτός από τα υπόλοιπα αντιλαϊκά µέτρα, είναι και αυτός ο αυτόµατος κόφτης των κοινωνικών δαπανών που ενεργοποιείται µε
το πολυνοµοσχέδιο και αφορά σε βασικές λαϊκές ανάγκες. Και
αυτό δεν σας επιτρέπει να την επικαλείστε αυτήν την ευαισθησία.
Η µόνη ευαισθησία που δείχνετε είναι απέναντι στο κεφάλαιο,
δίνοντάς του νέα προνόµια και χώρο για τη συγκέντρωσή του,
θερίζοντας τους µικρούς από την αγορά. Αυτό δεν είναι ο ΕΝΦΙΑ
για τους µικρούς του τουρισµού και η απαλλαγή των µεγαλοξενοδόχων;
Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για παθητική αναµονή ούτε καιρός
για αυταπάτες και απατηλές προσδοκίες διορθώσεων τάχα
αυτής της πολιτικής. Αυτή η πολιτική ούτε διορθώνεται ούτε µερεµετίζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μια πρέπει να είναι η επιλογή του λαού. Με την κοινωνική του
συµµαχία και τον αγώνα του να την αντιπαλέψει, να τη δυσκολέψει, µε στόχο να την ανατρέψει και αυτήν και τις αιτίες που την
γεννούν.
Τα συλλαλητήρια των ταξικών δυνάµεων σήµερα και στις 22
του µήνα, η πανεργατική απεργία στις 12 του Νοέµβρη, δείχνουν
τον δρόµο για τον λαό. Εµείς θα είµαστε µαζί του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γρηγοράκος Λεωνίδας από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δηµοκρατική Συµπαράταξη; ΠΑΣΟΚ
δεν ήσουν;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εγώ, αγαπητέ Θανάση, είµαι υπέρ
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Προσχωρείτε στο νέο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Καλησπέρα σας.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, κυρίες και κύριοι, πού
είναι ο φίλος µου ο Σάκης; Χάσαµε τον Σάκη!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθαν οι δήµοι.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ο Σάκης είναι συµφοιτητής µου
από το πανεπιστήµιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µιλήσετε µετά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι, ήθελα να του µιλήσω για
αυτά που είπε χθες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κάντε ένα ραντεβού.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Βρε, τον Σάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Επώνυµο; Ποιος Σάκης;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ο Σάκης ο Παπαδόπουλος, ο συµφοιτητής µου από το πανεπιστήµιο. Είµαστε φίλοι. Ένα χρόνο
µεγαλύτερος είναι ο Σάκης αλλά εντάξει είµαστε όλα τα χρόνια
µαζί και φίλοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Συµφοιτητές ήσασταν;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Γνωριζόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γρηγοράκο,
καλό είναι χωρίς τον Σάκη να συνεχίσετε την οµιλία σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Μα, αυτά που είπε ο Σάκης εχθές
δεν τα πιστεύω. Δεν περίµενα τον Σάκη να τα πει αυτά. Γι’ αυτό
ήθελα να δω τον Σάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε την τοποθέτηση σας χωρίς να…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ήθελα να δω τον Σάκη να µου µι-
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λάει για αυτά. Και να του πω, «Βρε Σάκη µου, πώς τα είπες εσύ
αυτά;»
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Όταν είναι παρών να τα πείτε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εγώ πιστεύω, λοιπόν, ότι ο Σάκης
δεν τα πίστευε αυτά που είπε χθες. Και δεν πιστεύω ότι αυτά που
είπε ο Σάκης ήταν προϊόν µιας σκληρής διαπραγµάτευσης.
Στα δικά µου µάτια, λοιπόν, αλλά και όλου του ελληνικού λαού,
η κατάληξη της διαπραγµάτευσης έχει περισσότερο την εικόνα
µιας άνευ όρων παράδοσης. Δεν είσαστε εσείς που ξέραµε και
που ακούγαµε τα προηγούµενα πέντε χρόνια. Είσαστε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι µεταλλαγµένο. Εδώ ταιριάζει η
φράση, «Που ήσουνα νιότη που’ λεγες ότι θα γινόµουν άλλος».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι για εσάς ή για
εµάς;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Για εσάς. Για εσάς.
Πέντε χρόνια τράβηξα Γολγοθά. Τα πήρα στην πλάτη µου.
Ήρθε η ώρα κάποιοι άλλοι να πάρουν αυτά και να πουν πολλά
ψέµατα ακόµη.
Με τα σηµερινά µέτρα, λοιπόν, φέρνετε τα πάνω - κάτω. Δεν
σας γνωρίζω. Επέρχονται τόσες ριζικές αλλαγές στα θεµελιώδη
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα όλων των ασφαλισµένων, που αν
ήταν εδώ οι πρώην φίλοι σας, ο Στρατούλης και κάτι Ρωµανιάδες
που βγαίναν σε κάτι πρωινάδικα, πιστεύω ότι θα κάναν χαρακίρι.
Δεν είναι, όµως, εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν χαίρεστε;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Φυσικά, το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ελλάδος χρειάζεται µεταρρύθµιση. Δεν είµαστε απέναντι σε αυτό και δεν µπορεί κανείς να πει ότι είναι βιώσιµο.
Εµείς, όµως, αν θυµάµαι καλά, τον Γενάρη είχαµε πει ότι δεν θα
υπάρξουν µειώσεις στους µισθούς και στις συντάξεις. Θα αποδεχτούµε, λοιπόν, µείωση στις συντάξεις, κατάργηση του ΕΚΑΣ
και εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων, όπως η Κυβέρνηση
αυτή εισηγείται; Δεν νοµίζω κανείς από εµάς αυτό να το πιστεύει,
διότι απλούστατα εµείς κατεβήκαµε στις εκλογές µε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Καταργείται µε αυτό, το σηµερινό, και µου κάνει εντύπωση
πως θα βγείτε στους δρόµους. Εµάς τότε µας πετάγατε πορτοκάλια, λεµόνια, γιαούρτια. Ήσασταν απέξω τότε. Τώρα είσαστε
εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν βγαίνετε στον δρόµο
και εσείς;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Αφήστε µε να µιλήσω.
Είσαστε εδώ. Οι απέξω αυτοί που φώναζαν, «Να καεί, να καεί…
» κ.λπ., δεν υπάρχουν πια, γιατί είναι εδώ µέσα.
Καταργείτε, λοιπόν, όλες τις ευεργετικές διατάξεις που είχε
κάνει ο Λοβέρδος και όλοι οι άλλοι οι προηγούµενοι Υπουργοί.
Καιρός, λοιπόν, να καταλάβετε ότι βρισκόµαστε σε µια νέα, διαφορετική πραγµατικότητα, την οποία οι ίδιοι έχετε δηµιουργήσει.
Οι δραχµιστές και αυτοί που ήταν έξω, αυτοί που πήγαιναν στο
Νοµισµατοκοπείο, µε hackers στα ΑΦΜ, δεν είναι µόνο εκτός της
κυβερνητικής παράταξης αλλά ευτυχώς είναι και εκτός Βουλής.
Τι άγιες ώρες και τι ωραία περνάει η Βουλή µε την ηρεµία που
διαθέτετε, κύριε Πρόεδρε. Επιλογή δική σας ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αναφέρεστε σε
εµένα προσωπικά τώρα ή γενικά λόγω της κατάστασης;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Σας λέω ότι
είστε ήρεµος και περνάµε καλά τώρα. Κάποτε περνούσαµε πολύ
άσχηµα εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, δεν νοµίζω ότι
ήταν θέµα Προεδρείου η αναστάτωση η οποία προκαλούταν στη
Βουλή.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, ότι συµµετείχατε σε ένα Προεδρείο της προηγούµενης κυβέρνησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κύριε
Γρηγοράκο, συνεχίστε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: … το οποίο δεν ήταν αγαπητό
στην Κυβέρνηση, δεν ήταν αγαπητό στην Αντιπολίτευση, δεν
ήταν αγαπητό στο Κοινοβούλιο; Δεν ήσασταν συµµέτοχος; Δεν
συµµετείχαµε µαζί και δεν βλέπαµε τι γινόταν; Το Προεδρείο και
η Βουλή είχε αλλάξει ώρα όπως άλλαξε η Βόρειος Κορέα. Ο κύ-
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ριος στη Βόρεια Κορέα άλλαξε την ώρα της χώρας του, την
έκανε τη νύχτα. Και το Προεδρείο της Βουλής είχε αλλάξει την
ώρα του Κοινοβουλίου. Το είχε κάνει τη νύχτα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το προηγούµενο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Το προηγούµενο λέω. Αυτό λέω
στον κύριο Πρόεδρο, γιατί ήταν και στο προηγούµενο Προεδρείο.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πέραν του πρώτου επταµήνου, δεν
µας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας αυτή η Κυβέρνηση. Ο κύριος
Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που δεν βρίσκεται αντιµέτωπος µε µία ανεύθυνη και δηµαγωγική Αντιπολίτευση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Θεωνά, αφήστε να τα ακούσετε και λίγο. Μας τα λέγατε εσείς. Δεν θα ακούσετε κι εµάς καθόλου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ακούω. Σας παρακολουθώ µε προσοχή.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εµείς, λοιπόν, τα προηγούµενα
χρόνια, πέντε χρόνια, «τρώγαµε» συνέχεια ένα «όχι», ένα δηµαγωγικό «όχι», ένα ανεύθυνο «όχι». Εµείς, λοιπόν, είµαστε µια Αντιπολίτευση υπεύθυνη. Δεν είµαστε πρωταγωνιστές του
λαϊκισµού.
Θα κριθεί, λοιπόν, η ικανότητά σας. Η εικόνα ίδια και διπλά
στον έτερο πυλώνα του κοινωνικού κράτος, τα νοσοκοµεία. Όλες
οι µονάδες εντατικής θεραπείας κλειστές. Τις έκλεισαν προχθές.
Τις άνοιξαν ξανά. Κατάλαβαν τα λάθη που έκαναν. Αµφιθυµίες
από δω από εκεί. Απέλυσαν τους νοσηλευτές των µονάδων. Τους
πήραν ξανά πίσω. Δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του.
Το επίδοµα για το πετρέλαιο µάλλον δεν θα το δώσετε. Ένα
στα πέντε νοικοκυριά δεν έχει κανέναν εργαζόµενο, ενώ περίπου
τρία εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο σύστηµα
υγείας.
Η οικονοµικά πληγωµένη Ελλάδα έχει ακόµα δρόµο για την
ανάκαµψη, την οποία εσείς επαγγέλλεστε. Και είδαµε χθες το
βράδυ τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να µιλάει στα κανάλια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μην απολαµβάνετε, λοιπόν, τις δάφνες σας. Δεν αλλάξατε τα
κακώς κείµενα. Δυστυχώς, τα κάνατε χειρότερα. Από τώρα πια
καταλαβαίνετε εσείς και οι ΑΝΕΛ ότι στα υπουργικά έδρανα, που
τα έχετε καταλάβει, φαίνονται διαφορετικά τα πράγµατα, γιατί
όσοι δεν χωρούν εκεί, στοιβάζονται σε θέσεις γενικών γραµµατέων, στο κράτος, ειδικοί γραµµατείς. Διότι, όπως είπαµε, η Ελλάδα άλλαξε και πλέον δίνει τον αγώνα από τα νέα µετερίζια. Οι
µεγάλοι λαϊκοί αγωνιστές!
Βέβαια, άλλαξαν και οι στόχοι του αγώνα. Η κ. Μέρκελ τώρα
είναι φίλη σας. Ο επάρατος Σόιµπλε πρέπει να υπάρχει, γιατί
πρέπει να υπάρχει πάντα για εσάς ένας εχθρός. Ο «Ολαντρέου»
που θα έρθει µεθαύριο και θα τον τιµήσετε, είναι ο Αλιέντε της
Ευρώπης. Οι Αµερικανοί, «οι πρώτοι φονιάδες των λαών», είναι
οι καλύτεροι σας φίλοι. Τα µνηµόνια τα σκίσατε αλλά πρώτα τα
εφαρµόζετε και καλύτερα από τους προηγούµενους. Έτσι δεν
θέλετε να λέτε;
Η Ελλάδα, λοιπόν, άλλαξε. Η Ελλάδα της κοινωνικής γενοκτονίας, όπως λέγατε, και της ανθρωπιστικής καταστροφής τρώει
γεµιστά, δεν υπάρχει πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση και όλοι οι
φίλοι του λαού στην εξουσία, διότι έφυγαν από τις πλατείες και
είναι εδώ µέσα. Χιλιάδες τόνοι τοξικού µίσους και κοινωνικού φανατισµού που χρησιµοποιήθηκαν σαν κανονικά οχήµατα προπαγάνδας εναντίον δικαίων και αδίκων, ξεχάστηκαν. Έχετε ευθύνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γρηγοράκο,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάτε για κοινωνικό κράτος, χωρίς να έχετε πραγµατική εικόνα της Ελλάδος. Το ίδιο, βέβαια, θα µπορούσα να πω για τα
επερχόµενα αδιέξοδα στο χώρο της δηµόσιας υγείας και της ευρύτερης πρόνοιας. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται µε τις συντάξεις
κάθε µέρα και µε τα ΚΕΠΑ.
Όλα αυτά γίνονται ακόµα πιο πολύπλοκα, αν σε αυτό το περιβάλλον προσθέσουµε και τη σοβαρή κοινωνική αλλαγή που έχει
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προκαλέσει το µεταναστευτικό και το προσφυγικό.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η «δεύτερη φορά Αριστερά» έχει χάσει πια το ηθικό πλεονέκτηµα. Όποια ρήγµατα
υπάρξουν, θα καταστήσουν το Κυβερνητικό σχήµα των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ έωλο. Δεν µπορεί να είσαι Υπουργός µιας κυβέρνησης και
επί τρεις µέρες να κρύβεσαι. Αυτά δεν γινόντουσαν ούτε πάλαι
ποτέ!
Δεν µπορεί να βγαίνει αυτή η επιτροπή για το ασφαλιστικό και
να φέρνει µεγάλες µνήµες από το παρελθόν, που έχουν ξεπεραστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοί, είναι πλέον ευθύνη για όλους
µας, για τα πολιτικά κόµµατα και τους πολιτικούς. Πρέπει να πάρουµε τις µεγάλες αποφάσεις. Για εσάς, όµως, «πρώτα βγαίνει
η ψυχή και µετά το χούι». Γιατί απ’ ό,τι φαίνεται οι νοοτροπίες
σας δεν αλλάζουν, ακόµα κι αν πρόκειται για το δεύτερο γύρο
µιας δήθεν Κυβέρνησης αριστεράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γρηγοράκο,
εδώ θα πρέπει να σταµατήσετε τώρα. Φτάσατε ήδη τα εννέα
λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και ο λαός σας έδωσε
µια δεύτερη ευκαιρία σας λέµε: «Επιτέλους, δουλέψτε. Οι καιροί
ου µενετοί».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Δαβάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
κλίµα το οποίο επικρατεί στην Αίθουσα του Βουλευτηρίου τις τελευταίες µέρες, είναι ένα κλίµα αναπόφευκτα ιστορικής µνήµης.
Είναι ένα κλίµα το οποίο µας εξαναγκάζει όλους να θυµηθούµε
τι γινόταν πριν πέντε, έξι χρόνια σε αυτήν την Αίθουσα και εν
πάση περιπτώσει, να δούµε τους τρόπους, τις µεθόδους και τους
όρους µε τους οποίους η αριστερή Κυβέρνηση ανελίχθη στην
εξουσία.
Στις 25 Νοεµβρίου του 2014, ο Υπουργός Οικονοµίας ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος µάλιστα δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω,
αναφερόµενος προς τη Νέα Δηµοκρατία, ανέφερε επί λέξει: «Δεν
έχετε την αίσθηση του επείγοντος. Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις και νέες αναλύσεις». Αυτά τα έλεγε, αναφερόµενος στην οικονοµική κατάσταση και στην οικονοµική πολιτική της κυβερνήσεως Σαµαρά. Και συνεχίζει: «Είσαστε σαν το χαµστεράκι». Για
τους ελληνοµαθείς είναι το γνωστό πειραµατόζωο, το χάµστερ,
το ποντικάκι, το οποίο τρέχει στη ρόδα και βρίσκεται συνέχεια
στο ίδιο σηµείο. Και καταλήγει: «Έχετε έλλειψη της αίσθησης
του επείγοντος».
Η ιστορία και θα έλεγα η Νέµεσις, τα έφερε έτσι που η Κυβέρνηση αυτή, µέλος της οποίας είναι και ο κ. Τσακαλώτος, µετά
από λίγο καιρό και µε το γνωστό εκβιασµό, που δυστυχώς έχει
βρεθεί το Σύνταγµα σε αυτήν την άσχηµη θέση, διελύθη η
Βουλή, πήγαµε σε εκλογές και έγινε Κυβέρνηση.
Και φαίνεται πλέον ότι χρειαζόντουσαν οκτώ, εννιά µήνες για
να δούµε την αίσθηση του επείγοντος που έχει αυτή η Κυβέρνηση και να πληρώσουµε ένα «πανωπροίκι», που λένε στο χωριό
µου, περίπου 100 δισεκατοµµύρια επιπλέον, για τα «δίδακτρα»
αυτής της αριστερής Κυβέρνησης.
Είστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η επιτοµή της πολιτικής µετάλλαξης.
Μιλάτε για το παλιό και το νέο, το οποίο διεδέχθη τους µνηµονιακούς και τους αντιµνηµονιακούς, όταν τα εικοσιένα από τα
όσα µέλη έχει το Υπουργικό σας Συµβούλιο, αποτελούν επίλεκτα
στελέχη των προηγουµένων µερκελικών ή παλαιών κυβερνήσεων
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Τσιρώνης εστήριξε την ρητορική του πάνω στο δίπολο
ηθικό πλεονέκτηµα κ.λπ., Άκουσον-άκουσον, στη Βουλή των Ελλήνων του 2015 να µιλάµε µεταξύ µας περί ηθικών πλεονεκτηµάτων.
Η έννοια της ηθικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µία
ευρεία έννοια για όλους. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για την
ηθική από την αρχαιότητα, από τα «Ηθικά Νικοµάχεια» µέχρι τις
µέρες µας. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά εσείς, απευθυνόµενοι σε εµάς, µιλώντας για την ηθική.
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Εν πάση περιπτώσει, το όποιο ηθικό πλεονέκτηµα είχατε, το
έχετε απεµπολήσει µε την εν γένει πολιτική σας σταδιοδροµία
και πρακτική.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Τσιρώνης, µιλώντας για τον ΕΝΦΙΑ, προς
εµάς: «Τον ΕΝΦΙΑ τον φέρατε εσείς. Γιατί µιλάτε τώρα;» Και το
είπε λες και ο κ. Τσιρώνης δεν είναι Υπουργός µιας εκλεγµένης
Κυβέρνησης, δεν είναι Υπουργός µιας Κυβέρνησης η οποία επικαλέστηκε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Το λέµε για πολλοστή
φορά, γιατί πρέπει να τα λέµε αυτά. Μου θυµίζει παλιό «ΕΟΚ και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» που φτάσαµε στο σηµείο να ντρεπόµαστε να λέµε ποιοι ήταν υπέρ αυτής της ευρωπαϊκής προοπτικής,
ποιοι την υπερασπίστηκαν, ποιοι όχι και γιατί σήµερα εσείς δεν
το αλλάζετε. Μας λέει, µάλιστα, «Μιλάτε για λιγότερο κράτος…
» -έτσι είπε ο κ. Τσιρώνης- που σηµαίνει λιγότερα σχολειά, λιγότερα νοσοκοµεία».
Εµείς, κύριοι της Αριστεράς, δεν µιλάµε για λιγότερο κράτος
µόνο. Μιλάµε για λιγότερο κακό κράτος. Μιλάµε, δηλαδή, για διευθυντή στην Παθολογική της Σπάρτης που εδώ και ένα χρόνο
δεν υπάρχει και έγινε επί δική σας Κυβερνήσεως. Μιλάµε για ένα
ΕΚΑΒ, το οποίο είχε δροµολογηθεί, επί παραδείγµατι, πρόσφατα
να είναι αρτιµελές και σωστό. Και, δυστυχώς, εχθές το µεσηµέρι
στους Μολάους της Λακωνίας ένα σοβαρό ατύχηµα δεν διακοµίστηκε µε το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν µία ώρα από τους Μολάους,
ενώ έπρεπε να υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην περιοχή
αυτή. Μύδρους θα λέγατε εάν ήταν κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και των µερκελιστών σε άλλη περίπτωση. Και φτάσαµε
στο σηµείο ο συγκεκριµένος Έλληνας πολίτης να διακοµίζεται
για µία ακόµη φορά µε αγροτικό αυτοκίνητο.
Αυτό το κακό κράτος θέλουµε εµείς να καταργήσουµε, του
οποίου εσείς είσαστε υπέρµαχοι, σύµµαχοι τόσα χρόνια.
Ο κ. Θεωνάς –ο οποίος παρίσταται- αναφέρθηκε στην οµιλία
του για προτεστάντες και για τη συµµαχία του Νότου. Κύριε
Θεωνά, µην έχετε αυτές τις –θα έλεγα- εµµονές. Οι προτεστάντες επί πέντε χρόνια συντηρούν τον ελληνικό λαό µε το υστέρηµά των λαών τους. Υπάρχουν -όπως ξέρετε- και οι διαµαρτυρόµενοι, οι οποίοι επί πολλά χρόνια κατέρρεαν και, θα έλεγα, συνέρρεαν στις πλατείες, των οποίων οι ηγήτορες σήµερα είναι
Υπουργοί, επίλεκτα µέλη αυτής της Κυβερνήσεως και οι οποίοι
ήταν και αυτοί διαµαρτυρόµενοι.
Πρέπει να καταλάβουµε ότι αυτήν τη στιγµή ότι η συµµαχία
του Νότου, την οποία επικαλεστήκατε εσείς και η οποία θα άλλαζε τον κεντρικό άξονα της Ευρώπης, είναι µόνο µια µεγάλη
ιδέα της Αριστεράς, µία από τις µεγάλες χρεοκοπηµένες ιδέες
της Αριστεράς.
Δεν ξέρω εάν έχετε κάποια σχέση µε τον Θεωνά του ΚΚΕ. Θυµάµαι τον συνάδελφο του ΚΚΕ, τον κ. Θεωνά, ο οποίος επί πολλά
χρόνια µιλούσε µε την άλλη ρητορική.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ο ίδιος είµαι! Ο ίδιος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Υπολήπτοµαι τους συναδέλφους του
ΚΚΕ για την εµµονή στις θέσεις τους και τις απόψεις τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε µισό λεπτό, θα
ήταν πιο αποδεκτό, κύριε Δαβάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Επίσης, µιλάτε για επιστροφή στην
κανονικότητα. Ποια κανονικότητα; Την κανονικότητα την οποία
υπονοµεύσατε µε τη ρητορική σας αντιµαχόµενοι την πραγµατικότητα για να γίνετε Κυβέρνηση;
Θέλω να πω ένα και µόνο. Στην περιοχή της Νεάπολης στη Λακωνία στις 17 Ιουλίου, υπήρξε µια καταστροφική φωτιά. Υπήρξε
παρέλαση Υπουργών της Κυβερνήσεώς σας, προεκλογική περίοδος γαρ. Συγκεκριµένα ήταν τρεις Υπουργοί, ο κ. Σπίρτζης, ο
κ.Τσιρώνης και ο κ. Αποστόλου, ο οποίος ήτο προηγουµένως
εδώ. Ακόµα, η περιοχή Νεάπολη της Λακωνίας, στην οποία κατεστράφησαν χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργειών, δεν έχει κηρυχθεί πυρόπληκτη.
Σας λέω ένα αντιθετικό παράδειγµα. Το 2007 η ιδιαιτέρα πατρίδα µου, η Μάνη, είχε καταστροφικές πυρκαγιές, όπως όλη η
Ελλάδα. Σε δέκα µέρες είχε κηρυχθεί πυρόπληκτη. Πού βρισκόµαστε σήµερα; Έχουν καταλυθεί βασικές λειτουργίες του κρά-
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τους -διαβάστε σήµερα την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»- και είστε υπεύθυνοι
αποκλειστικά εσείς γι’ αυτό.
Μην κάνετε µετάθεση ευθυνών. Εσείς κυβερνάτε. Πρέπει να
ωριµάσετε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η δεικτική διάθεση και
αυτή η πολιτική την οποία είχατε απέναντι σε µια ολόκληρη παράταξη, που παραµονές Δεκαπενταύγουστου έβαλε στην άκρη
το προσωπικό κοµµατικό συµφέρον και στήριξε µία προοπτική
για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας -και σήµερα υποκριτικώ τω
τρόπω έρχεστε και µας εγκαλείτε- θα σας οδηγήσει εκεί που ο
Σόλωνας πριν από χιλιάδες χρόνια είπε στον Λύδο βασιλιά
Κροίσο, «Μηδένα προ του τέλους µακάριζε». Είθε να το καταλάβετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπούρας Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα πάω κατευθείαν σε ένα επίµαχο άρθρο, στο άρθρο 13, και εάν περισσέψει κάποιος χρόνος, θα ασχοληθώ και µε τη γενικότερη εικόνα
αυτού του πολυδαίδαλου πολυνοµοσχεδίου.
Εξάλλου, για το νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό, υπήρξαν από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας αναλυτικές τοποθετήσεις, τόσο
στην επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια, από τον εισηγητή µας,
τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, τον κ. Βρούτση, από τον Πρόεδρό µας τον Βαγγέλη Μεϊµαράκη και από τόσους εκλεκτούς συναδέλφους που µέχρι τώρα
µίλησαν ή και θα µιλήσουν.
Και πάω κατευθείαν στο άρθρο 13, γιατί πρέπει να θυµίσω σε
όσους δεν ξέρουν ότι έχει ιδιαίτερη αναφορά σε µια ιδιαίτερη
περιοχή. Και αυτή είναι η περιοχή την οποία έχω την τιµή να εκπροσωπώ και εγώ µαζί µε άλλους συναδέλφους µου, η Περιφέρεια Αττικής, αυτό που πολλοί το λέτε –δεν το λέµε- και υπόλοιπο. Για πολλούς και διαχρονικά και για τις κυβερνήσεις ακόµα και δεν έχω πρόβληµα να το πω- εθεωρείτο η πίσω αυλή της Αθήνας, δηλαδή ό,τι περίσσευε, µε την καλή έννοια του όρου, ό,τι
λειτουργικό έπρεπε να εφαρµοστεί γενικότερα για το Λεκανοπέδιο, και όχι µόνο, έπρεπε να πάει στην Περιφέρεια Αττικής.
Και εξηγούµαι για να καταλαβαίνετε. Η διαχείριση των απορριµµάτων, που δεν αναφέρεται µόνο στην Αττική, που είναι στα
Άνω Λιόσια, για δεκαετίες τώρα αναφέρεται ακόµα και σε άλλα
µέρη της Ελλάδας που φέρνουν εδώ τα σκουπίδια τους, έπρεπε
να είναι στην Περιφέρεια Αττικής.
Πρέπει να σας πω ότι το 40% της βαριάς βιοµηχανίας που στηρίζει τον εθνικό πλούτο, είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Σας θυµίζω περιοχές όπως η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος µε τις
µεγαλύτερες και βαρύτερες βιοµηχανικές µονάδες, οι βιοµηχανικές περιοχές στο Κορωπί, στην Κερατέα µε βιοµηχανικά πάρκα
και λοιπά.
Εκεί έλαχε να διευκολύνονται όλοι οι Έλληνες και περισσότερο οι του Λεκανοπεδίου, γιατί µόνο και µέσα από την περιοχή
αυτή διέρχεται η Αττική Οδός. Αλλά εκεί βρίσκεται και το διεθνές
αεροδρόµιο των Σπάτων, που εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα.
Και εσείς, Αριστεροί όντες, είχατε πολλή µεγάλη ευαισθησία
και διαµαρτυρόσασταν χρόνια –εγώ το άκουγα εδώ από τους
Υπουργούς που είχαν παρελάσει από όποια παράταξη- γιατί το
αεροδρόµιο συγκεκριµένα δεν πληρώνει για κάποιο ΦΠΑ 500
εκατοµµύρια. Ερωτήσεις επί ερωτήσεων, αναφορές επί αναφορών, διαµαρτυρίες επί διαµαρτυριών, καταγγελίες επί καταγγελιών. Και τώρα ξέρετε τι κάνετε;
Σε όλον τον κόσµο για την εξισορρόπηση του περιβάλλοντος
γίνεται πάντα ανταπόδοση -αυτό είναι- διότι δεν νοµίζω ότι κάποιος χαίρεται να είναι το αεροδρόµιο δίπλα απ’ το σπίτι του ούτε
να έχει τα σκουπίδια κοντά του ούτε να έχει αυτόν τον πολυσύχναστο κατά τα άλλα πολύ ωφέλιµο δρόµο την Αττική Οδό. Και
στους δήµους οι οποίοι προσέφεραν τη γη τους, προσέφεραν
την περιουσία τους, δεν έχουν τα προϊόντα τους την ποιότητα
που είχαν. Εννοείτε τι εννοώ, όταν προσγειώνονται τόσα αεροπλάνα στον πολύ καρποφόρο και από την αρχαιότητα γνωστό
κάµπο των Μεσογείων.
Και έρχεται τώρα το άρθρο 13…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί το κάνατε εκεί τότε; Ας
το κάνατε στα βουνά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το κάναµε γιατί έπρεπε να γίνει.
Πάµε το εθνικό συµφέρον αλλά ταυτόχρονα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, προβλέψαµε και είχαµε τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία
εσείς τώρα µε µία µονοκονδυλιά έρχεστε να τα σβήσετε. Αυτό
είναι το απαράδεκτο. Θα σας παρακαλέσω να διαβάσετε το
άρθρο 13. Δεν ξέρω από ποια περιοχή κατάγεται ο καθένας αλλά
αυτό θα το γευτεί και στην πλάτη του, γιατί αναµένονται µεγάλα
έργα.
Αναµένονται στη Μακεδονία αγωγοί, από τους οποίους θα
διέλθει το φυσικό αέριο. Ουδέν καλόν αµιγές κακού. Αυτό, όµως,
το κακό που δηµιουργείται σε τοπικό επίπεδο, οφείλει µια αξιόπιστη, µια σοβαρή πολιτεία να του δίδει την ανταποδοτικότητα
που του αξίζει. Και εµείς αυτό κάναµε όλα αυτά τα χρόνια και
δώσαµε την ανταποδοτικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όπως δίνουµε και στα Άνω Λιόσια ένα ειδικό τέλος υπέρ της
εξισορρόπησης του περιβάλλοντος, αν δεν το ξέρετε. Γι’ αυτό
έχουµε βάλει και ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 13.
Εκείνο για το οποίο εγώ παρακαλώ τον παριστάµενο Υπουργό,
είναι το εξής. Βέβαια, δεν παρίσταται και κανένας άλλος, ενώ,
ζωή να έχουν, πολλοί είναι, άρθρα υπάρχουν. Εγώ συγχαίρω τον
κ. Αλεξιάδη, γιατί όλες τις ηµέρες ήταν παρών. Όλοι οι άλλοι ως
τουρίστες πέρναγαν και όχι για να ακούσουν µήπως προβληµατιστούν. Εµείς και ονοµαστική ψηφοφορία βάζουµε. Εάν το αποσύρει, θα αποσύρουµε και την ονοµαστική ψηφοφορία.
Δεν έχει αυτή η Κυβέρνηση, για πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά ούτε την ευθιξία να καλέσει τα όργανα της Αυτοδιοίκησης.
Πάντα εσείς, ως Αριστεροί, ήσασταν υπέρ αυτών των οργάνων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα ήµουν σε συνάντηση µαζί τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τους είδατε σήµερα, διότι σας ζήτησαν οι ίδιοι να τους δείτε, κύριε Παπαδόπουλε, όπως τους είδαµε
και εµείς αλλά εµείς έχουµε καιρό που τους βλέπουµε.
Περιµένουµε να αποσυρθεί το άρθρο 13, κύριε Υπουργέ. Δεν
θέλω να πω πόσο κακογραµµένο είναι. Δεν θα το πω αλλά τις αντιθέσεις που έχει στην παράγραφο 4 να µη σας τις διαβάσω, γιατί
δεν έχω χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που µε ανέχεστε για λίγο
ακόµα, γιατί το θέµα είναι πολύ κρίσιµο.
Το θέµα είναι πολύ σοβαρό και παρακαλώ την Κυβέρνηση να
αποσύρει το άρθρο 13. Να καλέσει τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ συγκεκριµένα, να συζητήσει µαζί τους. Εγώ
θα καταθέσω για τα Πρακτικά την οµόφωνη απόφαση. Δεν είναι
όλοι νεοδηµοκράτες, το ξέρετε, φαντάζοµαι και δεν είναι και τοπικό το θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Την έχουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα καταθέσω επίσης την απόφαση
της ΚΕΔΕ και µια οµόφωνη απόφαση των πέντε δήµων της ιδιαίτερης γύρω από το αεροδρόµιο περιοχής, των ανθρώπων που
έχασαν τα κτήµατά τους και τώρα για τις δικές τους εκτάσεις δεν
τους δίνει τίποτα η πολιτεία. Τους λέει «δεν θα πληρώνετε». Σε
ποιους; Στους παραχωρησιούχους τα ανταποδοτικά τέλη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Για το νοµοσχέδιο ειπώθηκαν πολλά. Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω -και ακόµα σέρνεται- κάτι που βλέπω και στα πρωινάδικα και στα βραδυνάδικα, είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία ως
υπεύθυνη πολιτική δύναµη, ως διαρκώς υπεύθυνη, όπως είπε και
ο κ. Δαβάκης, όταν όλοι ωρυόσασταν «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο
συνδικάτο», αυτή η παράταξη µόνη της έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη. Γιατί αυτή η παράταξη που ανήκει στη Δύση και αυτόν τον
ασπασµό τον έχετε κάνει όλοι και ο Ανδρέας Παπανδρέου που
τότε έκανε πέρα…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπούρα, να
ολοκληρώνουµε σιγά-σιγά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Προσήλθε και αυτός στην Ευρώπη
και σ’ αυτήν την ελεύθερη Δύση. Τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε τα
προσκυνήµατα του κ. Τσίπρα στις Ηνωµένες Πολιτείες και καλώς
έκανε.
Επειδή λέτε περί µνηµονίου, στις 14 Αυγούστου σε εµάς λειτούργησε η συνείδησή µας, η εθνική µας ευθύνη, η ιστορική µας
υποχρέωση, προκειµένου να µείνει αυτό που εµείς µε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή στεριώσαµε για την Ελλάδα, δηλαδή να παραµείνει η χώρα στην Ευρώπη και στο ευρώ.
Όπως είπε και ο Βαγγέλης Μεϊµαράκης χθες, εµείς ψηφίσαµε
τους στόχους που πρέπει να βάλει η Ελλάδα, προκειµένου να
παραµείνουµε στο ευρώ και στην Ευρώπη. Τα µέτρα είναι δικά
σας. Τα µέτρα τα φέρνετε εσείς. Με κανέναν δεν συζητήσατε
ούτε προ ούτε µετά. Τώρα θα τα γευτείτε εξ ολοκλήρου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παπαηλιού Γεώργιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εγώ θα προσπαθήσω να είµαι και σύντοµος και συγκεκριµένος. Θα εστιάσω την οµιλία µου σε τέσσερα σηµεία, σε
µία γενική πολιτική προσέγγιση, σε µία σύντοµη αναφορά για κάποιες επιµέρους ρυθµίσεις του πολυνοµοσχεδίου, σε µία παρατήρηση επί θεµάτων αντισυνταγµατικότητας και σε µία γενική
πρόταση που έχει να κάνει µε τη νοµοθέτηση εν γένει.
Το πολυνοµοσχέδιο, προβλέπει την υλοποίηση µίας σειράς
προαπαιτουµένων, σε εφαρµογή της νέας προγραµµατικής συµφωνίας του ν. 4336/2015. Εποµένως, η ψήφισή του αποτελεί λογική συνέχεια και πολιτική συνέπεια της ψήφισης αυτού του
νόµου. Η ψήφιση των προαπαιτουµένων αποτελεί προϋπόθεση,
ώστε να υπάρξει θετική αξιολόγηση εκ µέρους των θεσµών, προκειµένου να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και περαιτέρω η διαπραγµάτευση για τη διευθέτηση του δηµοσίου χρέους. Αυτή η πολιτική αναγκαιότητα, είναι και ο λόγος για
τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το πολυνοµοσχέδιο.
Από την κριτική που διατυπώθηκε έναντι του πολυνοµοσχεδίου, κυρίως από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που είχαν
υπερψηφίσει τη νέα προγραµµατική συµφωνία, προκύπτει ότι η
αρνητική στάση τους, πέραν της λογικής αντίφασης, ανακολουθίας και υποκρισίας που εξ ορισµού περικλείει, παραπέµπει σε
αµιγώς αντιπολιτευτικούς λόγους και στην ενδόµυχη επιθυµία να
αποτύχει η κυβερνητική, εν προκειµένω, η εθνική προσπάθεια
υπέρβασης της κρίσης, για την οποία, µέσω των πολιτικών τους
οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έχουν την
αποκλειστική ευθύνη.
Η δεύτερη παρατήρηση. Είναι γνωστό ότι τα προαπαιτούµενα
που περιλαµβάνονται στη νέα προγραµµατική συµφωνία, δεν
αποτελούν ιδεολογική επιλογή της Κυβέρνησης και ηµών των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπήρξαν αποτέλεσµα ενός εκβιασθέντος επώδυνου συµβιβασµού, µετά όµως από µία σκληρή
διαπραγµάτευση. Εν πάση περιπτώσει, µένει να αποδειχθεί αν
θα είναι και δηµοσιονοµικά αποτελεσµατικά.
Ενδεικτικά για δύο ρυθµίσεις υπάρχουν σχετικές αµφιβολίες.
Η µία αφορά τη νέα προσέγγιση της πρόβλεψης των εκατό δόσεων, για την οποία διατυπώνεται ανησυχία ότι και η εισπραξιµότητα θα µειωθεί και πολλοί οφειλέτες θα βρεθούν εκτός
ρύθµισης µε όλους τους κινδύνους που αυτή η έξοδος συνεπάγεται.
Η άλλη αφορά την κατάργηση της ρύθµισης για τους ασφαλισµένους στο ΕΤΑΑ, ελεύθερους επαγγελµατίες που τους δίδονταν η δυνατότητα να επιλέξουν να καταταγούν σε κατώτερες
ασφαλιστικές κατηγορίες, ώστε να είναι σε θέση να καταβάλλουν
τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
Πάντως, κατά τη συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου, η Κυβέρνηση
διαπραγµατευόµενη µέχρι την τελευταία στιγµή µε τους θεσµούς
και κυρίως διαβουλευόµενη µε την κοινωνία και τους κοινωνικούς
φορείς, αποδεικνύει, αφ’ ενός ότι δεν αντιµετωπίζει τα προαπαιτούµενα µε τρόπο δογµατικό αλλά επιδιώκει και επιτυγχάνει τις,
κατά το δυνατόν, ευνοϊκότερες για τους πολίτες λύσεις.

443

Είναι γνωστό ότι καταργήθηκε η αύξηση του φόρου επί των µισθωµάτων. Αφ’ ετέρου αποδεικνύει ότι στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της, είναι σε θέση να εξαγγείλει ότι θα
επανεξεταστούν οι νέες ρυθµίσεις που έρχονται προς ψήφιση,
αφού σταθµιστούν όλες οι παράµετροι ώστε να ακυρωθεί ή να
αµβλυνθεί ο όποιος αντιοικονοµικός και αντικοινωνικός χαρακτήρας αυτών των ρυθµίσεων.
Στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση ασφαλιστικού νοµοσχεδίου να
υπάρξει σύνθεση των ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα
και να επαναφερθεί η σύνταξη για τους ανασφάλιστους υπερήλικες υπό µορφή προνοιακού επιδόµατος.
Υπήρξε τεκµηριωµένη και εποικοδοµητική η εκ µέρους της Κυβέρνησης αντιµετώπιση θεµάτων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από την Aντιπολίτευση. Πάντως, πρέπει εν γένει να αντιµετωπίζονται προσεκτικά οι φορολογικές και ασφαλιστικές
ρυθµίσεις, προκειµένου να συνάδουν µε το Σύνταγµα, ώστε να
µην καταπίπτουν στη συνέχεια στα δικαστήρια και επιπλέον να
µην υπάρξει ανάγκη να αναζητηθούν ισοδύναµα µέτρα στο µέλλον. Ας µη λησµονούµε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 2289/2015, η οποία έκρινε ότι οι περικοπές συντάξεων
του 2012 είναι αντισυνταγµατικές.
Τέλος, θέλω να κάνω µια γενική παρατήρηση για τον τρόπο
νοµοθέτησης. Το πολυνοµοσχέδιο εξ ορισµού περιλαµβάνει κεφάλαια µε επιµέρους ρυθµίσεις, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η
αναζήτηση και εξεύρεση µιας ενιαίας αρχής, αφού οι διατάξεις
του αφορούν επί της ουσίας ασύνδετα µεταξύ τους θέµατα περισσοτέρων διαφορετικών Υπουργείων.
Είναι κατανοητή η ανάγκη να ψηφιστούν τα προαπαιτούµενα
µε το πολυνοµοσχέδιο, προκειµένου να υπάρξει θετική αξιολόγηση εκ µέρους των θεσµών µε ό,τι αυτή συνεπάγεται. Όµως
αυτή η σηµειακή περιστασιακή νοµοθέτηση πρέπει να σταµατήσει και κυρίως πρέπει να επιχειρηθεί η συστηµατική καταγραφή
και κωδικοποίηση των νοµοθετικών ρυθµίσεων σε όλους τους τοµείς, ιδίως στο φορολογικό και ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
τοµέα, ώστε τόσο οι πολίτες και τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρηµατίες και επενδυτές να λειτουργούν µέσα σε ένα για αυτούς
εύληπτο, κατανοητό και σταθερό κανονιστικό περιβάλλον. Αυτό
το εγχείρηµα αποτελεί µείζονα τοµή αλλά και όρο για την θεσµική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ας ελπίσουµε
ότι το υπό κατάρτιση νέο αυτό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θα αποτελέσει την αρχή αυτής της διαδικασίας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δέκα λεπτά έχει
ο καθένας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαηλιού,
είπατε ότι θα είστε σύντοµος αλλά ξεπεράσατε το χρόνο σας
κατά δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Έχετε τις συµπάθειες σας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δαβάκη, µην
προκαλείτε τώρα, διότι η ανοχή του Προεδρείου ήταν προς
όλους έως τώρα. Σας παρακαλώ πολύ! Και προς εσάς τον ίδιο
ήµασταν ανεκτικοί ως Προεδρείο. Μη µας εγκαλείτε τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ )
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ένα λεπτό µου αφήσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για
την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Άννα- Μισέλ Ασηµακοπούλου και θα ακολουθήσει η τοποθέτηση
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία
Κασιδιάρη.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προεκλογική οµιλία του κ.
Τσίπρα στην Καλαµάτα στις 12 Σεπτεµβρίου του 2015, ο κ. Τσίπρας είπε επί λέξει το εξής: «Ήρθα µε το δίληµµα ότι στις 20 Σεπτέµβρη τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν. Φεύγω µε τη
βεβαιότητα ότι η νίκη την επόµενη Κυριακή θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα είναι του λαού µας».
Κατ’ αρχάς, σας διαβεβαιώνω ότι κανείς δεν αµφισβητεί τη
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Την πήρατε την δεύτερη ευκαιρία
σας και µάλιστα την πήρατε απλόχερα και την πήρατε και µε
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τους όρους που ζητήσατε. Μόνοι σας µαζί µε τους Ανεξάρτητους
Έλληνες. Και έτσι ζούµε, λοιπόν, το επεισόδιο δεύτερη φορά Αριστερά.
Βέβαια για να είµαι δίκαιη, στο ντιµπέιτ ο κ. Τσίπρας ισχυρίστηκε: «Ποτέ δεν είπα ότι θα σας τελειώσω. Αυτό το οποίο είπα,
είναι ότι θα τελειώσουµε µε το παλαιό»». Και επειδή εγώ είµαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, δέχοµαι ότι αυτό ήταν µια διευκρίνιση
από πλευράς του κ. Τσίπρα. Αν και για του λόγου το αληθές, καταθέτω στα Πρακτικά το link στο βίντεο όπου ο κ. Τσίπρας είπε:
«τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα- Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά τη δέχοµαι αυτήν τη διευκρίνιση και προχωρώ στην τοποθέτησή µου επί του νοµοσχεδίου για να δούµε, λοιπόν, αν µε
αυτό το πρώτο νοµοσχέδιο τελειώνουµε µε το «παλιό», εάν µε
αυτό υπάρχει κάτι νέο που έρχεται και τελικά ποιος τελειώνει
ποιον.
Το νέο, λοιπόν, που ήρθε είναι το µνηµόνιο Τσίπρα-Καµµένου
και συνοπτικά έχουµε νέες περικοπές, νέους φόρους, νέες θυσίες για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και προς το παρόν, επίσης, µε βάση τον προϋπολογισµό που έχετε καταθέσει, αυτό το
οποίο τελειώνει είναι η προοπτική ανάπτυξης της χώρας το 2016,
τελειώνει η προοπτική να έχουµε πλεονάσµατα, τελειώνει η πορεία µείωσης της ανεργίας, γιατί σύµφωνα µε το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», έχουµε και ένα –κύριε Βρούτση, διορθώστε µε- νέο
ρεκόρ ανεργίας. Δεκατρείς χιλιάδες τρεις άνθρωποι άνεργοι τον
Σεπτέµβριο κι απ’ ό,τι ακούω τον Οκτώβρη θα έχουµε νέο ρεκόρ.
Ξέρω ότι θα µου πείτε «Ναι, ναι, εσείς ψηφίσατε το µνηµόνιο»
και επειδή θέλω να τελειώνουµε µε αυτό το επιχείρηµα -οι συνάδελφοι επιχειρηµατολόγησαν πολύ καλά-, εµείς, το «παλιό» δηλαδή, ψηφίσαµε να µη φύγουµε απ’ την Ευρώπη. Εµείς δεν
διαπραγµατευτήκαµε το περιεχόµενο. Εσείς το διαπραγµατευτήκατε κι εσείς το διαπραγµατεύεστε τώρα.
Εµείς, αν θέλετε, αποδεχτήκαµε ότι ο µόνος τρόπος για να
αποφύγουµε την καταστροφή που είχε επέλθει στην ελληνική οικονοµία µε την «πρώτη φορά Αριστερά», ο µόνος τρόπος για να
φύγουν τα capital controls που εσείς βάλατε, ήταν να έρθει µια
συµφωνία και µάλιστα, εµείς σας λέγαµε: «Φέρτε την γρήγορα
τη συµφωνία. Ανεβαίνει ο λογαριασµός.»! Εµείς σας εξουσιοδοτήσαµε να πάτε να τη διαπραγµατευτείτε τη συµφωνία. Κι εµείς
όταν χάσατε την κοινοβουλευτική σας Πλειοψηφία, ναι, σας στηρίξαµε για να µείνει η χώρα στην Ευρώπη. Εµείς τα κάναµε αυτά
αλλά εµείς ποτέ δεν διαπραγµατευτήκαµε, ποτέ δεν δεχθήκαµε
αυτά τα µέτρα.
Αυτά τα µέτρα που έρχονται µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο και
που θα έρθουν για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, τα έχετε
φέρει εσείς. Άλλο εµείς κι άλλο εσείς, για να τελειώνουµε! Εσείς
εξάλλου είστε το «νέο».
Πάµε, λοιπόν, να δούµε δέκα νέα πράγµατα σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο.
Νέο πρώτο. Άρθρο 1. Σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά.
Νέο δεύτερο. Άρθρο 2. Νέα φορολόγηση και µάλιστα, αναδροµικά, σε εισοδήµατα από ακίνητα που δεν έχουν εισπραχθεί.
Νέο τρίτο. Ρύθµιση εκατό δόσεων. Χάνεται ευκολότερα τώρα.
Επίσης, το δηµόσιο µπορεί να µπει και να αλλάξει τον αριθµό δόσεων, ανάλογα µε το εισόδηµα που κρίνει ότι έχει ο οφειλέτης ή
την κατάσταση του. Άρθρο 5.
Νέο τέταρτο. Αθρόα ποινικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων. Άρθρο 8.
Νέο πέµπτο. Να µην ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του κράτους, στις δαπάνες ΟΤΑ
και λοιπών νοµικών προσώπων. Άρθρο 10.
Νέο έκτο. Στέρηση πόρων από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 13. Το ανέλυσε ο κ. Μπούρας πριν. Οπωσδήποτε πρέπει να αποσυρθεί αυτό.
Νέο έβδοµο. Τα φάρµακα. Να καταργηθούν τα κατώτατα όρια
στις τιµές των οικονοµικών φαρµάκων. Να ανησυχούµε εάν θα βρίσκουµε φτηνά φάρµακα στην αγορά. Αυτό µας έλειπε! Άρθρο 15.
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Νέο όγδοο. Κατάργηση της χορήγησης σύνταξης 260 ευρώ
στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ. Άρθρο 21.
Νέο ένατο. Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής χαµηλότερων ασφαλίστρων για δικηγόρους, µηχανικούς, γιατρούς. Άρθρο
21.
Νέο δέκατο. Κατάργηση και µάλιστα, αναδροµικά της παράτασης της προθεσµίας µε την οποία δίνεται στα επικουρικά ταµεία η δυνατότητα να µετατραπούν σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή για τους αστυνοµικούς, τους πυροσβέστες, τους λιµενικούς.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα νέα που φέρνει το πολυνοµοσχέδιο. Και
συµπληρώνω ότι έχοντας διαβάσει το πόρισµα της επιτροπής
Κατρούγκαλου, που επεξεργάζεται το ασφαλιστικό, πολύ φοβάµαι ότι έρχονται κι άλλα νέα, νέες περικοπές συντάξεων και κυρίων και επικουρικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας ότι ο κ. Τσίπρας µπορεί να πήγε στην Καλαµάτα µε το δίληµµα «Τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν», τώρα όµως είναι η ώρα του λογαριασµού. Και πολύ φοβάµαι ότι µε ευθύνη του κ. Τσίπρα το µόνο
που τελειώνει µε µέτρα, όπως αυτά που βρίσκονται στο πολυνοµοσχέδιο, είναι ο ελληνικός λαός.
Να ξέρετε, πάντως, ότι εγώ ήρθα σήµερα στη Βουλή χωρίς κανένα δίληµµα. Καταψηφίζω το πολυνοµοσχέδιο για να τελειώνουµε µε τον κ. Τσίπρα, µπας και δούµε τίποτα πραγµατικά νέο
σε αυτόν τον τόπο!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Ασηµακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχουµε δει επανειληµµένως τον Υπουργό -ο οποίος σήµερα είναι παρών αυτήν τη στιγµή- να πανηγυρίζει κατά κάποιο τρόπο, διότι ο ΕΝΦΙΑ διατηρείται ως έχει. Και
αυτός είναι λόγος πανηγυρισµού για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ! Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω ένα απλό ερώτηµα.
Πόσοι Έλληνες πιστεύετε ότι θα µπορέσουν να πληρώσουν τον
υπάρχοντα ΕΝΦΙΑ µε τις αντικειµενικές αξίες του 2007, όταν οι
αντικειµενικές αξίες των ακινήτων έχουν στην κυριολεξία καταβαραθρωθεί; Και καλείτε τον πολίτη να πληρώσει µε τις αντικειµενικές αξίες µιας οκταετίας πίσω! Αυτό είναι αδύνατον, κάτι που
έχουµε πει επανειληµµένως.
Το µνηµόνιο αυτό δεν πρόκειται να πληρωθεί από τον ελληνικό
λαό. Δεν βγαίνει το ταµείο. Θα έρθετε εδώ µετά από µερικούς
µήνες και θα καταλάβετε ότι έχουµε απόλυτο δίκιο. Διότι θυµηθείτε την περιβόητη υπόθεση του πετρελαίου. Αυξήθηκε ο φόρος
στο πετρέλαιο και αντί από την αύξηση του φόρου να βάλει
έσοδα το δηµόσιο, µπήκε µέσα 200.000.000 ευρώ!
Δεν διαθέτετε, δηλαδή, την κοινή λογική, για να δείτε ότι δεν
υπάρχει καµµία απολύτως περίπτωση όλα αυτά τα µέτρα να
βγουν και να δώσουν έσοδα στο δηµόσιο, µε αποτέλεσµα να
πάτε µετά να πληρώνετε εις το διηνεκές τους διεθνείς τοκογλύφους και νταβατζήδες της Ελλάδας;
Προηγουµένως πανηγύριζε ο αρµόδιος Υπουργός και για το
θέµα της λίστας Λαγκάρντ, λέγοντας «όχι, εντάξει, όλα καλά, δεν
θα έχουµε παραγραφές και θα προχωρήσουµε σε έλεγχο των λιστών». Εγώ, λοιπόν, θα του πω ότι την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο –πριν από λίγο καιρό, δεν έχουν περάσει ούτε
µήνες- στην ίδια θέση ήταν ο κ. Νικολούδης, ο αρµόδιος Υπουργός κατά της διαφθοράς, ο οποίος δεν προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε πει κάποιες αλήθειες στον κοινοβουλευτικό έλεγχο,
σε επίκαιρη ερώτηση που είχε κάνει η Χρυσή Αυγή.
Ο αρµόδιος Υπουργός τότε είχε πει, λοιπόν, ότι το ΣΔΟΕ δεν
έχει καµµία απολύτως δυνατότητα για να προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ και των υπολοίπων λιστών του
εξωτερικού, όπου κρύβεται πάρα πολύ «µαύρο» πολιτικό χρήµα.
Το ίδιο και µε τις offshore εταιρείες! Και ξέρετε πολύ καλά πόσες
offshore εταιρείες υπάρχουν στις νήσους Κέιµαν και σε άλλους
εξωτικούς προορισµούς, όπου είναι κρυµµένα τα «µαύρα» εκατοµµύρια της πολιτικής διαφθοράς και των µιζών.
Και βλέπουµε τώρα να πηγαίνουν κάποιοι επιχειρηµατίες
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στους ανακριτές και στη φυλακή, ενώ δεν πηγαίνει κανένα πολιτικό πρόσωπο για όλα αυτά, διότι ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών, ο περίφηµος νόµος Βενιζέλου, τα έχει παραγράψει.
Βλέπουµε, δηλαδή, το εξής κωµικοτραγικό. Επί υπουργίας
Μεϊµαράκη να πηγαίνει στη φυλακή ο επιχειρηµατίας που έδωσε
τις µίζες και να µην πηγαίνουν οι πολιτικοί που τις πήραν, διότι
έχουν παραγραφεί, λέει, όλα αυτά µε βάση το νόµο-σκάνδαλο
περί ευθύνης Υπουργών, τον οποίο βεβαίως απεµπολήσατε. Ξεχάσατε όσα λέγατε παλαιότερα, ότι θα τον καταργήσετε, όπως
ξεχάσατε και τα περί διαγραφής του παράνοµου χρέους της
χώρας, όπως δεν τολµάτε να πείτε και λέξη για το κατοχικό δάνειο της Ελλάδας και πάει λέγοντας.
Αυτά τα αναφέρω, επειδή είδα τον αρµόδιο Υπουργό να είναι
παρών. Επίσης, θα ήθελα να του τονίσω ότι ήδη καταθέσαµε επίκαιρη ερώτηση, την οποία θα φέρουµε στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο την επόµενη εβδοµάδα και θα ζητήσουµε πολύ συγκεκριµένες απαντήσεις, σχετικά µε το ζήτηµα των λιστών. Θα ζητήσουµε να µας απαντήσετε -να προετοιµαστείτε, δηλαδή, από
τώρα- τι χρονοδιάγραµµα έχετε, πότε δηλαδή θα εισπράξει χρήµατα το δηµόσιο από αυτούς τους µεγαλοοφειλέτες, µεγαλοκαταθέτες της τράπεζας HSBC της Ελβετίας.
Αν θυµάστε, όταν γινόταν η προανακριτική επιτροπή για τη
λίστα Λαγκάρντ, εµείς στη Χρυσή Αυγή είχαµε κάνει µείζον θέµα
το ότι πρέπει να έρθει ο Φαλτσιανί να µιλήσει έστω και µε τηλεδιάσκεψη, έστω και µέσω Skype, γιατί αυτός ήξερε τα µυστικά
της λίστας Λαγκάρντ.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα ο Φαλτσιανί να πει στους εισαγγελείς
-επί υπηρεσιακής κυβερνήσεως και όχι επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ- ότι το µεγάλο µυστικό είναι στους λογαριασµούς που
είναι κενοί. Διότι µέσω αυτών των λογαριασµών έστελναν σε offshore εταιρείες τα κλεµµένα εκατοµµύρια πάρα πολλοί παράγοντες, γνωστοί παράγοντες της δηµόσιας ζωής. Και µέσα σ’ αυτούς
είναι και πολλοί πολιτικοί, όπως είπε ο Φαλτσιανί.
Χθες η Χρυσή Αυγή, έθεσε κάποια ερωτήµατα εδώ στη Βουλή.
Έθεσε κάποια ερωτήµατα σε έντονο ύφος. Εφόσον έχουν να κάνουν µε οικονοµικά σκάνδαλα, εφόσον έχουν να κάνουν µε αγοραπωλησίες τηλεοπτικών συχνοτήτων σε άγνωστους παράγοντες, ανεβάσαµε τους τόνους και θέσαµε κάποια ερωτήµατα. Δεν
µας απάντησε κανείς βεβαίως επί της ουσίας. Και έβλεπα στα
κανάλια, στα δελτία των 20:00’ να µιλάνε πάλι για τραµπουκισµούς και βία της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η βία; Τα ερωτήµατα
που θέτουµε µέσα στο Κοινοβούλιο είναι βία; Μας απάντησε κανείς σε ποιον τελικά πουλήθηκε η συχνότητα του «902»; Διότι
αναζητώντας την απάντηση µέσα στο ίντερνετ, βρήκα να φαίνεται ένας Πακιστανός. Προφανώς πρόκειται για κάποιον αχυράνθρωπο κάποιου Έλληνα, γιατί ασφαλώς Έλληνας επιχειρηµατίας
βρίσκεται πίσω από όλη αυτήν την ιστορία!
Θέσαµε κι άλλα ερωτήµατα. Δεν «τραµπουκίσαµε» κανέναν.
Ρωτήσαµε πού είναι το εκατοµµύριο του Μιχελάκη. Ο Μιχελάκης
φέρεται να έχει οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ δηλωµένα στο «πόθεν
έσχες» του 2012, τα οποία είχε επενδύσει σε οµόλογα στην
«BLACKROCK», στην «JP MORGAN». Άλλο ένα εκατοµµύριο που
το «ξέχασε». Πού τα βρήκε τόσα λεφτά ένας καθηγητής πανεπιστηµίου; Τόσο καλά πληρώνουν τα ελληνικά πανεπιστήµια;
Επειδή λέω για πανεπιστήµιο, θυµάστε πολύ καλά ότι στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης, κάνανε λαµογιές. Μια οµάδα καθηγητών,
µέσα στην οποία ήταν και ο κ. Μιχελάκης, είχε κληθεί από τον εισαγγελέα, είχε κληθεί από τη δικαιοσύνη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ορίστε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι Μιχελάκης. Σταθάκης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σταθάκης, µε συγχωρείτε. Ο κ. Μιχελάκης είναι στη Νέα Δηµοκρατία και ζητήθηκε η άρση ασυλίας του
από τον εισαγγελέα, γιατί «τα έπαιρνε» από τον Πάλλη, τον εφοπλιστή που υποτίθεται ότι χρηµατοδοτούσε τη Χρυσή Αυγή, και
όλως τυχαίως…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα µιλάς για τον Σταθάκη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχεις δίκιο. Θα συνεχίσω µε τον Σταθάκη, αλλά ο Μιχελάκης σήµερα, διαβάζω στο διαδίκτυο ότι είναι
στο «ΕΨΙΛΟΝ», στο κανάλι που πούλησε το ΚΚΕ τη συχνότητα
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σε επιχειρηµατία και δεν µας λένε ποιος είναι αυτός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Μιλάµε ότι τα σκάνδαλα πιάνουν από τη µία άκρη του πολιτικού συστήµατος µέχρι την άλλη.
Να επανέλθω, λοιπόν, στον Σταθάκη. Ο Μιχελάκης είναι δηµοσιογράφος, δεν είναι καθηγητής πανεπιστηµίου. Η άρση της ασυλίας του Σταθάκη ζητήθηκε από τον αρµόδιο εισαγγελέα για
κακούργηµα, γιατί ένα οικονοµικό έγκληµα είναι πληµµέληµα
όταν τα λεφτά δεν είναι πάρα πολλά αλλά όταν τα λεφτά είναι
πάρα πολλά –έτσι «ξεχνάει» τα εκατοµµύρια ο Υπουργός, είναι
πολλά τα λεφτά!- είναι κακούργηµα. Γι’ αυτό το κακούργηµα δεν
έδωσε ποτέ λόγο ο συγκεκριµένος κύριος στη δικαιοσύνη.
Σήµερα, µετά απ’ όλες αυτές τις αποκαλύψεις, µετά από τη
δική του παραδοχή ότι «ξέχασε» να δηλώσει ένα εκατοµµύριο
ευρώ, πρέπει άµεσα να παραιτηθεί και αν δεν παραιτείται ο ίδιος,
να τον παραιτήσει η Κυβέρνηση και µετά να πάει σε ποινικό δικαστήριο, διότι είναι ποινικό αδίκηµα αυτό που γίνεται, το να ξεχνάς να δηλώνεις τέτοια τεράστια, τέτοια αστρονοµικά ποσά.
Γίνεται, όµως, µία Επιτροπή «πόθεν έσχες» από την οποία και
πάλι αποκλείεται η Χρυσή Αυγή. Βλέπουµε µέσα σ’ αυτήν την επιτροπή, εκπροσώπους από κόµµατα που έχουν µικρότερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από τη Χρυσή Αυγή. Έφτιαξαν έναν
καινούργιο νόµο -έτσι είναι τώρα, όταν θέλω να καλύψω την
απάτη και τη διαφθορά, φτιάχνω έναν νόµο, όπως έφτιαξε ο Βενιζέλος το νόµο περί ευθύνης Υπουργών και όλα είναι καλά και
ανθηρά στην Ελλάδα!- κι η Χρυσή Αυγή –το καταγγέλλω αυτόαποκλείεται από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, για να µην µπορούµε να βλέπουµε πού υπάρχουν ατασθαλίες στα «πόθεν
έσχες» των πολιτικών παραγόντων, για να µην τα βγάζουµε όλα
αυτά στη φόρα, γιατί υπάρχει µία οµερτά, µία συνωµοσία σιωπής
στη Βουλή, την οποία ασφαλώς προωθεί το σύστηµα µέσω
αυτής της εναλλαγής του νόµου για τις Επιτροπές «πόθεν
έσχες».
Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Προσωπικά, λίγο πριν πάω
φυλακή είχα κάνει ένα έγγραφο στην αρµόδια επιτροπή για τον
περιβόητο Μπάµπη Αθανασίου της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος
είχε ένα αδήλωτο ακίνητο τριακόσια τετραγωνικά. Εδώ ο άλλος
«ξέχασε» εκατοµµύριο, τώρα για τα τριακόσια τετραγωνικά του
Μπάµπη θα µιλάµε; Όµως, ενάµιση χρόνο τώρα και µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πώς λειτουργεί εντέλει αυτή η επιτροπή;
Κλείνω µε το νοµοσχέδιο, µ’ όλα αυτά τα φοροληστρικά µέτρα
τα οποία επιβάλλετε. Μην περιµένετε ότι θα οδηγηθεί κάπου το
ελληνικό κράτος. Βέβαια, το ελληνικό κράτος έχει λεφτά να µοιράσει. Τώρα διάβαζα στο διαδίκτυο ότι µοίρασε 1.412.000 ευρώ
στα κόµµατα µόνο για τις εκλογές, πλην Χρυσής Αυγής βεβαίως.
Εµείς σας λέµε, να µη δίνετε τα λεφτά αυτά στα κόµµατα. Τα
λεφτά αυτά δεν χρειάζονται για τα κόµµατα. Εµείς τα βγάλαµε
πέρα και για πάρτη µας, που λένε. Δεν πήραµε τίποτα από το
κράτος, βάλαµε το χέρι στην τσέπη και πληρώσαµε τα έξοδά µας
για τις εκλογές. Αυτό να κάνετε, εάν και εφόσον βεβαίως έχετε
αυτήν την αριστερή ευαισθησία για τα προβλήµατα του Έλληνα
πολίτη.
Τέλος, ανακοινώνω στο Σώµα ότι η Χρυσή Αυγή καταθέτει αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία κυρίως για τα άρθρα για τα
οποία δεν ζητήθηκε ονοµαστική ψηφοφορία από τα λοιπά κόµµατα.
Αυτά τα άρθρα είναι δύο άρθρα νευραλγικά. Το ένα αφορά τη
φαρµακοβιοµηχανία της Ελλάδος, που όπως και κάθε άλλον
τοµέα της ελληνικής βιοµηχανίας, έχετε στόχο να τον διαλύσετε
στην κυριολεξία.
Το άλλο, αφορά τον ενιαίο λογαριασµό στον οποίον έχετε
σκοπό να κλειδώσετε τα χρήµατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα χρήµατα αυτά τα οποία θα τα παίρνετε από τους
δήµους για να τα δίνετε απευθείας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ούτως ώστε εις το διηνεκές να αποπληρώνετε τα παράνοµα
τοκοχρεολύσια στα οποία έχετε καταδικάσει την Ελλάδα να πληρώνει εντελώς παράνοµα, χωρίς να τολµήσετε ποτέ λογιστικό
έλεγχο του δηµοσίου χρέους της χώρας.
Τέλος, αυτοί που ευνοούνται πρωτίστως απ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι ασφαλώς οι παραχωρησιούχοι, οι οποίοι δεν θα κατα-
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βάλλουν πλέον αµοιβές στους δήµους. Για ποιους µιλάµε; Εδώ
λέµε ονόµατα. Λεφτά θα γλιτώσει η Αττική Οδός, δηλαδή ο
Μπόµπολας, λεφτά θα γλιτώσει αυτός που διαχειρίζεται τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, δηλαδή οι Γερµανοί της «HOCHTIEF»,
όλοι αυτοί που είναι οι προαγωγοί της δηµόσιας ζωής της Ελλάδος. Με βάση αυτόν το νόµο που ψηφίζετε, θα γλιτώσουν πάρα
πολλά εκατοµµύρια, τα οποία θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ήδη έχουν έρθει στο Προεδρείο τα αιτήµατα των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Από τις
18.30’ και µετά θα ξεκινήσουν τις οµιλίες τους, µε ενδεχόµενα
µεσοδιαστήµατα. Το Προεδρείο παρακαλεί, λοιπόν, θερµά όλους
τους Βουλευτές, να είµαστε συνεπείς στον χρόνο µας, στο εξάλεπτο. Το Προεδρείο έδωσε µια ανοχή, δίνει πάντα µια ανοχή.
Οφείλω όµως να σας ενηµερώσω για αυτό, γιατί µετά θα διαµαρτύρονται οι κύριοι Βουλευτές ότι δεν τους δίνεται ο λόγος.
Ο κ. Συµεών Μπαλλής έχει τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας
πολλούς από τους συναδέλφους οµιλητές της Αντιπολίτευσης,
κάνει κανένας την εύκολη διαπίστωση ότι οι περισσότεροι καταγγέλλουν εδώ µέσα ένα έγκληµα δηλώνοντας ταυτόχρονα και
αθώοι του εγκλήµατος, λες και οι οµιλητές αυτοί, οι εκπρόσωποι
των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης –οι περισσότεροι τουλάχιστον- εµφανίστηκαν ξαφνικά στο πολιτικό σκηνικό, λες και δεν
ήταν στην πρώτη γραµµή της διακυβέρνησης επί σαράντα χρόνια, λες και δεν ευθύνονται για το στράγγισµα και της οικονοµίας
και της κοινωνίας. Κατακεραύνωσαν τα µέτρα της συµφωνίας καλώντας σε αλλαγή και απόσυρσή τους.
Αυτά τα µέτρα όµως δεν είναι απόρροια της Συµφωνίας που
µαζί ψηφίσαµε την προηγούµενη περίοδο; Δεν τα είχαµε διαβάσει και τα είχαµε ψηφίσει; Αυτά τα µέτρα δεν είναι το αποτέλεσµα
των δεσµεύσεων που αναλάβαµε προκειµένου να σωθεί η χώρα,
η οικονοµία και η κοινωνία; Δεν γνωρίζαµε τότε που τα ψηφίζαµε
τι θα καλούµασταν σύντοµα να εγκρίνουµε;
Φυσικά και δεν πρόκειται για µια συµφωνία όπως πραγµατικά
θα τη θέλαµε, φυσικά και υπάρχουν και άδικα και επώδυνα και
υφεσιακά µέτρα και φυσικά είναι και το αποτέλεσµα µιας τακτικής υποχώρησης που έγινε απέναντι στις πιέσεις και στους εκβιασµούς που δεχτήκαµε.
Αυτή η συµφωνία όµως, δεν είναι µόνο τα µέτρα που συζητάµε
σήµερα, δεν είναι µόνο τα όσα αρνητικά που υπάρχουν και ακούστηκαν. Δεν είναι παράλληλα µήπως και µια συµφωνία, που µεταξύ άλλων προβλέπει και την έναρξη της συζήτησης άµεσα για
την αποµείωση του χρέους, που διασφαλίζει τις χρηµατοδοτικές
µας ανάγκες για την επόµενη τριετία, που προβλέπει τα χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα, γλιτώνοντάς µας πάλι περίπου
20 δισεκατοµµύρια ευρώ, που έχει ετήσιο µέσο δηµοσιονοµικό
βάρος 2,9 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι 17 και 10,7, αντίστοιχα,
του πρώτου και του δεύτερου µνηµονίου; Δεν είναι µια συµφωνία, που επιτρέπει να βάλουµε ξανά στο τραπέζι της συζήτησης
το θέµα της ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων και τις επαναφοράς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων; Δεν είναι µια συµφωνία, που δηµιουργεί το περιθώριο της αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για την ελάφρυνση των κοινωνικά αδύναµων
συµπολιτών µας;
Κανείς δεν µπορεί να παραγνωρίσει και κανένας δεν µπορεί να
ξεχάσει το γεγονός ότι επί µήνες παλέψαµε, προσπαθήσαµε για
ό,τι το καλύτερο. Όπως και δεν µπορεί φυσικά να ξεχνάει κανείς
και τις παροτρύνσεις που υπήρχαν όλο αυτό το διάστηµα από
την Αντιπολίτευση προς την Κυβέρνηση «φέρτε µία συµφωνία να
την υπογράψουµε και να ηρεµήσουµε» ή τις παροτρύνσεις προς
τους δανειστές «βάστα γερά, Ντάισελµπλουµ» και «Γερούν, παρ’
τους τα λεφτά». Αυτές ήταν οι παροτρύνσεις µιας «περήφανης»
και «σωστής εθνικά στάσης». Ήταν η στάση εκείνων, που σήµερα
µας κατηγορούν για αυτήν τη συµφωνία, που επαναλαµβάνω και
υπενθυµίζω ότι την ψήφισαν.
Βεβαίως, όπως είπα και πριν, µεταξύ των µέτρων, υπάρχουν
αρκετά αρνητικά που πρέπει να τα δούµε και θα τα δούµε, µε
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προσπάθεια αναζήτησης ισόρροπων µέτρων µε κοινωνικό πρόσηµο, για να ελαφρυνθούν οι αδύναµοι και για να σταµατήσει και
η εύκολη αρνητική προπαγάνδα που έχει ενταθεί τις τελευταίες
δύο-τρεις ηµέρες.
Συνεχίζεται αρκετά, ακόµα και για εκείνα τα σηµεία που ήδη
οι Υπουργοί έχουν δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Ήδη, για
πολλά έχουν γίνει βελτιωτικές αλλαγές και από αυτό το Βήµα και
προ ολίγων λεπτών ακόµα ακούσαµε να αποκρύπτεται το σύνολο
της αλήθειας.
Να υπενθυµίσω µερικά. Λέγεται για την κατάργηση της σύνταξης από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Η κατάργηση -να υπενθυµίσουµε- των διατάξεων του ν. 4331 δεν αφορά
το σύνολο, όπως ακούστηκε πριν λίγο από εδώ, των µέχρι σήµερα δικαιούχων. Αφορά δυστυχώς τους οµογενείς παλλινοστούντες. Αυτοί είναι που θίγονται αυτήν τη στιγµή. Είναι ένα
αρνητικό σηµείο γι’ αυτήν την κατηγορία συµπολιτών, για τους
οποίους όµως έχει διευκρινιστεί από τους Υπουργούς ότι θα εξεταστεί άµεσα η δυνατότητα ρύθµισης είτε µε τις βελτιώσεις του
ν. 4093/2012, σχετικά µε τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει
αυτός ο νόµος, είτε µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους
στο εξωτερικό είτε µε την κάλυψη κάποιων άλλων κατηγοριών
ανασφάλιστων µέσω του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Πληροφορήθηκα σήµερα ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα µου το
Βόλο, ακούγεται έντονα ότι κόβεται το µικρό επίδοµα που δίνεται
σε γονείς παιδιών µε αναπηρίες. Ψέµα. Δεν υπάρχει καµµία αναφορά µέσα σε όλο το κείµενο των µέτρων. Και για την επιλογή
της χαµηλότερης ασφαλιστικής κλάσης για τους αυτασφαλιζόµενους, έχουν δοθεί οι διευκρινίσεις.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σηµειώσω ότι µπορεί
να είναι µια δύσκολη στην εφαρµογή της συµφωνία µε µέτρα
επώδυνα, όπως είπα και στην αρχή αλλά είναι µια συµφωνία που
θα την εφαρµόσουµε, προσπαθώντας για όποιες βελτιώσεις µπορούν να γίνουν. Ας µη βιάζονται εποµένως κάποιοι να προεξοφλήσουν το τέλος της απόπειρας για µια διαφορετική πολιτική
µε κοινωνικό πρόσηµο. Τους καλούµε να δουν τη µεγάλη εικόνα,
την εικόνα της αλλαγής του κλίµατος και σταδιακά των συσχετισµών στην Ευρώπη. Να δουν τη διαφορετική πολιτική που προτιθέµεθα να ακολουθήσουµε στην Ελλάδα, µε την αποκοπή των
αποστηµάτων που κρατούσαν τη χώρα και την κοινωνία δέσµια
και καθηλωµένη για δεκαετίες. Να αντιληφθούν ότι η τακτική
υποχώρησης µε την υπογραφή της συµφωνίας, αφήνει έδαφος
για µια διαχείριση των όρων προς διαφορετική κατεύθυνση. Να
εµπιστευθούν την Κυβέρνηση ότι όχι µόνο µπορεί να διαχειριστεί
µε ειλικρίνεια τη νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα αλλά µπορεί να
διευρύνει τα ρήγµατα που η ίδια δηµιούργησε, αξιοποιώντας την
όποια διαφορετική στάση καταγράφεται µεταξύ διαφορετικών
ευρωπαϊκών κρατών ή διαφορετικών ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάµεων.
Ας σταµατήσουν επιτέλους οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης
να αναφέρονται σε µεταστροφή της κοινής γνώµης. Ας σταµατήσουν να απαριθµούν το «πόσες φορές Αριστερά» γιατί θα κουραστούν να µετράνε. Εν κατακλείδι, όπως έδειξαν και οι πρόσφατες εκλογές, οι πολίτες εµπιστεύονται αυτήν την Αριστερά,
που ξέρουν πως θα κάνει αυτό που µπορεί για την κοινωνία, απ’
αυτήν τη Δεξιά, που ξέρουν πως θα κάνει αυτό που θέλει στην
κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτεινή Βάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Να ενηµερώσω ότι µετά από την κ. Βάκη, την κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, τον κ. Σαχινίδη και τον κ. Κουκούτση, θα πάρει τον
λόγο ο Υπουργός κ. Αποστόλου. Έχει ήδη ζητήσει τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ.
Για διευκόλυνση των κυρίων Βουλευτών και για απάντηση σε
όσα ακούστηκαν σε διάφορα θέµατα, ξέρω ότι δεν είναι στην κοι-
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νοβουλευτική πρακτική αλλά έχει ετοιµαστεί µια δική µου δήλωση που έχει αναρτηθεί στο www.minfin.gr. Θα τη δώσω στη
Γραµµατεία να τη µοιράσει στους κυρίους Βουλευτές. Να µην
µπει στα Πρακτικά βεβαίως αλλά είναι ενηµερωτικό υλικό για όσα
ακούστηκαν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να κατατεθεί στα
Πρακτικά και όποιος από τους Βουλευτές επιθυµεί µπορεί να την
πάρει.
Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει δηλώσει ότι θέλει
άλλος Υπουργός τον λόγο; Για να κάνουµε κι εµείς το πρόγραµµά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που κάνουµε εδώ, περίπου στις 6 η ώρα θα
πάρει τον λόγο ο κ. Αποστόλου. Από εκεί και µετά δεν µου έχει
ζητηθεί από κάποιον άλλον Υπουργό. Ήδη µου έχει ζητηθεί και
είπα –το ακούσατε µάλλον, γιατί ήσασταν εδώ- ότι από τις 18:30’
και µετά έχουν αιτηθεί να µπουν στη διαδικασία των οµιλιών Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Να µη χάνουµε όµως τον
χρόνο. Είναι τέσσερις τον αριθµό, µε ώρα έναρξης από τις 18:30’
και µετά. Αν θα είναι συνεπείς ή όχι, δεν το γνωρίζω. Γι’ αυτό ενηµέρωσα πριν το Σώµα.
Κυρία Βάκη, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση µια σειρά από προαπαιτούµενα
όπως αυτά απορρέουν από τη Συµφωνία της 14ης Αυγούστου..
Προφανώς, αυτή η διαδικασία εµπεριέχει δύσκολα µέτρα και
στο πλαίσιο αυτό κανείς µας δεν µπορεί να πανηγυρίζει. Ακούµε,
όµως, όλες αυτές τις ηµέρες τµήµατα της Μείζονος και της
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης να µας επιπλήττουν και να µας κατηγορούν επί παντός επιστητού.
Θα ήθελα, λοιπόν, να θέσω ένα ερώτηµα που, κατά την άποψή
µου, είναι βασικό. Τι µας προτείνουν οι κυρίες και οι κύριοι της
Αντιπολίτευσης; Τι µας ζητούν να πράξουµε; Δεν επιθυµούν τη
διασφάλιση σταθερού χρηµατοδοτικού πλαισίου για τη χώρα;
Δεν θέλουν να ολοκληρωθεί έγκαιρα η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών; Δεν είναι στις προτεραιότητές τους η συζήτηση για
τη διευθέτηση του προβλήµατος του ελληνικού δηµόσιου χρέους; Δεν µας λέγατε για πάση θυσία συµφωνία και να υπογράψουµε και να σας φέρουµε ό,τι να’ ναι;
Ξέρετε, δεν είναι το ΕΑΜ εµφυλιοπολεµικό, όπως αστόχαστα
και ασελγώντας πάνω στην ιστορική µνήµη ισχυρίστηκε ένας
Βουλευτής του κόµµατός σας. Εµφυλιοπολεµικό ήταν το κλίµα
που πυροδοτούσατε εν όψει του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου, όταν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προσέφυγε στη
λαϊκή ετυµηγορία.
Ξέρετε, αν µας χωρίζουν κάποια πράγµατα, αυτά είναι έννοιες
όπως «ταξικό πρόσηµο», «κοινωνική αλληλεγγύη», «ανθρωπιστική κρίση», «διαφωτισµός», «δικαιώµατα», «ξένος», «µετανάστης», «προσφυγιά». Αυτές είναι οι διαφορές µας. Είναι αβυσσαλέες διαφορές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είστε πολύ ευαίσθητοι κοινωνικά!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από µερικές εβδοµάδες έθεσε τα παραπάνω ερωτήµατα στον ελληνικό λαό, στους ίδιους
τους πολίτες. Η κοινωνία απάντησε ξεκάθαρα.
Ποια ήταν η ετυµηγορία της 20ης Σεπτεµβρίου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Οι πολίτες γνωρίζοντας τους δύσκολους κάβους
που έχουµε να περάσουµε, ζήτησαν από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση της συµφωνίας και να ανοίξει έναν νέο
δρόµο για την έξοδό µας από την επιτροπεία και τα µνηµόνια.
Αυτό το σαφές µήνυµα λάβαµε και µ’ αυτό το µήνυµα πορευόµαστε.
Η συµφωνία µε τους δανειστές περιλαµβάνει δύσκολα σηµεία,
στα οποία δεν καταφέραµε να αλλάξουµε την ατζέντα. Δυστυχώς, ακόµα και σήµερα αντιµετωπίζουµε ορισµένα απ’ αυτά,
όπως είναι µία σειρά από επιβαρύνσεις στη φορολογία των ακι-
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νήτων ή η περιοριστική εφαρµογή θετικών κοινωνικών διατάξεων
για την ασφάλιση και την πρόνοια.
Όµως, ακόµα και σ’ αυτά τα δύσκολα πεδία, όπως όλοι µας
διαπιστώσαµε, η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας
δεν σταµάτησαν να δίνουν µάχες διαπραγµάτευσης σε όλη τη
διαδικασία της κοινοβουλευτικής συζήτησης. Δύσκολα θέµατα,
όπως η αναδροµική αύξηση της φορολόγησης των ενοικίων, άλλαξαν. Θέµατα αναφορικά µε το τι θα γίνει µε τα ανείσπρακτα
ενοίκια, ρυθµίστηκαν σε µία θετική κοινωνική κατεύθυνση, ενώ
ταυτόχρονα η Κυβέρνηση συνεχίζει να παλεύει για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστηµα.
Ήταν, επίσης, η πρώτη φορά που σε ένα τόσο δύσκολο νοµοσχέδιο προαπαιτουµένων η Κυβέρνηση λειτούργησε µε απόλυτη
διαφάνεια και εποικοδοµητική διάθεση. Το νοµοσχέδιο τέθηκε
σε διαβούλευση. Κλήθηκαν στις αρµόδιες επιτροπές να καταθέσουν τις απόψεις τους δεκάδες κοινωνικοί φορείς, ενώ όλοι οι
Υπουργοί ανέλυσαν τις διατάξεις αρµοδιότητάς τους διεξοδικότατα και µε διάθεση πραγµατικής εξεύρεσης λύσεων.
Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Πότε άλλοτε
στα πέντε χρόνια των µνηµονίων µία κυβέρνηση λειτούργησε µε
τόσο καθαρό και ειλικρινή τρόπο; Η απάντηση είναι «ποτέ». Ποτέ
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας δεν χρησιµοποίησαν εποικοδοµητικά την κοινοβουλευτική διαδικασία,
για να αλλάξουν ρυθµίσεις που έθεταν ως προαπαιτούµενα οι
δανειστές. Αντίθετα, έρχονταν οι διατάξεις προς ψήφιση σε ένα
άρθρο και µε διαδικασίες «fast track» ψηφίζονταν σε µερικές
ώρες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτές τις διαφορές τις γνωρίζει ο ελληνικός λαός και γι’ αυτούς τους λόγους επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του οδηγού
στο τιµόνι της διακυβέρνησης της χώρας.
Όµως, πέρα από τη στάση της Αντιπολίτευσης, το ερώτηµα που
τίθεται από όλους και κατ’ αρχάς από εµάς τους ίδιους είναι ένα.
Μπορούµε να είµαστε ευχαριστηµένοι µ’ αυτά τα µέτρα; Η απάντηση είναι απολύτως σαφής. Προφανώς και δεν είµαστε ευχαριστηµένοι. Προφανώς και µία σειρά από περιοριστικές ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου έρχονται σε αντίθεση και µε το πρόγραµµα, αλλά
και µε την προηγούµενη νοµοθέτησή µας.
Δεν µπορεί κανείς µας να επιχαίρει για την περιοριστική εφαρµογή της κατώτατης σύνταξης των υπερηλίκων. Δεν µπορεί κανείς να θριαµβολογεί για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
Επειδή, όµως, το δικό µας καθήκον είναι να συνεχίσουµε να
παλεύουµε, δεν θα σταµατήσουµε να διαπραγµατευόµαστε αυτά
τα θέµατα και θα προσπαθήσουµε µε παράλληλες δράσεις και
εναλλακτικό πρόγραµµα να αµβλύνουµε τις δυσκολίες αυτές
προς όφελος της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να έρθει αντιµέτωπος µε µεγάλες δυσκολίες και να παλέψει για την αλλαγή των
ισορροπιών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι αξιακές µας αναφορές, το
ιδεολογικό µας οπλοστάσιο και η κοινωνική µας στόχευση ήταν
και παραµένουν αριστερές. Όσο κι αν ορισµένοι επιχειρούν να
σκεπάσουν τις δικές τους ευθύνες σαράντα χρόνων πίσω από τις
δικές µας δυσκολίες, να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να πορεύεται δίπλα στον ελληνικό λαό, γιατί είναι ζωντανό του κοµµάτι.
Μαζί θα προχωρήσουµε για να δηµιουργήσουµε, επιτέλους,
τις συνθήκες για την απαλλαγή από τα δεσµά της εποπτείας και
της λιτότητας, για να µπορέσει το ελληνικό χρέος να καταστεί
βιώσιµο. Δεν θα σταµατήσουµε, εντός και εκτός της χώρας, να
προωθούµε τα δίκαια κοινωνικά αιτήµατα και να αλλάζουµε έτσι
τους συσχετισµούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να κλείσω την παρέµβασή µου µε µια διαπίστωση: Πριν από µερικούς µήνες όλοι µας
έλεγαν ότι δεν πρόκειται να καταφέρουµε τίποτα, ότι δεν πρόκειται να µας ακούσει κανείς, ότι µαταιοπονούµε. Σήµερα, όµως,
ο αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης έχει γίνει σηµείο αναφοράς για όλες τις προοδευτικές δυνάµεις της Ευρώπης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βάκη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Μισό λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε όλες τις χώρες τα πολιτικά και κοινωνικά κινήµατα ενάντια
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στη λιτότητα µεγαλώνουν, οι συντηρητικές δυνάµεις αποκτούν
πλέον αντίπαλο δέος. Σε αυτές τις επιτυχίες θα συνεχίζουµε να
χτίζουµε όσο και αν χρειαστεί να πονέσουµε και να µοχθήσουµε.
Με ευρύτερες προοδευτικές συµµαχίες θα παλέψουµε για µια
Ευρώπη της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Προχωράµε, λοιπόν, µε αυτόν τον στρατηγικό ορίζοντα και µε
πυξίδα πάντα τη δικαίωση των δύσκολων, των δύσκολων, αλλά
και όµορφων αγώνων του λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Βάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλτάρη από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από τόσες
µέρες στη διαβούλευση αυτό το νοµοσχέδιο και βέβαια στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, µε τις τοποθετήσεις των Βουλευτών και
των Υπουργών, νοµίζω ότι έχει καταλάβει το πανελλήνιο σε ποια
ρεαλιστική βάση έχει θέσει αυτή η Κυβέρνηση τη συζήτηση.
Θεωρώ ότι όλες αυτές τις µέρες συζητήθηκε εξαντλητικά το
τι θα γίνει µε τις εκατό δόσεις, γιατί αυτή η Κυβέρνηση τις νοµοθέτησε, ενώ η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τις
παρέπεµψε στις καλένδες.
Συζητάµε, επίσης, για την ανάγκη µη απαλοιφής θετικών ρυθµίσεων για συνταξιούχους, επαγγελµατίες, παλιννοστούντες για
τον ίδιο λόγο.
Συζητάµε, επίσης, για τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί αυτή η Κυβέρνηση την έκανε κεντρικό πολιτικό ζήτηµα και σύνορο ανάµεσα
στον λαό και την κλεπτοκρατία όταν Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ
την είχαν βάλει στα συρτάρια τους.
Συζητάµε για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστηµα που
απασχολεί τον αγροτικό µας κόσµο.
Δεν µπορώ, όµως, να µην υπενθυµίσω ότι Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ διαχρονικά αποδιάρθρωσαν τον πρωτογενή τοµέα, υπηρέτησαν πιστά την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις συζητήσεις,
βέβαια, για τη διατλαντική συµµαχία. Δυστυχώς, όµως, άδειασαν
και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Εµείς δεσµευόµαστε σήµερα για µια πιο δίκαιη φορολογική
µεταχείριση για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά και
για την απαλοιφή, µε το νέο ασφαλιστικό, των δυσµενών ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που φέρνει η νέα Συµφωνία στους αγρότες.Θα βρούµε τη λύση, όπως είπε και ο αρµόδιος Υπουργός.
Να είστε σίγουροι!
Συζητάµε, επίσης, για το πώς θα αναδιαρθρωθεί το ελληνικό
δηµόσιο χρέος, ώστε να καταστεί κοινωνικά και δηµοσιονοµικά
βιώσιµο, επειδή αυτή η Κυβέρνηση διεκδικεί παντού την αποµείωσή του, χαρακτηρίζοντάς το ως µη βιώσιµο.
Συζητάµε, όµως, και για την επιβολή ακραίων, νεοφιλελεύθερων πολιτικών από τους δανειστές – εταίρους, γιατί Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ µας οδήγησαν εκτός αγορών, ενώ αυτή η
Κυβέρνηση προσπαθεί -και προσπάθησε- να τις αποκρούσει µε
όρους κοινωνικά δίκαιους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου είναι
ένα ακόµα βήµα για την εφαρµογή της συµφωνίας µε τους δανειστές της χώρας. Όπως έχουµε τονίσει από την πρώτη στιγµή
που ήρθε η συµφωνία για συζήτηση στη Βουλή και για ψήφιση,
µέσα σ’ αυτήν εµπεριέχονται παρεµβάσεις που θεωρούµε αναγκαίες, αλλά και µέτρα υφεσιακού χαρακτήρα που επιβάλλουν
οι δανειστές.
Η νεοφιλελεύθερη Αντιπολίτευση και κυρίως το κόµµα της
Νέας Δηµοκρατίας, ασκούν κριτική στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Ωστόσο, τα ίδια αυτά τα κόµµατα και το οικονοµικό κατεστηµένο που εξυπηρετούσαν όλα αυτά τα χρόνια, που
σχεδίασαν µία παρασιτική οικονοµία εισαγωγών και κατανάλωσης, ανεξέλεγκτου δανεισµού, φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής, σκανδάλων, όπως το Χρηµατιστήριο, η «SIEMENS», τα
δοµηµένα οµόλογα, τα υποβρύχια, το Βατοπέδι, το εργασιακό
καθεστώς ζούγκλας και άλλα, αποτέλεσαν µαζί µε άλλα νεοφιλελεύθερα κόµµατα το αντιδραστικό µέτωπο του «ναι σε όλα»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο δηµοψήφισµα. Ουσιαστικά, λειτούργησαν ως η πέµπτη φάλαγγα των δανειστών για να υπογραφεί µία συµφωνία µε όσο το
δυνατόν δυσµενέστερους όρους, ώστε να µείνει ζωντανό το σχέδιο της «αριστερής παρένθεσης».
Στις 20 Σεπτέµβρη πήραν την απάντηση που τους έπρεπε. Και
τώρα, βέβαια, έχει πέσει γκρίνια, αλλά φυσικά όχι για ιδεολογικούς λόγους.
Στις 12 Ιουλίου, λοιπόν, οι δανειστές θέλησαν να επιβάλουν
την πλήρη ανατροπή όλων των νοµοθετικών ρυθµίσεων από τον
Ιανουάριο µέχρι και τον Ιούλιο, γιατί αυτές ήταν σε ρήξη µε τις
ασκούµενες µνηµονιακές πολιτικές.
Δυστυχώς, είχαν αρωγό τα κόµµατα του «ναι» που εκβίαζαν
για την άνευ όρων υποταγή µας. Παλεύουµε κάθε µέρα για την
αποτροπή αυτού του σχεδιασµού, όπου αυτό είναι εφικτό. Το
βλέπουµε µέχρι την τελευταία στιγµή και σε αυτό το νοµοσχέδιο
όσον αφορά τα ενοίκια, τις συντάξεις και άλλα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δεν διεκδικεί την πλήρη ιδιοκτησία -όπως
ακούστηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους και από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό έχει τονιστεί- αυτού του ασκούµενου προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής. Αυτή η Κυβέρνηση εξετάζει αντίµετρα, ώστε να σχεδιαστεί για την ελληνική οικονοµία µια
βιώσιµη ανάκαµψη µε κοινωνικό πρόσηµο υπέρ των δυνάµεων
της εργασίας.
Για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης έχουµε να αντιµετωπίσουµε άµεσα τους βραχυπρόθεσµους χρηµατοδοτικούς κινδύνους βιωσιµότητας. Ταυτόχρονα, στοχεύουµε στη στήριξη µε τη
σηµαντική µείωση της αδήλωτης εργασίας από το 25% που είναι
σήµερα και την αύξηση της εισπραξιµότητας των εισφορών.
Η πατρίδα µας βρίσκεται από το 2010 υπό διεθνή οικονοµικό
έλεγχο και δεν έχει ελπίδες βιώσιµης ανάκαµψης όσο οι δυνητικοί επενδυτές προεξοφλούν την ασφυκτική επιτροπεία και το
ασταθές φορολογικό δηµοσιονοµικό περιβάλλον, όσο η ανεργία
θα είναι σε εκρηκτικά ποσοστά, γεγονός που περιορίζει σηµαντικά την εγχώρια κατανάλωση, όσο δεν χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ένα γενναίο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που θα εξαιρεθεί από τον υπολογισµό του δηµόσιου ελλείµµατος.
Δεν θα ωραιοποιήσουµε εµείς αυτήν την κατάσταση που βιώνουµε για να τη διαχειριστούµε εναντίον του λαού µε σαθρά αφηγήµατα, τύπου success story, αλλά θα την αποτυπώνουµε πάντα
στην ακρίβειά της ως πρώτο βήµατα για τον προοδευτικό µετασχηµατισµό της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι Βουλευτές, όλοι όσοι στηρίζουµε την Κυβέρνηση και τις νοµοθετικές της πρωτοβουλίες, καλούµαστε να συµβάλλουµε στην
ύπαρξη της αναγκαίας συνθήκης για το προοδευτικό ξεπέρασµα
της κρίσης που δεν είναι άλλη από τη δηµοκρατική πολιτική σταθερότητα µε όρους αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Γεωργοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσουµε στον επόµενο
οµιλητή έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Σαχινίδης από τη Χρυσή Αυγή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Την καλησπέρα µου στους µαθητές, οι
οποίοι ήρθαν να παρακολουθήσουν άλλη µία κοινοβουλευτική
συνεδρίαση. Όπως καταλαβαίνετε παιδιά -απευθύνοµαι σε σας,
γιατί στους υπόλοιπους, απ’ ό,τι βλέπω, δεν αξίζει- το Κοινοβούλιο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, που υποτίθεται ότι ασκούµε
και πληρωνόµαστε από τους γονείς σας γι’ αυτό ακριβώς το
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πράγµα, το απαξιώνει σύσσωµο το συνταγµατικό τόξο.
Κάθε φορά που µιλάει ένας Βουλευτής της Χρυσής Αυγής,
αποχωρούν. Θα µάθουν να µας σέβονται, αν θέλουν να έχουν το
σεβασµό µας.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Να χειροκροτήσουµε τα παιδιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και συνεχίζω: Ακούσαµε ότι χθες
ασκήσαµε µία βία, η οποία, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος, ήταν οι ερωτήσεις που απευθύναµε. Εάν τέτοιες είναι οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις που θα κάνουµε ως
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή,
να είστε σίγουροι ότι έχουµε πολλά όπλα και τεράστιο οπλοστάσιο.
Η Χρυσή Αυγή είναι το µόνο κόµµα που εκφράζει πραγµατικά
την εθνική λαϊκή βούληση και καταψηφίζουµε το πολυνοµοσχέδιο και την εφαρµογή του.
Μας είπανε για σαράντα οκτώ προαπαιτούµενα. Κάποια από
αυτά είναι στη σηµερινή διαβούλευση και στις επιτροπές που συζητήσαµε τις προηγούµενες µέρες. Η ερώτησή µας έχει να κάνει
µε το εξής: Πόσα άλλα προαπαιτούµενα θα έρθουν µετά από τα
σαράντα οκτώ προαπαιτούµενα;
Επειδή, όµως, ως Χρυσή Αυγή έχουµε µάθει να µην αδικούµε
κανέναν, κάτι που δεν µπορούµε να καταλογίσουµε στον κύριο
Πρωθυπουργό είναι το εξής: Θυµάστε πολύ καλά, κύριοι Βουλευταί, ότι είχε τάξει επτακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Πράγµατι, ο άνθρωπος δεν είπε ψέµατα. Το έκανε πράξη, µε τη
διαφορά ότι αυτές οι επτακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας ήταν
τριακόσιες χιλιάδες νέοι Έλληνες που µετανάστευσαν στη Γερµανία, εκατόν πενήντα χιλιάδες στις Ηνωµένες Πολιτείες, εκατόν
πενήντα χιλιάδες στο Ηνωµένο Βασίλειο και άλλες εκατό χιλιάδες στην Αυστραλία. Ευχαριστούµε πολύ! Έλυσε το πρόβληµα
της ανεργίας στην Ελλάδα!
Δεν άκουσα, όµως, από τους υπόλοιπους Βουλευτές να αναφερθούν λίγο πιο αναλυτικά στα µέτρα που θα επιβάλλουν µέσα
από αυτές τις διαβουλεύσεις, όσον αφορά τους αγρότες. Και µιλάµε για τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, µιλάµε για την πραγµατική µηχανή ανάπτυξης σε αυτήν τη χώρα.
Τους τιµωρείτε, όπως έχετε τιµωρήσει και τον δικό µας τον
κλάδο, τον κλάδο των επαγγελµατιών. Βάζετε φόρους, παίρνετε
µέτρα για το ασφαλιστικό, τα οποία είναι ασύµφορα. Άραγε, αναρωτηθήκατε ένας αγρότης –απ’ ό,τι βλέπω λείπει σύσσωµο το
Υπουργικό Συµβούλιο- ο οποίος έχει είκοσι στρέµµατα, αν θα
µπορεί να πληρώνει κάθε δύο µήνες ή κάθε µήνα, που θέλετε να
το κάνετε, την ασφαλιστική του εισφορά; Τι θα καταφέρετε; Να
πουλήσουν τα χωράφια τους στους έχοντες τσιφλικάδες, οι
οποίοι έχουν τα πεντακόσια και τα χίλια στρέµµατα.
Είναι αδύνατον σήµερα ένας αγρότης που καλλιεργεί είτε µε
µηχανικά µέσα είτε χειρωνακτικά µία µικρή έκταση γης, να µπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτά. Τι θα αναγκαστούν να κάνουν;
Να δηµιουργήσουν οµάδες των πέντε ατόµων, εκ των οποίων θα
πληρώνει ένας την ασφαλιστική εισφορά και θα πρέπει να κολλάει εργόσηµα σε όλους τους υπόλοιπους.
Καταργείτε το αφορολόγητο του πετρελαίου. Ξέρετε πόσο πετρέλαιο χρειάζεται ένας αγρότης για να φέρει σε πέρας την παραγωγή του;
Κανένας σε αυτήν την Αίθουσα δεν µίλησε για τις αποζηµιώσεις που θα έπρεπε να έχουν δοθεί ήδη στους αγρότες από το
ρωσικό εµπάργκο. Ακόµα τους χρωστάτε κάποια χρήµατα από
την προηγούµενη αποζηµίωση. Και κανένας, µα κανένας δεν έχει
δώσει απάντηση για το πότε θα παρθούν οι επόµενες.
Ασχοληθείτε, τέλος πάντων, µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην πατρίδα µας εν τη γενέσει τους.
Εµείς ως Χρυσή Αυγή είµαστε ανοιχτοί και µάλιστα µπορούµε
να σας βοηθήσουµε. Υπάρχουν τρεις απλοί τρόποι για να λύσετε
τα προβλήµατα. Ο πρώτος -και εύκολος- είναι να εντοπίσετε ένα
πρόβληµα. Ο δεύτερος είναι να το αναδείξετε.
Ο τρίτος και βασικότερος, όµως -κάτι το οποίο δεν µπορείτε
να κάνετε, επειδή δεν έχετε µούτρα να πάτε στην ύπαιθρο- είναι
να ρωτήσετε τους ίδιους τους αγρότες και κάθε επαγγελµατικό
κλάδο πώς πρέπει να λύσετε τα προβλήµατα, να πάρετε προτάσεις από τους ίδιους τους επαγγελµατικούς κλάδους.
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Μιλάτε για ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη; Είναι δυνατόν ένας
σοβαρός επιχειρηµατίας να έρθει να επενδύσει σε µία χώρα, η
οποία δεν έχει σταθερό φορολογικό πλαίσιο; Ξέρετε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το Υπουργείο Οικονοµικών έχει στείλει πάνω
από χίλιες πεντακόσιες εγκυκλίους στους λογιστές. Ένας λογιστής εάν δεν περάσει από δύο σεµινάρια µηνιαίως, δεν θα µπορέσει να αντεπεξέλθει στο έργο του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάτε για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Να ρωτήσω: Οι τράπεζες δεν είναι ιδιωτικές; Για ποιο λόγο να ανακεφαλαιοποιηθεί
µια ιδιωτική επιχείρηση, ενώ θα µπορούσατε αυτά τα χρήµατα
να τα ρίξετε στην πραγµατική ανάπτυξη και στην πραγµατική οικονοµία;
Επειδή λόγω χρόνου δεν προλαβαίνω, θα σας αναφέρω εν
τάχει κάποια πράγµατα τα οποία πιστεύω ότι αξίζουν την προσοχή σας. Ακούσαµε τον κ. Μεϊµαράκη να νιώθει λέει υπερήφανος για τον ΕΝΦΙΑ, έναν ΕΝΦΙΑ τον οποίο επέβαλε η Νέα
Δηµοκρατία, έναν ΕΝΦΙΑ τον οποίο ευαγγελιζόταν ότι θα καταργήσει η σηµερινή συγκυβέρνηση, έναν ΕΝΦΙΑ, όµως, ο οποίος
κατ’ ουσίαν δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και οι λόγοι είναι δύο και
µοναδικοί: Όταν χτίσει κάποιος ένα ακίνητο ξέρετε πολύ καλά
ότι για τα χρήµατα που έχει χρησιµοποιήσει, έχει ήδη φορολογηθεί. Για ποιο λόγο επιβάλλετε έναν φόρο σε ήδη φορολογηµένα χρήµατα;
Και να πάµε και σε ένα άλλο κοµµάτι, ένα τελευταίο και κλείνω,
κύριε Πρόεδρε. Ο ΕΝΦΙΑ όσον αφορά τους ανθρώπους που
έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες, δεν θα έπρεπε να πληρώνεται αναλογικά; Εάν εγώ κάνω µία δανειακή σύµβαση µε την
τράπεζα και έχω αποπληρώσει το 10% του δανείου, γιατί να µην
πληρώνω εγώ το 10% του ΕΝΦΙΑ και το 90% η τράπεζα, αφού
δεν έχω την κυριότητα του ακινήτου; Για ποιο λόγο οι τράπεζες
δεν πληρώνουν αυτά που τους αναλογούν;
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα capital controls, τα
οποία κατέστρεψαν πραγµατικά τον εναποµείναντα επαγγελµατικό κλάδο και όχι µόνο. Θα ρωτήσω τους κύριους Υπουργούς –
πιστεύω ότι παρακολουθούν την οµιλία και τη δική µου και των
υπόλοιπων συναγωνιστών, αν και λείπουν, µάλλον την παρακολουθούν από έξω, από την τηλεόραση- εάν είναι νόµιµο που δεν
µας αφήνουν να διαχειριστούµε αυτά τα χρήµατα και εάν δεν
υπάρχει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Με ποιο δικαίωµα δεσµεύετε χρήµατα τα οποία έχουµε βγάλει µε τον
ιδρώτα µας και το αίµα µας και θέλετε να τα διαχειρίζεστε εσείς
όπως θέλετε;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουκούτσης από τη Χρυσή Αυγή και µετά θα ακολουθήσει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με τι καρδιά να µιλήσεις, όταν όλα αυτά που γίνονται µας ξεπερνούν; Είναι και αυτά που βλέπουµε εδώ σε αυτήν την Αίθουσα
και που σου θολώνουν το µυαλό, αυτά που συµβαίνουν. Άραγε,
τα χάσαµε όλα; Χάσαµε την ελπίδα; Χάσαµε την πίστη, την ανθρωπιά µας; Χάσαµε τον προσανατολισµό µας ως έθνος;
Απευθυνόµενος στην υποτιθέµενη Αριστερά της ανθρωπιάς,
της ελπίδας, της δικαιοσύνης, της δήθεν ισότητας, του κόστους
και όλων των άλλων φούµαρων που πρόταξε, να της θυµίσω ότι
στις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις πήγε στις κάλπες
µε λόγους του πεζοδροµίου, µε χιλιοειπωµένες υποσχέσεις και
παράλληλα µε τη φτώχεια και την ανεργία να πνίγουν τους Έλληνες. Και τι προέκυψε τελικά; Προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις, κλίκες, νοσηρότητα και αριστερή διαπλοκή!
Και ο λαός; Τα περήφανα νιάτα; Τα γηρατειά; Οι αγρότες; Οι
εργάτες; Η ραχοκοκαλιά του έθνους; Όλοι αυτοί πήραν τα σηµαιάκια, ψηφοφόροι έτοιµοι για όλα. Και, όµως, κάποιοι έλλειψαν
σε αυτές τις εκλογές. Οι οχτώ χιλιάδες νεκροί από αυτοκτονίες,
οι εκατόν πενήντα χιλιάδες, οι διακόσιες χιλιάδες νέων που ξενιτεύτηκαν, κάµποσες χιλιάδες αστέγων, κάποιοι που τρέχουν στα
συσσίτια και που µε σκυµµένο το κεφάλι δεν κατάλαβαν ότι εί-

450

χαµε εκλογές.
Η «πρώτη φορά Αριστερά» αποφάσισε να σώσει τους φτωχούς
κάνοντάς τους φτωχότερους! Κλασική σοσιαλιστική, µαρξιστική
συνταγή!
Τα µέτρα, κυρίες και κύριοι, δεν θα έχουν τελειωµό. Θα έρθουν
και άλλα. Κάθε τρεις και λίγο θα χρειαζόµαστε και άλλα, γιατί τα
νούµερα δεν βγαίνουν. Και τότε θα έρθει τελικά η λύση, η τελική
λύση.
Ο κ. Τσίπρας λέει ότι εκβιάστηκε, υπέκυψε για το καλό µας,
αλλά θα αγωνιστεί για το καλύτερο. Βλακείες! Βλακείες, βλακείες!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Πρώτον, έχει υπογράψει ότι ακόµα και για να πέρδεται πρέπει
να παίρνει άδεια από τον κ. Σόιµπλε. Και δεύτερον, όταν ξέρουν
ότι υποκύπτει στους εκβιασµούς, τότε δεν έχουν κανέναν λόγο
να τους σταµατήσουν οι εκβιαστές. Άλλοι κυβερνάνε και το ξέρετε όλοι σας εδώ πέρα!
Η περαιτέρω ύφεση, το 200% του χρέους σε σχέση µε το ΑΕΠ,
η ανεργία, η µείωση του ΑΕΠ, το µνηµόνιο στο σύνολό του θα
οδηγήσουν ξανά τη χώρα στο δίληµµα νέο µνηµόνιο ή άτακτη
χρεοκοπία. Και κάποια στιγµή η έξοδος θα φαντάζει και θα είναι
ουσιαστικά η µόνη λύση.
Υπάρχει, όµως, ζωή και µετά το ευρώ; Βεβαίως και υπάρχει.
Και µετά τη χρεοκοπία; Τόσες φορές έχει έρθει η χώρα µας σε
αυτά τα όρια. Και να δούµε τελικά, επιτέλους, πώς θα αντιµετωπίσουµε την προδοσία της υποθήκης της περιουσίας µας για ένα
χρέος που είναι αδύνατο πλέον να αποπληρωθεί.
Το αντικειµενικό αποτέλεσµα επιβεβαιώνει µια ιστορική πολιτική αλήθεια: Τα σκληρά µέτρα περνάνε καλύτερα από τις λεγόµενες «προοδευτικές» -αυτές που αυτοπροσδιορίζονται ως
αριστερές, προοδευτικές- σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Και αυτό
συµβαίνει γιατί ελέγχονται σε µεγαλύτερο βαθµό τα συνδικάτα
και διαχέεται στην κοινωνία η άποψη ότι τα µέτρα –ακούστε!αποτελούν ιστορική αναγκαιότητα. Και είναι διαφορετικό την
αναγκαιότητα αυτή να την επικαλείται µια «προοδευτική» κυβέρνηση από µια συντηρητική. Γίνεται έτσι λίγο πιο πειστική –να το
πούµε- και ακυρώνει πιο εύκολα τις όποιες αντιδράσεις.
Αυτό έκανε και η Κυβέρνηση του Τσίπρα. Έχτισε για πολλά
χρόνια έναν αντιµνηµονιακό λόγο. Συσπείρωσε ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας που δοκιµάστηκε σκληρά από τα δύο πρώτα
µνηµόνια. Δεν βασίστηκε, όµως, σε ένα πειστικό εναλλακτικό
σχέδιο, σε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης που θα προκαλούσε έστω
και µια µικρή ανάκαµψη. Απευθυνθήκατε αποκλειστικά στο θυµό
των αδυνάτων και υποσχεθήκατε ό,τι ήθελε να ακούσει το ακροατήριο χωρίς ίχνος ηθικής. Η µόνη επιδίωξη ήταν η απόκτηση
της εξουσίας. Ο λαός έχαψε το παραµύθι του κ. Τσίπρα: «Το παλέψαµε, αλλά απέναντί µας είχαµε όλα τα θηρία».
Περασµένα µεγαλεία οι ερυθρές σηµαίες, ο Μπερλίνγκουερ,
ο Καλίγκιν, ο Μαρσέ, ο σοσιαλισµός µε το ανθρώπινο πρόσωπο,
η ΕΚΟΝ Αλίκη, για εµάς τους παλαιότερους, και ο κοινωνικός µετασχηµατισµός. Μόνο το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ικανό να
µπει στο προσκήνιο και να ηγηθεί ενός νέου µνηµονιακού µετώπου µε προοδευτικούς πλέον όρους και σχεδιασµούς.
Η ελληνική οικονοµία βυθίστηκε ακόµα πιο βαθιά, αλλά ποιος
νοιάζεται για αριθµούς σε µια ευρωπαϊκή µπανανία που κανείς
δεν παλεύει παρά µόνο για το τοµάρι του και την εξουσία;
Η Κυβέρνηση έχει δώσει όλες τις καθεστωτικές εξετάσεις και
πέρασε µε άριστα. Μπορεί να θεωρείται πλέον µια αξιόπιστη και
πρόθυµη δύναµη.
Επειδή, όµως, από το αντιπολιτευτικό της παρελθόν ξέµειναν
και κάποια µαρξιστικά κατάλοιπα, τα οποία προσέβαλαν στην αισθητική των δυναστών, των αποικιοκρατών, φρόντισε να τα ξαποστείλει και έκανε εκλογές.
Αυτός ο λαός πλήρωσε τα εγκλήµατά του µε το παραπάνω.
Και ήταν ο µόνος σύµµαχός σας. Και, όµως, τον προδώσατε µε
τον πιο εφιαλτικό τρόπο, αφού θέσατε την ταφόπλακα σε κάθε
προοπτική ανάταξης κάθε ελληνικής παραγωγικής δραστηριότητας, βυθίζοντας σε συνθήκες µεσαίωνα πολίτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, προβαίνετε σε δηλώσεις, οι οποίες προκαλούν
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το δηµόσιο αίσθηµα, χλευάζοντας επί της ουσίας τους Έλληνες
που καλούνται να πληρώσουν βαρύτατα το τίµηµα των αριστερίστικων παλινωδιών σας.
Ο κ. Φάµελλος τις προηγούµενες ηµέρες είχε πει ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ εκτιµά πως το πολυνοµοσχέδιο
δεν περιλαµβάνει µέτρα υπερφορολόγησης ή σκληρά.
Καρφί, λοιπόν, δεν καίγεται στους βολεµένους αριστερούς,
στους κρατικοδίαιτους. Τι είναι; Το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ! Αυτό είναι
ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα. Καρφί δεν καίγεται στους βολεµένους κρατικοδίαιτους αριστερούς για τα επιπλέον δεινά που φορτώνουν στις
πλάτες του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού. Η κοροϊδία, όµως, έχει
κι ένα όριο και αυτό σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ξεπεράσει.
Άραγε, τι έχει να περιµένει ο ελληνικός λαός; Ποια είναι η ελπίδα του; Ποια είναι η προοπτική του; Τι φοβάται; Φοβάται ο
βρεγµένος τη βροχή; Τι φοβάται ο πεινασµένος; Τι τροµάζει τον
άστεγο, τον συνταξιούχο που παίρνει 300, 400 ευρώ; Ως πότε θα
είµαστε µε σκυφτό το κεφάλι, µε τα φτερά πεσµένα, καταθλιπτικοί, µοιρολάτρες;
Καταντήσαµε ραγιάδες, κυρίες και κύριοι, τον λαό αυτό. Το
καταλάβατε; Κι εµείς οι ίδιοι το ίδιο είµαστε.
Εµείς, όµως, οι εθνικιστές έχουµε µια µεγάλη διαφορά. Εγώ
προσωπικά και οι συναγωνιστές µου θα λέµε στα παιδιά µας και
στα εγγόνια µας: «Όχι, ρε, εγώ δεν προσκύνησα!».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Βενιζέλος για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα
κεντρικό πολιτικό ερώτηµα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου είναι
γιατί τα κόµµατα της δηµοκρατικής φιλοευρωπαϊκής Αντιπολίτευσης, ενώ ψήφισαν τη συµφωνία της 12ης Ιουλίου, αρνούνται
να ψηφίσουν µέτρα εξειδίκευσης και εφαρµογής που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Θέλω, λοιπόν, να έχω αποσαφηνίσει
και εγώ το πολιτικό πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, αλλά και
όσων πρόκειται να ακολουθήσουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ψηφίσαµε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τη Συµφωνία της 12ης Ιουλίου, ψηφίζοντας υπέρ της προστασίας της χώρας από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Ψηφίσαµε για την προστασία της χώρας από τις ιδεοληψίες και
τα λάθη της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου.
Ψηφίσαµε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο την αποφυγή του
Grexit. Ψηφίσαµε τον τερµατισµό του φλερτ µε τη δραχµή, µε το
παράλληλο σύστηµα πληρωµών και µε τα κωµικοτραγικά σενάρια που απεκαλύφθησαν τους τελευταίους µήνες.
Ψηφίσαµε στην πραγµατικότητα την ακύρωση των αντιµνηµονιακών ψεµάτων και ψευδαισθήσεων των πέντε προηγούµενων
ετών και κυρίως την ακύρωση της µεγάλης ψευδαίσθησης του
προγράµµατος της Θεσσαλονίκης, των προεκλογικών δεσµεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ του Ιανουαρίου.
Ψηφίσαµε ιστορικά την κατάργηση της τεχνητής, όπως αποδείχθηκε, διάκρισης ανάµεσα σε µνηµόνιο και αντιµνηµόνιο. Ψηφίσαµε την ακύρωση και τη λήξη της εύκολης δηµαγωγίας που
έφερε πάνω στο κύµα στην Κυβέρνηση το περίεργο ετερόκλητο
αρχικά πλέγµα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ψηφίσαµε για να απεγκλωβιστεί η Κυβέρνηση από το αποτέλεσµα του δικού της δηµοψηφίσµατος που δεν µπορούσε να διαχειριστεί. Ψηφίσαµε µε αίσθηση εθνικής ευθύνης γιατί είχε
αποσαρθρωθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του προηγούµενου ΣΥΡΙΖΑ, αν θυµούνται κάποιοι τον προηγούµενο ΣΥΡΙΖΑ,
αυτόν που υπήρχε µέχρι πριν λίγες εβδοµάδες.
Ψηφίσαµε όχι επειδή το µνηµόνιο Τσίπρα ήταν αναγκαίο και
αναπόφευκτο τον Ιανουάριο, αλλά γιατί δυστυχώς κατέστη αναγκαίο τον Ιούλιο, µετά τη βαριά βλάβη που η πολιτική του κ. Τσίπρα και της Κυβέρνησής του προκάλεσε στη χώρα.
Ψηφίσαµε, ζητώντας εθνική συστράτευση, ζητώντας εθνική
οµάδα διαπραγµάτευσης, ζητώντας την άµεση επεξεργασία και
προώθηση ενός ολοκληρωµένου και συνεκτικού εθνικού σχεδίου
ανασυγκρότησης που ξεκινά µε την εφαρµογή των συµφωνιών
µας µε τους εταίρους, αλλά υπερβαίνει τις συµφωνίες αυτές και
δίνει µια θετική προοπτική στην οικονοµία, στην κοινωνία, στο
έθνος.
Αντί να υπάρξει απάντηση σε αυτά, που ήταν θεµελιώδεις πο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

λιτικές προϋποθέσεις για το µέλλον του τόπου, είδαµε πώς αντελήφθη ο ΣΥΡΙΖΑ το εκλογικό αποτέλεσµα, ως θρίαµβο που
οδηγεί σε µια Κυβέρνηση, που δεν είναι τώρα ετερόκλητη, είναι
οµογενοποιηµένη, γιατί υπάρχει κοινό αξιακό υπόβαθρο, όχι
όµως αριστερό, υπόβαθρο κυνικής διαχείρισης της εξουσίας και
εθνικολαϊκιστικού λόγου, γιατί αυτό ενώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.
Η συντριπτική νίκη είναι 34,5%, 39,2% µαζί µε τις ψήφους του
κ. Καµµένου, η µικρότερο εκλογική πλειοψηφία τα σαράντα δύο
χρόνια της Μεταπολίτευσης. Δεν υπήρξε ποτέ στον τόπο αυτό
Κυβέρνηση µε τόσο µικρή εκλογική βάση.
Παρ’ όλα αυτά, η αλαζονεία περισσεύει και επιπλέον υπάρχει
και ο περίεργος διάλογος µε τους Ευρωπαίους εταίρους, οι
οποίοι φυσικά από τη δική τους οπτική γωνία αντιλαµβάνονται
ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ένα ωραίος, εύχρηστος µοχλός για την επιβολή σκληρών µέτρων -χωρίς αντίσταση πλέον,
γιατί έχει οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο άλλο άκρο- και αυτό µπορεί να
γίνεται µε την ανοχή ή και µε τη στήριξη της φιλοευρωπαϊκής δηµοκρατικής Αντιπολίτευσης.
Οι δε φίλοι µας και συναγωνιστές µας, οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές και σοσιαλδηµοκράτες, θα ήταν πολύ ικανοποιηµένοι αν
χρησιµοποιούσαµε ως νυµφαγωγό το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι για
να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στον παράδεισο της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας, δηλαδή να καταλάβει το χώρο που παραδοσιακά
εκφράζουν οι δυνάµεις του µεσαίου χώρου στην Ελλάδα, του
προοδευτικού µεσαίου χώρου, της Κεντροαριστεράς, του προοδευτικού κέντρου.
Μόνο που τα πράγµατα είναι πολύπλοκα. Δεν είναι εύκολο για
κάποιον που δεν ζει την ελληνική πραγµατικότητα και τις αντιφάσεις της να αντιληφθεί τι είναι πραγµατικά ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσες αντιφάσεις διατηρεί και στη νέα του εκλογική βάση και στη νέα του
Κοινοβουλευτική Οµάδα. Και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος που δεν ζει την ελληνική πραγµατικότητα ποιο
είναι το πολιτικό σχέδιο, όχι το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης,
αλλά το πολιτικό σχέδιο διαχείρισης εξουσίας: Δεν υπάρχει. Η
χώρα θα σέρνεται επικίνδυνα χωρίς προοπτική. Και αυτό που
πρέπει από τώρα να έχουµε πει µέσα στην Αίθουσα αυτή µε δυνατή φωνή είναι ότι αλίµονο εάν τα πράγµατα εξελιχθούν έτσι
ώστε να επανέλθουν τα απειλητικά σενάρια του Grexit που ο κ.
Τσίπρας µε την Κυβέρνησή του πίστευε ότι είναι όπλο κατά των
Ευρωπαίων, ενώ απεδείχθη ότι ήταν απειλή ασφυκτική που η ίδια
η Ευρώπη δυστυχώς διατύπωσε κάποια στιγµή.
Θέλετε να ψηφίσουµε ποιο; Το νοµοσχέδιο αυτό και το επόµενο; Για το ασφαλιστικό, για τη φορολογία των αγροτών; Ποιος
το διαπραγµατεύτηκε, ποιος το εξειδίκευσε, πότε το συζητήσαµε, σε ποιο προγραµµατικό πλαίσιο, σε ποιο πολιτικό κλίµα συναίνεσης και συναντίληψης, µε ποια εθνική προοπτική;
Κοιτάξτε, διαπραγµατεύεστε µε παροιµιώδη ανικανότητα και
έχετε ως µόνο καταφύγιο την προσδοκία της αναδιάρθρωσης
του χρέους. Και πιστεύετε ότι πίσω από την εφαρµογή της δικής
µας πολιτικής, των δεσµεύσεων που εµείς αποσπάσαµε το 2012,
θα συγκαλύψετε όλη αυτή την εντυπωσιακή µεταστροφή που
έχει γίνει τις τελευταίες εβδοµάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Όχι, γλείφετε εκεί που φτύνατε, αλλά δεν θα συµπράξουµε σε
αυτήν την ταπεινωτική διαδικασία. Θα ψηφίσετε µόνοι σας. Άλλωστε, είχαµε ψηφίσει και το Μάρτιο µέτρα τα οποία θεωρούσαµε περιττά, αλλά τα ψηφίσαµε σε ένδειξη καλοπιστίας, όπως
τις εκατό δόσεις. Και σας είχα προειδοποιήσει -το είπα και χθεςότι τα ψηφίζουµε, αλλά όταν θα σας αναγκάσουν οι φίλοι σας
της τρόικας να τα ξεψηφίσετε, δεν θα συµπράξουµε..
Τώρα ακυρώνουµε τα µέτρα των εκατό δόσεων, αλλά έχει
ισχύσει η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τους µεγάλους
οφειλέτες του δηµοσίου και, αν θυµάστε, έχει ισχύσει για δέκα
ηµέρες η ρύθµιση-εξπρές από την οποία επωφελήθηκαν πολλοί
εν αναµονή της ρύθµισης των εκατό δόσεων. Αυτά δεν ακυρώνονται. Ακυρώνεται το µέτρο γενικής εφαρµογής των εκατό δόσεων.
Σας είπα, τώρα µπορείτε να κάνετε βελτιώσεις στο νοµοσχέ-
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διο, αλλά πρέπει να ρωτήσετε, γιατί απεδείχθη ότι, όταν υπάρχουν µονοµερείς πρωτοβουλίες, αυτές πληρώνονται µε θεσµική
ταπείνωση. Αυτό δεν αφορά µόνον τα τεχνικά ή δευτερεύοντα
ζητήµατα, αφορά και τη στρατηγική, αφορά και την υπόθεση του
χρέους. Πού είναι οι λεβεντιές και οι παλικαρισµοί των µονοµερών πρωτοβουλιών, της διαγραφής, της Διεθνούς Διάσκεψης,
της Επιτροπής Αλήθειας για το –δήθεν- επονείδιστο χρέος;
Τώρα µιλάµε για την καθαρή παρούσα αξία, για τα επιτόκια,
για την περίοδο χάριτος, για την περίοδο αποπληρωµής, δηλαδή
γι’ αυτά που έχουµε πετύχει από το ’12 και έχουµε τελικώς προσφέρει στη χώρα µείωση 90 δισεκατοµµυρίων καθαρή ονοµαστικά, δηλαδή 45% του ΑΕΠ περίπου, και 100 δισεκατοµµυρίων
σε πραγµατική παρούσα αξία, που είναι άλλα 50% του ΑΕΠ µε
βάση την έκθεση του ESM του κ. Ρέγκλιγκ που έδωσε στη δηµοσιότητα προ δύο µηνών.
Μακάρι η χώρα να πετύχει και περαιτέρω µειώσεις σε καθαρή
παρούσα αξία. Θα συµβάλουµε, θα βοηθήσουµε, θα χαρούµε
όταν θα συµβεί, αλλά θα είναι µικρό ποσοστό αυτού που εσείς
συκοφαντήσατε, καταγγείλατε, διασύρατε, υπονοµεύσατε στη
συνείδηση του ελληνικού λαού.
Βέβαια, δεν ψηφίζουµε καµµιά δική σας πρόχειρη και άδικη
επιλογή ταµειακού πανικού µε ψευτοταξικό περιεχόµενο, γιατί
αυτό συµβαίνει εν έτει 2015, συµβαίνει ενώ είχατε βρει τη χώρα
σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης, σε πρωτογενές πλεόνασµα και σε
θετικό ισοζύγιο απασχόλησης που µείωνε σιγά-σιγά την ανεργία.
Πού είναι τα περιβόητα ισοδύναµα για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση, για να πάρω το πιο εντυπωσιακό παράδειγµα; Τι θα γίνει
µε όλες αυτές τις υποσχέσεις της χθεσινής συζήτησης για τον
προληπτικό έλεγχο και τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου; Πώς θα κατοχυρωθεί η ισχύς του συνταγµατικού καθεστώτος των Πανεπιστηµίων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Επειδή είδα την Επιτροπή Σοφών του κ. Κατρούγκαλου, θέλω
να προσθέσω ότι έχετε δεσµευθεί ότι θα εφαρµόσετε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ακύρωσαν ως αντισυνταγµατικές τις περικοπές
συντάξεων και ψάχνετε 2 δισεκατοµµύρια ισοδύναµα. Και αντί
για την εφαρµογή των αποφάσεων, θα φέρετε ένα νόµο που µειώνει περαιτέρω τις συντάξεις; Με ποια νοµική µεθόδευση; Θα
ήθελα να το δω αυτό. Όµως αυτό είναι ένα καλό ερώτηµα και για
άλλους θεσµούς και εξουσίες πέρα από την Αίθουσα αυτή, γιατί
ο τόπος δεν κυβερνιέται µόνο από το Κοινοβούλιο, τα κόµµατα,
την Κυβέρνηση, τον πολιτικό κόσµο, κυβερνιέται και από τη δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές και από την κοινωνία των πολιτών και από τον ιδιωτικό τοµέα. Όλοι είµαστε µέσα στο σκάφος
του έθνους και όλοι πορευόµαστε προς τη µοίρα µας.
Τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και των άλλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου που συγκέντρωσε ο Υπουργός των Οικονοµικών στον ενιαίο λογαριασµό, που τώρα αποκτά
πιο ολοκληρωµένη θεσµική µορφή, τι έχουν απογίνει; Αυτά που
τοποθετήθηκαν σε ρέπος και σε έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, που είναι περίπου 13 δισεκατοµµύρια, τι προοπτική επιστροφής έχουν; Αυτά είναι ταµειακά διαθέσιµα, δεν είναι
επένδυση µακροχρόνια που είχε µια µικρή ετήσια απόδοση, την
οποία έλαβαν στο πολλαπλάσιο τα ασφαλιστικά ταµεία. Εκατό
δισεκατοµµύρια επιχορήγηση έλαβαν τα ασφαλιστικά ταµεία τα
τελευταία έξι χρόνια της κρίσης.
Και, βέβαια, το µεγάλο πλεονέκτηµα, το ηθικό, τον αγώνα κατά
της διαφθοράς πού τον έχετε αναθέσει; Ούτε καν στον κ. Καµµένο, που είναι οµογάλακτος αδερφός. Τον αναθέσατε σε επίλεκτο στέλεχος του κυβερνητικού µηχανισµού της Δεξιάς, της
Νέας Δηµοκρατίας, την περίοδο 2007-2009.
Δεν είναι περίεργο; Δεν είναι ανεξήγητο; Δεν συµβαίνει κάτι
που πρέπει να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό; Τι είναι αυτό; Τι είδους µετασχηµατισµός είναι αυτός και τι κρύβει;
Και, βέβαια, όλα αυτά αναφέρονται σε µια χώρα που έχει κάνει
το τραγικό λάθος τους τελευταίους µήνες της διακυβέρνησης
Τσίπρα- Καµµένου να συνδέσει την οικονοµική κρίση και τη διαχείριση για το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε την
εξωτερική πολιτική. Και τώρα πρέπει να κινούµαστε, δυστυχώς,
αµυντικά για να αποτρέψουµε πολύ δυσµενείς εξελίξεις στα µεί-
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ζονα θέµατά µας, όπως είναι το Αιγαίο και οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βενιζέλο, θα σας αφήσω τον διπλάσιο χρόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχει, λοιπόν, πολύ µεγάλη σηµασία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, -και κλείνω µε αυτό- να είµαστε
καθαροί.
Δεν ψηφίζουµε επί της αρχής, γιατί η αρχή που διέπει την Κυβέρνηση στερείται στρατηγικού πλαισίου και είναι βλαπτική για
τη χώρα. Η χώρα δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι µέγα ιστορικό σφάλµα η Κυβέρνηση να αναπαύεται στις ψεύτικες δάφνες
µιας εκλογικής νίκης, η οποία διαµορφώθηκε κάτω από πολύ
συγκεκριµένες συνθήκες.
Και, βέβαια, δεν ψηφίζουµε καµµιά από τις διατάξεις που συνιστούν στην πραγµατικότητα ταπείνωση της Βουλής και ταπείνωση της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας. Γιατί η καθεµιά και ο
καθένας από τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας γνωρίζει πολύ
καλά τι έλεγε τον Ιανουάριο, τι έλεγε πριν το δηµοψήφισµα του
Ιουλίου, τι έλεγε στις εκλογές µε αντιφατικό και διφορούµενο
λόγο και τι πράττει τώρα.
Και είµαστε µόνον στην επώδυνη αρχή. Είναι µια καλή ευκαιρία
για περίσκεψη και για στρατηγικό αναπροσανατολισµό, µε στόχο
πάντα την εθνική υπευθυνότητα, που τόσο λοιδορήσατε και τόσο
υπονοµεύσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, επειδή πλησιάζει η δωδεκάτη, να έχουµε µια οικονοµία στο
χρόνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Βενιζέλο, δεν µπορώ να σας πω για τις νοµικές πλευρές του χρέους, για τις οποίες είµαι σίγουρος ότι ξέρετε πολλά περισσότερα
πράγµατα, αλλά θέλω να σας πω έναν πολύ απλό κανόνα από
την οικονοµική επιστήµη για τις χώρες που έχουν µεγάλο χρέος.
Ο κανόνας αυτός λέει ότι, αν έχεις µεγάλο χρέος και χρειαστείς αναδιάρθρωση, είναι µεγάλη αποτυχία αν γίνει αυτή η
αναδιάρθρωση και µετά χρειάζεσαι κι άλλη αναδιάρθρωση. Το
µεγάλο λάθος του PSI ήταν ότι µια εβδοµάδα µετά σε όλες τις
οικονοµικές εφηµερίδες –«FINANCIAL TIMES», «WALL STREET
JOURNAL»- όλοι οι οικονοµικοί αναλυτές έλεγαν ότι θα χρειαστεί
πολύ σύντοµα δεύτερη αναδιάρθρωση.
Όταν θα λυθεί τελικά το θέµα του χρέους και θα υπάρχουν βιβλία οικονοµικής ιστορίας γι’ αυτήν την περίοδο, θα υπάρχει ένα
µεγάλο κεφάλαιο που θα λέει πώς λύθηκε το ελληνικό θέµα και
θα υπάρχει και µια υποσηµείωση για το PSI, ότι υπήρχαν και προηγούµενες αποτυχηµένες προσπάθειες που φάνηκε µέσα σε µία
εβδοµάδα ότι δεν έδωσαν λύση.
Είναι καιρός να καταλάβετε ότι αυτό το πρόγραµµα απέτυχε.
Γι’ αυτό είµαστε εδώ που είµαστε τώρα. Και χρειάζεται κάποτε
να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι κάνατε κάτι λάθος.
Αυτό το στυλ «όλα τα είπα», «το είχα πει εγώ», θα ήθελα µία
φορά από εσάς να ακούσω ότι κάτι έχει γίνει σε αυτήν τη χώρα
που εσείς δεν το προβλέψατε και δεν το είπατε. Μέχρι τώρα που
σας ακούω, τρία χρόνια σε αυτήν τη Βουλή, µία φορά να πείτε
κάτι που έγινε που δεν το είχατε προβλέψει, εγώ δεν το έχω
ακούσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βενιζέλο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Πάντως, κύριε Τσακαλώτε, η αλήθεια είναι θα ωφεληθείτε πολύ, αν ξαναδιαβάσατε όσα είπα στην
προηγούµενη Βουλή τους κρίσιµους επτά µήνες, γιατί όλα δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν κατά κεραία.
Με εντυπωσιάζετε όµως επιστηµονικά τώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχετε αντιληφθεί κάτι το θεµελιώδες. Το 2012 δεν
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έγινε απλώς το PSI, δηλαδή το κούρεµα του ελληνικού χρέους
που κατείχαν διεθνώς ιδιώτες. Έγινε ονοµαστικό κούρεµα του
κατεχόµενου από ιδιώτες χρέους που σε καθαρούς όρους φτάνει περίπου τα ενενήντα δισεκατοµµύρια, αλλά παράλληλα έγινε
και ένα OSI, ένα Official Sector Involvement, έγινε µία δραστική
µείωση σε όρους καθαρής παρούσης αξίας του χρέους που κατέχουν οι επίσηµοι φορείς, οι χώρες τις Ευρωζώνης, το EFSF και
το χρέος µειώθηκε στα χέρια του δηµόσιου τοµέα εκατό δισεκατοµµύρια, όπως λέει στο ετήσιο report που υπέβαλε ο κ. Ρέγκλιγκ
πριν από δύο µήνες, όπου εξηγεί αναλυτικά πώς κέρδισε η Ελλάδα µε την αναδιάρθρωση αυτή το 49% του ΑΕΠ της το 2013,
δηλαδή εκατό δισεκατοµµύρια.
Επίσης, προφανώς γνωρίζετε -αν όχι ως Υπουργός, τουλάχιστον ως καθηγητής των Οικονοµικών- ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, που το βάλατε στο προσχέδιο του προϋπολογισµού που καταθέσατε, έχει µειωθεί δραστικά και φέτος το κόστος είναι 3,1% του ΑΕΠ, το µικρότερο ίσως στην Ευρωζώνη. Το
χρέος λοιπόν είναι εξυπηρετήσιµο, ακόµη κι αν λάβουµε υπ’ όψιν
το κόστος αναχρηµατοδότησης που µε τα χρεολύσια δεν θα ξεπεράσει το 9% µέχρι το 2022, όταν το διεθνές όριο είναι στο 15%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι συνέβη όµως και ανετράπη η δυναµική αυτή από το Γενάρη
και µετά; Συνέβη η άφιξή σας. Και τους πρώτους µήνες ήσασταν
καλυµµένος πίσω από τον κ. Βαρουφάκη. Τώρα έχετε βγει µπροστά και σας βλέπουµε µε άλλο µάτι. Σας βλέπουµε να είστε γεµάτος αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται όµως να είστε πιο ακριβής,
όταν µιλάτε στη Βουλή επί των τεχνικών θεµάτων και των αριθµών.
Λέτε λοιπόν στο δικό σας σχέδιο προϋπολογισµού πόσο δραστική είναι η µείωση του ετησίου κόστους εξυπηρέτησης. Όµως,
η δυναµική πράγµατι κλονίστηκε, γιατί ξαναπεράσαµε σε ύφεση,
γιατί χάσαµε τα δηµόσια έσοδα, γιατί χάσαµε το πρωτογενές
πλεόνασµα.
Φυσικά τώρα χρειάζεται συµπληρωµατική επέµβαση στον επίσηµο τοµέα, στο OSI, για περαιτέρω µείωση της καθαρής παρούσης αξίας, η οποία όµως και αυτή είχε προβλεφθεί από το
2012 µε ρητές αποφάσεις του Eurogroup.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βενιζέλο, πηγαίνουµε στα τέσσερα λεπτά. Δεν γίνεται αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Άρα, λοιπόν, αντί να λέτε ανακρίβειες στη Βουλή, όπως αυτές που είπατε προηγουµένως και αντί
να επιχειρείτε να κάνετε σε εµένα συστάσεις ήθους, εσείς να
προσέχετε τώρα που ασκείτε την εξουσία. «Αρχή άνδρα δείκνυσι».
Κι επειδή εσείς έχετε να δώσετε λόγο, όχι µόνο στη Βουλή, όχι
µόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο στον ελληνικό λαό, αλλά και στους
πενήντα τρεις, γιατί έχετε έναν ειδικό ρόλο, προσέξτε, γιατί κουβαλάτε πολύ µεγάλο βάρος και εδώ είµαστε στη Βουλή για να
κρίνουµε και να κριθούµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Ελπίζω να κλείσει το
θέµα. Και θέλω να κάνω σε όλους έκκληση. Υπάρχουν ένα σωρό
οµιλητές και οµιλήτριες που πρέπει να πάρουν τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχω
τη δευτεροµιλία µου, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα πάρω άλλο χρόνο.
Κύριε Βενιζέλε, τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά. Μετά από
το 2012 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε; Ξεφύγαµε από την παγίδα χρέους ή δεν ξεφύγαµε; Αυτό
είναι το βασικό ερώτηµα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αυτό είναι το βασικό;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εκτός
άµα µας λέτε, που σας άκουσα να µας λέτε, ότι είναι βιώσιµο το
χρέος, µπορούµε να το χρηµατοδοτήσουµε, οπότε η Οµάδα
Εθνικής Διαπραγµάτευσης, που θέλατε εσείς να συστήσουµε και
να πάµε µετά από την πρώτη αξιολόγηση, ήταν για να πάµε στην
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Ευρώπη να τους ευχαριστήσουµε που µας βοηθήσανε µέχρι
τώρα το 2012 και να πάµε στο σπίτι µας.
Εµείς κάποια άλλη στρατηγική έχουµε, που δεν είναι ακριβώς
αυτό. Η δική µας η στρατηγική είναι λίγο πιο επιθετική από αυτό.
Ζητάει λίγο περισσότερα πράγµατα από αυτό, γιατί ξέρουµε ότι
και η ελληνική Κυβέρνηση και πολλοί από τους πιστωτές είχαν
συµφέρον να πουν ότι ήταν βιώσιµο το χρέος και γι’ αυτό βάλανε
τους απίθανους αριθµούς του 4,5% πλεόνασµα, για να βλέπει ο
ένας τον άλλο και να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλο ότι είναι βιώσιµο
το ελληνικό πρόγραµµα, βάζοντας πλεονάσµατα. Και κανένας οικονοµολόγος δεν θα έλεγε ότι είναι βιώσιµο, εκτός από µερικούς
Έλληνες, που ήταν καλοθελητές, και µερικούς σε διεθνείς οργανισµούς, που ήταν αναγκασµένοι να το πουν, γιατί αλλιώς δεν
ήταν βιώσιµο το πρόγραµµα και θα χάνανε τη δουλειά τους.
Εγώ µόνο ένα πράγµα θα σας πω. Δεν είπα τίποτα για το ήθος
σας, παρεµπιπτόντως, απλώς ήθελα µια φορά να ξέρω αν υπάρχει κάτι σε αυτήν τη χώρα που δεν το έχετε προβλέψει για να το
σηµειώσω στην αυτοβιογραφία µου. Αυτό που θέλω, όµως, να
σας πω είναι ότι θα έχετε µια µαχητική Κυβέρνηση, που θα δώσει
µια λύση στο χρέος και αυτό που κάνετε εσείς, δυστυχώς θα
είναι µια υποσηµείωση για τους αναλυτές της οικονοµικής ιστορίας για τα εγγόνια µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βενιζέλο, δεν έχετε δικαίωµα νέας απάντησης. Δεν γίνεται αυτό.
Τελείωσε. Μίλησε ο Υπουργός. Δεν θα µπορέσω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Παρακαλώ, είναι πολύ σοβαρά θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με
άλλη ευκαιρία θα µπορέσετε να πείτε. Δεν γίνεται. Δεν µπορώ να
σας δώσω τον λόγο.
Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Για ένα λεπτό, παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
υπάρχει για εσάς λεπτό. Το ξέρετε. Ούτε δύο, ούτε δέκα. Δεν
σας επαρκούν. Αλλά σύµφωνα µε τον Κανονισµό δεν έχετε δικαίωµα νέας απάντησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
έχετε δικαίωµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν κάνετε καλή εντύπωση όταν
στερείτε τον λόγο. Δεν κάνει καλή εντύπωση για τη Βουλή, την
Κυβέρνηση και εσάς προσωπικά.
Λοιπόν, κύριε Τσακαλώτε, σας εύχοµαι να γράψετε την αυτοβιογραφία σας, αλλά βλέπω ότι ασχολείστε πάρα πολύ µε τη βιογραφία µου.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
η βιογραφία των εποχών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σας λέω, λοιπόν, ότι δεν µπορεί
εσείς προσωπικά ως καθηγητής να αγνοείτε αυτό που ψευδώς
τώρα παρουσιάσατε στη Βουλή. Είναι άλλο πράγµα η βιωσιµότητα
του χρέους ως οικονοµική δυναµική, γιατί προφανώς θέλουµε και
κούρεµα και αναδιάρθρωση και χάρισµα του χρέους, και άλλο
πράγµα η θεσµική και νοµική έννοια της βιωσιµότητας ως προϋπόθεση για να σας δανείζουν οι ευρωπαϊκοί θεσµοί και το ΔΝΤ.
Όταν µια κυβέρνηση δηλώνει διά του στόµατος του Υπουργού
Οικονοµικών, όπως είστε εσείς τώρα, ότι το χρέος της χώρας
δεν είναι βιώσιµο, θεσµικά είναι σαν να λέει στον ESM και στους
ευρωπαϊκούς θεσµούς: «Σύµφωνα µε την ισχύουσα συνθήκη µην
εκταµιεύετε το δάνειο». Είναι σαν να λέει στο διοικητικό συµβούλιο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου: «Μη µας δίνετε τα υπολειπόµενα χρήµατα, γιατί δεν έχουµε τις θεσµικές προϋποθέσεις».
Βλάπτετε τη χώρα, για να κάνετε µικροκοµµατική δηµαγωγία.
Από κει και πέρα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βενιζέλο, τελείωσε ο χρόνος. Πέρασε το ένα, τα δύο και τα τρία
λεπτά. Δεν γίνεται.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Φέρτε στη χώρα το κούρεµα του
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χρέους και την αναδιάρθρωση που σας είπα. Όταν εσείς φέρετε
–και το εύχοµαι- την αναδιάρθρωση, θα σας επαινέσω και θα σας
βοηθήσω να το πετύχετε, αλλά όχι µε έπαρση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συγγνώµη, κύριε Αποστόλου, θα µιλήσει ο κ. Μιχαλολιάκος. Είναι η
ώρα του ως Αρχηγός κόµµατος.
Περάστε, κύριε Μιχαλολιάκο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μην φτύνετε εκεί που θα γλύψετε
γονυπετείς σε λίγες µέρες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Μιχαλολιάκο. Έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Για οκτώ λεπτά; Πρωτολογία
είναι.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο χρόνος είναι περισσότερος. Είναι πρωτολογία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούµε
να έλθει ο κύριος Υπουργός;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι είναι αυτά! Τι είναι αυτά, κυρία Πρόεδρε; Τρεις µέρες τον περιµένουµε να έλθει στη Βουλή και κρύβεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι,
είχα δώσει τον λόγο στον κ. Αποστόλου, αλλά είναι προσδιορισµένο για τις 18.30’ να µιλήσει ο Αρχηγός του κόµµατος της Χρυσής Αυγής. Τι θέλετε ακριβώς; Δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είναι πρωτολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Είναι η πρώτη φορά που µιλάω.
Δεκαπέντε λεπτά είναι.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είναι δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
είναι δεκαπέντε. Είναι οχτώ λεπτά για όλους. Εδώ το Προεδρείο
το επικυρώνει.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ο κ. Μεϊµαράκης χθες; Χθες µίλησε µόνο
ο κ. Μεϊµαράκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Όπως τα έχετε κανονίσει. Εγώ
ήξερα ότι ήταν δεκαπέντε. Δεν ξέρω τώρα, αν θέλετε οχτώ…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Βούτση, είναι δεκαπέντε λεπτά.
Είναι η πρώτη φορά που µιλάει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ο κ. Μεϊµαράκης χθες µίλησε δεκαπέντε
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Εντάξει. Δεν πειράζει.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα πριν
αναφερθώ στο παρόν νοµοσχέδιο, να απαντήσω σε έναν Βουλευτή του λεγόµενου συνταγµατικού τόξου, ο οποίος είπε ότι η
δηµοκρατία έχει τη µεγαλοψυχία να δίνει λόγο στους αρνητές της.
Δεν είµαστε εδώ από τη µεγαλοψυχία κανενός. Είµαστε γιατί
µας ψήφισαν σχεδόν τετρακόσιες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες εθνικιστές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Μάλιστα, έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονιστεί ότι ο πολιτικός
αγώνας τον οποίο διεξαγάγαµε ήταν εναντίον όλων. Γιατί πράγµατι εδώ µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα υπάρχουν δύο κόµµατα: το
«κόµµα» των πολιτικών κοµµάτων, από την άκρα Αριστερά µέχρι
πέρα, και η Χρυσή Αυγή.
Θα ήθελα προηγουµένως, επειδή δεν πιστεύω στη µυστική διπλωµατία και επειδή εγράφη κατά κόρον στις εφηµερίδες ότι στη
διάρκεια της επισκέψεως του κυρίου Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες συµφωνήθηκε η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ,
να αναφερθώ σε µια επιστολή την οποία µου απέστειλε ο αξιότιµος Υπουργός των Εξωτερικών κ. Κοτζιάς και στην οποία λέει:
«Ως προς το εκκρεµές ζήτηµα του ονόµατος µε την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, όπως ανέφερα και
κατά τη συνάντηση του ΕΣΕΠ, η ελληνική πλευρά εργάζεται µε
συνέπεια. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της ανταλλαγής απόψεων που είχαµε µε τους εκπροσώπους των κοµµάτων στην τελευταία συνεδρίαση, θα παρακαλούσα να µου γνωρίσετε τις
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απόψεις του κόµµατός σας επί συγκεκριµένων ονοµάτων».
Η Χρυσή Αυγή έχει συγκεκριµένη σαφέστατη και ξεκάθαρη
θέση, την οποία, δυστυχώς, προδίδοντας τους ψηφοφόρους της,
την πλειοψηφία των ψηφοφόρων της, δεν είχε στη διάρκεια της
προηγούµενης διακυβερνήσεως της χώρας η Νέα Δηµοκρατία.
Κανένας συµβιβασµός για τη Μακεδονία µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Το όνοµα Μακεδονία ανήκει στην ελληνική ιστορία, ούτε σύνθετο, παράγωγο ούτε τίποτε.
Αν η Κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει σε µια τέτοια
λύση, µπορεί να έχει µαζί της τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και
τα άλλα κόµµατα, όπως τα είχε την 14η Αυγούστου. Θα έχει,
όµως, εναντίον της τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
λαού.
Μέγα ζητούµενο των ηµερών µας, σοβαρό κοινωνικό και
εθνικό πρόβληµα και, δυστυχώς, κυρίως ελληνικό και όχι ευρωπαϊκό πρόβληµα είναι η λαθροµετανάστευση, που επειδή σας
αρέσει η λέξη, ας πούµε οι παράνοµοι µετανάστες και οι πρόσφυγες.
Προχθές, µάλιστα, την Τετάρτη, στο Αγαθονήσι, που έχει δεν
έχει εκατό κατοίκους και διαθέτει µόνο έναν αστυνοµικό, τρεις
λιµενικούς και έναν υπάλληλο του δήµου, αποβιβάστηκαν ξαφνικά εννιακόσιοι πρόσφυγες και παράνοµοι µετανάστες, τους
οποίους στη συνέχεια οδήγησαν στη Σάµο.
Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο και η Ευρώπη, δυστυχώς, προς την οποία προσδοκούν παρά πολλοί σε αυτήν τη
θέση σαν τη µητέρα πατρίδα, σαν τη λύση των προβληµάτων,
δεν κάνει τίποτε πάνω σε αυτό το θέµα.
Έχει σηµασία, όµως, να τονιστεί και η δήλωση την οποία έκανε
ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόµενος στον Αντώνιο Γκουτιέρες, στον Ύπατο Αρµοστή του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, επί των ζητηµάτων των προσφύγων,
στην οποία συγκεκριµένα ανέφερε: «Οι Έλληνες έχουν εµπειρία
από το παρελθόν. Πολλοί ήλθαν από το Αιγαίο ως πρόσφυγες».
Ε, όχι, λοιπόν! Αυτόν τον παραλληλισµό δεν τον δέχοµαι! Οι
Έλληνες οι οποίοι σφαγιαζόντουσαν στην προκυµαία της Σµύρνης και τους έκοβαν τα χέρια από τα καράβια των συµµάχων των
Αγγλογάλλων, οι οποίοι ήρθαν κατατρεγµένοι στη µητέρα πατρίδα, δεν µπορούν σε καµµία περίπτωση να παραλληλιστούν µε
αυτές τις οργανωµένες επιχειρήσεις δουλεµπορίου από το τουρκικό παρακράτος µε τα καταστήµατα στη Σµύρνη να πουλάνε τα
σωσίβια και τα λοιπά µέσα.
Η Ευρώπη µάς λέει ότι θα µετεγκαταστήσει στις διάφορες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκατόν είκοσι χιλιάδες. Ήδη
από τα σύνορά µας στα Σκόπια έχουν περάσει εκατόν τρεις χιλιάδες. Άλλοι δεκαεφτά χιλιάδες θα φύγουν δηλαδή; Έχουν
έρθει συνολικά στη χώρα τετρακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες και
παράνοµοι µετανάστες. Τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι και
ποια η ευθύνη της Ευρώπης; Τίποτα πάνω σε αυτό το θέµα!
Ας έλθουµε, όµως, στο σηµερινό θέµα, το οποίο είναι τα µνηµόνια. Φαίνεται πως η Βουλή, η νοµοθετική εξουσία δεν δίνει σηµασία σε αυτά τα οποία λέει η δικαστική εξουσία. Φθάσαµε στο
µνηµόνιο µε πλαστά στοιχεία, µε την περίφηµη υπόθεση Γεωργίου και της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος απηλλάγη µε βούλευµα. Ε, στο
βούλευµα αυτό, λοιπόν, έγινε αναίρεση από µια αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, την κ. Ξένη Δηµητρίου, η οποία λέει ότι µε τα
πλαστά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από αυτήν τη στηµένη απάτη βλάφθηκε ο ελληνικός λαός κατά 170 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε
το PSI 210 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν θα ευρεθούν ευθύνες;
Ερχόµαστε τώρα στα όσα σήµερα συζητούµε για να νοµοθετήσουµε. Όλα ξεκίνησαν στις 14 Αυγούστου του 2015. Και έχει
δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι είπε την αλήθεια τότε. Και γι’ αυτό
εµείς καταψηφίσαµε. Αυτά ήταν τα προαπαιτούµενα. Δεν ήταν
τίποτα διαφορετικό.
Από την άλλη πλευρά, είπε προηγουµένως και ο κ. Βενιζέλος
ότι ψήφισαν στις 14 Αυγούστου, διότι επέκειτο ο κίνδυνος του
Grexit. Έχω αναφέρει και άλλη φορά µέσα σε αυτήν εδώ τη
Βουλή ότι τα ξηµερώµατα, τα χαράµατα, όταν συζητούσε ο κ.
Τσίπρας µε την κ. Μέρκελ, µπήκε µέσα ο άνθρωπος των Αµερικανών ο Ντόναλντ Τουσκ και είπε «συµφωνήστε, γιατί χάνεται η
Ευρώπη». Δεν είπε ότι χάνεται η Ελλάδα. Δεν ήταν, λοιπόν, δε-
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δοµένο ότι αν δεν συµφωνούσαν τότε, θα ερχόταν το Grexit. Δεν
ξέρουµε. Αυτό είναι µια υπόθεση εργασίας. Μπορεί να ερχόταν
µια νέα διαπραγµάτευση. Και εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν ήµασταν εµείς οι µόνοι που θα χάναµε από αυτήν την ιστορία, εάν
ερχόταν η ρήξη, την οποία, όπως απέδειξε και το δηµοψήφισµα
της 5ης Ιουλίου, δεν απεύχετο εντελώς ο ελληνικός λαός.
Σήµερα τόσο η Νέα Δηµοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι καταψηφίζουν τα σκληρά αυτά µέτρα. Μπράβο τους! Στερνή
µου γνώση να σε είχα πρώτα!
Εις ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, ξηµερώθηκαν
µε τον Μαρξ, µε τον Στάλιν, άλλοι µε τον Μάο, άλλοι µε τον Τρότσκι, και νύχτωσαν µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Είναι η καπιταλιστική Αριστερά θα την έλεγα,
κατά κάποιο τρόπο.
Όµως, για το ζήτηµα το µέγα, το οποίο είναι το ζήτηµα του
χρέους, είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός µας να µιλήσει στον
ΟΗΕ και είπε: «Δεν µπορούµε να µιλάµε ουσιαστικά για βοήθεια
στις αναπτυσσόµενες χώρες ή δάνεια στις αναπτυγµένες, εκτός
αν αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα του χρέους σαν µια διεθνή πρόκληση στο επίκεντρο του παγκοσµίου χρηµατοπιστωτικού µας
συστήµατος».
Το ζήτηµα του χρέους, του ελληνικού χρέους έπρεπε και
όφειλε ο Πρωθυπουργός να το αντιµετωπίσει διαφορετικά και
συγκεκριµένα να µιλήσει για τα 320 δισεκατοµµύρια και πλέον,
τα οποία σήµερα οφείλει η Ελλάδα και είναι ο ορισµός του επαχθούς χρέους.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι γενικά το θέµα της Ελλάδος δεν
είναι µόνο θέµα της Ελλάδος. Υπάρχει ένα µεγάλο µέρος κρατών
παγκοσµίως, τα οποία έχουν ένα υπερβολικά µεγάλο χρέος.
Η υπόθεση µοιάζει µε το πλατωνικό σπήλαιο, όπου κάποιοι
είναι δεµένοι πισθάγκωνα µε αλυσίδες και δεν βλέπουν το φως
του ήλιου, παρά µόνο σκιές. Σκιές βλέπουµε και εµείς, σκιές που
στήνουν στη Wall Street, στο City, στη Φρανκφούρτη, στα διάφορα χρηµατιστήρια και έτσι εµφανίζεται µια χώρα, χωρίς να έχει
συµβεί τίποτα, ξαφνικά να χρωστάει υπέρογκα ποσά.
Η απαίτηση της Χρυσής Αυγής είναι να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους. Και λυπούµαι γιατί γι’ αυτό το θέµα δεν µίλησε
ο Πρωθυπουργός.
Πάµε στο νοµοσχέδιο το οποίο σήµερα συζητάτε. Αν στην τακτική τη λενινιστική οι άνθρωποι που σχεδιάζουν τα νοµοθετήµατα αυτά χρησιµοποιούν την τακτική δύο βήµατα µπρος, ένα
βήµα πίσω, πολύ ωραία!
Βγάζουµε κατ’ αρχάς ότι θα εισπράττουµε τα ανείσπρακτα
ενοίκια, βγάζουµε ότι θα αυξήσουµε τους συντελεστές φορολογήσεως των ενοικίων και ξαφνικά τα αποσύρουµε. Και έτσι είναι
ευχαριστηµένος ο λαός, διότι απεσύρθη µια διάταξη. Έχουµε
κάτι να αποσύρουµε, για να δείξουµε δηλαδή ότι κάτι έγινε.
Σχετικά µε τις φαρµακοβιοµηχανίες, ήρθαν εδώ οι εκπρόσωποι
των φαρµακοβιοµηχανιών και σας το είπαν ευθέως: Τα µέτρα τα
οποία παίρνετε οδηγούν στην καταστροφή τις ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες για χάρη των ξένων.
Τι να πω για τις ιδιωτικοποιήσεις; Φθάσαµε να βλέπουµε το
φαιδρό φαινόµενο να κάνουν διαδηλώσεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά των ιδιωτικοποιήσεων στα λιµάνια και στα αεροδρόµια. Ας µην το ψηφίσουν. Είναι πάρα πολύ απλό.
Στο συγκεκριµένο θέµα θέλω να καταλήξω λέγοντας –µιας και
έγινε και περικοπή του χρόνου- ότι το µέγα ζητούµενο µε αυτό
το σχέδιο είναι πού βαδίζει η χώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχουν ανεξόφλητα χρέη στο
ελληνικό κράτος 80 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι σας πείθει, ποιο
είναι το στοιχείο εκείνο που σας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι θα
εισπράξετε τα 15, 20 εκατοµµύρια που επιθυµείτε από αυτά τα
µέτρα; Δεν πρόκειται να εισπράξετε τίποτε.
Η χώρα βαδίζει στο άγνωστο. Βαδίζει σε µια νέα κρίση, σε µια
νέα αποτυχία. Και µέσα σε αυτόν τον σκοτεινό χρόνο να ξέρετε
ότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα κρατήσουν ψηλά τη σηµαία της
εθνικής ανεξαρτησίας, που θα πούνε «όχι» στους ξένους τοκογλύφους. Είναι οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, όσο και αν δεν
σας αρέσει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχουν
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τον λόγο δύο Υπουργοί για νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Πολύ σύντοµα παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε! Ο κύριος Υπουργός πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα
έρθει φαντάζοµαι. Δεν ξέρω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εµείς όµως εδώ περιµένουµε τον κ.
Αποστόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Νοµίζω
ότι θα έρθει. Θύµωσε, όπως είδατε πριν!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Παίρνω τον λόγο, για να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Δεν θα µπω στην άχαρη διαδικασία να τις διαβάσω,
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γιατί είναι η παράγραφος τάδε, σελίδα τάδε κ.λπ.. Είναι δεκατέσσερις. Θα κατατεθούν και θα µοιραστούν, για να ενηµερωθούν
οι Βουλευτές.
Τα δύο βασικά σηµεία που αλλάζουν είναι ότι προστίθεται το
Συµβούλιο Επικρατείας στα δικαστήρια για τα οποία µπορούν να
αποσυρθούν εκκρεµείς υποθέσεις και ότι αποσύρεται και η διάταξη η οποία προκάλεσε και µια τεράστια συζήτηση –θα την ξαναδούµε σε επόµενο νοµοσχέδιο µετά από διάλογο- για την
υποβολή δηλώσεων, όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Έχει εξηγηθεί πλήρως από την Κυβέρνηση το θέµα, αλλά επειδή δεν θέλουµε να αφήσουµε ούτε σκιά να αιωρείται αποσύρουµε αυτήν
τη διάταξη.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Και εγώ το ίδιο, κυρία Πρόεδρε, για να έχουν τον
χρόνο οι συνάδελφοι είναι καλύτερο να δώσουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να διανεµηθούν. Δεν υπάρχει κάποια ουσια-
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στική αλλαγή ή επιµέρους. Πραγµατικά είναι βελτιώσεις στις διατυπώσεις ή σε κάποιες προβλέψεις που δεν είχαν διατυπωθεί
σωστά στο σχέδιο νόµου που είχαµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρηστός Σπίρτζης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Μηταφίδης για έξι λεπτά.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
µόνο ως τραγική ειρωνεία θα µπορούσα να χαρακτηρίσω τα όσα
είπε ο κ. Βενιζέλος, µιλώντας κυριολεκτικά στο σπίτι του κρεµασµένου για σκοινί.
Γιατί, κύριε Βενιζέλο, δεν ζούµε σε χώρα λωτοφάγων και όσα
σοφίσµατα κι αν επιστρατεύσετε και όσες λεκτικές ταχυδακτυλουργίες κι αν κάνετε, δεν µπορείτε να απαλλαγείτε από το γεγονός ότι είστε από τους βασικούς, φυσικούς και ηθικούς,
αυτουργούς της καταστροφής αυτού του τόπου.
Προφανώς, ο ελληνικός λαός στις πρόσφατες εκλογές δεν
έκανε χαρακίρι, δεν ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη φορά από
άγνοια κινδύνου, αλλά µε πλήρη επίγνωση της δύσκολης κατάστασης που ζει αυτήν τη στιγµή.
Επίσης, θα ήθελα να πω, απευθυνόµενος προς τους συναδέλφους Βουλευτές του ΚΚΕ, ότι εµείς δεν είπαµε να σιγήσουν οι
αγώνες. Εµείς δεν είµαστε υπέρ της χειραγώγησης της εργατικής τάξης και των αγώνων της. Αντίθετα, αν µπείτε στον κόπο να
διαβάσετε την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι θεωρούµε συµµάχους µας τους εργαζόµενους και τους αγώνες τους στη µάχη που δίνουµε, ώρα την ώρα
στην κυριολεξία, απέναντι στον οικονοµικό στραγγαλισµό και τις
απαιτήσεις των δανειστών, έστω κι αν αυτοί οι αγώνες στρέφονται φυσικά –αφού εµείς κυβερνάµε- εναντίον µας. Την έχουµε
κληρονοµήσει αυτή την αρχή, να σας θυµίσω από τα χρόνια του
Λένιν και δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουµε.
Επειδή άκουσα το πρωί τον κ. Τασούλα, αν δεν κάνω λάθος,
να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι περίπου θα
εφαρµόσουµε µια πολιτική κολεκτιβοποίησης της φτώχειας και
θα µείνει έρηµη και ορφανή η άρχουσα τάξη αυτής της χώρας,
θα ήθελα να τον παραπέµψω στην έκθεση για τον παγκόσµιο
πλούτο που δηµοσιεύτηκε προχθές.
Είναι έκθεση της Credit Suisse, η οποία λέει ότι στα χρόνια που
έσωζαν τη χώρα αυτή, όπως έλεγαν, χωρίς τους κατοίκους της,
ο πλούτος που συγκέντρωσε µια σηµαντικά µικρότερη οµάδα πολιτών έχει σηµειώσει αύξηση κατά 127 εκατοµµύρια δολάρια, την
ίδια στιγµή που, ούτε λίγο ούτε πολύ, το 43% των Ελλήνων είχε
τεράστιες απώλειες στο εισόδηµά του.
Ακούω συνεχώς να µιλάτε για ισοδύναµα. Δεν είναι εδώ ο κ.
Βενιζέλος. Θα του συνιστούσα να πάρει χαρτί και µολύβι, για να
του πω ορισµένα ισοδύναµα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να ψάξει
πρώτα-πρώτα η Κυβέρνησή µας, ώστε να µην πληρώνουν τα
γνωστά υποζύγια σε αυτόν τον τόπο, που τους έχει αφαιρεθεί
ακόµα και το ξύγκι. Τα στοιχεία µπορείτε να τα ελέγξετε.
Στις λίστες των ελβετικών τραπεζών και των εξειδικευµένων
εταιρειών που συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους πλούσιους
αυτού του κόσµου, υπάρχουν πεντακόσιοι εβδοµήντα έξι Έλληνες που διαθέτουν περιουσία 88 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Αυτό αναφέρθηκε πρόσφατα στο «ΒΗΜΑ», στο έγκυρο «ΒΗΜΑ»,
κατά τους ιθύνοντες κύκλους αυτής της χώρας.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχει η Τράπεζα UBS. Θέλετε να δείτε ποιοι συµπεριλαµβάνονται εδώ; Έντεκα Έλληνες
δισεκατοµµυριούχοι, από εννέα που ήταν το 2013. Αυξήθηκαν.
Πώς συµβαίνει αυτό; Αυτοί διαθέτουν περιουσία 18 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, από 16 δισεκατοµµύρια δολάρια την προηγούµενη χρονιά. Με τη δική µου µαρξιστική παιδεία, εδώ έχουµε
κλασικό φαινόµενο συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.
Επίσης, υπάρχουν πεντακόσιοι εξήντα πέντε Έλληνες που ο
καθένας τους διαθέτει κινητή περιουσία άνω των 30 εκατοµµυρίων δολαρίων και η συνολική τους περιουσία ανέρχεται στα 70
δισεκατοµµύρια δολάρια. Πιστεύω να σηµειώνει ο αγαπητός
Τρύφωνας.
Πότε συµβαίνουν όλα αυτά; Την εποχή που ο ελληνικός λαός
γονατίζει από τον ΕΝΦΙΑ, τα χαράτσια, τις εισφορές αλληλεγγύης κ.λπ., όλοι αυτοί είδαν τα πλούτη τους και την περιουσία
τους µόλις µέσα σε έναν χρόνο, το 2014, όλως περιέργως να αυξάνεται κατά 20 δισεκατοµµύρια δολάρια, δηλαδή ποσοστό αύξησης 16,7%. Κάποιοι πρέπει να µας το εξηγήσουν αυτό. Να σας
πω κι ένα ακόµη ισοδύναµο και να τελειώσω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σύµφωνα µε την ελβετική τράπεζα Julius Baer, διαθέτουµε επίσης περί τους τριάντα πέντε χιλιάδες εκατοµµυριούχους που δεν
ξεπερνούν το 1% του πληθυσµού της χώρας, αλλά κατέχουν
πλούτο που ξεπερνά το 20% ολόκληρου του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας. Μήπως πρέπει να ψάξει η Κυβέρνησή
µας και γι’ αυτό το ισοδύναµο;
Τρίτον, όπως προκύπτει από µελέτη της Boston Consulting
Group και σύµφωνα µε τα διεθνή τραπεζικά στελέχη, τα κεφάλαια ελληνικών συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων των εφοπλιστικών, που έχουν βρει καταφύγιο στο offshore banking της
Ελβετίας –πάλι στο «ΒΗΜΑ» αναφέρεται αυτό- ανέρχονται στα
140 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το 80% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Και να τελειώσω µε ένα
ακόµη ισοδύναµο.
Σύµφωνα µε τα private banking των τραπεζών, υπολογίζεται
ότι µόνο στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας περί τα δυόµισι χιλιάδες
άτοµα διαθέτουν µετοχές που ξεπερνούν σε αξία το 1 εκατοµµύριο ευρώ.
Τι λέτε; Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ισοδύναµα σε αυτό τον τόπο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιατί δεν τα παίρνετε; Μόνο τα
λέτε; Πάρτε τα.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Εγώ θα κλείσω µε αυτό που
άκουσα από το Βήµα αυτό -και αποτελεί και γραµµή του ΣΥΡΙΖΑαπό τα πλέον υπεύθυνα χείλη, από τα χείλη του Πρωθυπουργού
κι ελπίζω να γίνει πράξη, ότι δεν θα αφήσουµε σε χλωρό κλαρί
τους ολιγάρχες αυτού του τόπου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Βλάχος από τη Νέα Δηµοκρατία για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
έφερε και η Βουλή συζητά το πρώτο νοµοσχέδιο –για την ακρίβεια πολυνοµοσχέδιο- προκειµένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στους δανειστές µετά τη συµφωνία.
Αλήθεια, τι περιλαµβάνει αυτή η συµφωνία και τι περιλαµβάνει
κάθε συµφωνία; Περιλαµβάνει τους στόχους και το χρονοδιάγραµµα. Από εκεί και πέρα, έρχονται τα µέτρα.
Εµείς, λοιπόν –να το ξεκαθαρίσουµε µια για πάντα- ψηφίσαµε
τη συµφωνία, ψηφίσαµε δηλαδή τους στόχους, ψηφίσαµε το
χρονοδιάγραµµα και µε την ψήφο αυτή σάς δώσαµε τη δυνατότητα, συνάδελφοι της συµπολίτευσης, να πανηγυρίζετε για το ότι
κρατήσατε τη χώρα στο ευρώ και αποφύγαµε το Grexit. Διότι αν
δεν ψήφιζε τότε η Αντιπολίτευση, προφανώς το Grexit θα ήταν
σε εξέλιξη. Για να µπορείτε, λοιπόν, εσείς σήµερα να το λέτε
αυτό ως δικό σας επίτευγµα, εµείς δώσαµε θετική ψήφο.
Από εκεί και πέρα, σας είπαµε τότε και κάτι άλλο. Εάν θέλετε
να συµφωνήσουµε και στα µέτρα και στη διαπραγµάτευση, είµαστε εδώ. Εσείς, όµως, διεκδικήσατε για τον εαυτό σας την ιδιοκτησία, την πατρότητα αυτής της διαπραγµάτευσης, αυτού του
πακέτου των µέτρων και το φέρατε και σήµερα θα το ψηφίσετε.
Από εµάς τώρα τι ακριβώς θέλετε; Να ψηφίσουµε ένα πακέτο
µέτρων που εσείς διαπραγµατευτήκατε όπως νοµίζατε, καλά ή
κακά. Εµείς λέµε κακά, εσείς λέτε ότι είναι επιτυχία. Εξηγήστε το
στον κόσµο και ψηφίστε το.
Στο ερώτηµά σας «εσείς τι προτείνετε;» και εµείς να σας πούµε
µέτρα, σας λέµε ότι τα κόµµατα δεν προτείνουν. Οι υπηρεσίες
προτείνουν, τα Υπουργεία και τα φέρνει η Κυβέρνηση. Όπως δεν
προτείνει ισοδύναµα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν προτείνει ισοδύναµα και
η Νέα Δηµοκρατία. Η Κυβέρνηση έρχεται και έχει την πρωτοβουλία του νοµοθετικού έργου, για να εξηγηθούµε και σε αυτό, γιατί
µας λέτε να σας πούµε εµείς τα ισοδύναµα.
Θα µου έλεγε κάποιος τώρα «τα λέτε όλα αυτά, µεσολάβησαν
εκλογές, ο κόσµος έδωσε πάλι τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να
είναι Κυβέρνηση». Ναι, ο ελληνικός λαός σάς έδωσε µια δεύτερη
ευκαιρία. Σεβόµαστε την κρίση του ελληνικού λαού, βεβαίως,
αλλά αυτό που ζητάµε σήµερα από εσάς είναι να κυβερνήσετε
µε βάση την εντολή την οποία πήρατε.
Εµείς εξηγήσαµε διά του Προέδρου µας, του Βαγγέλη Μεϊµαράκη, ότι εµείς ό,τι κρίνουµε ότι είναι θετικό και σε αυτό το νοµοσχέδιο αλλά και στη συνέχεια, θα το στηρίξουµε, θα το ψηφί-
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σουµε. Εµείς δεν θα είµαστε Αντιπολίτευση του «όχι σε όλα»,
αλλά δεν πρόκειται να ψηφίσουµε και κάτι που εµείς εκτιµούµε
ότι είναι υφεσιακό, είναι αντιαναπτυξιακό, είναι χωρίς προοπτική.
Μας τροµάζει µε εσάς, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί
συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, το ότι όλα αυτά τα µέτρα έρχονται κατ’ εντολήν ή δεν είναι µέσα σε ένα πρόγραµµα που να
έχει αρχή, µέση και τέλος, να έρθετε εδώ πέρα και να µας πείτε
από πού ξεκινάτε και προς τα πού πάτε.
Λέω για παράδειγµα: Εάν εµείς την πρώτη µέρα στην επιτροπή
συµφωνούσαµε µε αυτό που φέρατε, την αύξηση του φόρου στα
ενοίκια; Θα µπορούσαµε και εµείς να πούµε τι 12%, τι 15%, τι
33%, τι 35%; Μετά από λίγο εσείς το πήρατε πίσω. Πώς να σας
εµπιστευτεί κανείς σε αυτά τα σπασµωδικά µέτρα τα οποία φέρνετε, αφού δεν είναι τεκµηριωµένα;
Καταλαβαίνετε γιατί έχετε µπει σε έναν µοναχικό δρόµο και
δεν θα βρείτε εύκολα κάποιον να σας στηρίξει σε αυτή σας την
πρωτοβουλία; Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι που πρέπει να
ξεπεράσετε και όχι απεγνωσµένες φωνές προς την Αντιπολίτευση για συνεργασία και τι λέτε και τι κάνετε. Σε κάθε περίπτωση -δεν µε ενδιαφέρει τι θα πείτε για την Αντιπολίτευση- εγώ
θα σας πω ότι αυτές οι φωνές δεν θα ακουστούν από τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν µπορούµε να σας παρακολουθήσουµε, δεν θα το
κάνουµε.
Πιστεύουµε ότι τα γεγονότα είναι σκληρά. Σας προσγειώνουν
και θα σας προσγειώσουν ακόµη περισσότερο το επόµενο διάστηµα. Δυστυχώς, όµως, µαζί µε εσάς θα προσγειωθεί και ο ελληνικός λαός στην απελπισία. Η ευθύνη ασφαλώς είναι δική σας.
Γι’ αυτό εµείς είπαµε ότι καταψηφίζουµε επί της αρχής και οι
εκλεκτοί συνάδελφοι θα δώσουν λεπτοµέρειες των θέσεών µας
επί των άρθρων σε αυτό το νοµοσχέδιο. Διότι ξεκινούµε από την
απόρριψη της όποιας πολιτικής θέλετε να παρουσιάσετε.
Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να πω και µια κουβέντα και να κάνω
αναφορά και εγώ ειδικά στο άρθρο 13. Με τη διάταξη του άρθρου 13, ως γνωστόν, απαλλάσσονται από ανταποδοτικά τέλη
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν συνάψει συµβάσεις παραχώρησης µε το ελληνικό δηµόσιο και µε δήµους.
Έχω εδώ τις διαµαρτυρίες των δηµάρχων της περιοχής γύρω
από το αεροδρόµιο, όπου οι δήµοι αυτοί πήραν κάποια αντισταθµιστικά για την επιβάρυνση του αεροδροµίου, είτε αυτά τα ονοµάζουµε ηλεκτροφωτισµό είτε καθαριότητα. Έχουν δε και την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και έρχεστε σήµερα
να κόψετε αυτά τα ανταποδοτικά, δεν εξηγείτε τίποτα από τις
δικές µας αντιρρήσεις και των δηµάρχων και προχωράτε σαν να
µην ακούτε τίποτα. Ουσιαστικά τέσσερις κορυφαίους δήµους και
δύο λίγο πιο µακριά γύρω από το αεροδρόµιο, δηλαδή τον τεράστιο Δήµο των Μεσογείων που φιλοξενεί το µεγάλο αεροδρόµιο, που επιβαρύνεται τόσο πολύ, έρχεστε σήµερα εσείς να του
περικόψετε όλα τα ανταποδοτικά και να οδηγήσετε την ευρύτερη
περιοχή σε µαρασµό.
Σας ζητήσαµε και το ζητάµε και τώρα -λείπει ο κ. Τσακαλώτος,
αλλά το λέµε στην Κυβέρνηση- το εξής: Αποσύρετε το άρθρο 13.
Εµείς θα ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου
και θα ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία γιατί πρέπει να ξέρουν
οι πολίτες της περιοχής ποιος τελικά πηγαίνει και υπόσχεται -ό,τι
υπόσχεται διαχρονικά- και ποιος είναι συνεπής µε τον λόγο του
και µε τις πράξεις του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω, λοιπόν –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε αυτό- να καλέσω την Κυβέρνηση, τους κυρίους Υπουργούς που βρίσκονται
αυτήν την ώρα στην Αίθουσα, να αποσύρουν το άρθρο 13 που
δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα σε µια ευρύτερη περιοχή.
Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι η τεράστια διαφυγή εσόδων
από τους δήµους µας που θα προκύψει, θα έχει εµφανή αποτελέσµατα στις υποδοµές των δήµων µας και στις προσφερόµενες
ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τους δηµότες: ηλεκτροφωτισµός, καθαριότητα σε δηµοτικούς δρόµους, σχολεία, δηµοτικά
γυµναστήρια και κοινόχρηστους χώρους. Αυτή είναι η κραυγή
αγωνίας των Δηµάρχων του Κορωπίου, των Σπάτων-Αρτέµιδας,
του Μαρκόπουλου, της Παιανίας, της Παλλήνης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
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Βλάχο, σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: …και αυτή η κραυγή αγωνίας αυτών των
πολιτών, απαιτούµε να γίνει σεβαστή µε την απόσυρση του άρθρου 13.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Βλάχο.
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς της κυβερνητικής
πλειοψηφίας δεν έχουµε πρόβληµα να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Όπως την πρώτη φορά, έτσι θα κάνουµε και τώρα. Εσείς
αναλώνετε όλον τον χρόνο σας για να δικαιολογήσετε την αντιφατικότητα της συµπεριφοράς σας της πρώτης, της δεύτερης.
Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα εµείς.
Διότι, αν θυµηθούµε όλοι τι έγινε το βράδυ της 10ης Ιουλίου
εδώ, όπου όλοι εξουσιοδοτήσαµε τη διαπραγµατευτική οµάδα,
µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, να πάει στις Βρυξέλλες να συζητήσει µε τους θεσµούς, όλοι βεβαίως είχαµε στον νου µας και
υπερασπιζόµασταν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αυτό ήταν,
λοιπόν, το ζητούµενο εκείνης της συµφωνίας.
Βεβαίως, δεν τέλειωσε το θέµα εκεί, διότι µένει και η εφαρµογή της συγκεκριµένης συµφωνίας, πόσω µάλλον όταν ακόµα
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης για
να δηµιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις να προχωρήσει η
χώρα µας µπροστά.
Άρα, λοιπόν, εσείς έχετε πρόβληµα διότι δεν µπορείτε να δικαιολογήσετε τη συµπεριφορά σας. Εµείς είµαστε ξεκάθαροι.
Πόσω µάλλον εµείς, οι οποίοι ασχολούµαστε ιδιαίτερα µε τον
αγροτικό χώρο και το κάναµε. Κι εσείς εγώ πιστεύω ότι το κάνατε. Διότι, όταν πάνω από δυόµισι δισεκατοµµύρια τον χρόνο,
δηλαδή πάνω από το 55% του εισοδήµατος του αγροτικού
χώρου, προέρχονται από κοινοτικές ενισχύσεις και όταν γύρω
στο ένα δισεκατοµµύριο ευρώ τον χρόνο ουσιαστικά είναι το
µόνο ποσό που έρχεται και αφορά τις επενδύσεις του χώρου, καταλαβαίνετε ότι αυτά ήταν στοιχεία τα οποία είχαµε στο νου µας
–τα είχατε κι εσείς- για να τα διασφαλίσουµε.
Βέβαια, δεν είναι της ώρας τώρα. Μπορούµε να κάνουµε µια
συζήτηση εάν η Κοινή Αγροτική Πολιτική ωφέλησε ή δεν ωφέλησε. Αυτά κάποια άλλη φορά µπορούµε να τα πούµε. Αλλά το
θέµα είναι ότι αυτήν την ώρα η συµφωνία ήταν απαραίτητη.
Αυτό για το οποίο εµείς έχουµε δεσµευθεί και το οποίο κουβεντιάζουµε συνεχώς µε τους πολίτες, ιδιαίτερα τους αγρότες,
είναι να δούµε πώς οι επιπτώσεις αυτής της συµφωνίας –κάποιες
από τις οποίες, όντως, είναι επώδυνες για τον αγροτικό χώροµπορούν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ήπιες.
Εµείς σας καλέσαµε να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Ακόµα
τις περιµένουµε. Εµείς -θα το ξέρετε- συζητάµε µε τους αγρότες.
Και τους συζητάµε κάθε µέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σχεδόν µε το σύνολο των αγροτών που κινητοποιούνται
αυτήν την ώρα έχουµε κουβεντιάσει µαζί τους. Έχουµε καταθέσει τις δικές µας προτάσεις. Ακούµε και τους αγρότες για να διαµορφώσουµε µια –θα έλεγα- κοινή στρατηγική, ούτως ώστε στη
συζήτηση η οποία θα γίνει εντός των ηµερών µε τους θεσµούς
να απαλύνουµε αυτές τις επιπτώσεις.
Είναι πολλά τα θέµατα. Δεν µας επιτρέπει ο χρόνος.
Απλώς θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν να µην υπάρξει
µια διαφορετική µεταχείριση στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Μας ζητείται αυτό από τη συµφωνία, ένας ιδιαίτερος προσδιορισµός. Θα το εκµεταλλευτούµε. Δεν είναι δυνατόν αυτήν την
ώρα το ζήτηµα των κοινοτικών ενισχύσεων να αντιµετωπίζεται σε
όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης διαφορετικά και εδώ να επιχειρείται να επιβληθεί µια φορολογία αρκετά σκληρή.
Θέλω να υπενθυµίσω, ιδιαίτερα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι εµείς ήµασταν εκείνοι οι οποίοι αυτό που θεσπίσατε
το 2013 για την φορολόγηση του συνόλου των ενισχύσεων φέραµε ρύθµιση το καλοκαίρι του 2015, η οποία ισχύει και σήµερα
και θα ισχύει για το εισόδηµα του 2015, που προβλέπει αφορολόγητο 12 χιλιάδες ευρώ. Είναι πολλά τα θέµατα.
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Πιστεύουµε ότι υπάρχει κι απόλυτη ανάγκη να µπει σε τάξη ο
χώρος. Γι’ αυτό λέµε ότι είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων στους αγρότες για τον απλούστατο λόγο ότι έτσι
που έχει φθάσει το κόστος παραγωγής, πρέπει να ληφθεί υπ’
όψιν όχι µόνο το ποσό του µεροκάµατου του αγρότη, της γυναίκας του, όχι µόνο οι υπόλοιπες δαπάνες, ούτως ώστε να φθάσουµε σε ένα σηµείο που δεν θα υπάρχει φορολογητέα ύλη.
Διότι όλοι αποδεχόµαστε ότι αν αποτυπωθούν τα πραγµατικά
νούµερα του αγροτικού χώρου, τότε δεν θα υπάρχει διαθέσιµη
φορολογητέα ύλη, πόσω µάλλον όταν υπολογίσουµε -όπως σας
είπα και πριν- το µεροκάµατο του αγρότη, της γυναίκας του, των
παιδιών του. Είναι πολλά τα σενάρια που θα συζητήσουµε µαζί
τους. Έχετε το περιθώριο, αν θέλετε, να µας καταθέσετε κι
εσείς, ούτως ώστε αυτό που αποτελεί κοινή στόχευση, η απάλυνση των επιπτώσεων, ιδιαίτερα στο φορολογικό, να γίνει πραγµατικότητα.
Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτηµα που απασχολεί τον αγροτικό
χώρο -κι εκεί χρειάζεται µια προσπάθεια- είναι το ζήτηµα της συνέχισης λειτουργίας του ΟΓΑ και ιδιαίτερα, µε ένα ασφάλιστρο
το οποίο έτσι όπως ζητείται δεν µπορεί να υπηρετηθεί από τους
Έλληνες αγρότες. Έχουµε ετοιµάσει µια σχετική πρόταση, η
οποία µιλάει για µια σταδιακή, θα έλεγα, εφαρµογή σε βάθος
πενταετίας, µια εφαρµογή η οποία θα συνδεθεί µε το εισόδηµα.
Δεν µας επιτρέπει ο χρόνος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς πέρα από αυτά έχουµε ήδη σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Θεωρούµε
το αγροτοδιατροφικό σύµπλεγµα ως το βασικό εργαλείο που
µπορεί κυρίως, να στηριχθεί πάνω σε δύο ανάγκες της χώρας
αλλά και ταυτόχρονα δυνατότητες. Πάνω στην αναγκαιότητα να
καλύψουµε τη διατροφική επάρκεια -το οποίο είναι µεγάλο πρόβληµα- και ταυτόχρονα, βεβαίως, να καταστήσουµε ανταγωνιστική την ελληνική γεωργία µέσα από αυτό που λέµε την
«προστιθέµενη αξία», η οποία προκύπτει από την ποιότητα τους,
από την τυποποίηση τους.
Πριν λίγες µέρες ήµουν στην Ανούγκα, στη Διεθνή Έκθεση
στην Κολωνία της Γερµανίας, όπου πραγµατικά τιµώµενη χώρα
η Ελλάδα είχε διακόσιους εβδοµήντα Έλληνες εκθέτες, όπου
εκεί φάνηκε η πραγµατική εικόνα, οι δυνατότητες που έχει ο ελληνικός αγροτικός κόσµος, να πρωταγωνιστήσει σε αυτά που
λέµε «προϊόντα ονοµασίας προέλευσης», «προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης».
Εµείς, λοιπόν, έχουµε κάνει τους σχεδιασµούς µας, θα τους
υπηρετήσουµε και καλούµε κι εσάς σε αυτήν την προσπάθεια,
διότι δεν είναι µόνο οι µνηµονιακές υποχρεώσεις. Εµείς πιστεύουµε ότι µετά την πρώτη αξιολόγηση ανοίγει ένας καινούργιος δρόµος για τη χώρα µας και σε αυτόν τον δρόµο πραγµατικά θα είναι ο αγροτικός χώρος πρωταγωνιστής, πόσω µάλλον
όταν απαντά και σε ένα άλλο ζητούµενο που όλους µας απασχολεί. Η κοινωνική συνοχή της περιφέρειας, της επαρχίας πρέπει
να είναι σηµαία µας, διότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές
τις περιοχές είναι που αποτελούν τον στυλοβάτη, θα έλεγα, της
ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής επαρχίας.
Δεν έχετε, λοιπόν, κανένα πρόβληµα. Απλώς θα σας πω ότι τα
τρία άρθρα που αφορούν τον αγροτικό χώρο και είναι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι προς θετική κατεύθυνση. Δεν δηµιουργούν κανένα πρόβληµα στον αγροτικό χώρο, ίσα-ίσα θα έλεγα ότι
θα έπρεπε να τα έχουµε προχωρήσει πιο µπροστά. Γι’ αυτό, λοιπόν, τουλάχιστον σας προσφέρεται η ευκαιρία, ψηφίζοντας αυτά
τα τρία άρθρα, να πείτε ότι «κάτι ψηφίσαµε, κάτι κάναµε», για να
δικαιολογήσετε και κατά κάποιον τρόπο τη στάση σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να κάνω παρέµβαση ως Κοινοβουλευτικός µετά την τοποθέτηση του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ τώρα. Θα περιµένετε και θα µιλήσετε αµέσως µετά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, όσο πλησιάζει η ώρα της
ψήφου επί του πολυνοµοσχεδίου που θα σαρώσει το ισχνό εισόδηµα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, κλιµακώνοντας την
προϋπάρχουσα αντιλαϊκή επίθεση, τόσο δυναµώνετε τα ντεσιµπέλ της προπαγάνδας σας για να συντηρήσετε αυταπάτες περί
διορθωτικών κινήσεων, περί συνέχισης της διαπραγµάτευσης.
Προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο και να αποσπάσετε τη λαϊκή
ανοχή. Γι’ αυτό ισχυρίζεστε ότι η υλοποίηση του µνηµονίου θα
αποτελέσει µια συγκρουσιακή διαδικασία πάνω στην οποία µια
Κυβέρνηση της Αριστεράς θα προσπαθήσει να µειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνική πλειοψηφία.
Επαναλαµβάνετε µονότονα ότι τα περισσότερα αρνητικά τα
παραλάβατε από τους προηγούµενους. Σύµφωνοι. Εµείς δεν αµφισβητούµε αυτό ούτε σας ασκούµε κριτική σε αυτό. Το πρόβληµα είναι ότι εσείς δεν αµφισβητείτε τίποτα πλέον από αυτά
που παραλάβατε, τα υλοποιείτε όλα µέχρι κεραίας και προσθέτετε και καινούργια αντιλαϊκά µέτρα, εξίσου και ακόµα χειρότερα. Με τις πράξεις σας αλλά και µε τα ίδια σας τα λόγια στη
συζήτηση που προηγήθηκε αυτές τις ηµέρες, αποκαλύπτετε όλο
και πιο καθαρά το αντιλαϊκό πρόσωπο της πολιτικής σας.
Ασκείτε κριτική στη Νέα Δηµοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στα άλλα
κόµµατα, γιατί δεν στηρίζουν πλήρως τα προαπαιτούµενα, τονίζοντας ότι όλα αυτά τα µέτρα που προωθεί η Κυβέρνησή σας
είναι σύµφωνα µε την ιδεολογία και τις θέσεις τους.
Ο Υπουργός σας ο κ. Αλεξιάδης, µας θύµισε ότι η Νέα Δηµοκρατία έφερε τον ΕΝΦΙΑ και ότι η δική σας Κυβέρνηση απλώς
επιχειρεί να βελτιώσει την εισπραξιµότητα από τα χαράτσια που
επέβαλαν στο λαό οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Τόσο γρήγορα
θέλετε να ξεχάσουµε τι λέγατε εσείς οι ίδιοι για τον ΕΝΦΙΑ, για
τα χαράτσια;
Φωνάζατε για ριφιφί στη λαϊκή περιουσία, για λεηλασία των
φτωχών αγροτών και των επαγγελµατιών αυτοαπασχολουµένων,
για την κερκόπορτα των πλειστηριασµών. Και τώρα λέτε ότι όλα
είναι περασµένα ξεχασµένα και ότι αυτό που χρειάζεται, είναι να
βελτιώσουµε την εισπραξιµότητα των µέτρων φτωχοποίησης του
λαού. Την ίδια στιγµή λέτε στο λαό ότι η τήρηση της δανειακής
συµφωνίας, δηλαδή του νέου µνηµονίου, και η επιτυχής αξιολόγηση από την τρόικα έχει διεθνή σηµασία γιατί κρίνει την τύχη
της πρώτης Αριστερής Κυβέρνησης που αποτελεί ένα ευρωπαϊκό και διεθνές παράδειγµα.
Από τη µια οµολογείτε ότι βαδίζετε σταθερά στον αντιλαϊκό
δρόµο των προηγούµενων κυβερνήσεων και από την άλλη καλείτε τον λαό να αποδεχθεί να συνεχιστεί η σφαγή του µόνο και
µόνο επειδή η σηµερινή Κυβέρνηση είναι Αριστερή και πασχίζει
για την αλλαγή συσχετισµών µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για
να την κάνει, δήθεν, καλύτερη.
Τα ίδια λένε πάνω κάτω και οι πολιτικοί σας φίλοι της γαλλικής
και ιταλικής σοσιαλδηµοκρατίας, ο Ολάντ και ο Ρέντσι. Κατεδαφίζουν και αυτοί τα δικαιώµατα του γαλλικού και ιταλικού λαού
και την ίδια ώρα διαγκωνίζονται µε τη γερµανική κυβέρνηση για
το πλαίσιο µελλοντικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Για αυτό
και οι ετήσιες απώλειες στο εισόδηµα και την περιουσία της λαϊκής οικογένειας στην Ελλάδα συµβαδίζουν µε τις αντίστοιχες
στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπως έδειξε και πρόσφατή έκθεση της
Credit Suisse.
Για αυτό λέµε ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισµοί περί διορθωτικών
κινήσεων είναι «παρηγοριά στον άρρωστο µέχρι να βγει η ψυχή
του». Αν πιάσουν τόπο στις λαϊκές συνειδήσεις, θα έχει χαθεί πολύτιµος χρόνος για την αναγκαία οργάνωση και ανάπτυξη της
πάλης ενάντια στα νέα µέτρα, για τη διεκδίκηση µέτρων ανακούφισης, ανάκτησης απωλειών.
Εξάλλου µέτρα όπως αυτά δεν εισάγονται κατά παρέκκλιση
κάποιου κανόνα, δεν συνιστούν λάθος για να υπάρξει διορθωτική
παρέµβαση, αυτή είναι η γενική πορεία των πραγµάτων σε όλα
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν υπάρχει χρόνος για να πούµε αναλυτικά για όλα. Άλλωστε,
οι Βουλευτές του ΚΚΕ µίλησαν καθαρά και συγκεκριµένα για όλα
τα άρθρα και επί της αρχής για πολλά ζητήµατα του νοµοσχε-
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δίου. Ορισµένες επισηµάνσεις θέλουµε να κάνουµε:
Κατ’ αρχάς, το ασφαλιστικό. Η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή η
προστασία της υγείας του λαού µας, η πολιτική, η πολύτιµη αυτή
σύνταξη, όταν περάσουν τα χρόνια και γεράσει ο άνθρωπος και
θέλει να ξεκουραστεί από χρόνια δουλειάς. Σας επισηµαίνουµε
ξανά: Κάτω τα χέρια απ’ ό,τι έχει αποµείνει. Ο λαός και η νεολαία
είµαστε σίγουροι δεν θα σας αφήσουν σε χλωρό κλαρί. Τα µέτρα
που προτείνετε -και που δεν θα είναι τα µοναδικά, αφού έπονται
κι άλλα τους επόµενους µήνες µε βάση την πρόταση της Επιτροπής Σοφών σας- φέρνουν νέες κατακόρυφες δραµατικές µειώσεις σε συντάξεις, σε παροχές, αυξήσεις των ορίων ηλικίας
µέχρι τα βαθιά γεράµατα χωρίς εξαιρέσεις, κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών. Το νέο σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε ατοµικούς λογαριασµούς και αβέβαιο το τελικό ποσό
σύνταξης που προτείνει η Επιτροπή των Σοφών σας, ο νέος τρόπος υπολογισµού της σύνταξης µε κατά πολύ χαµηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης επίσης, ένα προνοιακό επίδοµα φτώχειας
που το αποκαλείτε µάλιστα βαρύγδουπα εθνική σύνταξη, αλλά
και ενοποίηση των ταµείων µε ισοπέδωση προς τα κάτω των συντάξεων και των παροχών, είναι προτάσεις πρωτοφανούς βαναυσότητας και σκληρότητας που πλήττουν όχι µόνο τους ίδιους
τους συνταξιούχους, αλλά κι όσους έχουν πληρώσει πολλαπλάσια όλα αυτά τα χρόνια της δουλειάς και ετοιµάζονται να συνταξιοδοτηθούν τα επόµενα χρόνια, την επόµενη δεκαετία. Πολύ
περισσότερο πλήττουν τις νέες γενιές που τους αφορά άµεσα
το σύνολο του κοινωνικοασφαλιστικού, το οποίο δεν είναι µόνο
η σύνταξη, που µπορεί να τους φαίνεται µακρινό άσχετα εάν τα
χρόνια περνάνε γρήγορα σαν το νερό. Τους αφορά άµεσα γιατί
έχει σχέση και µε τη σηµερινή ασφάλισή τους, µε την ανάγκη να
πάει κάποιος στο γιατρό εάν αρρωστήσει, στην ανάγκη να κάνει
οικογένεια, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, η γυναίκα να γίνει µητέρα, µετά να τα πάει στον παιδίατρο και πάει λέγοντας.
Είναι προκλητική η προσπάθειά σας να ντύσετε µε τον µανδύα
της κοινωνικής δικαιοσύνης την επίθεσή σας στα λαϊκά στρώµατα. Βαφτίζετε προνοµιούχους και επιβαρύνετε όσους µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους δεν βρίσκονται σε κατάσταση
ακραίας φτώχειας σήµερα και την ίδια ώρα δίνετε νέα προνόµια
στο µεγάλο κεφάλαιο. Προχωράτε µε ταχύτητα στην κατάργηση
των ΒΑΕ, των βαρέων και ανθυγιεινών. Θέλετε οι εργαζόµενοι
στην καθαριότητα να εργάζονται µέχρι τα βαθιά γεράµατα. Σας
το λέµε άλλη µια φορά: Κάτω τα χέρια από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεσµευόµαστε ότι δεν θα σας αφήσουµε όσο περνάει από
το χέρι µας, να ολοκληρώσετε αυτό το έγκληµα.
Παρουσιάζετε ως προνοµιούχο το συνταξιούχο των 1.000
ευρώ που συντηρεί τον άνεργο γιο του και εγγονό του, τον µισθωτό που επιβιώνει γιατί εισπράττει ένα ενοίκιο στο διαµερισµατάκι που του άφησε ο πατέρας του, του επαγγελµατία που
διατηρεί -µόλις και µετά βίας σήµερα- ανοικτή ακόµα την επιχείρησή του, όσοι δηλαδή την έχουν ακόµα ανοικτή.
Επίσης, οι νέες ρυθµίσεις που προβλέπονται για το φάρµακο
δεν λαµβάνονται µε γνώµονα τη µείωση της ιδιωτικής δαπάνης
της λαϊκής οικογένειας, αφού έχετε ήδη αυξήσεις τις σχετικές
εισφορές των συνταξιούχων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Επιχειρείτε να ρυθµίσετε τα µερίδια της αγοράς τόσο του
κλάδου του φαρµάκου στο σύνολο της αγοράς, όσο και στο εσωτερικό αυτού του κλάδου µεταξύ των εγχώριων παραγωγών και
µεγάλων εισαγωγέων.
Κυρίες και κύριοι, στο πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε µε τα
αντιλαϊκά προαπαιτούµενα που πρέπει να ψηφισθούν για να δώσουν οι πιστωτές τη δόση, περιλαµβάνεται και το δηµοσιονοµικό
συµβούλιο και η ενεργοποίηση του «αυτόµατου κόφτη δηµόσιων
δαπανών». Ο «αυτόµατος κόφτης» όπως τον είχε αποκαλέσει
πριν λίγο καιρό στην αντιµνηµονιακή φάση του ο σηµερινός
Υπουργός Οικονοµικών σας ο κ. Τσακαλώτος, σηµαίνει απλά αυτόµατες µειώσεις σε µισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόµατα,
στις επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία και µάλιστα, µε
οριζόντιο χαρακτήρα, αυτόµατες περικοπές σε κονδύλια προς
τα νοσοκοµεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήµια, τους δήµους και
άλλους φορείς της τοπικής διοίκησης.
Το τι σηµαίνει ο «αυτόµατος κόφτης» για τις λαϊκές ανάγκες
είναι προφανές. Όταν κόβεις χρήµατα από νοσοκοµεία, κόβεις
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µε το µαχαίρι τη δυνατότητα από ασθενείς να βρουν την υγειά
τους. Όταν κόβεις χρήµατα από τα σχολεία, στερείς από τα παιδιά να µάθουν γράµµατα. Όταν κόβεις από τον λαό, το κάνεις
για να εξυπηρετήσεις µόνο τους οµίλους.
Είναι γνωστό ότι η διαµόρφωση δηµοσιονοµικού συµβουλίου
έχει προβλεφθεί σε εφαρµοστικό νόµο από προηγούµενη κυβέρνηση βέβαια, αλλά η σχετική διάταξη, που τότε την είχε καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρέµενε ανενεργή. Τώρα έρχεται όχι µόνο να
την εφαρµόσει, αλλά επιπλέον να την εµπλουτίσει µε το «αυτόµατο µαχαίρι» δαπανών για λαϊκές ανάγκες. Πρόκειται πραγµατικά όχι απλά για «αυτόµατο κόφτη», αλλά για πραγµατικά
«αυτόµατο σφαγείο» στα κονδύλια για τις λαϊκές ανάγκες.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σηκώνετε υποκριτικά τη
σηµαία κατά της φοροδιαφυγής και την ίδια ώρα διατηρείτε το
προκλητικό καθεστώς φοροαπαλλαγής των εφοπλιστών που
πληρώνουν για ετήσιο φόρο τα ναύλα δύο-τριών ηµερών. Μιλάτε
για ορθολογικοποίηση της φορολογίας και ταυτόχρονα διατηρείτε τη φοροασυλία των οµίλων που δεν καταβάλλουν ούτε το
1/10 των ετήσιων φορολογικών εσόδων του κράτους.
Χρειάζεται πραγµατικά µεγάλο θράσος, για να βαφτίζετε ως
αγώνα κατά της φοροδιαφυγής τα νέα µεγάλα δώρα που κάνετε
προς τα µονοπώλια, προς την άρχουσα τάξη. Απαλλάσσετε τους
οµίλους που υπογράφουν συµβάσεις παραχώρησης από τα ανταποδοτικά τέλη προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνοντας τη δυνατότητα ιδιωτικής διαχείρισης των αποβλήτων τους. Διαγράφετε τα χρέη ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ, ώστε µετά την
ιδιωτικοποίησή τους οι όµιλοι που θα είναι νέοι ιδιοκτήτες να διασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία χωρίς βαρίδια και υποχρεώσεις.
Φορολογείτε τις µικρές οικογενειακές µονάδες του τουρισµού
περισσότερο από τις µεγάλες ανώνυµες εταιρείες και τα πεντάστερα ξενοδοχεία πολυτελείας. Μειώνετε στην ουσία τα φορολογικά βάρη του µεγάλου κεφαλαίου, το οποίο θα αναλάβει µε
συµβάσεις παραχώρησης να αξιοποιεί περιουσιακά στοιχεία του
κράτους. Με την απαλλαγή του ΤΑΙΠΕΔ από την καταβολή του
ΕΝΦΙΑ ο παραχωρησιούχος θα φορολογείται µόνο για την επικαρπία ή για το δικαίωµα επιφανείας.
Τελικά µόνο το µεγάλο κεφάλαιο πάλι τη βγάζει λάδι. Γι’ αυτό
και τα διάφορα φασιστικά τσιράκια του συστήµατος, αυτή η σαπίλα των καθοδηγητών εγκληµατιών ναζιστών που βρίσκονται σήµερα υπόδικοι, απόγονοι των συνεργατών του Χίτλερ, που τον
υπερασπίζονται, δεν βγάζουν τσιµουδιά. Κάθονται κότες, γίνονται λαγοί στο άκουσµα και µόνο της λέξης «SIEMENS» που χρηµατοδοτούσε τον ιδεολογικό τους πατέρα τον Χίτλερ ή τσιρίζουν
για άλλα λόγια να αγαπιόµαστε, θυµούνται διάφορα οικονοµικά
που δεν έχουν καµµιά σχέση µε την πραγµατικότητα και άλλα τέτοια γνωστά. Μόνο τους Έλληνες εργάτες θέλουν σκλάβους και
τους πουλάνε σε δουλεµπορικά γραφεία, µόνο Έλληνες εργαζόµενους, νέους αντιφασίστες και δύσµοιρους πρόσφυγες βρίσκουν να δολοφονούν στέλνοντας τις εντολές τους. Όµως, για
τέτοιους τύπους ούτε το σάλιο δεν αξίζει κανένας να χρησιµοποιεί. Παρεµπιπτόντως το είπα αυτό.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µιλάτε συνεχώς για τον µεγάλο στόχο της αποµείωσης του χρέους. Βαφτίζετε ως αποµείωση την επιµήκυνση των πληρωµών και τη µείωση των επιτοκίων.
Κρύβετε δηλαδή ότι ο λαός που δεν ευθύνεται ούτε ωφελήθηκε
τίποτα από τη δηµιουργία του κρατικού χρέους θα κληθεί να το
πληρώσει ολόκληρο. Οι µονοπωλιακοί όµιλοι που ωφελήθηκαν
από τις φοροαπαλλαγές, τα δαπανηρά εξοπλιστικά προγράµµατα του ΝΑΤΟ δεν πληρώνουν και γι’ αυτό σας αγκαλιάζουν
στοργικά και στο ελληνικό και στο αµερικάνικο έδαφος.
Την ίδια στιγµή εµπλέκετε τη χώρα όλο και περισσότερο στο
επικίνδυνο αυτό κουβάρι των ιµπεριαλιστικών αντιθέσεων στην
περιοχή. Μόλις προχθές επιβεβαιώσατε τη στρατηγική σας συµπόρευση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, ώστε να αποκτήσουν προβάδισµα τα ατλαντικά σχέδια µεταφοράς φυσικού αερίου στην
ευρύτερη περιοχή σε βάρος των ρώσικων ανταγωνιστικών σχεδίων.
Μιλάτε για τον ρόλο της Ελλάδας στο περιφερειακό ενεργειακό παιχνίδι και κρύβετε από τον λαό τους θανάσιµους κινδύνους σε βάρος του λαού µας, όλων των λαών, που έχει το
παιχνίδι του µοιράσµατος των αγορών.
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Και µε αφορµή τη σηµερινή συζήτηση, µην τολµήσετε να προχωρήσετε στις παροτρύνσεις των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ για
κοινή φύλαξη των συνόρων µε την Τουρκία µε πρόσχηµα το προσφυγικό και µεταναστευτικό πρόβληµα. Όλοι αυτοί κάνουν πως
δεν βλέπουν ότι η Τουρκία αµφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της πατρίδας µας στο Αιγαίο, µιλά για γκρίζες ζώνες, παραβιάζει
διαρκώς τα θαλάσσια και εναέρια σύνορα της Ελλάδας και προσπαθεί να δηµιουργήσει τετελεσµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κουτσούµπα, συντοµεύετε λίγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι άλλες δυνάµεις του
ευρωατλαντικού τόξου έχουν τεράστιες ευθύνες γι’ αυτήν την
εξέλιξη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι συνειδητά και προµελετηµένα τα αντιλαϊκά µέτρα και οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις
που προωθούνται παντού για να διασφαλίσουν καλύτερους
όρους κερδών για τα µονοπώλια της λυκοσυµµαχίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αρένα, όπου
αναµετρούνται µε άλλα µονοπώλια άλλων µεγάλων καπιταλιστικών κρατών.
Απέναντι στην επίθεση Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφαλαίου, οι εργαζόµενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα της
πόλης και της υπαίθρου που πλήττονται, δεν έχουν παρά να κοιτάξουν την ενότητά τους σε µια ισχυρή λαϊκή συµµαχία ικανή να
την αποκρούσει και να ανοίξει ο δρόµος της αντεπίθεσης.
Εµείς λέµε να µην πέσει κανένας άνθρωπος του µόχθου στην
παγίδα των κάλπικων προσδοκιών για διορθώσεις. Τέτοιες δεν
παίρνει η πολιτική που τον τσακίζει για να ανακάµψουν τα κέρδη
των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτή η πολιτική δεν διορθώνεται.
Δεν παίρνει µερεµέτια. Ο λαός µόνη επιλογή έχει να την αντιπαλέψει, να την δυσκολέψει, µε στόχο να την ανατρέψει τελικά µαζί
µε τις αιτίες που την γεννούν.
Σας ξεκαθαρίζουµε τα εξής συµπερασµατικά και συνοπτικά:
Αιτία πολέµου αποτελεί το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, το
συνταξιοδοτικό, η υγεία του λαού µας, που πλήττει όχι µόνο συνταξιούχους αλλά όλες τις κατηγορίες των πολιτών και όλες τις
ηλικίες.
Αιτία πολέµου αποτελεί το φορολογικό και η µεγάλη επίθεση
που επιχειρείται ενάντια στους εργαζόµενους της πατρίδας µας,
οι κατασχέσεις, τα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη που κάνουν
αφόρητη τη ζωή του κάθε οικογενειάρχη.
Αιτία πολέµου αποτελεί η ανεργία και η εξασφάλιση δουλειάς
µε δικαιώµατα για όλον το λαό και τη νεολαία µας. Αυτό είναι ένα
ζήτηµα που παραπέµπει ευθέως στο τι ανάπτυξη προτείνει κάθε
πολιτικό κόµµα. Ανάπτυξη για ποιον; Για τον εργαζόµενο, τον
επαγγελµατία, τον καλλιεργητή της γης, τον αγρότη, τη νεολαία
ή ανάπτυξη για τον µεγάλο όµιλο, το µονοπώλιο, το κεφάλαιο,
που σκοπό έχει µόνο το ξεζούµισµα των εργαζοµένων µε µειώσεις µισθών, µεροκάµατων και όποιων ελάχιστων εργασιακών
δικαιωµάτων και κατακτήσεων ακόµα έχουν αποµείνει;
Θα µας βρείτε για όλα αυτά και άλλα πολλά και επείγοντα απέναντι. Ο ελληνικός λαός δεν έχει δοκιµάσει την πραγµατική του
δύναµη. Αυτό καλείται να κάνει τα επόµενα χρόνια κι έτσι µόνο
µπορεί να αλλάξει η κατάσταση ριζικά και να νιώσει και να είναι
πραγµατικά ευτυχισµένος.
Κάθε µέρα θα µας βρίσκετε στους δρόµους του αγώνα.
Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καλούς
αγώνες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός για δεκαπέντε λεπτά και αµέσως µετά ο Πρόεδρος του Ποταµιού ο κ. Θεοδωράκης.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες ώρες επέστρεψα από τις Βρυξέλλες από µία κρίσιµη Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό, για
ένα θέµα που, όπως γνωρίζετε, υπερβαίνει προφανώς τις δυνατότητες των χωρών υποδοχής. Πρόκειται για ένα κορυφαίο θέµα,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τη διαχείριση του οποίου θα µου επιτρέψετε να πω ότι κρίνεται το µέλλον, ο χαρακτήρας και η ταυτότητα της Ευρώπης.
Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε. Αιφνιδιάστηκε από
το µέγεθος των ροών, αλλά θα µου επιτραπεί να πω κι ότι η Ευρώπη συνειδητοποίησε πως υπάρχει πρόβληµα, όταν αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στις αυλές των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης.
Όσο εκατοµµύρια πρόσφυγες ήταν για καιρό στα παράλια της
Τουρκίας, όσο στα ελληνικά νησιά από τις αρχές του προηγούµενου χρόνου και ιδίως την άνοιξη, έρχονταν αυτά τα τεράστια
κύµατα προσφυγικών ροών, υπήρχε µία στάση αναµονής, µία
αµηχανία. Πολλοί µπέρδευαν το προσφυγικό ζήτηµα µε το µεταναστευτικό, δηλαδή θεωρούσαν ότι ήταν του ίδιου µεγέθους.
Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστηµα υπάρχει µία κινητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσµών, αλλά και των κυβερνήσεων για
την επίλυση του προβλήµατος, είναι γεγονός ότι οι αποφάσεις
και οι κινήσεις αυτές έρχονται µε µεγάλη καθυστέρηση και η Ευρώπη κινείται ακόµη µε πολύ αργούς ρυθµούς.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις στο εσωτερικό της Ευρώπης. Δυστυχώς, υπάρχουν χώρες
και κυβερνήσεις φυσικά που τις εκπροσωπούν –δεν έχει να κάνει
µε τους λαούς- που παίρνουν µία στάση φοβική, ξενοφοβική,
ακραία συντηρητική που υψώνουν τείχη και συρµατοπλέγµατα,
που απαντούν σε ανθρώπους που ψάχνουν µία καλύτερη ζωή µε
βία, µε δακρυγόνα στα σύνορα. Τα είδαµε αυτά.
Φυσικά, υπάρχει και µία άλλη αντίληψη που εκφράζεται από
µία σειρά από χώρες και ευτυχώς -θα έλεγα- από µεγάλες χώρες
που σήµερα υφίστανται το µεγάλο βάρος, µεγαλύτερο από το
δικό µας -βέβαια, έχουν δυνατότητες να αντεπεξέλθουν- όπως
είναι η Γερµανία και η Σουηδία που έχουν αυτήν τη στιγµή κοντά
στο ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες και δεν υψώνουν προφανώς
τείχη και συρµατοπλέγµατα. Αν συνέβαινε αυτό, σήµερα η Ευρώπη θα είχε διαλυθεί.
Αν θέλουµε, λοιπόν, ως Ευρώπη να αντιµετωπίσουµε µε αποτελεσµατικότητα την πρόκληση του προσφυγικού ζητήµατος,
οφείλουµε να ανεβάσουµε ταχύτητα και να δουλέψουµε µεθοδικά και συντονισµένα.
Οι αποφάσεις, βεβαίως, που πάρθηκαν χθες ήταν σε θετική
κατεύθυνση, καθώς φαίνεται ότι οι αντιλήψεις που δεν ταιριάζουν
στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο και στην ανθρωπιστική παράδοση της
Ευρώπης µπαίνουν σιγά-σιγά στο περιθώριο. Οι αντιλήψεις όµως
αυτές είναι υπαρκτές και σηµατοδοτούν αυτήν την αµφισηµία και
την αντιφατικότητα της Ευρώπης.
Την ίδια στιγµή, κερδίζουν έδαφος όσοι θέλουν το πρόβληµα
των προσφυγικών ροών, το υπαρξιακό αυτό πρόβληµα να αντιµετωπιστεί µε βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας
και του διαµερισµού της ευθύνης µεταξύ των κρατών-µελών.
Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα, από την πλευρά µας κάναµε
σαφές ότι είναι πολύ µεγάλη ανάγκη σταδιακά το βάρος να µετατοπιστεί από τα ελληνικά νησιά προς τα τουρκικά παράλια,
ώστε η διαδικασία της µετεγκατάστασης να πραγµατοποιείται
απευθείας από εκεί για να σταµατήσει το Αιγαίο να µετράει νεκρούς -δυστυχώς και τις τελευταίες µέρες είχαµε νέες τραγωδίες στις θάλασσές µας- και να σταµατήσει και αυτό το αίσχος
της εκµετάλλευσης αυτών των ταλαιπωρηµένων ανθρώπων από
δουλέµπορους διακινητές.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ελλάδα δηλώσαµε –και το έχουµε
δηλώσει από τον προηγούµενο Μάρτιο, αν θυµάµαι καλά, στην
πρώτη Σύνοδο Κορυφής, την έκτακτη τότε που ζητήσαµε η Ελλάδα και η Ιταλία για την αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος- και τότε και τώρα είναι διατεθειµένη να στηρίξει µία
πολιτική ενίσχυσης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
να υπάρξει συνεργασία για την αντιµετώπιση των προσφυγικών
ροών. Κακά τα ψέµατα, η Τουρκία έχει ένα µεγάλο βάρος. Αλλά
αν υπάρχει η πιθανότητα µίας συγκροτηµένης πολιτικής, αυτή
δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί αφότου αυτοί οι άνθρωποι βρεθούν, πάρουν το ρίσκο να µπουν στα σαπιοκάραβα, στις τρύπιες
βάρκες των διακινητών και να χάσουν τη ζωή τους στο Αιγαίο.
Αυτή η πολιτική, λοιπόν, είναι η σωστή. Στην κατεύθυνση αυτή
είµαστε διατεθειµένοι να υποστηρίξουµε µία πολιτική ενίσχυσης
της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό φυσικά να
σηµαίνει ότι θα υπάρξουν υποχωρήσεις ή παραχωρήσεις από τη
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δική µας πλευρά ή από την ευρωπαϊκή πλευρά σε ζητήµατα που
άπτονται της εθνικής µας κυριαρχίας.
Εξηγήσαµε και κατ’ ιδίαν, αλλά και στη Σύνοδο Κορυφής ότι
κοινές περιπολίες µε τουρκικά πλοία στα ελληνικά χωρικά ύδατα
δεν µπορεί να υπάρξουν. Δεν θα µπορούσαµε να το αποδεχτούµε πρώτον, γιατί δυστυχώς, συνεχίζονται οι διαρκείς αµφισβητήσεις και παραβιάσεις από την πλευρά των γειτόνων,
παραβιάσεις και αµφισβητήσεις σε ζητήµατα που είναι ξεκαθαρισµένα από το Διεθνές Δίκαιο, αµφισβητήσεις που δεν θα
έπρεπε να υπάρχουν και που δεν µας επιτρέπουν να έχουµε εµπιστοσύνη, και δεύτερον, γιατί δεν έχει κανένα νόηµα κάτι τέτοιο.
Η όποια παρέµβαση στα ελληνικά, δηλαδή στα ευρωπαϊκά
ύδατα, δεν µπορεί παρά να είναι παρέµβαση διάσωσης, περισυλλογής και µεταφοράς στα κοντινότερα νησιά, δηλαδή στα ελληνικά νησιά.
Αυτό, όµως, τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται. Το ποιος θα περισυλλέξει στα ελληνικά χωρικά ύδατα,
αν θα είναι ελληνικό ή τουρκικό πλοίο, λίγη σηµασία έχει σε ό,τι
αφορά την ανάγκη να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αν κανείς
θέλει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των ροών, να µειωθούν δηλαδή οι ροές, τότε θα πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι αυστηροί και
περιφρούρηση, όχι στα χωρικά ύδατα τα ελληνικά, αλλά στην ενδοχώρα της Τουρκίας, στην Τουρκία, στα τουρκικά εδάφη. Και
αυτό νοµίζω ότι έγινε κατανοητό.
Θέλω, όµως, εδώ να τονίσω ότι το γεγονός ότι δεν έχει κανένα
νόηµα και ούτε θα µπορούσαµε να δεχτούµε κοινές περιπολίες
στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να
έχουµε και δεν έχουµε –ήδη έχουµε- έναν ουσιαστικό συντονισµό
και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα µε την ακτοφυλακή την τουρκική και µια συνεργασία σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα των ελληνικών και τουρκικών δυνάµεων. Και αυτό βεβαίως µπορεί να
συνεχιστεί, αν υπάρχει και η πολιτική βούληση και από την απέναντι πλευρά.
Θέλω, επίσης, να καταγράψω στα θετικά της Συνόδου το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε το τεράστιο κόστος που καλούνται να
πληρώσουν οι χώρες υποδοχής για τη φροντίδα και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στους πρόσφυγες. Και θέλω να επισηµάνω ότι αυτό το κόστος δεν είναι απόλυτα µετρήσιµο. Πώς
κανείς µπορεί να αποτιµήσει το κόστος της υγειονοµικής φροντίδας, της εικοσιτετράωρης διαρκούς περιπολίας του λιµενικού,
το κόστος των δήµων και των πέντε νησιών που βρίσκονται στην
πρώτη γραµµή, που οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη σπαταλήσει µεγάλο µέρος του ετήσιου προϋπολογισµού για το 2015
για έργα πρώτης ανάγκης;
Και θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας ότι µέχρι σήµερα το ελληνικό
κράτος δεν έχει πάρει παρά ελάχιστα χρήµατα από ευρωπαϊκά
κονδύλια, όχι γιατί δεν προετοιµαστήκαµε εγκαίρως για να απορροφήσουµε χρήµατα, αλλά γιατί αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν, υπάρχουν για να αντιµετωπιστεί ένα µακροπρόθεσµο
πρόγραµµα από το 2015 έως το 2022 για την αντιµετώπιση προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών. Είναι προγράµµατα που
έχουν να κάνουν µε την ένταξη στον κοινωνικό ιστό, µε τη δηµιουργία κέντρων φιλοξενίας, όχι όµως µε το άµεσο πρόβληµα της
περισυλλογής, της προστασίας, της σίτισης, της ιατροφαρµακευτικής φροντίδας, της ταυτοποίησης όλων αυτών των ανθρώπων που είναι χιλιάδες καθηµερινά.
Η υποχρέωσή µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δηµιουργηθούν τα λεγόµενα κέντρα υποδοχής -τα ονοµάζουν, κακώς κατά
τη γνώµη µου, hot spots- είναι µια υποχρέωση που θα την υλοποιήσουµε.
Πρέπει, όµως, να κατανοήσουν όλοι ότι αυτά τα κέντρα θα
είναι κέντρα ταυτοποίησης. Εκεί οι πρόσφυγες δεν πρέπει να µένουν το περισσότερο κατά δύο µέρες. Θα τακτοποιούνται και θα
φεύγουν προς την ενδοχώρα και από εκεί στον προορισµό τους.
Και ο προορισµός τους δεν είναι να µείνουν στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο προορισµός
τους είναι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Εµείς, λοιπόν, θα αντεπεξέλθουµε σ’ αυτό το καθήκον ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, παρά τα µεγάλα λόγια, ουσιαστική χρηµατοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει
υπάρξει ως σήµερα. Υπάρχουν κανόνες που έρχονται από τη
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συµφωνία. Τα γνωρίζετε όλοι. Υπάρχουν ποινές, ας το πω έτσι,
αν δεν εφαρµοστούν αυτοί οι κανόνες. Υπάρχει ένα πλαίσιο
ασφυκτικό. Αλλά, αλληλεγγύη a la carte. Τουλάχιστον, τούτη τη
φορά δηµιουργείται ένα κλίµα κατανόησης ότι δεν είναι ελληνικό
πρόβληµα, είναι ευρωπαϊκό και πρέπει η αλληλεγγύη να µη µείνει
στα λόγια.
Εµείς δεν πηγαίνουµε ως επαίτες. Δεν πρόκειται να ανταποκριθούµε, προκειµένου να πάρουµε κάποιες ενισχύσεις. Θα ανταποκριθούµε, διότι είναι το ανθρωπιστικό µας καθήκον. Από το
υστέρηµά µας θα δώσουµε για να δώσουµε ανθρωπιά και στέγη
και ένα πιάτο φαΐ σε ανθρώπους που το χρειάζονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όµως, θέλω να χαιρετήσω από το Βήµα του Κοινοβουλίου την
παρέµβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη
Σύνοδο Κορυφής, ο οποίος µίλησε για την ανάγκη να υπάρξει σε
σχέση µε τις χώρες που επωµίζονται το κύριο βάρος υποδοχής
των προσφυγικών ροών δηµοσιονοµική χαλάρωση και ενίσχυση,
που είναι προφανές ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ενίσχυση, να
ενισχυθούν υλικοτεχνικά, αλλά και οικονοµικά, να υπάρξει βοήθεια για να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εµπόδια, για να ανταποκριθούµε σ’ αυτό το καθήκον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο µέτρο των δυνάµεών µας
θα συνεχίσουµε να κινούµαστε µε σταθερότητα στην κατεύθυνση της επίλυσης αυτής της κρίσης, προβάλλοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο, που έχει ανάγκη η Ευρώπη και ταυτόχρονα
αναδεικνύοντας την ανάγκη να αντιµετωπίσουµε τα αίτια της µεγάλης αυτής κρίσης. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα αίτια είναι οι
παράλογες επιλογές, οι επιλογές πολέµων σε χώρες όπως η
Συρία, σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, σε χώρες όπως η Λιβύη,
επιλογές που δηµιουργούν την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πρόεδρε, για όσους δεν είναι πρόσφυγες τι κάνουµε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θέτετε ένα
πολύ σοβαρό ζήτηµα και το ζήτηµα αυτό είναι σοβαρό, διότι
αυτήν τη στιγµή στα κριτήρια του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
αυτοί που έρχονται από το Αφγανιστάν, δηλαδή από εµπόλεµη
ζώνη, τηρούν τα κριτήρια κοντά στο 70%. Για να χαρακτηριστούν
ως πρόσφυγες χρειάζεται να είναι στο 75%.
Αντιλαµβάνεστε ότι εκεί είναι ένα πρόβληµα πολύ µεγάλο για
εµάς, διότι αυτοί είναι και άνθρωποι που δεν έχουν τις οικονοµικές δυνατότητες που έχουν οι Σύροι πρόσφυγες, οι οποίοι ως
επί το πλείστον είναι από τη µεσαία τάξη. Στο Αφγανιστάν δεν
υπάρχει µεσαία τάξη. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Και υπάρχει ένας
µεγάλος κίνδυνος, τεράστιος κίνδυνος να θεωρηθεί ότι, εφόσον
αυτοί δεν εντάσσονται στη λογική της µετεγκατάστασης, λογίζονται ως οικονοµικοί µετανάστες.
Το τεράστιο πρόβληµα είναι ότι ούτε το Αφγανιστάν προφανώς, αλλά ούτε και η Τουρκία τηρεί τη συµφωνία επανεισδοχής
που έχουµε υπογράψει από το 2001. Το ίδιο πρόβληµα έχουµε
και µε το Πακιστάν.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα µεγάλο θέµα για την Ελλάδα, αλλά
και για την Ευρώπη και ήταν ένα από τα ζητήµατα που απασχόλησε τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής µε κεντρικό δικό µας αίτηµα
να ενταχθούν και οι Αφγανοί πρόσφυγες, γιατί πρόσφυγες είναι,
στη διαδικασία του relocation, της µετεγκατάστασης, ώστε να
ισχύει και γι’ αυτούς αυτό που ισχύει για τους Σύρους.
Θέλω, κλείνοντας την ενηµέρωση για τη Σύνοδο Κορυφής, να
πω µονάχα κάτι σε ό,τι αφορά την ενταξιακή διαδικασία. Είναι
προφανές ότι από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης υπάρχει αυτές τις µέρες ένα παζάρι, που δεν αφορά µόνο την οικονοµική βοήθεια που ξεκίνησε από το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και
φτάνει στα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, αφορά και τη συζήτηση που
έχει να κάνει µε την πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενταξιακή διαδικασία.
Ζητούν να πάρουν υποσχέσεις ότι θα ανοίξει η συζήτηση. Οι
υποσχέσεις αυτές από την πλευρά του Προέδρου Γιούνκερ και
της Καγκελαρίου Μέρκελ φαίνεται ότι έχουν ήδη δοθεί.
Από τη δική µας πλευρά, κρατάµε µία στάση ευθύνης. Η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
πρέπει να µας δηµιουργεί φοβίες, στο βαθµό που τηρούνται οι
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αρχές στο ακέραιο των κριτηρίων για την ένταξη της Τουρκίας
στην Ευρώπη. Αν η τουρκική Κυβέρνηση κάνει βήµατα προς
αυτήν την κατεύθυνση -ουσιαστικά και πραγµατικά όµως- και κυρίως βήµατα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον εκδηµοκρατισµό, αυτό θα είναι ένα σηµαντικό βήµα και για µας.
Πρωτίστως, όµως, πρέπει να µην ξεχνάµε ότι τα βήµατα αυτά
δεν µπορούν παρά να περιλαµβάνουν και την αλλαγή στάσης της
Τουρκίας σε ό,τι αφορά το ζήτηµα κατοχής του βόρειου µέρους
της Κύπρου, µιας κατοχής που έγινε εδώ και σαράντα ένα χρόνια
και αποτελεί ένα στίγµα για τον κοινό ευρωπαϊκό µας πολιτισµό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Χθες είχα τη χαρά και την τιµή να εκπροσωπήσω και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και νοµίζω ότι το τελικό αποτέλεσµα της Συνόδου είναι ένα αποτέλεσµα που κινείται στο πλαίσιο των στόχων
που από κοινού είχαµε θέσει Ελλάδα και Κύπρος.
Επιτρέψτε µου τώρα να περάσω στο θέµα της σηµερινής συνεδρίασης, να ζητήσω συγγνώµη από το Σώµα που µακρηγόρησα, αλλά νοµίζω ότι ήταν µια ενηµέρωση που έπρεπε να γίνει.
Προφανώς δεν είχα τη χαρά να παρακολουθήσω τη συνεδρίαση, να παρακολουθήσω µε προσοχή τις τοποθετήσεις της
Αντιπολίτευσης. Πληροφορήθηκα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεγάλο µέρος των τοποθετήσεων αυτών.
Οφείλω αρχικά να οµολογήσω ότι ο επικοινωνιακός ορυµαγδός
για νέα µέτρα, νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, που όλο το τελευταίο διάστηµα ήταν στην κορυφή, αν θέλετε, ήταν στο επίκεντρο
της ενηµέρωσης των συµπολιτών µας, διαψεύστηκε. Δεν υπάρχουν νέα µέτρα. Υπάρχουν δύσκολα µέτρα, τα οποία όµως τα γνωρίζαµε. Τα γνωρίζατε, τα γνωρίζαµε όλοι από τον Αύγουστο.
Και τα γνωρίζατε και εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού, όταν
ψηφίζατε µαζί µας τη Συµφωνία στις 13 Αυγούστου. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Υπάρχουν, λοιπόν, µέτρα δύσκολα, µέτρα τα οποία οφείλουµε
να υλοποιήσουµε, έχοντας µια στρατηγική -βεβαίως ταυτόχρονα
βρίσκοντας αντισταθµιστικά, αλλά έχοντας µια στρατηγική- µια
στρατηγική που λέει ότι πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία της
αξιολόγησης, πρέπει να «µη χάσουµε το τρένο» της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών µέσα στο 2015 -γιατί αυτό µπορεί να σηµάνει κινδύνους για το τραπεζικό σύστηµα- και πρέπει να
προχωρήσουµε, βεβαίως, συνεχίζοντας τη διαπραγµάτευση σε
εκείνα τα µέτωπα που ήδη έχουµε αναδείξει ότι πρέπει να συνεχίσουµε και να µην κάνουµε πίσω.
Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι δεν µπορείς για όλα να βάζεις κόκκινες γραµµές. Πρέπει να αποφασίσεις πού θα στοχεύσεις. Πρέπει να τα συνεχίσουµε όλα αυτά και να περάσει η αξιολόγηση και
να φτάσουµε στη συζήτηση, στη µεγάλη αυτή συζήτηση για την
αναγκαία αποµείωση του χρέους.
Έχω, λοιπόν, την εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
υπάρχει ένα στρατηγικό και υπαρξιακό αδιέξοδο σε ό,τι αφορά
την αντιπολιτευτική ρητορική απέναντι στην Κυβέρνηση. Βεβαίως, αυτό δεν σηµαίνει ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει µνήµη.
Έχουν περάσει µονάχα λίγες µέρες απ’ όταν, µέσα σε εξαιρετικά δύσκολες στιγµές, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ
διεκδικούσε επί επτά µήνες µέσα από µια σκληρή διαπραγµάτευση µια καλή συµφωνία.
Και ήσασταν εσείς αυτοί που µας κατηγορούσατε τότε ότι ρίχνουµε τη χώρα στα βράχια, που διαπραγµατευόµαστε, που δεν
υπογράφουµε, που καθυστερούµε.
Εσείς ήσασταν επίσης, σας θυµίζω, αυτοί που κάνατε µια πολύ
µεγάλη καµπάνια τότε στο δηµοψήφισµα του Ιούλη υπέρ µιας
συµφωνίας που είχε και χειρότερα µέτρα, αλλά δεν είχε και αντίκρισµα και είχε και 20 δισεκατοµµύρια υψηλότερα πρωτογενή
πλεονάσµατα.
Επίσης εσείς ήσασταν αυτοί που τον Αύγουστο ψηφίσατε στη
Βουλή τη συµφωνία που φέραµε και σήµερα αρνείστε να ψηφίσετε τα µέτρα, τους εφαρµοστικούς νόµους της συµφωνίας που
ψηφίσατε τον Αύγουστο.
Και το ερώτηµα είναι: Τι ακριβώς παριστάνετε σήµερα; Τους
αντιµνηµονιακούς;
(Θόρυβος- Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τους αντιµνηµονιακούς.
Είστε αντιµνηµονιακός.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είµαι αντιµνηµονιακός;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό κι αν είναι!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Παριστάνετε, λοιπόν, σήµερα τους αντιµνηµονιακούς εσείς που επί πέντε
ολόκληρα χρόνια υποστηρίζατε χωρίς καµµιά διαπραγµάτευση
οτιδήποτε σας έφερναν οι δανειστές, εσείς που επί επτά µήνες
λοιδορήσατε την Κυβέρνηση που διαπραγµατεύτηκε σκληρά και
µε αυτήν σας τη στάση δεν κάνετε τίποτα παραπάνω από το να
γελοιοποιείτε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ξεψηφίζετε τους νόµους σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ, δεν γίνεται διάλογος εδώ. Κύριε Βορίδη, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν κάνετε
τίποτα παραπάνω από το να γελοιοποιείτε και να ρίχνετε το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι ο ελληνικός λαός έχει
µνήµη.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταλαβαίνω ότι σας ενοχλούν αυτά που λέω, αλλά θέλω να
απαντήσω σε αυτήν τη µοµφή.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δώσαµε µια µάχη µε εντιµότητα, µε ειλικρίνεια. Φτάσαµε στα όρια. Φτάσαµε στα άκρα.
Είδαµε ότι πήραµε ό,τι περισσότερο µπορούσαµε να πάρουµε
προς όφελος του ελληνικού λαού, ό,τι ήταν εφικτό να κερδηθεί
και πήραµε µια δύσκολη απόφαση, µε κόστος. Κάναµε µια επιλογή συµβιβασµού και δεν κοροϊδέψαµε κανέναν.
Ο ελληνικός λαός είχε τη δυνατότητα να κρίνει και να επιλέξει
ποιος θα είναι αυτός που θα διαχειριστεί µια δύσκολη συµφωνία
για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο. Για πρώτη φορά σε αυτόν
τον τόπο οι εκλογές έγιναν µετά από µια δύσκολη συµφωνία και
όχι πριν τη συµφωνία αυτή.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και ο λαός αποφάσισε…
(Θόρυβος από τα θεωρεία)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
έχετε δικαίωµα, δεσποινίς, να παρεµβαίνετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η λαϊκή ετυµηγορία είναι σεβαστή και η λαϊκή ετυµηγορία πρέπει να γίνει
σεβαστή απ’ όλους, είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν µε αυτήν.
Θέλετε, λοιπόν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό πάντως που έγινε δεν επιτρέπεται.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν πειράζει. Η Βουλή µας είναι το λίκνο της δηµοκρατίας και στο λίκνο
της δηµοκρατίας µπορεί να υπάρχουν όλα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλετε, λοιπόν, να καταψηφίσετε σήµερα τους εφαρµοστικούς νόµους µιας συµφωνίας που υπερψηφίσατε τον Αύγουστο.
Θέλω, όµως, να θέσω ένα ερώτηµα: Ωραία, ζητάτε και από
εµάς να καταψηφίσουµε απ’ ό,τι καταλαβαίνω.
Και τι µας ζητάτε να κάνουµε ακριβώς; Ποια είναι η δική σας
αντιπρόταση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να υπερψηφίσετε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ποια είναι
η εναλλακτική πρόταση που έχετε να καταθέσετε στον ελληνικό
λαό; Ποιο είναι το εναλλακτικό σας σχέδιο; Ποιο είναι το όραµα
που προτείνετε; Ποια είναι η άποψή σας, το σχέδιό σας για το
µέλλον του τόπου;
Τι µας ζητάτε να κάνουµε; Μήπως µας ζητάτε εσείς που τότε
που διαπραγµατευόµασταν µας ασκούσατε κριτική, να επαναδιαπραγµατευθούµε; Μήπως θα κάνετε και κανένα Zάππειο τις
επόµενες ηµέρες;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Υπάρχει όµως ένα όριο!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θέλουµε το παράλληλο πρόγραµµα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μήπως µας
ζητάτε να µην εφαρµόσουµε τη συµφωνία; Δηλαδή να µην προ-
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χωρήσει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης; Δηλαδή να τεθούν σε κίνδυνο οι µικροκαταθέσεις των πολιτών; Μήπως να µην
προχωρήσουµε στην αξιολόγηση εγκαίρως για να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος;
Εµείς έχουµε έναν οδικό χάρτη που έχει αρχή, µέση και τέλος.
Μπορείτε να κάνετε κριτική σε αυτόν τον οδικό χάρτη. Πείτε µας,
όµως, µία εναλλακτική πρόταση. Σας ζητήσαµε να καταθέσετε
εναλλακτική πρόταση για τα περίφηµα ισοδύναµα που αφορούν
την ιδιωτική εκπαίδευση και µέχρι τώρα ακούµε κορώνες και
αφορισµούς. Ελάτε να καταθέσετε καµµιά πρόταση!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οι τρεις υποθέσεις του κ. Φίλη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχετε σχέδιο για τη χώρα. Το
µόνο που έχετε κατά νου είναι η µεγάλη σας αγωνία, ο µεγάλος
σας καηµός να είστε ξανά εσείς στις καρέκλες της εξουσίας.
Όµως, έχω την αίσθηση ότι όσο το δείχνετε αυτό έντονα στον
ελληνικό λαό, µε όποιον Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας, όχι µόνο
αυτήν την τετραετία, αλλά ούτε την επόµενη θα επιστρέψετε! Θα
µείνετε για πολλά χρόνια στις καρέκλες της Αντιπολίτευσης! Κοιτάξτε τουλάχιστον να είναι εποικοδοµητική αυτή η Αντιπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καλά, καλά!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλω να απαντήσω και στην κριτική που έχει
ακουστεί αυτές τις µέρες, διότι ξέρετε ότι η ένδεια επιχειρηµάτων και εναλλακτικού σχεδίου για τον τόπο καταλήγει σε µια
διαρκή επανάληψη µιας, ας µου επιτραπεί η έκφραση, σκανδαλολογίας.
Εσχάτως ανακαλύψατε δήθεν διεφθαρµένους Υπουργούς
στην Κυβέρνηση, για τους οποίους όµως δεν έχετε βρει κανένα
πραγµατικό στοιχείο που να στοιχειοθετεί κανένα θέµα διαφθοράς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί. Μην ψάχνετε
για εστίες διαφθοράς στην Αριστερά. Βεβαίως, όποιος κυβερνά
πρέπει να περνάει από το µάτι της βελόνας. Εµείς δεχόµαστε και
την κριτική και τον έλεγχο. Όµως, ο έλεγχος και η κριτική πρέπει
να είναι στοιχειοθετηµένα προτού πάρουν αποφάσεις κάποια τηλεδικαστήρια.
Για να σταµατήσει, λοιπόν, αυτή η άσκοπη συζήτηση, θέλω να
επαναλάβω αυτό που έχω δηλώσει και άλλες φορές και για το
οποίο έχω δεσµευθεί, ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν θα βάλει πλάτες
στη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή και ότι σε αυτή τη χώρα θα
λειτουργήσουν επιτέλους οι θεσµοί και οι διαδικασίες και δεν θα
µείνει κανένας στο απυρόβλητο, ούτε δηµόσιος υπάλληλος ούτε
πολιτικός ούτε επιχειρηµατίας ούτε Υπουργός, αν υπάρχουν
στοιχεία. Αλλά να µιλάµε µε στοιχεία, όχι µε εικασίες.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι! Κοιτάξτε τα λίγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και να έχετε
υπ’ όψιν σας το εξής…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μην µε προκαλείτε. Με προκαλείτε, διότι δηµιουργήθηκε ένα
τεράστιο θέµα αυτές τις µέρες, διότι ένας νεοεκλεγείς Υπουργός, ένας νεοεκλεγείς Βουλευτής το 2012 έκανε µια ατελή δήλωση, την οποία διόρθωσε µε συµπληρωµατική την ίδια χρονιά
και το 2013, το 2014 και το 2015 έχει δηλώσει όλα αυτά τα ποσά
και έχει φορολογηθεί γι’ αυτά.
Να µιλήσουµε γι’ αυτούς που έχουν ποσά για τα οποία δεν
έχουν φορολογηθεί; Τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν φορολογηθεί. Δεν τα έκλεψε κανένας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιοι είναι αυτοί;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με ονόµατα µιλήστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να µιλήσουµε, λοιπόν, για το εκατοµµύριο του κ. Τσουκάτου, κύριοι του
ΠΑΣΟΚ, που ήταν από τα µαύρα ταµεία της «SIEMENS»; Θέλετε
να µιλήσουµε γι’ αυτά; Πού πήγε αυτό το εκατοµµύριο; Πού
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πήγαν τα λεφτά της «SIEMENS»; Μην µε προκαλείτε, λοιπόν.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να µιλήσουµε! Δεν
έχουµε να φοβηθούµε τίποτα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μην µε προκαλείτε, στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω, σας
παρακαλώ!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να ξέρετε,
λοιπόν, ότι δεν θα ξεχαστεί τίποτα και για κανέναν. Και επειδή
αυτή η Κυβέρνηση έχει λίγους µήνες που κυβερνά, αν υπάρξουν
στοιχεία για οποιονδήποτε Υπουργό, αλλά στοιχεία, τότε, όπως
όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, θα έχει ίση αντιµετώπιση απέναντι στο νόµο.
Όµως, να έχετε υπ’ όψιν σας ότι δεν θα κάνουν πολιτική καριέρα στην πλάτη αυτής της Κυβέρνησης όσοι συγκαλύπτουν,
όσοι κάνουν «δωράκια», όσοι συντηρούν πελατειακές σχέσεις µε
κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτή τη φορά δεν θα χαριστούµε σε κανέναν. Ο ελληνικός
λαός µάς έδωσε εντολή να κυβερνήσουµε και αυτή τη φορά θα
κυβερνήσουµε και δεν θα χαριστούµε σε κανέναν. Θα κυβερνήσουµε, όπως ακριβώς είναι η εντολή του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ευκαιρία αυτή,
να σας ανακοινώσω ότι, αν κάποιοι νόµιζαν πως επειδή τελειώνει
ο χρόνος, θα γλιτώσουν το φορολογικό έλεγχο σε µεγάλες φορολογικές υποθέσεις είτε στις υποθέσεις των περίφηµων λιστών,
είναι γελασµένοι.
Σήµερα καταθέτουµε τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την οποία παίρνουν παράταση όλες οι υποθέσεις για
έναν ακόµα χρόνο. Όλες οι υποθέσεις θα ελεγχθούν και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μπράβο!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κι εµείς χειροκροτούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Για όλα τα ονόµατα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μην ανησυχείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ψηφίσουµε και κανένα
άρθρο!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, γνωρίζουµε ότι η συµφωνία που έχουµε µπροστά µας είναι µια δύσκολη συµφωνία. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι
έχουµε ένα στρατηγικό σχέδιο. Μπορεί κανείς να διαφωνεί µε
αυτό το σχέδιο, αλλά δεν έχουµε ακούσει καµµιά εναλλακτική.
Και έχουµε στόχο να το κερδίσουµε αυτό το στοίχηµα, να περάσουµε τον κάβο της πρώτης αξιολόγησης, ώστε να ανοίξει θετικά και να τελειώσει θετικά η συζήτηση για την αναγκαία
αποµείωση του χρέους.
Θέλω, όµως, να πω -και θα κλείσω µε αυτό- ότι εµείς δεν πρόκειται να µείνουµε εκεί. Θα προχωρήσουµε ταυτόχρονα µε αυτό
που ονοµάσαµε παράλληλο πρόγραµµά µας. Θα υλοποιήσουµε
τις δεσµεύσεις µας προς τον ελληνικό λαό.
Πρώτα απ’ όλα, άµεσα -για να µην υπάρχει αγωνία σε ορισµένους- τη Δευτέρα καταθέτουµε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τα
µέσα ενηµέρωσης. Τηρούµε τη δέσµευσή µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ελπίζω να τηρήσετε και εσείς τη δέσµευσή σας και να υπερψηφίσετε αυτή τη µεγάλη τοµή για το πολιτικό σύστηµα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και τη δέκατη τρίτη σύνταξη!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Τη δέκατη τρίτη σύνταξη!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σας βλέπω
ανήσυχους. Μην ανησυχείτε.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Παντού, σε κάθε νόµο, σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε δράση, µόνη µας έγνοια, από εδώ και πέρα
και πάντοτε, είναι η προστασία των πιο αδύναµων σε αυτή την
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κοινωνία, των λαϊκών στρωµάτων. Γι’ αυτό και εµείς, τις υποσχέσεις µας προς τα λαϊκά στρώµατα θα τις υλοποιήσουµε.
Προεκλογικά, λίγες ηµέρες πριν τις εκλογές, βρέθηκα σε µια
από τις πιο υποβαθµισµένες γειτονιές του Πειραιά, το Κερατσίνι.
Εκεί, λοιπόν, υποσχέθηκα να γίνει επιτέλους πράξη το όνειρο δεκαετιών των πολιτών µιας υποβαθµισµένης περιοχής του Πειραιά
και η φτωχογειτονιά της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου να
αποκτήσει επιτέλους µέτωπο και πρόσβαση στη θάλασσα, µέτωπο πρασίνου, µέτωπο αναψυχής, µέτωπο πολιτισµού, µέτωπο
ανάσας. Η υπόσχεσή µας θα γίνει πράξη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αναθεωρήσαµε τη σύµβαση παραχώρησης του δηµοσίου
προς τον ΟΛΠ και κρατάµε στο ελληνικό δηµόσιο, προκειµένου
να το αξιοποιήσουµε, το µέτωπο στα λιπάσµατα της Δραπετσώνας. Και το µέτωπο αυτό θα αναπλαστεί, θα γίνει περιοχή πρασίνου, αναψυχής και πολιτισµού.
Γιατί εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξεχνάµε ότι, αν
βρισκόµαστε εδώ, βρισκόµαστε γιατί µας έστειλαν εδώ οι κάτοικοι της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου, της Κοκκινιάς, του Περιστερίου, του Αιγάλεω, όλων των λαϊκών περιοχών της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας. Αυτών τα συµφέροντα
εµείς εξυπηρετούµε. Γι’ αυτούς είµαστε εδώ και θα κάνουµε ό,τι
καλύτερο.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και οι Υπουργοί
της Κυβέρνησης χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μέχρι να ανέβει στο
Βήµα ο κ. Θεοδωράκης, θα πάρει τον λόγο για λίγο ο Υπουργός
κ. Κουρουµπλής για µια νοµοτεχνική παρέµβαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κυριαζίδη, δεν
έχετε τον λόγο! Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια ώρα σηκώνω
το χέρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, δεν
έχετε τον λόγο! Ο κ. Κουρουµπλής έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ποιο προσωπικό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρωθυπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ποιο είναι το προσωπικό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε
εδώ και µας προκάλεσε, λέγοντας «τι ζητάτε να κάνουµε
εµείς;»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν ακούγεστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να σας εξηγήσω. Δεν µπορώ να
σας εξηγήσω;
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εδώ στο νοµοσχέδιο, λέγοντας
«τι ζητάτε να κάνουµε εµείς;»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, δεν
υπάρχει προσωπικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πώς δεν υπάρχει προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν υπάρχει προσωπικό. Ο κ. Κουρουµπλής έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ένα λεπτό να το αναπτύξω. Να
σας εξηγήσω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό. Ρωτήστε
τους δικούς σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω.
Ο κ. Κουρουµπλής έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να καταθέσω µια βελτιωτική νοµοθετική ρύθµιση στο άρθρο 13 παράγραφος 3. Εκεί που λέει «τέλη»,
συµπληρώνεται η λέξη «καθαριότητας» και επίσης, προστίθεται
άλλο ένα εδάφιο στην ίδια παράγραφο, στην παράγραφο 3 του
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άρθρου 13, που λέει «που κυρώνεται από τη Βουλή µε τυπικό
νόµο».
Με τις δύο αυτές προσθήκες, κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά διασφαλίζονται τα συµφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τον
καλύτερο και τον πιο σαφή τρόπο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν το δέχονται. Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Και επειδή θέλω να είµαστε ειλικρινείς, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία όλων των Βουλευτών του
Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτηµα και αναγνωρίζω το ενδιαφέρον
όλων…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι. Δεν το δέχεται η ΚΕΔΕ, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σας πληροφορώ ότι µίλησα µε
τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Μην τον επικαλείστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μιλάει ο Υπουργός. Καθίστε, κύριε
Μπούρα, κάτω, που µιλάτε. Μιλάει ο Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αφού του µιλήσατε, γιατί δεν το φέρνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μπούρα, γιατί
αυτή η ανησυχία σήµερα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αφήστε µε να µιλήσω!
Με αυτές τις διατάξεις –όσοι θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς
µεταξύ µας – διασφαλίζονται πλήρως τα συµφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν διασφαλίζονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Και δεν θέλω να επικαλεστώ δηµάρχους µε τους οποίους µίλησα, που δεν είναι καθόλου στο
χώρο που πολιτικά βρίσκοµαι εγώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η ΚΕΔΕ είναι το όργανο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αφήστε, κύριε Μπούρα, το είπατε. Το είπατε, το ακούσαµε. Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Πάρτε τον κ. Πατούλη και ελάτε µετά µέσα και διαψεύστε µε.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, ακούστηκε και ένα άλλο ζήτηµα, που
αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά των εργαζοµένων στο χώρο της
καθαριότητας, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβληµα και κανένα
τέτοιο ζήτηµα και νοµίζω ότι είναι υπερβολική η ανησυχία που
εκδηλώθηκε και διατυπώθηκε.
Επίσης, ειπώθηκε ένα ζήτηµα σε ό,τι αφορά τα φάρµακα. Όλοι
οφείλουµε να γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
φαρµακευτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι κλειστός προϋπολογισµός. Μιλάµε για 1.945.000.000 ευρώ. Κάθε ενδεχόµενη παρέµβαση που γίνεται, δεν αφορά το µέγεθος του ποσού αυτού.
Αφορά εσωτερικό ζήτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, πήρατε τον λόγο για τη νοµοτεχνική βελτίωση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σας ζητάω συγγνώµη και ζητώ
συγγνώµη και από τον κ. Θεοδωράκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν, καταθέστε
στα Πρακτικά τη νοµοτεχνική βελτίωση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ(Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): …αφορά ζήτηµα εσωτερικό κι
εδώ θα πρέπει βέβαια µε κάθε τρόπο, όχι µόνο η Κυβέρνηση,
αλλά ολόκληρη η Βουλή να στηρίξει την παραγωγή φαρµάκου
στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος θέλω να πω το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, όµως,
κύριε Λοβέρδο, έχω ήδη αναγγείλει τον Πρόεδρο του Ποταµιού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είχα ζητήσει κι εγώ τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε και πρέπει να τηρήσετε την ιεραρχία…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα σας παρακαλέσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, αν θέλετε, να διευκολύνετε τη διαδικασία και να πάρετε µετά τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γι’ αυτόν τον λόγο, σας παρακαλώ –για
να µην παρέµβω τώρα- και παρακαλώ τον κ. Κουρουµπλή να µείνει
και να µιλήσω µετά την αγόρευση του κ. Θεοδωράκη, γιατί είναι
πάρα πολλά ανοιχτά θέµατα για την τροπολογία που καταθέτει και
πρέπει να τον έχουµε εδώ να συζητήσουµε. Του ζητώ να παραµείνει. Αν δεν παραµείνει, τότε δεν µπορώ να του µιλήσω.
Ξέρω ότι είναι µια έµµεση προσβολή προς τον κ. Θεοδωράκη,
αλλά ρυθµίστε το θέµα εσείς. Εάν δεν παραµείνει και φύγει, χάνουµε, κατά τον Κανονισµό της Βουλής, τη δυνατότητα να του
απευθυνθούµε και σε λίγες ώρες θα ψηφίσουµε. Το άρθρο 13
έχει αναστατώσει όλη την Ελλάδα. Καλά τα Κερατσίνια και τα Περάµατα, αλλά µην τους πάρουµε και τα ανταποδοτικά τέλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έλα τώρα! Άσε µας τώρα µε
τα βόρεια προάστια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, θα
παραµείνετε, έτσι;
Ο Πρόεδρος του Ποταµιού έχει τώρα τον λόγο.
Κύριε Θεοδωράκη, ελάτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση εκτός χειρογράφου του Πρωθυπουργού για
όλα αυτά που συνέβησαν στην Ευρώπη σε σχέση µε το προσφυγικό και µεταναστευτικό. Και αναρωτιέµαι ειλικρινά πόσο θα στοιχίσει στον ελληνικό λαό η εκπαίδευση του ΣΥΡΙΖΑ στην
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Και θα γίνω συγκεκριµένος…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επιτρέψτε µου, θα γίνω συγκεκριµένος και θα καταλάβετε τι
εννοώ.
Τον Απρίλιο –αυτόν τον Απρίλιο που µας πέρασε- από τη Μυτιλήνη σας είχα πει ότι η λύση είναι µία, µία και µοναδική, να σταµατήσουµε τις µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές µέσα
στην Τουρκία. Ήταν µια συγκεκριµένη πρόταση, µια συγκεκριµένη υπόδειξη προς την Κυβέρνηση να προσπαθήσει µέσω της
Ευρώπης να διεκδικήσει το σταµάτηµα των προσφυγικών ροών,
πριν ο κόσµος αρχίσει να πνίγεται στο Αιγαίο.
Η απάντηση τότε, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ ξεκάθαρη: Ότι αυτές είναι ακροδεξιές τοποθετήσεις και ότι δεν
µπορεί να γίνει καµµία παρέµβαση. Κι έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός, µετά από τόσους µήνες, µετά από τόσα προβλήµατα,
αφού τα νησιά έχουν βυθιστεί στα προβλήµατα, έρχεται λοιπόν
ο Πρωθυπουργός να µας πει να µετατοπιστεί το βάρος προς τα
τουρκικά παράλια και να γίνεται ο έλεγχος των προσφύγων στην
ενδοχώρα της Τουρκίας.
Έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι
χάσαµε πολύτιµο έδαφος, πολύτιµους µήνες και θα έπρεπε να
γίνει αυτό από την έναρξη κιόλας της Άνοιξης.
Να διορθώσω, βέβαια, ένα λάθος που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός: Είπε ότι είναι πολύ µεγάλο το βάρος για τη Γερµανία.
Ανέφερε συγκεκριµένα τον αριθµό του ενός εκατοµµυρίου προσφύγων. Ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες στους ογδόντα εκατοµµύρια κατοίκους. Κι εδώ έχουµε πεντακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες
στα δέκα εκατοµµύρια κατοίκων. Το βάρος, δηλαδή, µε απλά µαθηµατικά, είναι τετραπλάσιο για τη χώρα µας. Το βάρος δεν είναι
µεγαλύτερο για τη Γερµανία, είναι µεγαλύτερο για την Ελλάδα.
Βέβαια, συµφωνούµε ότι η προσπάθεια είναι να σώσουµε τις
ανθρώπινες ζωές, η προσπάθεια είναι να προσφέρουµε ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους πρόσφυγες και βέβαια, να κλείσουµε
όπου µπορούµε κι όπως µπορούµε –όχι µόνο εµείς, όλοι της Ευρώπης, όλοι του Δυτικού Κόσµου- κάποια µέτωπα που γεννούν
πρόσφυγες.
Πάµε, όµως, στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Σήµερα
έληξε και η παράταση που είχε δοθεί για την εξεύρεση ισοδύνα-
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µων µέτρων, ώστε να µην ισχύσει το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και βέβαια, τα ισοδύναµα δεν βρέθηκαν. Ο κ. Φίλης σε
µια αγόρευσή του είχε πει ότι τα ισοδύναµα θα βρεθούν και αρκούν τέσσερις υποθέσεις φοροδιαφυγής για να καλύψουν το
ποσό. Οι τέσσερις υποθέσεις φοροδιαφυγής, από ό,τι φαίνεται,
δεν εντοπίστηκαν και έτσι, δεν υπάρχουν ισοδύναµα και ξαναγυρνούν κάποιοι Υπουργοί στο ίδιο, παλαιό επιχείρηµα: Δεν θέλαµε τον φόρο. Μας τον επέβαλαν.
Θα πρέπει να θυµίσω σε όλους µας ότι εκπρόσωπος του κ. Μοσκοβισί, στις αρχές Σεπτεµβρίου, είπε ξεκάθαρα ότι αυτός ο
φόρος δεν ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήταν
πρόταση των εταίρων µας, ήταν απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης, που έτσι θεωρούσε ότι θα χτυπήσει τους πλούσιους, που
στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Για την Κυβέρνηση, όµως, των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πάντα κάποιος άλλος φταίει.
Πάντα κάποιος άλλος βολικός και αόριστος κακός τους σπρώχνει στην κακή απόφαση.
Πρέπει να κάνουµε οικονοµίες. Το λέµε όλοι. Εµείς, λοιπόν, λέµε
ότι αν πραγµατικά θέλουµε να ελαφρύνουµε τον ελληνικό λαό από
τα βάρη των µνηµονίων, πρέπει να κοιτάξουµε στον περίγυρο της
εξουσίας, στα ρετιρέ της εξουσίας. Πρέπει να αλλάξουµε το κράτος, πρέπει να καταργήσουµε ό,τι βαρύ και άχρηστο, ό,τι δεν εξυπηρετεί τον πολίτη και δίνει θαλπωρή στους κοµµατικούς
µηχανισµούς, στους κοµµατικούς παρατρεχάµενους. Λιγότερα
Υπουργεία, λιγότερες γενικές γραµµατείες. Σας το ξαναείπα,
έχουµε εβδοµήντα οκτώ γραµµατείες, όταν η Γαλλία µε τον εξαπλάσιο πληθυσµό έχει δεκαπέντε γενικές γραµµατείες.
Απαιτούµε από την Κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή και να αναρτήσει στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τον πλήρη κατάλογο των αποσπασµένων
δηµοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στα κόµµατα, στη
Βουλή και στους Βουλευτές. Στην τελευταία καταγραφή, που
έγινε τον Ιούνιο του 2004, ήταν δύο χιλιάδες άνθρωποι, δύο χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι στα κόµµατα, στους Βουλευτές και στη
Βουλή. Σήµερα πόσοι είναι; Καλούµε τα κόµµατα να γίνει µια συµφωνία. Καλούµε και την Κυβέρνηση να συµφωνήσει και στην
έναρξη της επόµενης εκπαιδευτικής χρονιάς, οι µισοί τουλάχιστον
από τους εκπαιδευτικούς που είναι στα κόµµατα, στους Βουλευτές, στη Βουλή να έχουν γυρίσει στα σχολεία τους. Ας ξεκινήσουµε µε τους µισούς και µετά ας προχωρήσουµε σε όλους.
Κυρίες και κύριοι, γιατί δεν αξιοποιείται και σήµερα και χθες η
κτηµατική περιουσία του δηµοσίου; Εκατοντάδες δηµόσια κτήρια
φθείρονται, καταστρέφονται, εγκαταλείπονται και ο κρατικός
προϋπολογισµός σπαταλά εκατοµµύρια ευρώ στα ενοίκια. Το
Υπουργείο Περιβάλλοντος στεγάζεται σε δεκαεννέα διαφορετικά
κτήρια και δίνει για ενοίκια 2 εκατοµµύρια. Το αντίστοιχο ποσό
του Υπουργείου Οικονοµικών είναι 24 εκατοµµύρια, 24 εκατοµµύρια για ενοίκια. Οι υπηρεσίες λένε ότι από τα ογδόντα χιλιάδες
ακίνητα του δηµοσίου είκοσι οκτώ ακίνητα είναι καταπατηµένα.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο νοµοσχέδιο. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος σε σχέση µε τον χρόνο. Άλλωστε, ήταν
τόσο αναλυτικοί, όπως άλλωστε το κάνουν, οι αγορητές του Ποταµιού. Και τώρα, µαθαίνουµε ότι ο κ. Αλεξιάδης αποδέχθηκε την
πρότασή µας –και είναι θετικό- να αποσύρει τη διάταξη που επέτρεπε την υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων κατά τη διάρκεια
των ελέγχων. Αποδέχθηκε έτσι έµπρακτα τη θέση µας, που την
ανέπτυξε ο κ. Θεοχάρης, ότι η διάταξη αυτή όντως ευνοούσε τη
φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.
Πριν από λίγο είδα κι εγώ –όπως φαίνεται, και ο κ. Κουρουµπλής- τους δηµάρχους της Ανατολικής Αττικής. Δεν ξέρω αν
είναι ευχαριστηµένοι από αυτήν την τροπολογία που είπε ο κ.
Κουρουµπλής, αλλά καταγγέλλουν κάτι συγκεκριµένο, ότι µε το
άρθρο 13 και την απαλλαγή των εταιρειών από την πληρωµή ανταποδοτικών τελών εξυπηρετούνται συγκεκριµένες εταιρείες και
συγκεκριµένα συµφέροντα. Είναι µια καταγγελία των δηµάρχων
της Αττικής και όχι βέβαια των δικών µας δηµάρχων – κάποιοι
είναι και προσκείµενοι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχουν, λοιπόν, τα ερωτήµατα: Γιατί αυτή η τροπολογία;
Πού χαρίζει τα δεκάδες εκατοµµύρια; Νοµίζω, κυρίες και κύριοι
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ότι αντί να προσπαθείτε όλον
αυτόν τον καιρό να θωρακιστείτε απέναντι στη διαφθορά, να καθαρίσετε και το δικό σας σπίτι, αρκεστήκατε στο να λασπολο-
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γείτε τους αντιπάλους και κυρίως το Ποτάµι. Υβρίζατε και καλλιεργούσατε µια πεποίθηση στους ψηφοφόρους σας ότι υπάρχουν χειρότεροι. Φωνάζατε, για να φοβηθούµε.
Τώρα νοµίζω ότι πρέπει να δώσετε κάποιες συγκεκριµένες
εξηγήσεις για τις τεχνικές εταιρίες των Υπουργών. Δεν µιλώ µόνο
για το «πόθεν έσχες» –αλλά και για το «πόθεν έσχες»- µιλώ και
για τις τεχνικές εταιρίες των Υπουργών και για όλες αυτές τις µικρές ή µεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στα έγγραφα που
έπρεπε να είχαν καταθέσει οι Υπουργοί σας και οι Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του κόµµατος Το Ποτάµι)
Όµως, γιατί τέτοια περιφρόνηση προς τις διαδικασίες; Να σας
πω εγώ το γιατί. Δεν θεωρώ ότι είναι θέµα διαφθοράς. Θέλω να
είµαι ειλικρινής. Είναι, όµως, µια αντίληψη του νέου καθεστώτος
ότι «ποιος θα µας ελέγξει;», «ποιος θα παρέµβει;», «τι σηµασία
έχουν όλα αυτά;». Από την ΕΥΠ, στις εφορίες σιγά σιγά, σε όλες
τις θέσεις ευθύνης υπάρχουν κάποια παιδιά που θα δουν τα
πράγµατα διαφορετικά, τα δικά µας παιδιά.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτή η αντίληψη καθεστώτος που αρχίζει
να δηµιουργείται στον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ δηµιουργεί το έδαφος για µικρές στην αρχή και µεγαλύτερες στη συνέχεια παραχωρήσεις προς τη διαφθορά.
Και νοµίζω ότι κανείς δεν έχει πάρει το εµβόλιο. Απευθύνοµαι
στον κ. Τσίπρα που είπε: «Να µην τα λέτε αυτά στην Αριστερά.».
Πώς; Από πού ξεκινάει αυτό; Υπάρχει κάποιο εµβόλιο εναντίον της
διαφθοράς, να το πάρουµε να το δώσουµε και στην υπόλοιπη
Βουλή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του κόµµατος Το Ποτάµι)
Νοµίζω ότι όλοι θα πρέπει να προστατέψουµε και το Κοινοβούλιο και την πολιτική από µικρά και µεγάλα φαινόµενα διαφθοράς
που υπήρχαν και συνεχίζουν να εµφανίζονται.
Θέλω, κυρίες και κύριοι, να απευθυνθώ σε αυτούς που συνεχίζουν να µιλάνε για το Ποτάµι, χωρίς να ρωτούν τι λέει το Ποτάµι. Οι Ευρωπαίοι τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες µέρες,
µας θέλουν µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια δηµοσιογραφικά συγκροτήµατα µάς θέλουν µε το ΠΑΣΟΚ. Και κάποιοι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ
µάς θέλουν µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Το Ποτάµι όµως έχει άλλα πλάνα. Θα σας επαναλάβω αυτό
που λέγαµε και πριν είκοσι µήνες –γιατί δεν αλλάζουµε απόψεις
και τόσο συχνά εµείς: Δεν µπήκαµε στην πολιτική για να γίνουµε
δεκανίκια είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δηµοκρατίας είτε του
ΣΥΡΙΖΑ.
Πιστεύουµε ότι έχουµε τις λύσεις. Πιστεύουµε ότι έχουµε προτάσεις. Πιστεύουµε ότι έχουµε και τα πρόσωπα. Και πιστεύουµε
σε µία ωφέλιµη πολιτική, και το αποδείξαµε. Δεν φοβηθήκαµε το
προηγούµενο διάστηµα, τους προηγούµενους επτά µήνες, να
βοηθήσουµε την Κυβέρνηση και στη Βουλή και στις Βρυξέλες
και αντίστοιχα το ίδιο διάστηµα να χτυπήσουµε την Κυβέρνηση
σε σηµεία που πιστεύαµε ότι οι Υπουργοί πηγαίνουν τη χώρα
πολλά χρόνια πίσω.
Και αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε και σε αυτή τη Βουλή,
θα είµαστε κανονικοί και θα υπερασπιζόµαστε το αυτονόητο.
Υπογράψαµε σήµερα µε το ΠΑΣΟΚ µια πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία. Είχαµε ψηφίσει µε τον ΣΥΡΙΖΑ το νοµοσχέδιο
για την ιθαγένεια, κόντρα στη Νέα Δηµοκρατία. Έχουµε συµφωνήσει µε το ΚΚΕ. Θα διαφωνήσουµε µε το ΚΚΕ. Αναφέρω το ΚΚΕ
ως το πιο καθαρόαιµο ιδεολογικά κόµµα της Βουλής. Αυτή θα
είναι η συµπεριφορά µας.
Δεν δαιµονοποιούµε τους αντιπάλους µας. Απαιτούµε, όµως,
κάθε φορά συγκεκριµένες απαντήσεις. Δεν ηθικολογούµε και δεν
θεωρούµε ότι κατέχουµε το αλάθητο. Δεν θα κάνουµε, λοιπόν, την
εύκολη αντιπολίτευση, που θέλει ή το «ναι» σε όλα ή το «όχι» σε
όλα.
Θα συνιστούσα στους συναδέλφους της συµπολίτευσης να
σκεφτούν ότι δεν πρέπει να καταλήξουν χειροκροτητές. Δεν λέω
ότι θα πρέπει να ρίξουν, βέβαια, την Κυβέρνησή τους, αλλά δεν
θα ήταν κακό να διαφοροποιούνται και να πιέζουν σε επιµέρους
θέµατα.
Οι µέρες είναι δύσκολες και είναι επιβεβληµένο να µη συµπεριφερόµαστε σαν κοπάδια είτε προς τη µία κατεύθυνση είτε προς
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την άλλη. Και δεν είναι όλα κόκκινες γραµµές. Να έχουµε, λοιπόν,
τη γενναιότητα να κοιτάµε έξω από τις γραµµές των δικών µας
οικοπέδων.
Και το Ποτάµι, σε πείσµα όλων αυτών που επιµένουν να µας
ζητάνε ξεκάθαρο, ασπρόµαυρο λόγο, θέλει να πει: Είµαστε ξεκάθαροι αλλά δεν θα είµαστε ποτέ ασπρόµαυροι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης
για οκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Βρούτση, θα κάνετε την παρέµβασή σας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, θα κάνω την παρέµβασή µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έλεγα για να µη φύγει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνδυασµός της παρουσίας του Πρωθυπουργού και
τα όσα είπε σε σχέση και µε το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε,
συνιστούν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον.
Δεν θα µιλήσω για την ηθική της Αριστεράς, θα µιλήσω για νέα
κοινοβουλευτικά ήθη τα οποία ζούµε και είναι πρωτόγνωρα και
εξηγούµαι: Είναι πρωτοφανές, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που κανείς δεν θέλει να προδικάσει ή το κακό συναδέλφων ή και Υπουργών ακόµα να έρχεται ο Πρωθυπουργός
από Βήµατος της Βουλής και να προκαταλαµβάνει αποφάσεις
θεσµικών ανεξάρτητων οργάνων, όπως αυτών της Επιτροπής
του «πόθεν έσχες».
Αν είναι κάτι που αθωώνει τους Υπουργούς, αυτό θα το κάνουν
οι επιτροπές και όχι ο Πρωθυπουργός…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ακριβώς το αντίθετο κάνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό για να συνεννοούµαστε, γιατί
αυτή είναι µια απαράδεκτη πολιτική συµπεριφορά, η οποία οδηγεί σε συµπεράσµατα και σε ένα πολιτικό περιβάλλον, το οποίο
δηµιουργεί αδιαφάνεια και επιστροφή στο παρελθόν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς προκαταλαµβάνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεύτερον, το άλλο, το οποίο απορρέει
είναι το εξής: Τα νέα κοινοβουλευτικά ήθη που ζούµε είναι ότι
για εννέα ολόκληρους µήνες ζούσαµε στο περιβάλλον του «είπαξείπα». Ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου µέχρι τον Σεπτέµβριο ήταν στη λογική του «είπα-ξείπα».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μην τον βγάζετε ψεύτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τώρα ζούµε το καινούριο, «ψηφίζω-ξεψηφίζω». Κι αυτό από µόνο του ίσως, για εσάς, δεν λέει τίποτα.
Θέλω να ξέρετε, όµως, ότι αυτό αποτελεί έναν πολιτικό διασυρµό.
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία και η προηγούµενη κυβέρνηση που
επί δυόµισι χρόνια δώσαµε µια µάχη για να κρατήσουµε την Ελλάδα όρθια και το κάναµε µε τον καλύτερο τρόπο και φέραµε και
αποτελέσµατα…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Τον καλύτερο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …ποτέ δεν οδηγήθηκαν οι Βουλευτές
της προηγούµενης κυβέρνησης από τα κόµµατα που τη στήριζαν
σε αυτό το επαίσχυντο σηµείο, να παίρνει πίσω νοµοσχέδια τα
οποία ψήφισαν. Κρατήστε το, είναι σηµαντικό. Θα σας ωφελήσει
για το µέλλον αν γίνετε προσεκτικοί και αποκτήσετε αξιοπιστία
και σοβαρότητα.
Και λίγο για την ουσία, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πάρα πολύ
σηµαντικά τα ζητήµατα. Εγώ δεν αµφισβητώ τα κρίσιµα και µείζονα ζητήµατα που έθεσε ο Πρωθυπουργός για τη µετανάστευση.
Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικά. Αφιέρωσε, όµως, πάρα
πολύ χρόνο για µια ενηµέρωση ήρθε από τις Βρυξέλλες -και καλά
έκανε θεσµικά να ενηµερώσει το ελληνικό Κοινοβούλιο- αλλά
άφησε πολύ µικρό χρόνο να ενηµερώσει για τους Έλληνες…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ακριβώς το αντίθετο έκανε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …για τον ελληνικό λαό ο οποίος «ζει»
εδώ και τρεις µέρες µέσα στο Κοινοβούλιο, παρακολουθώντας
τη συζήτηση και µαθαίνοντας τα επώδυνα µέτρα για συντάξεις
και φόρους που έρχονται πραγµατικά σε ένα περιβάλλον πάρα
πολύ δύσκολο. Και έδειξε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται αλλού.
Διότι θα µπορούσα να κατανοήσω κατά έναν τρόπο µια τοποθέτηση, έστω κι αν ήταν λίγα λεπτά, σε µια απολογιστική λογική,
ότι, ναι, κάναµε λάθη αλλά είναι αναγκαία τα µέτρα για να µπορέ-
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σουµε να προχωρήσουµε σε ένα περιβάλλον δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που θα έρθει η ανάπτυξη.
Αντί να πει αυτά, άσκησε κριτική στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Λίγες µέρες πριν και ενώ αυτό είναι το πρώτο νοµοσχέδιο της
µεταλλαγµένης νέας Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται στη
Βουλή, αντί να τοποθετηθεί στη λογική την οποία άφησε ως ουρά
µετά τις εκλογές για το παράλληλο πρόγραµµα, κύριε Πρόεδρε,
για τα ανώδυνα ισοδύναµα µε τα οποία πήγατε στις εκλογές, αντί
να έρθει σήµερα και να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό, όπως είχε
δεσµευθεί, ποια είναι τα ισοδύναµα για το 23% του ΦΠΑ στην εκπαίδευση -ας ρωτήσει τον κ. Φίλη τον Υπουργό του- είχε πει ότι
είχε βρει τρεις µεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, κύριε Αλεξιάδη, οι οποίες ήταν το ισοδύναµό του. Πού είναι αυτό; Γιατί δεν
το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός;
Ή να µας πει ο κ. Αποστόλου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ήρθε και έφυγε και δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας, ποιο είναι το ισοδύναµο του 26% για τη φορολογία των
αγροτών και τον τριπλασιασµό των εισφορών των αγροτών, που
είχε δεσµευθεί προεκλογικά ότι θα το φέρει και υπάρχει αυτήν τη
στιγµή µεγάλη αναστάτωση σε όλον τον αγροτικό κόσµο.
Και έρχεται εδώ ο Υπουργός Γεωργίας και το µόνο που κάνει
είναι να κάνει µαθήµατα προς την κοινοβουλευτική οµάδα περί
δήθεν µελλοντικής διαπραγµάτευσης σε ένα δικό του πλαίσιο. Μα,
εµάς ήρθε να πείσει; Ας πάει να πείσει την τρόικα. Γιατί αν την είχε
πείσει µε αυτά που είπε προς την ελληνική Βουλή, θα ερχόταν σήµερα και θα έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτή η φορολογία προς τους
αγρότες.
Θα έπρεπε να πει ο Πρωθυπουργός -και να δικαιολογήσει, µε
την ευκαιρία του πρώτου νοµοσχεδίου της νέας Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ότι υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που αυξάνονται τα εισιτήρια κατά 10%. Νοµίζετε ότι έτσι θα περάσουν αυτά; Νοµίζετε
ότι έτσι απλά, επειδή κινηθήκατε επί επτά µήνες σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σας άγγιξε πολιτικά -και το αποδεικνύει το αποτέλεσµα των εκλογών- θα συνεχίσετε να πορεύεστε στον ίδιο
δρόµο και θα ενοχοποιείτε την Αντιπολίτευση, επειδή δεν σας υποδεικνύει τι πρέπει να κάνετε;
Εσείς είστε υπεύθυνοι. Δικά σας είναι τα µέτρα, εσείς τα διαπραγµατευθήκατε, εσείς θα βγάλετε το φίδι από την τρύπα, γιατί
αυτόν τον λογαριασµό, τον άδικο λογαριασµό τον Ιανουάριο µήνα
δεν θα τον πλήρωνε ο ελληνικός λαός ούτε σε φόρους ούτε σε
συντάξεις!
Ο λογαριασµός αυτός είναι άδικος, κύριε Πρόεδρε. Τα µέτρα
αυτά είναι µέτρα τα οποία θα µπορούσαµε να είχαµε αποφύγει.
Σήµερα, όµως, τα πληρώνουµε εξαιτίας σας. Και ανοίγει και το µεγάλο κεφάλαιο του ασφαλιστικού, ένα κεφάλαιο για το οποίο
έχουµε να πούµε πάρα πολλά. Και µην νοµίζετε ότι θα ξεφύγετε
µε επικοινωνιακά παιχνίδια των επιτροπών του κ. Κατρούγκαλου,
µε προσωνύµια και λεκτικές φόρµουλες περί Επιτροπής Σοφών.
Δεν πρόκειται για Επιτροπή Σοφών! Πρόκειται για την επιτροπή
Κατρούγκαλου. Εγώ δεν θέλω να υποβαθµίσω ούτε να υποτιµήσω
την αξιοπρέπεια και τη γνώση των ανθρώπων που συµµετείχαν σε
αυτήν την επιτροπή, αλλά για ακούστε. Ούτε το πόρισµά της δεν
είχε την τόλµη να έρθει να το καταθέσει στην ελληνική Βουλή, να
µάθουν οι Έλληνες Βουλευτές. Γι’ αυτό εγώ θα το καταθέσω, για
να ενηµερωθείτε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Παρακαλώ να έρθετε να πάρετε το πόρισµα της επιτροπής, στο
οποίο πόρισµα είναι άξια λόγου δύο-τρία πράγµατα, για να αποκαλύψουµε και τις αλήθειες, έτσι όπως πρέπει, και να τελειώνουµε
µε τα παραµύθια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βρούτσης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν πρόκειται για νέα αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού. Δηµοσιονοµική προσαρµογή κάνει και προσπαθεί, κάτω από την κατακραυγή του κόσµου και από τον φόβο να φέρει νέες µειώσεις
συντάξεων, άδικες, αδικαιολόγητες και αχρείαστες, οριζόντιες, να
κάνει το εφεύρηµα το επικοινωνιακό και κάτω από τον µανδύα µιας
επιτροπής να βρει το τέχνασµα, για να βρει έναν νέο µηχανισµό
µείωσης συντάξεων.
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Αυτό το πόρισµα το οποίο κατέθεσα αυτήν τη στιγµή -και θα
σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το πάρετε- στη σελίδα 17 και 18,
αντίθετα από αυτά τα οποία ισχυρίστηκε χθες ο κ. Κατρούγκαλος,
έχει δύο στοιχεία:
Πρώτον, εισάγει δύο κρίσιµα ζητήµατα. Για να καλύψει το δηµοσιονοµικό πρόβληµα του ασφαλιστικού, επιβάλλει φόρο στην
ακίνητη περιουσία. Το ξέρετε, κύριε Αλεξιάδη; Το ξέρετε ότι θέλει
να επιβάλλει φόρο στην ακίνητη περιουσία µε ένα νέο ΕΝΦΙΑ;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα απαντήσω µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εισάγει τα
περιουσιακά στοιχεία ως κριτήριο αξιολόγησης για την καταβολή
της σύνταξης. Αυτό είναι πρωτόγνωρο και πρωτοφανές για ασφαλιστικό σύστηµα στην Ευρώπη.
Και παρ’ ότι το αρνήθηκε χθες -τα εισοδηµατικά κριτήρια- πρέπει να σας πω ότι διασταυρώνεται και µε τη σελίδα 1020 του µνηµονίου, που υπέγραψε η Κυβέρνησή σας και αποδέχθηκε εισοδηµατικά κριτήρια στην καταβολή των συντάξεων.
Ας µην κρυβόµαστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ό,τι σας συµφέρει διαβάζετε από το
µνηµόνιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτή είναι µία αλήθεια. Όχι, δεν µε συµφέρει τίποτα. Λέω ακριβώς τι λέει: Σελίδα 1020 του µνηµονίου και
σελίδα 18 του πορίσµατος της Επιτροπής Κατρούγκαλου. Περιουσιακά και εισοδηµατικά κριτήρια για την κάλυψη του ασφαλιστικού.
Και το παράδοξο είναι ότι αυτή η επιτροπή δεν έχει ούτε µία
προσοµοίωση ούτε συνοδεύεται από αναλογιστική µελέτη.
Και επειδή έχει δηµιουργήσει, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µεγάλη αναστάτωση σε όλους τους συνταξιούχους,
οφείλετε το ταχύτερο δυνατόν να έρθετε να δώσετε διευκρινίσεις.
Έχετε υπογράψει στο µνηµόνιο 1,25% προσαρµογή από µείωση
της ασφαλιστικής δαπάνης, της συνταξιοδοτικής δαπάνης, δηλαδή 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είστε υποχρεωµένοι να εξηγήσετε
στον ελληνικό λαό πού θα βρείτε τα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
πέρα από αυτά που έχετε κάνει µέχρι τώρα, δηλαδή πέρα από την
οριζόντια µείωση του 2% στις κύριες συντάξεις, το 6% στις επικουρικές, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον τριπλασιασµό των εισφορών των αγροτών, τη µείωση των κατώτατων συντάξεων. Πέρα
από αυτά υπάρχει και το 1,25% του ΑΕΠ.
Είστε υποχρεωµένος, κύριε Υπουργέ της Κοινωνικής Ασφάλισης, να έρθετε, να πάρετε τον λόγο από το Βήµα της Βουλής, γιατί
έχετε αναστατώσει όλους τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι πλέον βλέπουν ότι δεν έχουν κανένα µέλλον. Και
σας εµπιστεύτηκαν στη λογική -όπως είπαν οι συνάδελφοί µου
από τη Νέα Δηµοκρατία- της δέκατης τρίτης σύνταξης, της επαναφοράς των συντάξεων στο αρχικό επίπεδο, της αύξησης της
απασχόλησης.
Και για αυτά, δυστυχώς, επειδή όλοι στην Ελλάδα ζούµε και πονάµε το ίδιο και θέλουµε το καλό της πατρίδας µας, το καλό της
χώρας µας, και επειδή είχαµε φτάσει κάπου τη χώρα, σε µία ισορροπία, και τα γκρεµίσατε όλα σε επτά µήνες, είστε υποχρεωµένοι
να έρθετε και να δώσετε εξηγήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μέχρι να ανέλθει στο
Βήµα ο κ. Λοβέρδος, τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος
για µία σύντοµη νοµοτεχνική παρέµβαση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία νοµοτεχνική διόρθωση στο άρθρο 20,
που αφορά τους Βουλευτές, γιατί έχει να κάνει µε τους όρους λειτουργίας και τις διαδικασίες ελέγχου σχετικά µε τα κρασιά και τα
άλλα ποτά, στα οποία δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
Δεν είναι κάτι που χρειάζεται συζήτηση. Το καταθέτω και παρακαλώ να µοιραστεί στους Βουλευτές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το επιχείρηµα του Πρωθυπουργού για τη στάση της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, αλλά και συνολικά της Αντιπολίτευσης στο παρόν σχεδίου νόµου έχει µια πολύ µεγάλη δόση
πολιτικής µικροπρέπειας.
Έρχεται, χωρίς να έχει εικόνα των συζητήσεων που έγιναν
εδώ, όπως ο ίδιος είπε, να µας πει για τη στάση µας. Έρχεται να
χαρακτηρίσει µε τρόπο πάρα πολύ ιταµό µια πολιτική στάση εθνικής ευθύνης που κρατήσαµε ως κόµµα. Παρ’ ότι έχουµε απέναντι
στον ΣΥΡΙΖΑ πολλά κρατηµένα από αυτή την πενταετία, τα κάναµε στην άκρη κι ήρθαµε εδώ να δείξουµε µια στάση ευθύνης
σε τέσσερις ψηφοφορίες της Βουλής, όταν είχε ανάγκη -όταν η
χώρα είχε ανάγκη και η Κυβέρνησή της- ξεχνώντας τον τίτλο του
κόµµατος και το όνοµα του Πρωθυπουργού που κυβερνάει. Και
έρχεται τώρα, πέρα από αυτή τη µικροπρέπεια, να µιλήσει.
Εµένα µου θύµισε τον Παπανδρέου και τον Παπαδήµο. Προς
ώρας σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά και για την κρίση µιλάει ως
Παπανδρέου και Παπαδήµος. Και έρχεται η ώρα που θα µιλήσει
και ως Βενιζέλος. Να πάρει τις οµιλίες του, να τις δει.
Δεν είναι στάση υπεύθυνου ηγέτη αυτή. Δεν είναι στάση υπεύθυνου ηγέτη, όταν επί πέντε χρόνια έβριζε, τώρα να µας µέµφεται, χρησιµοποιώντας τα ίδια επιχειρήµατα. Χρειάζεται λίγη
συστολή.
Και σε ό,τι αφορά το θέµα της διαφθοράς, το οποίο χρησιµοποίησε για να καλύψει το πρόβληµα που υπάρχει στην συµπολίτευση µε την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, µας λέει
διάφορα περί τροπολογιών. Αντί να µας λέει διάφορα περί τροπολογιών για την «αναστολή της παραγραφής», όπως λένε -άλλη
είναι η ορολογία- ας µας πει για τους καθυστερηµένους ελέγχους του 2015, που µε τον πίνακα Αλεξιάδη παρουσιάστηκαν στη
Βουλή.
Ας µας πει γι’ αυτό, για το 2015 της υστέρησης σε ελέγχους
και σε αποτελέσµατα και ας φέρει όσες τροπολογίες θέλει. Άλλωστε, όσοι έχουµε µία εµπειρία του ελληνικού Κοινοβουλίου και
της ελληνικής πολιτικής από τον χώρο της επιστήµης ξέρουµε
ότι επί διακόσια χρόνια η πολιτική δηµαγωγία των κυβερνώντων
γίνεται µε τους νόµους. Αντί να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω,
κάνω µία τροπολογία. Ή όπως για τα θέµατα του Τύπου, σας λέω
για ένα νόµο που θα φέρω.
Ε, ας τον φέρετε, επιτέλους, να τον δούµε! Είµαι, σχεδόν βέβαιος –τουλάχιστον το µυαλό µου εκεί πηγαίνει- ότι αυτό που θα
δούµε τη Δευτέρα και όπως θα καταλήξει δεν υπηρετεί τα µεγάλα, τα ποµπώδη επιχειρήµατα που αρθρώνετε για τον αγώνα
σας κατά της διαφθοράς.
Κι όταν πρόκειται, απευθυνόµενοι στην Αντιπολίτευση και σε
εµάς ειδικά που τόσα έχουµε περάσει, να µας λέτε για συµφέροντα και οτιδήποτε, έχουµε την εικόνα σας στην Αµερική. Ξέρουµε τα πρόσωπα και τα συµφέροντα που σας στηρίζουν. Δεν
λέω κακώς ούτε υπαινίσσοµαι ότι είστε διεφθαρµένοι. Μη µας
κάνετε, όµως, και τον πολύ και τον βαρύ. Αρκετά ακούσαµε τόσα
χρόνια! Λίγη ηρεµία.
Σε ό, τι αφορά τα θέµατα, τα οποία παρουσίασε, των Υπουργών του και σε αντίστιξη θυµήθηκε τον κ. Τσουκάτο, θέλω να πω
ότι η υπόθεση Τσουκάτου είναι υπόθεση προ εικοσαετίας και
οδηγηµένη στη δικαιοσύνη επί των ηµερών µας. Το δικό σας
θέµα το βγάλατε εσείς από την παλιά σας εσωκοµµατική αντιπολίτευση. Εµείς δεν είχαµε ιδέα. Από τις τηλεοράσεις το ακούσαµε. Δικός σας χώρος το προκάλεσε. Μη µας κάνετε και τον
έξυπνο εδώ! Όλα είναι φανερά. Τα γνωρίζουµε.
Εν πάση περιπτώσει, αν είχε µία ενηµέρωση από τους συνεργάτες του για τον τρόπο που εµείς τοποθετηθήκαµε σήµερα θεσµικά, συµφωνώντας µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μαντά, θα κρατούσε µικρότερο καλάθι και θα
έλεγε λιγότερα σε ό,τι αφορά τα ατυχή παραδείγµατα που χρησιµοποίησε.
Πάµε τώρα στα θέµατα του σχεδίου νόµου. Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, θέλω να πω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έγινε µία παρέµβαση του κ. Κουτσούκου και είδα
ότι αντιδράσατε καθησυχαστικά, θέλω να σας πω ότι πρέπει να
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ανησυχήσετε για κάτι.
Στο άρθρο 21 που «ξεστρατουλίζει», που παίρνει πίσω τις ρυθµίσεις Στρατούλη υπάρχει η περίπτωση η’. Όταν σε αυτό το σχέδιο νόµου κάτι καταργείται, στις µισές περιπτώσεις λέτε ότι
καταργείται αυτό και επανέρχεται σε ισχύ εκείνο και σε άλλες
µισές δεν το λέτε. Εδώ, η περίπτωση η’ είναι πολύ σοβαρή. Είναι
η περίπτωση όπου δινόταν σε έναν συνταξιούχο η δυνατότητα
να συµψηφίσει –σε έναν µέλλοντα συνταξιούχο- οφειλές του µε
τις συντάξεις που θα έπαιρνε.
Στον δικό µας νόµο το 2010, για τον οποίο είµαι και πολύ υπερήφανος, βάλαµε το όριο των δέκα πέντε χιλιάδων, ο Στρατούλης το έκανε είκοσι πέντε χιλιάδες και τώρα καταργείτε το είκοσι
πέντε. Έτσι όπως διατυπώνεται, φαίνεται κενό. Φαίνεται ότι πάει
στο µηδέν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάντε µία προσθήκη. Κάποιους ανθρώπους αυτή η προσθήκη δεν θα ταλαιπωρήσει. Να ακούτε την
Αντιπολίτευση, όταν λειτουργεί δηµιουργικά.
Όσον αφορά τον κ. Κουρουµπλή, είµαστε τόσες µέρες εδώ.
Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών ήρθε, είπε µία τροπολογία-προσθήκη –και µάλιστα, την είπε και ωραία- κι έφυγε. Όλη
η Βουλή, όµως, χθες και σήµερα, µιλάει για το άρθρο 13. Και µας
είπε ότι είδε τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, αλλά δεν µας είπε αν η
ΚΕΔΕ συµφώνησε. Κι εµείς γνωρίζουµε ότι δεν έχει συµφωνήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, δεν έχει συµφωνήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχετε κάνει τώρα δύο βελτιωτικές παρεµβάσεις -βελτιωτικές τις αξιολογούµε- σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, που την εξαιρεί, και σε ό,τι αφορά την κύρωση των
συµβάσεων. Για το θέµα αυτό έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις:
Γιατί εξαιρείτε την καθαριότητα; Αυτό θέλει µία εξήγηση.
Πάρτε τον λόγο να µας πείτε. Κακώς την εξαιρείτε. Πείτε µας,
όµως, γιατί την εξαιρείτε.
Δεύτερον, γιατί εξαιρείτε τις υπόλοιπες συµβάσεις, πλην εκείνων που έρχονται στη Βουλή για να κυρωθούν; Έχετε διαισθανθεί το κόστος αυτής της εξαίρεσης; Το έχετε µετρήσει; Αν το
έχετε µετρήσει, ποιο είναι;
Ακόµη, παρέµβαση του συναδέλφου Θεοχάρη. Τη µεταφέρω,
γιατί είναι δάνεια. Δεν το είχα σκεφθεί εγώ.
Λέτε: «εκτός από τις συµβάσεις που κυρώνονται από τη Βουλή
µε τυπικό νόµο». Αυτές που κυρώθηκαν; Η διατύπωση δηµιουργεί θέµα ερµηνείας για έναν νοµικό. Θα σκεφθεί «τι εννοεί τώρα
εδώ ο νοµοθέτης; Εννοεί αυτές που θα κυρωθούν ή αυτές που ο
νόµος ορίζει να κυρώνονται;». Κάντε κι εδώ µία διευκρίνιση.
Τέλος, επειδή λέτε στην εισηγητική έκθεση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με συγχωρείς, Ανδρέα. Οι συµβάσεις που κυρώνονται από τη Βουλή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: «Που κυρώνονται από τη Βουλή».
Θέλει, ως διατύπωση, διόρθωση. Θα βάλεις δύο λέξεις ακόµη
και θα το λύσεις. Αν δεν το κάνεις, θα µπερδέψεις κάποιους ανθρώπους.
Κι ακόµη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούτε τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών ποια ρύθµιση του µνηµονίου Τσίπρα, του αχρείαστου, εφαρµόζει. «Να εξαλείψουν –η δική µας πλευρά, η
ελληνική δηλαδή- τα µη ανταποδοτικά τέλη και να ευθυγραµµίσουν τα ανταποδοτικά τέλη µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες».
Αυτό λέγεται εξορθολογισµός, δεν λέγεται να βγάλεις αρµοδιότητες και υπηρεσίες και να τις εξαιρέσεις. Αυτό που κάνετε εδώ
είναι «βάζω χέρι και παίρνω».
Και καλά τα Κερατσίνια και τα Περάµατα, συνάδελφοι -και χαίροµαι που τα χειροκροτάτε, µακάρι να γίνει- αλλά εδώ πέρα τους
παίρνεις πόρους από τους πόρους που δεν έχουν.
Δώστε µια εξήγηση γι’ αυτά, κύριε Υπουργέ, όταν θα έρθει η
στιγµή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα δώσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ πήρα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε,
το δίλεπτό µου ήθελα για να αναφερθώ στον κ. Κουρουµπλή,
αλλά η διαδικασία, όπως την ακολουθήσατε, µου δίνει τον λόγο
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όλα τα θέµατα. Θα µου δώσετε την ευκαιρία να πω και δυο πράγµατα γι’ αυτό που κυρίως θέλω να µιλήσω, ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος κι αν είναι να µου αφαιρέσετε την τριτολογία µου,
να µου την αφαιρέσετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλάµε σ’ αυτή την Αίθουσα εδώ
και τέσσερις µέρες, πέµπτη σήµερα -επιτροπή και Ολοµέλειακατ’ οικονοµία όλοι µας. Δηλαδή, άλλα θέµατα κρατήσαµε για
την επιτροπή, για να προκύψουν κάποιες βελτιώσεις στον νόµο.
Πολλά κόµµατα είχαν συµβολή. Έγιναν βελτιώσεις και κάθε οµιλητής έλεγε: «Στο χρόνο που διαθέτω να πω σήµερα αυτό, για
να πω αύριο το άλλο», γιατί δεν υπήρχε χρόνος για όλα.
Εγώ κρατούσα για τη σηµερινή µου οµιλία τα θέµατα του
ασφαλιστικού. Έχω εξαντλήσει τις υπόλοιπες διατάξεις, αυτά
που είχα να πω και κρατούσα το θέµα του ασφαλιστικού, ένα
πολύ µεγάλο θέµα, πάρα πολύ µεγάλο θέµα, για το οποίο πολλές
φορές, όταν άκουσα Βουλευτές της Πλειοψηφίας, όχι όλους –το
υπογραµµίζω- αλλά ορισµένους Βουλευτές της Πλειοψηφίας, να
µιλούν νόµιζα ότι υπάρχει κενό χρόνου εδώ, ότι µιλάµε αχρονικά,
αϊστορικά, σαν να µην είµαστε στο 2015, στον Οκτώβριο και µε
το παρόν σχέδιο νόµου στη Βουλή. Λόγια, λόγια, λόγια.
Τα λόγια καλά είναι, αλλά αντίπαλος της Κυβέρνησης δεν είναι
τα λόγια της Αντιπολίτευσης. Αντίπαλος της Κυβέρνησης είναι
τα γεγονότα κι αυτό εδώ είναι ένα νοµικό γεγονός. Σε λίγο θα
γίνει και κοινωνικό γεγονός, όταν αυτό θα εφαρµοστεί.
Και τι λέει αυτή η νοµοθετική απόπειρα; Τι λέει που να κάνει
ορισµένους ανθρώπους να µην συστέλλονται, βρε παιδί µου,
όταν από αυτό το Βήµα παίρνουν το λόγο;
Έχει, κατ’ αρχάς, ένα background αυτή η ιστορία που έρχεται
σήµερα εδώ. Έχει την ψήφιση του τρίτου µνηµονίου, του αχρείαστου, όπου κορωνίδα της πολιτικής, κύριε Υπουργέ, όπως καλά
θα ξέρετε, για να υπάρξει µια βοήθεια στο ασφαλιστικό, που
τόσα προβλήµατα έχει, είναι η εφαρµογή του νόµου του δικού
µου και του κ. Κουτρουµάνη, του ν. 2863/2010, για τον οποίο µας
προπηλακίζατε. Εκεί καθόµουν κι εκεί καθόσασταν τότε. Τα θυµάµαι σαν τώρα όλα. Θυµάµαι τον Πρωθυπουργό σας τι έλεγε.
Ας είναι. Πάµε παρακάτω.
Τώρα εδώ αυτό που καταγγέλλατε, λέτε µέσα στο µνηµόνιό
σας ότι είναι το άλφα και το ωµέγα για να κάνουµε ένα επόµενο
βήµα. Πάµε παρακάτω.
Το κλείσατε εκεί το θέµα; Όχι. Στο τρίτο µνηµόνιο Τσίπρα πήρατε 2,5 δισεκατοµµύρια από τις κύριες συντάξεις. Ψηφίστηκε
αυτό.
Και παρ’ ότι αυτά έχουν συµβεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
στο πρώτο Υπουργικό Συµβούλιο πριν από λίγες µέρες, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο κ. Κατρούγκαλος
εµφανίζεται στα µίντια και λέει: «Θα βρω χρήµατα από αλλαγές
στην αρχιτεκτονική του συστήµατος κι όχι από οριζόντιες περικοπές, όπως εσείς». Έχει πάρει ήδη οριζοντίως 2,5 δισεκατοµµύρια.
Κι έρχεται σήµερα εδώ µε το άρθρο 1 παράγραφος 5 του σχεδίου νόµου –δείτε το- να κάνει την πρώτη οριζόντια περικοπή,
πριν καν φτάσει το σχεδίασµά του στη Βουλή οργανωµένα τον
Νοέµβριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λοβέρδο, όπως
βλέπετε, τέλειωσε και η δευτερολογία. Τέλειωσε ο χρόνος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου δώσετε δύο λεπτά, σας παρακαλώ.
Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
έχουµε το 10% της οριζόντιας µείωσης σε όσους έχουν πάρει
σύνταξη, προώρως συνταξιοδοτηθέντες και µέχρις ότου φτάσουν στα όρια ηλικίας των πρώτων παραγράφων του άρθρου 1,
δηλαδή στα εξήντα επτά. Είµαστε σοβαροί; Με τα λόγια δεν βγαίνει τίποτα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, που θα ψηφίσετε σε ονοµαστική
ψηφοφορία, όµως, θα σηκώσετε το χέρι σας και θα πείτε «ναι».
Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 λέτε «εξηκοστό έβδοµο». Εµείς προαιρετικά το είχαµε βάλει το εξηκοστό έβδοµο. Προαιρετικά το είχαµε βάλει για όποιον θέλει να µείνει και µας καταγγέλλατε.
Τώρα το ορίζετε και λέτε «ανεξαιρέτως και χωρίς µια µεταβατικότητα», που ο κ. Κατρούγκαλος την υποσχέθηκε εδώ και απορώ

479

γιατί δεν τη βάζει στο άρθρο 1 παράγραφος 3.
Δηλαδή, ένας, ο οποίος συµπληρώνει το όριο ηλικίας σε δύο
µήνες, τον Γενάρη του 2016, θα φάει έντεκα ή δέκα ή δώδεκα
χρόνια στο κεφάλι και αυτός θα πρέπει να σας κοιτάει µε ευγνωµοσύνη για την παρέµβαση που κάνατε, ανοίγοντας µόνοι σας
το ασφαλιστικό τον Ιανουάριο µε άφρονες παρεµβάσεις και σκέψεις και πληρώνοντας τώρα το αντίτιµο, όχι εσείς -εσείς πολιτικά
θα το πληρώσετε στον χρόνο σας- αλλά ο Έλληνας ασφαλισµένος, ο Έλληνας πολίτης.
Καλούµε -το είπαµε και χθες στον κύριο Υπουργό, προκαλέσαµε και συζήτηση και ψηφοφορία για τη συνταγµατικότητα της
διάταξης σχετικά µε την ώριµη προσδοκία, όπως είπαµε- τον
κύριο Υπουργό να προσθέσει τρεις µεταβατικές λέξεις, ούτως
ώστε να άρει ακραίες αδικίες και έτσι θα βελτιωθεί η νοµοθετική
του πρωτοβουλία.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να πω ότι το
ασφαλιστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Το έχετε πει
όλοι. Το λέµε όλοι. Δεν χρειάζονται πολλές λέξεις. Να ξέρετε ένα
πράγµα. Αφού έγινε το 2010 η νοµοθετική παρέµβαση, η οποία
οπωσδήποτε ανά τον χρόνο θα πρέπει να βελτιώνεται και αφού
ο κ. Βρούτσης, που τον τιµώ γι’ αυτό που έκανε, προσπάθησε να
ψηφιοποιήσει τα ζητήµατα που αφορούν την αδήλωτη εργασία
και την ανεργία -όχι να παρακολουθεί τις στατιστικές της Εθνικής
Στατιστικής Αρχής ή του ΟΑΕΔ, αλλά να παρακολουθεί το
Υπουργείο για να έχει πολιτική εικόνα- αφού παρακολουθούσαµε
ότι αρχίζει και αυξάνεται η απασχόληση, η εργασία και µειώνεται
η αδήλωτη εργασία, άρα το ασφαλιστικό αποκτά πόρους και
αφού είχαµε 0,8% ανάπτυξη -ο Υπουργός των Οικονοµικών το
δέχεται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού και, όπως ξέρουµε,
όλοι προέβλεπαν 2,5% ίσως και λίγο παραπάνω και, άρα, έσοδα
στα ασφαλιστικά ταµεία- τα σταµατάµε αυτά, µπαίνουµε στο
«πείραµα Τσίπρα», γυρίζουµε στην ύφεση και για το 2015 και για
το 2016, γυρίζουµε στην αύξηση της ανεργίας, αφού δε µας
άρεσε το σκαλοπάτι-σκαλοπάτι και θέλαµε µαγικές λύσεις και
φτάνουµε σ’ ένα σηµείο να λέµε: Θα κάνουµε νέο ασφαλιστικό.
Θα το κάνουµε τι; Να µας πουν τι Σοφοί; Τι µπορεί να πει ένας
Σοφός, ένας έξυπνος, ένας µορφωµένος, ένας έµπειρος δικηγόρος, ένας καλός πολιτικός -να το δεχθώ- όταν δεν έχει λεφτά; Τι
µπορεί να πει, όταν δεν έχει ανάπτυξη;
Ξέρετε τι µπορεί να πει, συνάδελφοι; Αυτό που κάνετε. Μόνο
περικοπές µπορεί να πει και ό,τι χάπι να χρυσώσει, να µπορέσει
να το χρυσώσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελειώνουµε σήµερα το βράδυ
µε την ψηφοφορία.
Θα δείτε, κύριε Πρόεδρε, πόσες ρυθµίσεις θα ψηφίσουµε. Ας
πούµε, µε τις παρεµβάσεις Παναγιωτόπουλου και µε την ενηµέρωση που µας έδωσε θα ψηφίσουµε το άρθρο 8. Είµαστε προβληµατισµένοι για το άρθρο 3.
Έχουµε σκεφτεί θετικά, κύριε Υπουργέ, κύριε Αλεξιάδη. Δεν
είµαστε εσείς. Έχουµε συναίσθηση του πατριωτικού µας καθήκοντος και του καθήκοντός µας απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Κρατήστε λίγο τη γλώσσα σας. Μαζέψτε λίγο τα λόγια σας.
Τα λόγια περπατάνε και δηµιουργούν προβλήµατα, που δεν εκδηλώνονται µόνο τώρα, αλλά θα εκδηλωθούν και στο µέλλον.
Θα βρούµε λύσεις εκεί που έχετε διάθεση να τις βρούµε. Μην
κοροϊδεύετε, όµως, κανέναν. Ο λαός ξέρει την αλήθεια και, µάλιστα, πάρα πολύ καλά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνηση να
κάνω, αν µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε
Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σε σχέση µε αυτό που είπε πριν ο κ.
Μπούρας µε τον Υπουργό, τον κ. Κουρουµπλή, επικοινωνήσαµε
µε την ΚΕΔΕ και η ΚΕΔΕ, κύριε Υπουργέ, δεν συµφωνεί µε την
τροπολογία σας. Είναι λάθος η τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, η ΚΕΔΕ µε επισκέφθηκε το µεσηµέρι εκτάκτως στο Υπουργείο. Κάναµε πάρα
πολύ καλή συζήτηση, σε πολύ καλό κλίµα. Στη συζήτηση, λοιπόν,
ο κ. Πατούλης ενώπιον τριάντα ανθρώπων µου είπε ότι, αν µπει
η λέξη «καθαριότητα», είµαστε εντάξει. Εγώ την έβαλα. Δεν ξέρω
αν αποφάσισε η ΚΕΔΕ κάτι άλλο. Μίλησα και εγώ τώρα µε τον κ.
Πατούλη, µου είπε ο άνθρωπος ότι υπάρχει µία γενική απόφαση
για απόσυρση του άρθρου. Εγώ µιλάω καλόπιστα.
Θέλω να µου πει κάποιος, αφού διαβάσει ολόκληρη τη διάταξη
του άρθρου, όπως είναι τελικώς διατυπωµένη, αν στο προηγούµενο καθεστώς υπήρχε ουσιαστικό κενό -γιατί πείτε µου τι συµβαίνει στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», για να απαντήσω
και εγώ, αφού θέλετε να µιλάµε µε καθαρούς όρους- και αν µε
τις διατάξεις αυτές προστατεύεται η τοπική αυτοδιοίκηση µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Όµως, ας µου µιλήσει κάποιος καλόπιστα, όχι στη λογική «κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».
Νοµίζω, όπως διατυπώνεται τελικώς η διάταξη, διασφαλίζει µε
τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης,
διότι υπήρχε δυνατότητα να µην καταβληθούν, όπως δεν έχουν
καταβληθεί, κύριε Βρούτση, που µε πολύ εύκολο τρόπο πήρατε
τον λόγο, εκατοµµύρια από τη συγκεκριµένη εταιρεία στο ελληνικό δηµόσιο. Τώρα, µε αυτόν τον τρόπο, µε τη διάταξη που
υπάρχει µέσα όλα αυτά τα δικαιώµατα που υπάρχουν, υποχρεούνται να καταβληθούν. Αυτή είναι η διαφορά. Από εκεί και πέρα,
καθένας λέει ό,τι θέλει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το ανάποδο είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μπούρα, σας
παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μας δουλεύετε; Έλεος!
Πρώτη φορά απαλλαγή οδηγεί σε καταβολή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Αυτό που σας λέω εγώ! Η διάταξη, αν τη διαβάσετε, λέει ότι για πρώτη φορά το κράτος υποχρεώνει τους κυρίους αυτούς, τα χρήµατα που έχουν επιδικαστεί
µε δικαστικές τελεσίδικες αποφάσεις -και δεν είχαν υποβληθεί
εκατοµµύρια από τον ΦΠΑ- να ζητηθούν και να καταβληθούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι πότε θα µας δουλεύετε; Αν είναι δυνατόν!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μας δουλεύετε κανονικά!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριοι συνάδελφοι,
ο κ. Αλεξιάδης έχει τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα την προσοχή σας, για να καταθέσω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 4 και ειδικό 4, σε συνέχεια των όσων έχει
πει ο Πρωθυπουργός και µε πολύ µεγάλη προσωπική χαρά και
συγκίνηση. Με την τροπολογία συνοπτικά παρατείνεται κατά ένα
έτος η δυνατότητα του δηµοσίου να διενεργήσει φορολογικό
έλεγχο σε όσες υποθέσεις έχουν ήδη εκδοθεί εντολές ελέγχου
ή εισαγγελικές παραγγελίες ή σε όσες υποθέσεις εκδοθούν εντολές ελέγχου ή εισαγγελικές παραγγελίες µέχρι την 31-12-2015.
Νοµίζω ότι η τροπολογία αυτή κλείνει οριστικά ένα µεγάλο
πρόβληµα, το οποίο υπήρχε και αναδείχθηκε αυτές τις µέρες.
Ελπίζω να ψηφιστεί οµόφωνα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δανέλλης έχει
τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαιρετίζουµε την ανακοίνωση του κυρίου Υπουργού για τη νοµοθετική ρύθµιση την οποία φέρνει για την πρόληψη της παραγραφής των όποιων αδικηµάτων της λίστας Λαγκάρντ ή των
όποιων λιστών. Όµως, η περίφηµη εντατικοποίηση των ελέγχων,
για την οποία επαίρεται, δεν φαίνεται να ισχύει από τα στοιχεία
που µας έχει δώσει.
Χαιρετίζουµε, επίσης και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού
ότι έρχεται τη Δευτέρα η νοµοθετική ρύθµιση για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών.
Να θυµίσω ότι εµείς, το Ποτάµι, είχαµε ζητήσει να έρθει, όταν
συζητούσαµε το νοµοσχέδιο της ΕΡΤ. Πάλι καλά, για να τελειώνει και η περίοδος της οµηρίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό είναι να σεµνυνόµεθα όλοι
µιλώντας για ηθική. Η ηθικολογία δεν βοήθησε ποτέ την πολιτική
και ήταν συνήθως προκάλυµµα υποκρισίας. Η αυτάρεσκη αντίληψη περί ηθικής ανωτερότητας της Αριστεράς δεν τη βοήθησε
και δεν τη βοηθά. Η εποχή της αθωότητας πέρασε προ πολλού
και σφραγίδα δωρεάς δεν διαθέτει κανείς, όπως δεν διέθετε
ποτέ. Μόνο η επάρκεια των θεσµών και η αυστηρή τήρησή τους
προστατεύουν τη δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον, κύριοι
συνάδελφοι.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, έπειτα από τη συστηµατική καλλιέργεια ψευδαισθήσεων -που κράτησε χρόνιαεπήλθε η πρόσκρουση µε την πραγµατικότητα.
Εξάλλου βλέπουµε ότι σήµερα εν ηρεµία συζητάµε και θα αποφασίσουµε τη λήψη εξαιρετικά επώδυνων µέτρων, χωρίς να περικυκλώνεται το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων από εξαγριωµένα
πλήθη. Και αυτό κάτι λέει.
Οι µαθητευόµενοι µάγοι, δυστυχώς δεν κατάφεραν να µετατρέψουν το κάρβουνο σε χρυσό και σήµερα θα αποφασίσουµε
την πρώτη οµάδα εξαιρετικά επώδυνων µέτρων που συνοδεύουν
το τρίτο µνηµόνιο, ένα µνηµόνιο που θα µπορούσαµε να το
έχουµε αποφύγει αν το πολιτικό σύστηµα της χώρας επεδείκνυε
µεγαλύτερη υπευθυνότητα και λιγότερο τυχοδιωκτισµό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αν έκανε αυτό που έκαναν σε όλες τις
άλλες χώρες που µπήκαν στην περιπέτεια των προγραµµάτων
στήριξης, αν δηλαδή προσπαθούσε στοιχειωδώς να υπάρξει συνεννόηση.
Φοβάµαι ότι στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση δεν επιθυµεί
τη συναίνεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου, ως Αντιπολίτευση σε διχαστικά
συνθήµατα επένδυσε. Ως «πρώτη φορά αριστερά» Κυβέρνηση
αρνήθηκε τη συναίνεση που της προσφέρθηκε, παρά τη στάση
εθνικής ευθύνης της Αντιπολίτευσης για τη σωτηρία της χώρας.
Είχε ένα ιστορικό προνόµιο ο Πρωθυπουργός, που δεν είχε κανένας από τους προκατόχους του. Δεν το αξιοποίησε.
Την περιορισµένη κυβερνητική πλειοψηφία που σας έδωσε ο
ελληνικός λαός στις τελευταίες –αχρείαστες- εκλογές, την ερµηνεύετε ως ταξική, επενδύοντας και πάλι στο διαχωρισµό και στη
διχόνοια.
Προσέξτε την ψευδαίσθηση πως η απέχθεια για το παλιό πολιτικό σύστηµα θα αποτελεί συνεχώς ένα συγχωροχάρτι είτε για
ανοµήµατα Υπουργών και στελεχών σας είτε για την ψευδεπίγραφη πολιτική σας.
Προφυλαχθείτε από την αλαζονεία και την αµετροέπεια. Δεν
βοήθησε ποτέ κανέναν.
Σταµατήστε να συµπεριφέρεστε ως Αντιπολίτευση παράλληλα, επενδύοντας σε διχαστικά συνθήµατα.
Είστε για δεύτερη φορά Κυβέρνηση και πρέπει να τελειώνουµε
µε κάποια παραµύθια. Αν πραγµατικά υπήρχαν πόροι διαθέσιµοι
που θα στήριζαν ισοδύναµα ή το περίφηµο παράλληλο πρόγραµµα, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν, έτσι ώστε να αποφευχθούν άδικες και ισοπεδωτικές επιβαρύνσεις, που περιέχονται και
υιοθετούνται στο παρόν νοµοσχέδιο;
Το Ποτάµι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει πει πως δεν θα ψηφίσει
νέους φόρους όσο η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή δεν συλλαµβάνονται.
Πού είναι τα έσοδα που προσδοκούσατε από την πάταξη του
λαθρεµπορίου στα καύσιµα;
Κυρίες και κύριοι της συµπολίτευσης, είναι µονόδροµος η επιτάχυνση της στροφής σας στο ρεαλισµό. Η υπογραφή της συµφωνίας δεν αποτελεί λίγο κερδισµένο χρόνο µέχρι την επόµενη
αναµέτρηση µε τους εταίρους. Ανατροπή της στην πράξη οδηγεί
µοιραία στην έξοδο, στη δραχµή, στην ολοκληρωτική καταστροφή. Το βλέπουν οι δραχµιστές, το περιµένει ο κ. Σόιµπλε.
Μην τους δικαιώσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχηθώ –και το λέω µε κάθε ειλικρίνεια- και στους
τριάντα πέντε που παραπέµπονται για την υπόθεση του Ταχυ-
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δροµικού Ταµιευτηρίου να βρουν το δίκιο τους, όπως επίσης και
στη Γενική Γραµµατέα Εσόδων να βρει και αυτή το δίκιο της, σε
κάποιους εµπόρους όπλων που έχουν προφυλακιστεί, να βρουν
και αυτοί το δίκιο τους. Θα µπορούσα να αναφέρω άπειρα παραδείγµατα που σηµαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει πια σε αυτήν τη
χώρα και ότι η ελληνική δικαιοσύνη κινείται.
Πήρα το λόγο –δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω- γιατί δυστυχώς η λέξη «αυτοκριτική» απουσιάζει από αυτόν εδώ το
χώρο, για πάρα πολλούς που κυβέρνησαν για πάνω από τριάντα
χρόνια.
Ακούω µε µεγάλη προσοχή και σεβασµό κάποιες ενστάσεις.
Κατ’ αρχάς θέλω να χαιρετίσω θετικά το ότι αυτή η Κυβέρνηση
ακούει. Ήµουν ένας από αυτούς που πράγµατι ήθελα µια τροποποίηση στο άρθρο 13. Έγινε. Ήθελα µια τροποποίηση στο
άρθρο 21. Έγινε. Και άλλες τρεις, τέσσερις τροποποιήσεις επίσης έγιναν, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι
µονολιθική. Ακούει.
Εκείνο, όµως, στο οποίο θέλω να εστιάσω, γιατί µου έκανε φοβερή εντύπωση είναι το εξής: Έχει γίνει µεγάλη κουβέντα για τη
λίστα Λαγκάρντ και άλλες λίστες που δεν θα συζητιούνταν, γιατί
περνάει το δίµηνο, το τρίµηνο και τελειώνει η ιστορία.
Δεν ξέρω αν θα πεισθείτε ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη, γιατί πιστεύω ότι η διαπλοκή και η διαφθορά δεν βοηθούν καµµία ανάπτυξη. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει να
επενδύσει σε µία χώρα που υπάρχει περιρρέουσα ατµόσφαιρα,
σχεδόν οριζοντίως και καθέτως, διαφθοράς και διαπλοκής.
Αυτό όµως που µου έκανε φοβερή εντύπωση σήµερα -και αισθάνοµαι ότι είναι µία τοµή πλέον, µία επαναστατική τοµή στην
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία- είναι αυτό για το οποίο πάλευε –
και οφείλω να το αναγνωρίσω- και ο σηµερινός Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που λοιδορήθηκε όταν
έφερε το βασικό µέτοχο για τα ΜΜΕ. Τα ντόπια ΜΜΕ τότε βρήκαν συµµάχους στην Ευρώπη προσωρινά. Δεν µπόρεσε να κάνει
τίποτα, αν και δικαιώθηκε αργότερα.
Σήµερα άκουσα µε πραγµατικό ενθουσιασµό τον Πρωθυπουργό της χώρας να µιλάει για ένα νοµοσχέδιο, που και αυτό
λοιδορήθηκε. Έχουν ακουστεί «Φέρτε το επιτέλους, εκβιάζετε»
και διάφορα τέτοια. Πιστεύω ότι αυτά είναι κατώτερα των περιστάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θυµίσω ότι για χρόνια,
για δεκαετίες –και πιστεύω ότι κάποια στιγµή το έχετε νιώσει όλοι
στο πετσί σας- τέσσερις, πέντε καναλάρχες µε τρεις, τέσσερις
τραπεζίτες στην κυριολεξία έκαναν κουµάντο στον πολιτικό
κόσµο. Δεν µπορεί κανείς να το αµφισβητήσει. Πιστεύω ότι όλα
τα κόµµατα -όχι µόνο εµείς σήµερα, αλλά και εσείς χθες και
προχθές οι άλλοι- ένιωσαν κάποτε στο πετσί τους τι θα πει παντοδυναµία των ΜΜΕ στη χώρα µας.
Για όσους δεν θυµούνται, θέλω να θυµίσω ότι υπεύθυνος του
BBC, που είχε έρθει πριν δέκα χρόνια, είχε πει ότι στην Ελλάδα
επιβιώνει µόνο ενάµισι µέσο. Εµείς έχουµε πάνω από έξι, επτά,
οκτώ.
Θέλω επίσης να θυµίσω ότι σε όλες οι εκλογικές αναµετρήσεις
–και όχι µόνο οι τρεις που έγιναν τελευταία, όπου εµείς νιώσαµε
στο πετσί µας την παντοδυναµία των ΜΜΕ- και εσείς έχετε νιώσει
αυτή την παντοδυναµία. Άλλαξαν Πρωθυπουργοί, Υπουργοί
κ.λπ.. Βλέπατε να αναδεικνύουν άτοµα που δεν µετρούσαν και
κάποιους ικανούς να τους πετάνε. Και ανάµεσα στα δικά σας
κόµµατα –δεν θέλω να πω ονόµατα- υπάρχουν άτοµα που τα σέβοµαι και είναι παροπλισµένα σήµερα, γιατί έλεγαν αλήθειες.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν. Χαιρετίζω σαν επαναστατική κίνηση την
ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, πριν λίγη ώρα, ότι την Δευτέρα
έρχεται για διαβούλευση αυτό το φοβερό νοµοσχέδιο.
Μπορεί να υπάρχει τάση ρεβανσισµού. Δεν υπάρχει τάση ρεβανσισµού και δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι θέµα να τιµωρήσουµε κάποιον, αλλά να βάλουµε τάξη. Κανόνας Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας απαραίτητος είναι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Πάνω απ’ όλα δεν έχουµε απολύτως τίποτα µε κανέναν εργαζόµενο σ’ αυτά τα µέσα ούτε καν µε τους ιδιοκτήτες τους. Πιστεύουµε ότι στην αγορά πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Έχουµε
ανάγκη, όλοι εδώ µέσα να βοηθήσουν µε αυτούς τους κανόνες.
Άκουσα κάποιους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
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και κάποιους άλλους να λένε επιπόλαια «Εµείς µ’ αυτό δεν ασχολούµαστε» κ.λπ.. Όχι, θα έρθετε να µιλήσουµε µε λεπτοµέρειες,
να θωρακίσουµε την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Κάποτε θα
πρέπει η πολιτική να µπει πιο πάνω από τους επιχειρηµατίες.
Είναι χρέος µας και µία µοναδική ευκαιρία να το κάνουµε σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαχριστόπουλο για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες και προχθές η Ένωση Κεντρώων, µε τη µικρή κοινοβουλευτική της δύναµη, προσπάθησε να συνεισφέρει σ’ αυτή τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή. Θα προσπαθήσουµε ακόµα και
σήµερα να συνεισφέρουµε.
Επιγραµµατικά θα κάνω ορισµένες παρατηρήσεις στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Μένει ένα κενό στο άρθρο 13. Παρακολούθησα µε πολύ µεγάλη προσοχή τη συζήτηση στο άρθρο 13, που
αφορά τη δηµοτική φορολογία.
Ο κ. Κουρουµπλής είναι απών, αλλά παρακαλώ τον κ. Τσακαλώτο και τον κ. Αλεξιάδη, που έχουν συναφή αρµοδιότητα επί
της φορολογίας, να το παρακολουθήσουν.
Ήρθε λοιπόν, µια νοµοτεχνική βελτίωση του κ. Κουρουµπλή
για τα τέλη καθαριότητας. Η διάταξη αυτή σηµαίνει ότι απαλλάσσονται του δηµοτικού φόρου, των τελών ηλεκτροδοτουµένων
χώρων, των τελών φωτισµού αυτές οι συµβάσεις παραχωρήσεως; Δεν έχει απαντηθεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει παραποµπή στο διάταγµα του ’58 περί δηµοτικής φορολογίας.
Έχει την έννοια, λοιπόν, ότι απαλλάσσονται µόνο τα τέλη καθαριότητος κατά το µέρος τους και µένουν οι λοιπές φορολογίες
ή έχει την έννοια ότι ως εκ της γενικότητος δεν επιβάλλεται καµµία δηµοτική φορολογία; Είναι ένα ζήτηµα που πιστεύω ότι θα
τεθεί πολύ σύντοµα στα δικαστήρια, όπως ετέθησαν οι συµβάσεις της «HOCHTIEF» και όλα αυτά. Αν ήταν εδώ ο κ. Κουρουµπλής, θα µπορούσαµε να έχουµε µια απάντηση.
Το επόµενο ζήτηµα είναι για το άρθρο 13. Προχωρώ εν συντοµία, κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 17. Είπα κι εχθές το εξής. Η
επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου µε 465 εκατοµµύρια, που
αφορούν την ανάληψη χρέους του ΟΣΕ και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» από
το ελληνικό δηµόσιο, και τα 250 εκατοµµύρια που δίνονται στην
επόµενη πενταετία για την ως δηµόσια υπηρεσία παροχή σιδηροδροµικού έργου από τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ µήπως είναι
επιδοτήσεις; Μήπως υποκρύπτεται κάτι; Ούτε αυτό µας απαντήθηκε.
Αντίθετα, µάλιστα -δεν ξέρω αν αυτή η προτεινόµενη διάταξη
λειτούργησε θετικά η αρνητικά- διαβάζω σήµερα στην έγκυρη
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ η ρωσική
εταιρεία σιδηροδρόµων. Είναι ένα θέµα, το οποίο µου δηµιουργεί
πολλά ερωτηµατικά. Είναι προσωρινή η απόσυρση ενόψει της
αναλήψεως των υποχρεώσεων από το δηµόσιο; Είναι οριστική
για να υποκατασταθεί από κάποιον άλλον; Δεν το γνωρίζω.
Ένα σηµαντικό ζήτηµα, για το οποίο επίσης δεν πήραµε απάντηση -και το έθεσα εχθές και θα επιµείνω και σήµερα, κύριε Πρόεδρε- είναι αυτό του άρθρου 20 που αφορά την αµπελουργία.
Σήµερα βλέπω ότι, µε µια προσθήκη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προσθέτει και τέταρτη κανονιστική απόφαση.
Δεν µπορεί ένας σηµαντικός κλάδος της οικονοµίας να παραπέµπεται σε κανονιστικές αποφάσεις, χωρίς περίγραµµα. Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγµατική. Θα κριθεί κι αυτή στα
δικαστήρια. Είναι πράγµατι αντισυνταγµατική, διότι δεν έχει το
ελάχιστον εύρος νοµοθετικής ρυθµίσεως.
Όλες οι πτέρυγες της Βουλής προσπαθούµε να συνεισφέρουµε, ώστε να διατηρήσουν τη δουλειά τους και τα ασφαλιστικά
τους δικαιώµατα οι νέοι δικηγόροι και οι νέοι µηχανικοί. Φοβούµεθα ότι η πλειοψηφία θα είναι αρνητική, για µην πω τη λέξη
ανάλγητη. Δεν τη συνηθίζω.
Ετέθη προηγουµένως ένα ζήτηµα από τον κ. Αλεξιάδη, αν δεν
κάνω λάθος. Παρατείνεται το δικαίωµα ελέγχου και παρατείνεται
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η παραγραφή για έναν χρόνο. Έχω ένα ακόµη κενό εδώ. Παρατεινοµένης της παραγραφής -συνταγµατικά ή αντισυνταγµατικά,
θα κριθεί- παρατείνεται και το δικαίωµα του ΣΔΟΕ να συνεχίσει
τους ελέγχους ή θα µεταφερθούν στη Γενική Γραµµατεία, ως
απλά πληροφοριακά έγγραφα, και σε έναν χρόνο πάλι, που θα
τίθεται θέµα παραγραφής, θα ξαναλέµε τα ίδια, κύριε Αλεξιάδη;
Παρακαλώ, δείτε το. Το γνωρίζετε το θέµα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω και το εξής.
Άκουσα και τον κ. Τσιρώνη το µεσηµέρι και λυπήθηκα πραγµατικά µε την οµιλία του. Ήλπιζα ότι ένας Υπουργός που προέρχεται
από ένα χώρο του ακτιβισµού θα µπορούσε να συνεισφέρει. Τι
άκουσα; Άκουσα ότι του λείπουν επιθεωρητές περιβάλλοντος, διοικητικοί υπάλληλοι, ότι πρέπει να διορίσουµε, ότι πρέπει να µεγαλώσουµε το δηµόσιο. Να το κάνουµε. Δεν άκουσα, όµως, τίποτα
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τεχνολογίας και
όλες αυτές τις αρµοδιότητες που έχει ότι θα ασχοληθεί µε µια κουκίδα έστω, για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας λέω και τούτο. Τίθεται κι ένα
ακόµη θέµα. Δεν θέλω να είµαι αρνητικός, αλλά αναγκάζοµαι να
είµαι αρνητικός. Τίθεται ακόµη ένα θέµα, το οποίο έχει τεθεί από
πολλούς έγκριτους συναδέλφους µου, για τη µεταβολή του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Είπα κι εχθές ότι είναι πρόωρο. Δεν
έχουµε τα πορίσµατα σήµερα της εφαρµογής του ν. 4270, για
να ξέρουµε αν πέτυχε ή απέτυχε, για να µιλάµε για µια σειρά τροποποιήσεων, οι οποίες δηµιουργούν µια ανάσχεση, αν θέλετε,
κύριοι Υπουργοί της Οικονοµίας, στο νέο οικονοµικό περιβάλλον,
που όλοι θέλουµε να δηµιουργηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι έχουµε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι µε όλες αυτές τις σκέψεις,
παρόλο ότι προσπαθήσαµε να συµµετάσχουµε στη συζήτηση και
ει δυνατόν, µε τη µικρή µας κοινοβουλευτική δύναµη, εποικοδοµητικά, δεν το καταφέραµε κι έχουµε πει ότι θα καταψηφίσουµε
στο σύνολο και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λίγος χώρος στους
Βουλευτές.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαντορινιός.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όντως λίγος χώρος και για τους Βουλευτές!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας ακούσει τις περισσότερες τοποθετήσεις κατά τη σηµερινή συνεδρίαση, αλλά και στη
διαδικασία των επιτροπών, θα ήθελα αρχικά να απευθυνθώ
στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και να τους παρακαλέσω να σταµατήσουν τα κροκοδείλια δάκρυα.
Σε αυτή την Αίθουσα περισσεύει η κριτική σας για τα µέτρα,
αλλά δεν επαρκεί για να διαγράψει τα πεπραγµένα της. Δεν
επαρκεί για να ξεχάσει ο ελληνικός λαός ποιος κατέστησε αυτό
το νοµοσχέδιο απαραίτητο. Διότι ήσασταν εσείς, που µε τις φαύλες πολιτικές σας και το διεφθαρµένο κράτος που δηµιουργήσατε, οδηγήσατε τη χώρα στην υπερχρέωση και στην ανάγκη
επώδυνων συµφωνιών.
Μην ξεχνάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο σηµερινό νοµοσχέδιο είναι τα µέτρα που ψηφίστηκαν στη Συµφωνία του Αυγούστου του 2015. Είναι τουλάχιστον
υποκριτικό να µας λέτε ότι δεν ψηφίσατε τα µέτρα, αλλά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Τα µέτρα, όπως είπε και ο κ. Αλεξιάδης, είναι στις σελίδες 1015 έως 1020 της συµφωνίας. Έτσι
δεν είναι, κύριε Υπουργέ;
Αλήθεια, όταν προεκλογικά µας λέγατε να συνεργαστούµε,
ποια µέτρα θα ψηφίζατε; Θα ψηφίζατε άλλα µέτρα; Τόση ιδιοτέλεια; Μόνο για τις καρέκλες; Αυτό σας ενδιέφερε; Αυτά τα µέτρα
θα ψηφίζαµε! Δηλαδή, τι θέλετε να µας πείτε; Ότι εµείς δεν στηρίξαµε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και φέραµε τη συµφωνία, γιατί µας άρεσαν τα µέτρα;
Άλλωστε, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι δεν είµαστε εµείς αυτοί
που είπαµε ότι, αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο, θα έπρεπε να το ανακαλύψουµε ούτε είµαστε εµείς αυτοί που είπαµε ότι δεν θα αφήσουµε τον Τόµσεν να µας πάρει τη δόξα. Δικοί σας Υπουργοί τα
είχαν πει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και επειδή µας λέτε για τα ισοδύναµα, και πού είναι τα ισοδύναµα και πού είναι το παράλληλο πρόγραµµα, θα ήθελα να σας
θυµίσω και πάλι ότι τώρα ξεκίνησε η διακυβέρνηση της χώρας,
αυτή τη φορά µετά τις 20 Σεπτεµβρίου. Τις προγραµµατικές µας
θέσεις τις καταθέσαµε πριν από λίγες µέρες. Έχουµε µία τετραετία για να δείτε και εσείς, αλλά κυρίως να δει ο ελληνικός λαός
το παράλληλο πρόγραµµα που και υποσχεθήκαµε και θα το φέρουµε.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ακόµα ότι εµείς πετύχαµε µία συνολική λύση για τη χρηµατοδότηση της χώρας, σε αντίθεση µε την
πρόταση Γιούνγκερ, που τότε λέγατε στον κόσµο να ψηφίσει, µία
λύση που ήδη έχει επιβάλει µία µίνι αναδιάρθρωση του χρέους
και αµέσως µετά την πρώτη αξιολόγηση θα ανοίξει τη συζήτηση
για την οριστική διευθέτησή του. Είναι αυτό το χρέος που εσείς
µας παρουσιάζατε ως βιώσιµο -θυµάστε;- ενώ πλέον όλοι οι διεθνείς φορείς αναγνωρίζουν την ανάγκη αναδιάρθρωσής του.
Επίσης, δεν µπορείτε να αποφύγετε το γεγονός ότι στηρίζοντας στο δηµοψήφισµα το «ναι» ζητούσατε από τον ελληνικό λαό
να συναινέσει σε σκληρότερα µέτρα και µε µικρότερη προοπτική
για τη χώρα, χωρίς καµµία δυνατότητα διαπραγµάτευσης και
χωρίς συνολική λύση για την οριστική έξοδο της χώρας από την
κρίση. Ακόµη και σήµερα και αυτή τη στιγµή που µιλάµε η Κυβέρνησή µας διαπραγµατεύεται σε όλα τα µέτωπα, για να βελτιώσει τις δύσκολες πτυχές αυτού του νοµοσχεδίου. Διαπραγµατευθήκαµε για τη φορολογία των ενοικίων και αποσύραµε την
επίµαχη διάταξη.
Είναι αλήθεια και εδώ οφείλουµε να το παραδεχθούµε ότι ορισµένες ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται για το ασφαλιστικό σύστηµα είναι άδικες και µακριά από τη δική µας αντίληψη, όπως
για παράδειγµα, η απότοµη αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Όµως, εδώ πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι είναι
κοινωνική και λογική απαίτηση να σταµατήσει η πρόωρη συνταξιοδότηση και να εξορθολογίσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα, ένα
ασφαλιστικό σύστηµα που έφτασε εδώ εξαιτίας των πολιτικών
που ασκήθηκαν µέχρι σήµερα και το λεηλάτησαν προς όφελος
µερικών. Αυτές τις πολιτικές τις ασκήσατε εσείς. Τα θαλασσοδάνεια, τα δοµηµένα οµόλογα, το PSI είναι πολιτικές που διέλυσαν
το ασφαλιστικό σύστηµα.
Φυσικά, υπάρχουν πολλά δοµικά προβλήµατα. Όµως, χάρη
στη δική µας διαπραγµάτευση και ανεξάρτητα από τη γνωµάτευση της Επιτροπής των Σοφών, το οποίο να θυµίσουµε -το είπε
και ο Υπουργός- ότι είναι γνωµάτευση, δεν είναι πολιτική της Κυβέρνησης -έτσι δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ;- κρατήθηκε το δικαίωµα για τη χώρα µας και τους ασφαλισµένους να γίνει µία
ολοκληρωµένη και ριζική αναδιάρθρωση για ένα ασφαλιστικό σύστηµα δίκαιο και βιώσιµο. Περιµένουµε να το δούµε. Εδώ θα είµαστε και θα το κρίνουµε όλοι.
Αυτό το πολυνοµοσχέδιο δεν έχει καµµία πρακτική, αλλά ούτε
και ιδεολογική σχέση µε τους αρµαγεδδώνες που εσείς µε άνεση
φέρατε στη Βουλή, γιατί σε αυτό το νοµοσχέδιο εισάγεται για
πρώτη φορά µια διαφορετική λογική στη φορολογική διοίκηση.
Εµείς στοχεύουµε στον εξορθολογισµό της έννοιας του προστίµου, στη φορολογική συµµόρφωση όσων χρωστάνε και όχι στην
περαιτέρω οικονοµική εξόντωσή τους.
Κι επειδή δεν έχω χρόνο και θέλω πάντα να είµαι συνεπής, θα
καταλήξω λέγοντας: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το πολυνοµοσχέδιο είναι ένα βήµα προς την οριστική λύση του βραχνά
του χρέους, που εσείς µέχρι τώρα βαφτίζατε βιώσιµο. Εµείς θα
κάνουµε αυτό το βήµα, έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που θα προκαλέσει στους πολίτες. Θα κάνουµε αυτό το
βήµα έχοντας ταυτόχρονα στο νου µας την ανάγκη να φέρουµε
µέτρα που θα ανακουφίζουν την κοινωνία και θα αποκαθιστούν
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Η κοινωνία αντιλήφθηκε και αντιλαµβάνεται τις δυσκολίες και
µας έχει δώσει την εξουσιοδότηση να προχωρήσουµε. Περιµένουµε και εσάς να ακολουθήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μέχρι να ανέβει στο
Βήµα ο κ. Βαρδάκης, ο Υπουργός κ. Τσιρώνης έχει τον λόγο για
εξήντα δευτερόλεπτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλον-
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τος και Ενέργειας): Ο προηγούµενος αγορητής αναφέρθηκε
στον Υπουργό Περιβάλλοντος κατηγορώντας τον για «κρατισµό». Εννοεί, δηλαδή, ότι υπάρχει ευνοµούµενη πολιτεία που µε
δεκατέσσερις επιθεωρητές περιβάλλοντος µπορεί να ασκεί
έλεγχο ή µε δεκαπέντε-είκοσι επιθεωρητές δόµησης να πηγαίνει
σε όλα τα νησιά και να κοιτάει την πολεοδοµική παρανοµία.
Πάρτε το απόφαση. Όσο διαλύετε αυτό το δηµόσιο, καταστρέφετε και την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί υπάρχουν δύο τινά: Ή
θα υπάρχει ανοµία, γιατί κανένας δεν θα ελέγχει την παρανοµία
ή θα αναθέσετε σε ακριβοπληρωµένους ιδιώτες αυτό το καθήκον
που το κράτος είναι ανίκανο να κάνει. Διαλέξτε, επιτέλους, πού
βρισκόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Βαρδάκης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Δεν είχα σκοπό, πραγµατικά, να µιλήσω, γιατί ήδη από χθες είχα καλυφθεί σε όλα τα θέµατα που
εµπεριέχονται στο καινούργιο νοµοσχέδιο, όµως η πρόκληση πιστέψτε µε- είναι µεγάλη.
Άκουσα από τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας να µας
λένε ότι δεν πρέπει να ξεχνιόµαστε. Άλλοι µίλησαν για τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Και είχαν δίκιο. Πράγµατι, δεν πρέπει να
ξεχνιόµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, να είστε
σίγουροι ότι δεν θα αφήσουµε να ξεχαστούν όλα αυτά που κάνατε και εξαθλιώσατε τον ελληνικό λαό, έναν περήφανο ελληνικό
λαό, που µε τις ασκούµενες πολιτικές τον οδηγήσατε στα τάρταρα. Ρεσιτάλ ψεύδους, υποκρισίας, ειρωνείας, κωλοτούµπας
και άλλων κοσµητικών επιθέτων για την Κυβέρνηση και τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ακουστεί τις τελευταίες µέρες από
τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, έγιναν λάθη οκτώ µήνες,
αλλά αυτήν τη στιγµή έχει σηµασία ποιοι µας καταγγέλλουν,
ποιοι µας κουνούν το δάχτυλο, ποιοι µας κάνουν µαθήµατα ηθικής δηµοκρατίας και ισονοµίας. Αυτοί που ίσως δεν κατάλαβαν
ακόµα ότι οι εκλογές τέλειωσαν και διαρρηγνύουν από αυτό εδώ
το Βήµα τα ιµάτιά τους, κάνοντας προεκλογικές οµιλίες ακόµα
και σήµερα.
«Είµαστε», λέει η Νέα Δηµοκρατία, «έτοιµοι να βγούµε από την
κρίση». Με διαλυµένα ασφαλιστικά ταµεία. Στις 28 του Γενάρη,
τρεις µέρες µετά τις εκλογές, δίνουν από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους αδυναµία πληρωµής συντάξεων 560 εκατοµµύρια.
Ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, τρία εκατοµµύρια κάτω από το
όριο της φτώχειας, χιλιάδες επιχειρήσεις µε λουκέτο, χιλιάδες
πολίτες στα συσσίτια, ανθρωπιστική κοινωνική κρίση και εµείς θα
βγαίναµε στις αγορές. Αυτά ήταν τα πρωτογενή πλεονάσµατα!
Και εγκαλούν τη σηµερινή Κυβέρνηση, αντί να ζητήσουν ένα µεγάλο συγγνώµη από τον ελληνικό λαό εκείνοι που τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια δεν πήραν κανένα, µα κανένα µέτρο υπέρ του
ελληνικού λαού.
Πείτε µου ένα! Σας προκαλώ να µου πείτε ένα µέτρο που πήρατε υπέρ του ελληνικού λαού. Καταργήσατε κάθε έννοια δικαίου, στείλατε τα παιδιά µας µετανάστες, φορολογήσατε ακόµα
και τους στάβλους και µας εγκαλείτε σήµερα. Αφαιρέσατε το
40% µε το 50% του εισοδήµατος των Ελλήνων εργαζοµένων.
Ακούστε! Όταν ο κ. Σαµαράς έλεγε στη Θεσσαλονίκη ότι οι
ανασφάλιστοι θα τυγχάνουν πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, χρεώνατε µε υπεύθυνη δήλωση τους νοσηλευόµενους
ανασφάλιστους στα νοσοκοµεία µε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Δέκα εκατοµµύρια ευρώ είναι χρεωµένοι οι ανασφάλιστοι. Κύριε
Υπουργέ, να το έχετε στο µυαλό σας αυτό, γιατί κάποια στιγµή
θα βεβαιωθούν τα χρέη αυτών των ανθρώπων στην εφορία. Τους
έδιναν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για τα νοσήλια.
Ονοµάζετε µεταρρυθµίσεις τις απολύσεις, το κλείσιµο της
ΕΡΤ, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, το ξεπούληµα του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, της Αγροτικής, του ΟΠΑΠ, το ξεχαρβάλωµα
του κράτους. Ανεργία, φοροεπιδροµή, διαφθορά, διαπλοκή, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, όλα αυτά δηµιούργησαν τα κοινωνικά ερείπια που µας παραδώσατε. Δεν είναι εδώ ο κ. Βρούτσης,
ο οποίος µας εγκαλούσε, να µας πει ποιος έκοψε το επίδοµα
ανεργίας και την επιδότηση ενοικίου από αυτοχρηµατοδοτού-
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µενα ταµεία. Ακούστε! Αυτοχρηµατοδοτούµενα ταµεία και το επίδοµα ενοικίου και το επίδοµα ανεργίας. Χρήµατα του ελληνικού
λαού. Και µας µιλάτε για κοινωνική ευαισθησία. Θριαµβολογείτε
για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Δεν το ξέρουν πολλοί αυτό, αλλά θα το πω απόψε. Ποιο ήταν
το µεγαλύτερο σκάνδαλο της τελευταίας δεκαετίας; Ήταν το
κλείσιµο του ΟΕΕ και της εργατικής κατοικίας µε πάνω από 6,5
δισεκατοµµύρια εισφορές των εργαζοµένων, αφού κόψατε τις
εισφορές των εργοδοτών. Εδώ έχετε ευθύνη, κύριοι Υπουργοί,
να διερευνήσετε πού πήγαν αυτά τα χρήµατα. Έχετε µεγάλη ευθύνη, άµεσα. Δεν θέλω να λέω ανακρίβειες, αλλά µπορεί να φθάνουν τα 9,5 δισεκατοµµύρια. Προηγουµένως, ο Πρωθυπουργός
µάς είπε για το σκάνδαλο του Τσουκάτου ύψους ενός εκατοµµυρίου. Σταγόνα στον ωκεανό µπροστά σε αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θράσος πρέπει κάποια
στιγµή να σταµατήσει. Δεν κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ την ελληνική
κοινωνία, τον ελληνικό λαό σε οκτώ µήνες. Επιτρέψτε µου να πω
ακόµα κάτι. Απενεργοποίησαν ελεγκτικούς µηχανισµούς κατά τόπους. Σήµερα όλοι µας εγκαλούν για τον ΦΠΑ στη Σαντορίνη και
στη Μύκονο. Μπορεί να µου πει κάποιος αν υπάρχει ελεγκτικός
µηχανισµός, όταν ήδη έχει καταργηθεί ο µοναδικός ελεγκτικός
µηχανισµός του κράτους για την εισφοροδιαφυγή, η ΕΥΠΕΑ;
Ποιος κάνει τους ελέγχους; Η Επιθεώρηση Εργασίας µέχρι τις
δύο το µεσηµέρι; Γι’ αυτό η ανασφάλιστη εργασία έχει υπερβεί
ήδη το 30%.
Καταργήσατε τη σύνταξη στους ανασφάλιστους υπερήλικες
και µας εγκαλείτε σήµερα και κόπτεστε. Η υποκρισία σε όλο της
το µεγαλείο. Να είστε σίγουροι ότι θα βρούµε ισοδύναµα, γιατί
όταν επαναφέραµε το συγκεκριµένο µέτρο, εξαρχής δείχναµε
τις ευαισθησίες µας για το κοινωνικό σύνολο. Έχουµε ευαισθησίες, γιατί ακούµε την κοινωνία, γιατί εµείς είµαστε η κοινωνία.
Ξεπουλήσατε την Αγροτική, 90 εκατοµµύρια µε 5 δισεκατοµµύρια σκάνδαλο, καµµιά υποδοµή στον πρωτογενή τοµέα, ακυρώσατε το ελαιοκοµικό µητρώο, οδηγώντας στις τσέπες τις
επιδοτήσεις ολίγων που ήταν αδιάψευστος µάρτυρας το ελαιοκοµικό µητρώο, τους αεριτζήδες που πανώγραφαν. Εκεί πήγαν
οι επιδοτήσεις. Αποτύχατε στα προγράµµατα νέων αγροτών,
οδηγήσατε κι εκεί ποσά σε τσέπες «ηµετέρων». Και τώρα κόπτεστε για τους αγρότες, αφού διαλύσατε και απαξιώσατε πλήρως
τον πρωτογενή τοµέα. Τώρα θυµηθήκατε τους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έκλεισε µια και
καλή την πόρτα της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ.
Στόχος πλέον είναι το καλύτερο µέλλον για τους Έλληνες και τη
χώρα µας. Οι Έλληνες πολίτες µίλησαν στις εκλογές στις 20 Σεπτεµβρίου µε την ψήφο τους, δίνοντας µια ξεκάθαρη απάντηση
στο ποιους εµπιστεύονται. Εκείνους που δηµιούργησαν την
κρίση ή εκείνους που µε πείσµα αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να
αγωνίζονται ενάντια στα συµφέροντα που έφεραν τη χώρα σε
αυτήν την κατάσταση; Επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ για την προοπτική
εξόδου από την κρίση. Η ισχυρή εντολή για ένα δίκαιο κράτος
είναι σαφής. Τελειώνουµε µε τη διαφθορά, τη διαπλοκή και βαδίζουµε µε γνώµονα τη δηµοκρατία, το δίκαιο και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.
Σήµερα, λοιπόν, καλούµαστε να ψηφίσουµε τα µέτρα για την
εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο εισάγεται η καθιέρωση ενός πραγµατικά δίκαιου φορολογικού
συστήµατος, που καταπολεµά τη φοροδιαφυγή και ταυτόχρονα
κατανέµει τα βάρη στους πολίτες µε κριτήριο την αναδιανοµή
του εισοδήµατος. Με το σύστηµα αυτό επέρχεται η φορολογική
συµµόρφωση παραβατών και όχι η οικονοµική τους εξόντωση.
Επτά δισεκατοµµύρια δίνουµε το επόµενο διάστηµα, για τις οφειλές του δηµοσίου µέχρι το 2016.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
µιας και έχετε καλυφθεί, όπως είχατε πει, βάλτε µια τελεία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Η λίστα Λαγκάρντ δεν παραγράφεται. Διαπραγµατευόµαστε τα κόκκινα δάνεια, προστατεύουµε την
πρώτη κατοικία, εξασφαλίζουµε πρόσθετους πόρους ύψους 2 δι-
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σεκατοµµυρίων µέσω ΕΣΠΑ, µε τα πρώτα 350 εκατοµµύρια για
τις µικρές και νέες επιχειρήσεις άµεσα, την άλλη εβδοµάδα. Ορθολογικό πλαίσιο όσον αφορά ταυτόχρονα την επιβολή προστίµων. Ξεκινά η συζήτηση για την αποµείωση του χρέους.
Επειδή οφείλουµε να βάλουµε φρένο σε όσους ονειρεύονται
µια Ελλάδα των λίγων, οφείλουµε ταυτόχρονα να περιγράψουµε
και την κοινωνία, για την οποία παλεύουµε. Η κοινωνία αυτή δεν
µπορεί να είναι άλλη από µια κοινωνία της αλληλεγγύης, της δηµοκρατίας, των ίσων δικαιωµάτων και των ίσων ευκαιριών. Για
αυτή την Ελλάδα δεσµευόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η κ. Ζαρούλια. Μετά, τον λόγο θα πάρει ο Πρόεδρος, ο κ. Λεβέντης.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ πολύ.
Το όλο σκηνικό µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, όταν
εναλλάσσονται οι οµιλητές, µου θυµίζει το ρητό «δυο γάιδαροι
µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα».
Μετά, λοιπόν, από πέντε χρόνια σκληρού µνηµονίου, ισοπέδωσης του ιδιωτικού τοµέα, κατακρεούργησης του µικροµεσαίου
επιχειρηµατία, του απλού εµπόρου, του αγρότη, του ελεύθερου
επαγγελµατία, ερχόσαστε εσείς, η πρώτη και η δεύτερη φορά
Αριστερά, οι δήθεν πολέµιοι του καπιταλισµού, και φέρνετε σήµερα προς ψήφιση ένα πολυνοµοσχέδιο που αποτελεί ταφόπλακα του µικρού και µεσαίου επιχειρηµατία. Δεν κάνετε τίποτα
διαφορετικό από τους προκατόχους σας, καµία πρωτοτυπία.
Είστε προβλέψιµοι.
Αναρωτήθηκαν οι εισηγητές και οι συντάκτες αυτού του πολυνοµοσχεδίου ποια είναι πλέον η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα πολίτη σήµερα, µετά από πέντε χρόνια καταστροφικού
µνηµονίου;
Είναι ολοφάνερο ότι ακολουθείτε τον ίδιο δρόµο µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, έχοντας απώτερο σκοπό και εσείς και
µοναδικό στόχο την εξαθλίωση των πολιτών προς την εξυπηρέτηση των δανειστών.
Με το παρόν νοµοσχέδιο καθιστάτε υπόδικους το ένα δεύτερο
της ελληνικής κοινωνίας, γνωρίζοντας ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εκµηδενιστεί, λόγω της συρρίκνωσης της
αγοράς µε το κλείσιµο χιλιάδων επιχειρήσεων. Αυτό που επιχειρείτε είναι να εκφοβίσετε την κοινωνία και να αποτρέψετε την
επιχειρηµατικότητα.
Να ξέρετε ότι σαφώς και συµφωνούµε στην εύνοµη λειτουργία
του κράτους, την αποφυγή της φοροδιαφυγής, τη βέλτιστη λειτουργία του φορολογικού συστήµατος. Όλα αυτά επιταχύνονται
σε ένα υγιές οικονοµικό περιβάλλον µε αυξηµένη παραγωγικότητα, αναπτυσσόµενη επιχειρηµατικότητα, µειωµένη ανεργία και
πάνω από όλα µε συντελεστές φορολόγησης, που αντικατοπτρίζουν τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
Δεν πρόκειται να λάβετε εκ του µη έχοντος. Το µόνο που θα
επιτύχετε, είναι να στρέψετε την κοινωνία εναντίον σας, εξοργίζοντας το λαό που σας εµπιστεύτηκε µε την ψήφο του, και φυσικά τον παραπλανήσατε για άλλη µία φορά.
Οδηγείτε τους συνταξιούχους και τους µισθωτούς σε αργό θάνατο, θεσµοθετώντας διαρκώς µειώσεις µισθών, συντάξεων και
αναβολές συνταξιοδότησης.
Είναι εντιµότερο να ανακοινώσετε στον ελληνικό λαό ότι τα
ασφαλιστικά ταµεία είναι υπό χρεοκοπία και ότι όλες οι παρεµβάσεις έχουν µοναδικό στόχο την παράταση ζωής του.
Δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι ο µόνος τρόπος αναβίωσης
των ασφαλιστικών ταµείων είναι η κατακόρυφη αύξηση της απασχόλησης, µέσω επιχειρηµατικών και επενδυτικών πράξεων, και
η εισροή χρηµάτων, µέσω ασφαλιστικών εισφορών. Η κακοδιαχείριση, η κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος, η κακή εκτίµηση, αποτελεί µοναδικό παράγοντα της οικονοµικής
καταστροφής που έχει επέλθει στα ασφαλιστικά ταµεία.
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία των ταµείων, από τους
συνολικά τριακόσιους πενήντα χιλιάδες οφειλέτες που προχώρησαν σε διακανονισµό οφειλών ύψους 6,1 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, εκτός ρύθµισης στο τέλος Σεπτεµβρίου βρέθηκαν περίπου
τριάντα πέντε χιλιάδες, δηλαδή το 10%.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία των ταµείων και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, πρόκειται για µεγαλοοφειλέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τες, οι οποίοι έχουν συνολικό χρέος σχεδόν 1,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, που αντιστοιχεί στο 25% των συνολικά ρυθµισµένων οφειλών. Σε συνδυασµό µε την αύξηση από την 1η Νοεµβρίου του επιτοκίου της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών για όσους
είχαν υπαχθεί στην ευνοϊκή διάταξη των εκατό δόσεων στο
5,05%, ο κίνδυνος περαιτέρω αποχωρήσεων έχει αυξηθεί. Ως
αποτέλεσµα, οι φόβοι για κραχ στα Ταµεία και έκρηξη των ελλειµµάτων έχουν ενταθεί.
Στοιχεία που προέρχονται µόνο από το ΙΚΑ και από το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών δείχνουν ότι από τις εκατόν
τριάντα πέντε χιλιάδες υπαγωγές στη ρύθµιση που είχαν γίνει
τον Σεπτέµβριο οι είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δύο
βγήκαν εκτός διαδικασίας, γιατί δεν κατέβαλαν ή τη µηνιαία δόση
ή τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, µε συνολικό χρέος άνω
του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρετε την τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015, σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών, που
τόσο είχατε διατυµπανίσει προεκλογικά, την οποία λέτε ότι την
ανακαλείτε, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις, που ευθύς εξαρχής παραπλανητικά είχατε αγνοήσει.
Δεν αντιλαµβάνοµαι και ποιανού τη νοηµοσύνη υποτιµάτε,
όταν εσείς οι ίδιοι θεσµοθετήσατε ένα νόµο και αµέσως µετά τις
εκλογές τον τροποποιείτε, προκειµένου να περιορίσετε όσο δυνατόν µεγαλύτερο µέρος φορολογουµένων να ενταχθούν σε
αυτή, καλώντας τους φορολογούµενους να αποδώσουν αυξηµένη δόση.
Η σύνδεση της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων µε τους τραπεζικούς λογαριασµούς των φορολογουµένων έχει ένα και µοναδικό στόχο: Την παρακολούθηση της φορολογικής συµπεριφοράς των πολιτών, προκειµένου να ασκηθεί ψυχολογική πίεση. Δεν
σας αφορά η αξιοπρεπής διαβίωση των πολιτών αυτής της
χώρας. Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι η είσπραξη εσόδων
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, δυστυχώς όµως χωρίς σχεδιασµό και µέριµνα.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα για να αντιληφθείτε το µέγεθος
της ανελαστικής συµπεριφοράς του συστήµατος. Στην περίπτωση που δεσµεύονται τραπεζικοί λογαριασµοί οφειλετών προς
το δηµόσιο, δεν εξετάζεται ποιοι µπορεί να είναι συνδικαιούχοι
των λογαριασµών αυτών και έχουµε φαινόµενα κατά τα οποία
συνταξιούχοι που τυχαίνει να έχουν στο λογαριασµό και δεύτερο
άτοµο -συνήθως τα παιδιά τους- να µην µπορούν πλέον να χρησιµοποιήσουν τα χρήµατα της σύνταξής τους. Και ειδικώς µετά
την εφαρµογή των capital controls τα πράγµατα περιπλέκονται
περισσότερο µε ό,τι αφορά το ακατάσχετο ποσό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε αυτό το σηµείο µου έρχεται µια σκέψη. Αφού µπορείτε να
το κάνετε αυτό και να δεσµεύετε τους λογαριασµούς των απλών
πολιτών, γιατί δεν κάνετε το ίδιο και µε τους λογαριασµούς των
κοµµάτων; Δηλαδή υπάρχουν πολίτες α’ και β’ κατηγορίας εδώ
πέρα; Γιατί ανακεφαλαιοποιείτε τις τράπεζες, δίνετε τα λεφτά
στις τράπεζες και δεν τα ρίχνετε στην αγορά, στον συµπολίτη
µας, να µπορέσει να έχει επιχειρηµατικότητα και τα δίνετε στις
τράπεζες; Τα κόµµατα έχουν καταχρεώσει τις τράπεζες. Δεν το
αντιλαµβάνοµαι αυτό.
Με το παρόν καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις που ίσχυαν
από το δικό σας ν. 4231/2015 και επηρεάζει δυσµενώς χιλιάδες
ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και χιλιάδες µηχανικούς του
ΤΣΜΕΔΕ και ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά και οριοθέτηση
των αλλαγών στο δηµόσιο τοµέα από την 1η Σεπτεµβρίου και
µετά.
Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε επαναχορήγηση σύνταξης για ανασφάλιστους υπερήλικες. Αυτές είναι περίπου δέκα
χιλιάδες αιτήσεις, που είχαν υποβληθεί για να τεθούν σε ισχύ από
τον τρέχοντα µήνα, οι οποίες θεωρούνται µη εφαρµοστέες.
Επίσης, σε άλλες διατάξεις καταργείται το δικαίωµα σε ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ να επιλέξουν υπαγωγή σε έως τρεις χαµηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, παρακαλώ.
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Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος, ο λογαριασµός
του ΑΚΑΓΕ, Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, που
θεσπίστηκε για να καλύπτει τυχόν ελλείµµατα που µπορεί να παρουσιάζονται στην επικουρική ασφάλιση, καταργείται.
Με άλλα λόγια, η αίσθηση που δίνει η Κυβέρνησή σας είναι µια
αβεβαιότητα για το µέλλον και ένας σαφής εµπαιγµός προς τον
πολίτη. Εµείς ενηµερώνουµε τους πολίτες ότι αυτό που συµβαίνει τώρα είναι µονάχα η αρχή. Δυστυχώς, η ελπίδα για καλύτερες
µέρες καθηµερινά εξανεµίζεται και δεν είναι τίποτε άλλο από
φρούδες ελπίδες.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, σταθερός στην αντιµνηµονιακή γραµµή του, δεν έχει άλλο περιθώριο, παρά να καταψηφίσει άλλο ένα µνηµονιακό πολυνοµοσχέδιο που φέρατε και εσείς,
οι κατ’ ευφηµισµόν αριστεροί, προς ψήφιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης για οκτώ
λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πρώτη φορά που µιλάω εδώ στη Βουλή και είστε εσείς πίσω µου,
επειδή είχε αναφερθεί ότι θα ήταν δεκαπέντε τα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, κάτι που λέγεται σε οκτώ και σε δύο λεπτά λέγεται.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ευχαριστώ για την καλοσύνη σας να µε ακούσετε.
Παρακολούθησα την οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού -από
το σπίτι µου που ήµουν δυστυχώς, γιατί αναπαυόµουν για λίγο,
αλλά και στο σπίτι δεν µπορώ να µην ασχολούµαι µε την πολιτική- και είδα ότι έλεγε πράγµατι κάτι σωστό, ότι το ΠΑΣΟΚ, το
Ποτάµι και η Νέα Δηµοκρατία ψήφισαν αυτά τα µέτρα και τα µνηµόνια. Καλά, τα µέτρα εξειδικεύουν τα µνηµόνια. Άρα, θεώρησαν
πριν τις εκλογές αναγκαία την ύπαρξη του µνηµονίου. Και τώρα
αρνούνται. Αυτό είναι ένα µεγάλο µείον στη συνείδηση του κόσµου κατά την άποψή µου, δηλαδή µια έλλειψη αξιοπιστίας για
τα κόµµατα αυτά, γιατί πρώτα αισθανόντουσαν την ανάγκη να
συνηγορήσουν υπέρ ενός µνηµονίου και τώρα δεν την αισθάνονται, ενώ η κατάσταση δεν έχει αλλάξει καθόλου, η κατάσταση
είναι εξίσου επικίνδυνη.
Εδώ έχει ένα πολύ µεγάλο δίκιο ο κ. Τσίπρας, αλλά και ο κ.
Τσίπρας επιµένω –και δεν είναι εδώ να το ακούσει- πέντε χρόνια
ενέπνεε σε αυτό το λαό ένα µένος κατά του µνηµονίου, ότι έχει
άλλες λύσεις, ότι σκίζει µνηµόνια, ότι διαγράφει χρέη και ήρθε
µια νύχτα του Ιουλίου του 2015 και υπέγραψε ένα µνηµόνιο κατά
πολύ βαρύτερο των προηγουµένων. Και προστέθηκε και το ενέχυρο των 50 δισεκατοµµυρίων. Γιατί προστέθηκε; Γιατί ακούοντο
φωνές εντός Ελλάδος, οι οποίες έλεγαν «Δεν αναγνωρίζουµε το
χρέος. Είναι επαχθές. Είναι επονείδιστο».
Από τη µια απλώναµε το χέρι να ζητήσουµε δανεικά και από
την άλλη λέγαµε στους δανειστές ότι δεν θα τους τα δώσουµε
πίσω και εκείνα που πήραµε και εκείνα που θα πάρουµε, οπότε
έβαλαν και αυτοί υποθήκη τα 50 δισεκατοµµύρια, το ενέχυρο, το
οποίο ο κ. Τσίπρας µπορούσε, αν ήθελε και αν ήταν σοβαρός,
να το είχε αποφύγει. Μπορούσε να είχε αποµακρύνει τους δραχµιστές από τον οίκο του. Τους άφηνε όµως, γιατί ήθελε την ψήφο
κάποιων, που στην κοινωνία κυκλοφορούν και έχουν πλάσει σενάρια ότι µε τη δραχµή θα είχαµε σωθεί.
Εδώ είναι ένα συνειδητό έγκληµα. Αυτό το ενέχυρο των 50 δισεκατοµµυρίων δεν θα υπήρχε. Είναι η πρώτη φορά που οι ξένοι
το επέβαλαν, γιατί άκουγαν ακόµη και τη Βουλή ότι έκανε επιτροπές και ότι το χρέος το θεωρεί επαχθές και επονείδιστο και
ο κύριος Πρωθυπουργός έλεγε πως έχει δικαίωµα ο καθένας να
λέει τις απόψεις του.
Βεβαίως, έχουµε δηµοκρατία και έχει δικαίωµα ο καθένας να
λέει τις απόψεις του, αλλά δεν µπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει
ότι είναι µε το ευρώ και στα παράθυρα των τηλεοράσεων να κυκλοφορούν κάποιοι άλλοι και να λένε ότι είναι µε τη δραχµή. Αυτό
δεν είναι κόµµα. Αυτό είναι λαϊκή αγορά.
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Βλέπω µια περίεργη συµµαχία µεταξύ Ποταµιού και ΠΑΣΟΚ.
Μάλλον η καθίζησή τους, τούς κάνει να συνενώνονται. Το ΠΑΣΟΚ
είναι τα ερείπια του παλαιού ΠΑΣΟΚ, αυτό που µένει από την
εποχή της δόξας, και το Ποτάµι είναι το κόµµα που κατασκευάστηκε πολύ γρήγορα. Κατασκευάστηκε τη Δευτέρα, την Τρίτη
είχε 8,5% στις δηµοσκοπήσεις και από την άλλη µέρα συνεχή παρουσία σε όλα τα πάνελ. Αυτό το κόµµα, ενώ έλεγε ότι θα πάρει
10%, µετά βίας πήρε 4% και άγει την κατιούσα που οδηγεί σταθερά εκτός Βουλής.
Τώρα προσπαθούν να ενωθούν, µήπως σωθούν. Αλλά επιµένω
ότι κόµµατα τα οποία στερούνται ιδεολογίας ή που έχουν προδώσει την ιδεολογία τους δεν έχουν µέλλον. Αυτή είναι η άποψή
µου.
Θέλω να πω δύο λόγια για την οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, που είπε ότι πήγε και µίλησε µε τη Μέρκελ και τον Ολάντ
για τους πρόσφυγες. Είπε σε µια στιγµή εδώ στη Βουλή ότι η Ελλάδα επιµένει, για να πλησιάσει η Τουρκία την Ευρώπη, να αποσυρθεί από το βόρειο µέρος της Κύπρου. Πήρε τέτοια
διαβεβαίωση ή είναι άποψη του κ. Τσίπρα; Προφανώς, είναι
άποψη του κ. Τσίπρα. Είπε η Μέρκελ ότι «εγώ θα βάλω την Τουρκία, αλλά θα τη βάλω µόνο αν φύγει από το βόρειο µέρος της
Κύπρου που παρανόµως κατέχει»; Είπε τέτοιο πράγµα η Μέρκελ;
Αυτό κατάλαβε ο κ. Τσίπρας;
Εγώ κατάλαβα ότι η Τουρκία θα πάρει λεφτά. Επειδή το
πράγµα θα επιδεινώνεται, θα εµπλακεί, και η Ελλάδα βήµα προς
βήµα θα υποχωρεί. Εγώ αυτό κατάλαβα και απλά προειδοποιώ,
γιατί εις την χώρα αυτή ζούµε. Και στο θέµα των Σκοπίων έστειλε
ο κ. Κοτζιάς µία επιστολή προς εµένα -έτσι είδα- στην οποία µου
λέει να του πω την άποψή µου για την ονοµασία των Σκοπίων.
Τι το ήθελε τώρα αυτό; Υποτίθεται ότι διεξάγονται διαπραγµατεύσεις. Δηλαδή αν εγώ του πω να δώσει το όνοµα, θα το δώσει;
Ή αναζητεί συνενόχους η Κυβέρνηση σε µιαν προδιαγεγραµµένη
υποχώρηση; Δεν αντιλήφθηκα το πνεύµα. Δηλαδή, τι θα του πω
εγώ; Εγώ θα του πω, ως Αρχηγός της Ένωσης Κεντρώων, να αλλάξουν όνοµα οι Σκοπιανοί.
Το θέµα είναι πώς θα πεισθούν αυτοί και πώς θα πείσουµε
εµείς αυτούς που πρέπει, τους ισχυρούς της γης, να πιέσουν
τους Σκοπιανούς. Δηλαδή, ο κ. Κοτζιάς µίλησε λες και εξαρτάται
από τη Βουλή το αν θα αλλάξει όνοµα το καθεστώς των Σκοπίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων)
Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα µέτρα είναι πολύ βαριά. Η
Ένωση Κεντρώων δεν µπορεί να τα ψηφίσει. Είναι βαριά µέτρα.
Γιατί; Γιατί αφαιρούν επιδόµατα από υπερήλικες. Αφαιρούν! Δεν
δίνουν λύση στο θέµα των συντάξεων. Ακόµη υπάρχουν τριπλοσυνταξιούχοι, τριακόσιες τριάντα χιλιάδες, µε τρεις κύριες συντάξεις. Ακόµη υπάρχουν ρετιρέ. Απείραχτα και άθικτα τα ρετιρέ!
Και γίνεται πάλι ένα πασάλειµµα. Βασικά, σηµειώνεται έλλειψη
βούλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων)
Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, να υποχρεώνει τους Βουλευτές του να ψηφίσουν βαριά µέτρα, δεν είναι και
τόσο καλό. Γιατί παλαιότερα, όταν το ζητούσαν αυτό οι αντίπαλοί
του, εκείνος υπεδείκνυε να µην ψηφίζονται τέτοιου είδους µέτρα.
Έχει λερώσει, δηλαδή, τη φωλιά του ο κ. Τσίπρας. Υπεδείκνυε
αντιευρωπαϊκή διαγωγή στο παρελθόν στους Βουλευτές του και
τώρα κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι δεν είναι δεόντως ευρωπαϊστές.
Η τελευταία πενταετία έχει πολλές αντιφάσεις και η µεγαλύτερη αντίφαση που υπάρχει είναι ότι καλείται ένα πολιτικό σύστηµα, το ίδιο πολιτικό σύστηµα που οδήγησε στην πτώχευση,
το ίδιο να σώσει και την οικονοµία. Εις άλλες χώρες αυτό δεν θα
γινόταν, δεν θα επιτρεπόταν. Εδώ όµως όλα επιτρέπονται.
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα φέρει ένα νοµοσχέδιο για τα κανάλια.
Από ό,τι άκουσα όµως εγώ, το νοµοσχέδιο αυτό θα δίνει τις
άδειες των καναλιών σε όποιον δώσει τα περισσότερα. Δεν είδα
να ισχύουν αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες, όπου µπαίνουν
µέσα στα κανάλια η εκκλησία, ο δήµος και οι τοπικές κοινωνίες.
Δεν είδα να αυξάνει το µετοχολόγιο των καναλιών, ώστε να σταµατήσουν οι «νταβατζήδες» -να το πω έτσι. Όποιος δώσει τα πε-
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ρισσότερα, και Τούρκος να είναι, πιθανώς να πάρει κανάλι.
Και το παρουσιάζει αυτό ως πλήγµα προς τη διαπλοκή. Πού
βλέπει το πλήγµα, δεν µπορώ να καταλάβω. Διότι οι κροίσοι θα
δώσουν τα περισσότερα λεφτά. Άρα, αυτοί θα πάρουν τα κανάλια.
Επαναλαµβάνω: Εις όλον τον κόσµο όταν µπαίνει τάξη στα κανάλια, µπαίνει τινί τρόπω; Μπαίνουν µέσα στο µετοχολόγιο των
καναλιών, για να µην κάνουν ό,τι τους γουστάρει ελάχιστοι και
συνήθως αµόρφωτοι κροίσοι, µε ένα ποσοστό ο δήµος, η εκκλησία, οι φορείς, ώστε το µετοχολόγιο να απλώνει και να έχουµε
και πλουραλισµό ως συνέπεια. Εδώ πέρα θα υποβάλουν κάποιοι
την αίτηση και θα πάρει το κανάλι όποιος πληρώσει. Δηλαδή, να
µην πω τι γινόµαστε.
Παρακαλώ την Κυβέρνηση να καταλάβει ότι, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που κάνει να µας πείσει ότι πράττει το σωστό,
στην ουσία συνεχίζει την πολιτική της Νέα Δηµοκρατίας, την
οποία καταδίκασε ο λαός. Γιατί και η Νέα Δηµοκρατία, που λέει
ότι δεν θα ψηφίσει άλλους φόρους, φόρους έβαζε όσο κυβερνούσε. Την τελευταία πενταετία τι άλλο µπαίνει εκτός από φόρους; Λέει ότι δεν ψηφίζει άλλους φόρους ο κ. Μεϊµαράκης.
Εκείνος γιατί έβαζε άλλους φόρους και καλούσε τη Βουλή να
τους ψηφίσει;
Υπάρχουν καλοί φόροι και κακοί, κύριε Μεϊµαράκη; Όχι. Κάθε
φόρος είναι βάρος. Κάθε φόρος συνιστά βάρος.
Έθεσα ένα θέµα για τους συµβούλους των Βουλευτών και δεν
έχω λάβει απάντηση. Δεν έχω λάβει καµµία απάντηση από την
Κυβέρνηση. Είδα σήµερα ότι το αντέγραψε ο κ. Θεοδωράκης. Ο
κ. Θεοδωράκης παρακολουθεί τι λέω και µε ακολουθεί κατ’ ολίγες ηµέρες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τα λέει καιρό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, ναι, τα λέει καιρό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν ήρθα εδώ µόνο για να καταγγείλω ή µόνο για να πω ότι όλα τα κάνουν λάθος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Έγραψε µια εφηµερίδα ότι ανεβαίνω εις το Βήµα και δεν έχω
–λέει- σηµειώσεις, αυτοσχεδιάζω και λέω ό,τι θέλω εκείνη την
ώρα.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαρεµένε, υπάρχει µια διάταξη…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Α, είστε κάτω; Γίνονται αλλαγές.
Νοµίζω ότι υπάρχει µια διάταξη που απαγορεύει την ανάγνωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σωστό είναι αυτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και κατηγορήθηκα εγώ, γιατί δεν κάνω ανάγνωση. Το ξέρετε, κύριοι Βουλευτές αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Σωστό είναι αυτό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Από όσους ανεβαίνουν στο Βήµα, δεν έχω δει κανένα εγώ που
να µη διαβάζει.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ε, όχι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Υπάρχουν; Ανεβαίνει δηλαδή κανείς χωρίς…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σηµειώσεις πρέπει να έχετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Με σηµειώσεις, τις οποίες δεν διαβάζει;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τις συµβουλεύεται.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μακάρι. Θα παρακολουθήσω. Μπορεί να αδικώ. Άλλωστε, αυτό
είναι ένα ταλέντο, το οποίο µπορεί να µην το έχει ο άλλος. Δεν
έχει σηµασία. Δεν µπορώ, όµως, να κατηγορούµαι, επειδή δεν
διαβάζω. Έφτασα µέχρι και γι’ αυτό να κατηγορηθώ.
Επίσης, δεν βλέπω από τα κόµµατα εδώ καµµία αυτοκριτική.
Το είπα και χθες, ένας Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ παρουσιάστηκε
σε µια τηλεόραση και είπε: «Το ρουσφέτι δεν το εφεύραµε εµείς.
Το παραλάβαµε από τους προηγούµενους. Απλά, δεν το σταµατήσαµε». Ωραία απολογία αυτή. Καµµία αυτοκριτική το ΠΑΣΟΚ.
Καµία αυτοκριτική. Βέβαια, το τιµώρησε ο λαός. Πώς, όµως, το
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τιµώρησε. Πήγε ο κόσµος σε ένα άλλο κόµµα, που πιστεύει κι
αυτό στον κρατισµό. Και µου διηγείτο κάποιος ότι ο κ. Τσίπρας –
δεν ξέρω αν το έχω πει στη Βουλή- όταν πρωτοέγινε µια ιδιωτικοποίηση στον Πειραιά για το Λιµάνι, όταν είχε πρωτοαναλάβει
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διαδήλωνε έξω από το δικαστήριο κατά
της ιδιωτικοποίησης. Κι έκανε και δήλωση µπροστά στους δηµοσιογράφους –σώζεται η δήλωση- ότι όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και ότι
όσο είναι αυτός Αρχηγός δεν θα γίνει καµµία ιδιωτικοποίηση.
Ρωτάτε µετά γιατί δεν µας έχουν εµπιστοσύνη. Γιατί όσα χρόνια γνωρίζω εγώ το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν φιλοευρωπαίοι που λουµώναν και δεν µιλούσαν, και οι περισσότεροι ήταν δραχµιστές
που στα κανάλια αλώνιζαν. Αυτή ήταν η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ πέντε
χρόνια.
Η Νέα Δηµοκρατία είχε έναν Σαµαρά αντιµνηµονιακό δύο χρόνια που µετά έγινε µνηµονιακός και διέγραψε την Μπακογιάννη.
Το θυµάστε; Διέγραψε την Μπακογιάννη ο κ. Σαµαράς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στην πορεία το λύσαµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εδώ είναι για να γελάµε.
Ποτάµι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία ψήφιζαν τους νόµους του
ΣΥΡΙΖΑ, µην τυχόν φύγουµε από το ευρώ. Τώρα, καταγγέλλουν
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι µνηµονιακός, λες κι εκείνοι έγιναν αντιµνηµονιακοί.
Κυρίες και κύριοι, εάν πιστεύετε ότι µε τις συµπεριφορές
αυτές ο κόσµος λαµβάνει τη Βουλή υπόψιν, πλανάστε. Εγώ περιµένω πολύ σοβαρότερες από 10% επί του µισθού µειώσεις µισθών – και για τον Προέδρο της Δηµοκρατίας και για τον
Πρωθυπουργό και για τους Μητροπολίτες και για όλους και για
τους δηµάρχους. Περιµένω 50% µείωση, όταν ο τόπος γεµίζει
πεινασµένους. Αυτό περιµένω εγώ.
Περιµένω απάντηση επί των συµβούλων. Αυτό περιµένω. Και
περιµένω να δω: Οι τριπλοσυνταξιούχοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν; Αυτό περιµένω. Οι συνταξιούχοι που παίρνουν πάνω από
1.000 ευρώ θα συνεχίσουν να δουλεύουν; Γιατί είναι τετρακόσιες
χιλιάδες και έτσι ποτέ δεν θα δουλέψουν οι άνεργοι.
Περιµένω να δω ακόµη στο κτήριο της Βουλής: Υπάρχουν αργόµισθοι; Έγινε καµµία έρευνα στους δήµους, στις ΔΕΚΟ για
τους αργόµισθους; Ξεκίνησε η Βουλή κάποια έρευνα για το θέµα
αυτό; Γιατί όπως είναι ο κλέφτης που µπορεί να κλέβει φόρους,
και οι αργόµισθοι, αν είναι µεγάλο ποσοστό στις δηµόσιες υπηρεσίες, είναι και αυτή κλοπή χρηµάτων. Το ίδιο πράγµα είναι για
την οικονοµία. Έχει αρχίσει καµµία έρευνα για τους αργόµισθους; Σκέφτεται η Κυβέρνηση να το κάνει ή είναι τα «δικά µας»
και τα «δικά σας παιδιά» και συµψηφιστικά τα κουκουλώνουµε;
Πραγµατικά, ήθελα να ψηφίζω αυτά που κάνει η Κυβέρνηση.
Δεν µπορώ. Δεν µπορώ, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Όπως έλεγε ο
κ. Τσίπρας ότι ο Σαµαράς δεν οδηγούσε πουθενά, έχω υποχρέωση
να του πω ότι κι εκείνος δεν οδηγεί πουθενά. Έχει ανάπτυξη, περιέχει αναπτυξιακό ίχνος αυτό το νοµοσχέδιο; Περιέχει κάτι για να
µπορέσει και η Ένωση Κεντρώων να ψηφίσει; Ένα κάτι, ένα µικρό
θετικό, και 1% να έβρισκα, έχω διάθεση να ψηφίζω.
Με παίρνουν οι δηµοσιογράφοι και µου λένε: «Θα µπορούσατε
µε τον ΣΥΡΙΖΑ να τα βρείτε;». Λέω ότι έχω αποστείλει εννιά σηµείων επιστολή στον κ. Τσίπρα και δεν έλαβα απάντηση. Και λέω
εις την Αίθουσα αυτή: Μην περιµένει κανείς να ψηφίσει η Ένωση
Κεντρώων αν δεν γίνουν αποδεκτά τα εννέα σηµεία, γιατί κάποιοι
δηµοσιογράφοι ανοήτως λένε ηλιθιότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώνετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Το λέω, δηλαδή, για να λυθεί πάσα παρεξήγηση. Εγώ ήρθα µε
διάθεση να ψηφίζω, αλλά και ο φτωχός λαός λιγάκι να ανακουφιστεί. Να ψηφίζω και να γίνω Κουβέλης ή Καρατζαφέρης ή ξέρω
εγώ, δεν προτίθεµαι. Για την Ένωση Κεντρώων θέλω –το ξαναλέω- από 3,5%, να την κάνω 13,5%.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, τον κ. Βασίλειο Λεβέντη.
Κύριε Μεϊµαράκη, θέλετε να προηγηθείτε ή να µιλήσει ο
Υπουργός;
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Να µιλήσει ο Υπουργός.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ας µιλήσει ο κ. Μεϊµαράκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Από τις αβρότητες
δεν µιλάει κανείς.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε εσείς.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από
τέσσερις µέρες διαδικασιών και συζητήσεων, πρώτα από όλα
εγώ έχω γίνει πιο σοφός για τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου,
τις οποίες παρακολουθούσα από άλλη θεσµική θέση, και νοµίζω
ότι δόθηκε η δυνατότητα να εξηγηθούν πάρα πολλά πράγµατα
και να καταλάβουµε όλοι τι είναι αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι η συνολική φορολογική πρόταση
της Κυβέρνησης, δεν είναι το πρόγραµµά µας. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα από τα πολλά βήµατα που έχουµε να κάνουµε στον
δύσκολο δρόµο υλοποίησης µιας συµφωνίας.ε αυτήν την έννοια,
αυτό το νοµοσχέδιο έχει τα προαπαιτούµενα, έχει αυτές τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Σε πολλά σηµεία δε έχει νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά αυτά που ψηφίστηκαν το προηγούµενο
διάστηµα στη συµφωνία.
Από τη µεριά του Υπουργείου Οικονοµικών προσπαθήσαµε να
δώσουµε εξηγήσεις σε όλα τα ζητήµατα. Δώσαµε απαντήσεις σε
όλα τα θέµατα που µπήκαν. Κάναµε πάρα πολλές παρεµβάσεις.
Μοιράσαµε ενηµερωτικό υλικό. Μοιράσαµε και σήµερα ενηµερωτικό υλικό. Στις τοποθετήσεις µας απαντήσαµε ένα-ένα σε όλα
τα σηµεία, παρ’ ότι ακούγαµε τα ίδια επιχειρήµατα ξανά και ξανά
από τους ίδιους πολιτικούς χώρους.
Καταλαβαίνω ότι πιο µεγάλη σηµασία έχει τελικά να διατυπωθεί εδώ πέρα µία πρόταση, παρά το αν αυτή η πρόταση έχει
απαντηθεί ή όχι. Διότι πολλές φορές αυτό που επιδιώκει ο οµιλητής είναι ο εντυπωσιασµός και όχι η ουσία. Το καταλαβαίνω κι
αυτό ως πολιτικό παιχνίδι. Απλά µαθαίνουµε όλοι.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονοµικών προσπάθησε
να τεκµηριώσει και να αναδείξει όσο µπορούσε όλα τα ζητήµατα
που ακούστηκαν, ειδικότερα στα θέµατα της παραπληροφόρησης, για όλα αυτά για τις φοροκαταιγίδες, για τα διατηρητέα, για
τα οποία δεν αλλάζει τίποτα, για τις θυρίδες, για τις οποίες δεν
αλλάζει τίποτα, για τον ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
όπου το εξηγήσαµε πενήντα φορές πως ό,τι ίσχυε το 2014 ισχύει
και για το 2015, και για µια σειρά από άλλα στοιχεία.
Επίσης, για να µη δώσουµε άλλοθι σε κανέναν και για να µην
αφήσουµε να υπάρχει καµµία γκρίζα ζώνη στις κατηγορίες που
µας αποδόθηκαν για φοροδιαφυγή, για συγκάλυψη κ.λπ., αποσύραµε τη διάταξη για δυνατότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών να µπορούν να κάνουν εκπρόθεσµες ή αρχικές δηλώσεις,
όταν έχει βγει εντολή ελέγχου γι’ αυτές τις επιχειρήσεις.
Ήδη δέχθηκα στο κινητό µου διαµαρτυρίες από λογιστές και
επιχειρηµατίες, οι οποίοι είναι εγκλωβισµένοι σε αυτήν τη διαδικασία. Δηλαδή, έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, θέλουν για διάφορους λόγους να υποβάλουν δηλώσεις και δεν µπορούν να το
κάνουν. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι κάθε ελεγκτής σε µεγάλο
ελεγκτικό κέντρο ή σε µεγάλη εφορία στην Ελλάδα έχει εκατό
µε εκατόν είκοσι υποθέσεις χρεωµένες. Άρα, έχουµε πάρα πολλές περιπτώσεις που οι υποθέσεις καθυστερούν και χρόνια να
ξεκινήσουν και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισµένες.
Απάντησα µε ένα πανοµοιότυπο µήνυµα σε όλους: «Αυτοί που
έχουν την ευθύνη γι’ αυτήν την εξέλιξη είναι οι τάδε, τάδε, τάδε».
Θα τους στείλω και τα τηλέφωνά σας.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, γενικότερα τα πολιτικά ζητήµατα του
νοµοσχεδίου και σε αυτά που µπήκαν εδώ, µια άλλη διαπίστωσή
µου είναι ότι στο νοµοσχέδιο αυτό δεν τέθηκαν τα ζητήµατα είτε
της φορολογίας είτε τα ζητήµατα του νοµοσχεδίου, τέθηκαν τα
γενικότερα πολιτικά ζητήµατα.
Και η Αντιπολίτευση, µε µεγάλη µου έκπληξη, είδα ότι δεν κατάλαβε το γιατί έχασε τις εκλογές. Το πρόβληµα ήταν η λάθος
στρατηγική και τέσσερις µέρες τώρα είδα επανάληψη αυτής της
λάθος στρατηγικής.
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ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είστε και επικοινωνιολόγος.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δόθηκε η µάχη, επιλέγηκε το πεδίο εκεί που ήταν από την
αρχή χαµένο το παιχνίδι. Στα θέµατα φορολογίας, στα θέµατα
λαθρεµπορίου δεν έχει δυνατότητα να αντεπιτεθεί στην Κυβέρνηση και να διατυπώσει το διαφορετικό, διότι το χειρότερο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Kερδίζετε στο ψέµα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καταλαβαίνω τις διαφωνίες και την αγωνία, αλλά εγώ θα
ήθελα να διατυπώσετε τις απόψεις σας εδώ, στο Βήµα. Νοµίζω
ότι αυτή η µέθοδος διακοπής προσβάλλει εσάς, όχι εµένα. Εγώ
θα συνεχίζω. Δεν έχω πρόβληµα σε αυτό.
Λάθος πεδίο, λοιπόν, επιλέξατε, διότι αυτό το οποίο έχει καταλάβει πολύ καλά ο κόσµος είναι ότι η πολιτική Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ποταµιού –διότι στελέχη του στήριξαν τις
κυβερνήσεις και η πολιτική του είναι πολιτική που είναι ίδια µε τη
δική σας– οδήγησε τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση σε γενικό
επίπεδο και οδήγησε τα φορολογικά ζητήµατα εδώ που είµαστε.
Κι έρχεστε τώρα να κάνετε κριτική στην Κυβέρνηση για το
θέµα του ΕΝΦΙΑ, για το θέµα του ΦΠΑ, γι’ αυτά, στα οποία έχετε
κάνει µεταπτυχιακό και προσπαθείτε να κάνετε κριτική σ’ εµάς,
που πάµε να υλοποιήσουµε τη συµφωνία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς τώρα παίρνετε ντοκτορά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Βούλτεψη, καταλαβαίνω την αγωνία σας. Από εσάς
περιµένω να τεκµηριώσετε αυτά που έχετε πει σε κανάλι για µένα
και έχω πει ότι είναι ο τρόπος για να απαλλαγεί η Νέα Δηµοκρατία από µένα. Θα παραιτηθώ την άλλη µέρα. Δεν περιµένω να κάνετε το ίδιο εσείς. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, ησυχία.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Προεδρεύει κιόλας.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το ζήτηµα της πολιτικής και της
στρατηγικής, τα θέµατα φορολογικής πολιτικής τα γνωρίζει ο κόσµος. Γνωρίζει πώς φτάσαµε εδώ και είναι λάθος το πεδίο που
επιλέχθηκε από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κυρίως, για
να δοθεί η µάχη.
Για να θυµίσω, λοιπόν, στα γενικότερα θέµατα πολιτικής:
Υπάρχει µια καταγγελία προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν κάνουµε σωστά τα πράγµατα και, µάλιστα, όπως διατυπώθηκε σαν
κριτική, φέρνετε και θα φέρετε µέτρα γιατί δεν έχετε διαχειριστική ικανότητα. Αυτό θέλω να οµολογήσω ότι µε προβληµάτισε
και έχει δίκιο αυτός που το είπε. Εµείς δεν έχουµε τη διαχειριστική ικανότητα που επέδειξαν Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ όλα
αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα σε συγκεκριµένες χαριστικές φωτογραφικές τροπολογίες, µε τις οποίες χάριζαν εκατοντάδες εκατοµµύρια στη διαπλοκή που τους στήριζε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να τις καταργήσετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μην ανησυχείτε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να τις καταργήσετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Βορίδη, το άλλο το πάρτι τελείωσε. Το γλέντι τώρα
ξεκινάει, όµως, να ξέρετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ζούµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό να ξέρετε. Θα έλθει αυτό. Μην ανησυχείτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το δικό σου πάρτι, συνδικαλιστή!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μην ανησυχείτε. Όλα µε την ώρα τους θα γίνουν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ωριµάζουν.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κριτική που ακούµε, να θυµίσω
εγώ την τροπολογία µε αριθµό 1251/7-3-2014, που κατατέθηκε
στη Βουλή και ψηφίστηκε. Για τρίτη φορά κατατέθηκε στη Βουλή.
Προσπάθησαν σε δύο προηγούµενα νοµοσχέδια να την καταθέσουν, δεν το κατάφεραν. Προσπάθησαν στον ν. 4211/2013, προσπάθησαν στον ν. 4225/2014, δεν το κατάφεραν. Το πέτυχαν
στον ν. 1251.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και τι αλλάζει τώρα σε αυτό;
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ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ξέρετε τι αποτέλεσµα είχε; Όχι ισοδύναµο για τον ΦΠΑ
στην εκπαίδευση θα βρίσκαµε, αλλά και κάτι παραπάνω.
Και επειδή µπορεί να µην πιστεύετε ούτε το «LEFT» ούτε την
«ΑΥΓΗ» ούτε άλλες εφηµερίδες, θα δώσω για τα Πρακτικά την
εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 23-3-2014, που εξηγεί ακριβώς
πώς έγινε το παιχνίδι και το τι ακριβώς έγινε, για να σταµατήσουν
κάποιοι να λένε και να κατηγορούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσύ τώρα έγινες όψιµος του «LEFT».
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εξηγεί µε σαφήνεια το πώς αυτή η ιστορία ξεκίνησε και
ενέχονται στελέχη και των τριών κοµµάτων.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Από το πάνω από 1 εκατοµµύριο ποιος
ωφελήθηκε; Δώστε ονόµατα!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας πω, κυρία Βούλτεψη, µην αγχώνεστε. Είναι η τροπολογία για τις τριγωνικές συναλλαγές, µε την οποία χαρίσατε
αρκετά ισοδύναµα ΦΠΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αφήστε τα τρίγωνα και τα τετράγωνα. Ονόµατα θέλουµε!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αν η Νέα Δηµοκρατία φέρει διάταξη για να καταργήσουµε
το φορολογικό απόρρητο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ περιµένω να κάνετε ερώτηση και να ζητήσετε από το Υπουργείο Οικονοµικών πόσες τέτοιες υποθέσεις µπήκαν στην τροπολογία
αυτή και πόσους φόρους έχασε το ελληνικό δηµόσιο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ονόµατα θέλουµε! Φέρτε τα!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κλείνω µε ένα τελευταίο. Νοµίζω ότι στο θέµα της λίστας
Λαγκάρντ ακούστηκαν πάρα πολλά και ειπώθηκαν πάρα πολλά
ζητήµατα.
Εγώ, λοιπόν, θα πω ότι άκουσα πολλές τοποθετήσεις. Και ενώ
προκάλεσα τους οµιλητές και από τα δύο κόµµατα να τοποθετηθούν για το τι έγινε το 2010, το 2011, το 2012, όταν η Λίστα Λαγκάρντ ήταν επίσηµα στην Ελλάδα, αλλά δεν είχε πάει στο ΣΔΟΕ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πόσους ελέγχους κάνατε φέτος; Πόσους
ελέγχους της λίστας Λαγκάρντ κάνατε φέτος;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καταλαβαίνω, κυρία Βούλτεψη, την προσπάθειά σας, αλλά
θα ακουστώ και θα τα πω.
Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες σας για το 2013 και το 2014, περιµένω, θα µιλήσουν στελέχη σας, να πουν τι έγινε αυτό το διάστηµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τα είχατε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πώς από δύο χιλιάδες εξήντα δύο ονόµατα χρεώσατε την
υπόθεση αυτή για όλα αυτά τα χρόνια σε τριακόσιους ελεγκτές;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Φέτος πόσα κάνατε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και µη µου κουνάτε εµένα το χέρι και µου λέτε για φέτος.
Εγώ τα κατέθεσα στη Βουλή. Δεν κάνατε εσείς ερώτηση γι’ αυτό
το θέµα. Εγώ τα κατέθεσα στη Βουλή στις προγραµµατικές δηλώσεις, διότι εµείς δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα. Τις ευθύνες
µας θα τις αναλάβουµε και θα το πάµε εκεί που πρέπει το
πράγµα.
Και µε την τροπολογία που ήρθε σήµερα εµείς αποδείξαµε ότι
δεν ξεχνάµε. Δεν ξεχνάµε και ξεκινάµε ένα µεγάλο επιχειρησιακό
σχέδιο και θα φθάσουµε αυτές τις υποθέσεις µέχρι το τέλος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Αλεξιάδη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βαγγέλης
Μεϊµαράκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πόσο χρόνο θέλετε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Πρόεδρε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον
κύριο Πρωθυπουργό και θεωρώ υποχρέωσή µου να απαντήσω,
γιατί θέλει περίσσιο θράσος να απευθύνεσαι µε τέτοιες εκφράσεις και αντί να µιλάς επί του νοµοσχεδίου, να µας εγκαλείς –την
Αντιπολίτευση στο σύνολό της, θα έλεγα- για διαφορετικά ζητήµατα.
Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι περιπλανήθηκε στην οµιλία του από
την ενηµέρωση που ήθελε να µας κάνει για το τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν έγιναν µόνο αυτά, µάθαµε ότι έγιναν και
άλλα στη Σύνοδο Κορυφής. Παραδείγµατος χάριν, είδαµε ότι ζήτησε και τη βοήθεια των επιτρόπων και των αρχηγών, για να ψηφίσει η Αντιπολίτευση τα µέτρα. Μήπως ξεχνάει κανείς ότι ο κ.
Μοσκοβισί προχθές έκανε παρέµβαση και σύσταση στην Αντιπολίτευση να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο;
Αυτό δεν σας ενόχλησε εσάς, κύριοι συνάδελφοι, που είστε
πολύ ευαίσθητοι, όταν γίνονται τέτοιες παρεµβάσεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν µαθαίνουν γαλλικά… (Δεν
ακούστηκε).
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όµως, µαθαίνω κιόλας ότι χθες στη συζήτηση µε την κ. Μέρκελ, της είπε ότι η Αντιπολίτευση δεν θα το
ψηφίσει, το αδελφό κόµµα δεν θα το ψηφίσει.
Αλήθεια, αναρωτιέται εάν το αδελφό κόµµα στα άλλα Κοινοβούλια ψήφισε τη συµφωνία την οποία εµείς ψηφίσαµε εδώ στο
ελληνικό Κοινοβούλιο, την οποία αυτός εισήγαγε;
Ταυτόχρονα να πω ότι φτάσατε στο σηµείο τελικά να φωνάζετε, σαν το παιδάκι που φωνάζει τη µαµά του, για να µας κάνει
ντα! Να µας πει η κ. Μέρκελ να το ψηφίσουµε; Εσείς ο αντιµερκελιστής! Εσείς, εκείνος ο οποίος υβρίζατε όλη την Ευρώπη,
όλους τους ξένους, να τους βάλετε τώρα να µας µαλώσουν; Ε,
λοιπόν, πάει πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μην κουράζεστε! Μην κουράζεστε! Εµείς δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς ό,τι είναι προς όφελος της χώρας το στηρίζουµε. Σε ό,τι,
όµως, είναι φόρος, περικοπές, υφεσιακό, θα µας βρίσκετε απέναντι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουµε εν λευκώ εξουσιοδότηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε, να λέτε ότι αυτήν τη στιγµή η Αντιπολίτευση οφείλει να ψηφίσει, διότι ο λαός ενέκρινε διά της
ψήφου του τη συµφωνία.
Μα, εµείς αυτό σας λέγαµε προεκλογικά.
Πρώτον, σας είπαµε γιατί κάνατε τις εκλογές και µάλιστα, τόσο
γρήγορα που ο λαός δεν κατάλαβε τι είχατε ψηφίσει. Μας απαντήσατε ότι σε είκοσι ηµέρες έγιναν και οι εκλογές του 2012 και
σε είκοσι ηµέρες έγιναν και τον Γενάρη του 2015.
Για να απαντήσουµε, λοιπόν, και σε αυτό και να τελειώνει το
παραµύθι: Στις εκλογές του 2012, που έγιναν σε είκοσι ηµέρες,
είχαµε ήδη ψηφίσει µνηµόνιο, είχε συζητηθεί έναν χρόνο και ο
λαός γνώριζε την πολιτική, την οποία θα ακολουθούσαµε και θα
έλεγα ότι εµείς τότε πήραµε την πλειοψηφία να υλοποιήσουµε
εκείνη την πολιτική.
Οι εκλογές του Γενάρη του 2015 έγιναν σε είκοσι ηµέρες, διότι
η Βουλή δεν έβγαλε Πρόεδρο. Και πάλι τα κόµµατα γνώριζαν πού
θα πάµε.
Στις εκλογές που έγιναν τώρα και οι οποίες έγιναν σε είκοσι
ηµέρες κανείς δεν γνώριζε πού πάµε. Γιατί; Γιατί στις 10 Αυγούστου µάς είπατε ότι µπορούµε να φύγουµε, ότι µπορεί να κλείσει
η Βουλή. Η Πρόεδρος τότε έκλεισε τη Βουλή. Μήπως ξεχνάτε
ότι της ζητήσατε να ανοίξει η Βουλή; Και µας λέγατε ότι η συµφωνία θα έλθει µετά τις 20 Αυγούστου.
Εµείς σας ρωτήσαµε και µέσα στη Βουλή: «Πότε σκοπεύετε
να φέρετε τη συµφωνία και τι προτίθεστε να κάνετε;». Η απάντηση ήταν ότι η συµφωνία θα έλθει περί τα τέλη Αυγούστου.
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Εκτάκτως, στις 13 Αυγούστου ανοίξατε τη Βουλή και στις 14 Αυγούστου ζητήσατε να ψηφίσουµε τη συµφωνία και αµέσως προκηρύξατε τις εκλογές, για να µην προλάβει ο ελληνικός λαός να
ενηµερωθεί για το τι ακριβώς είχατε συµφωνήσει και τι είχατε
ψηφίσει.
Και εάν τολµούσατε, ας µην κάνατε τις εκλογές τότε. Ας µην
είχατε µεταθέσει τις πληρωµές των φόρων για Οκτώβριο, Νοέµβριο, Δεκέµβριο και ας τις κάνατε τον Οκτώβριο ή τον Νοέµβριο,
όπως υπολογίζατε, για να δούµε πώς θα ψήφιζε ο ελληνικός
λαός. Γιατί τώρα υφαρπάξατε την ψήφο του λαού και εµείς αυτό
δεν θα σας το συγχωρήσουµε ποτέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα το λέµε συνεχώς, ώστε να το γνωρίζουν και να ξέρουν και
τι ακριβώς ψηφίσατε.
Και επειδή σας άκουσα τώρα, κύριε Υπουργέ, να µας λέτε για
τους φόρους και για τις λίστες και για όλα τα σχετικά, κατ’
αρχάς, να σας πω ότι οι φόροι, τους οποίους εµείς εισπράξαµε
το 2014 ξαναγύρισαν στην αγορά, γιατί πληρώσαµε τις οφειλές
του δηµοσίου προς τους ιδιώτες, ενώ εσείς θα τους πάρετε και
φεύγουν από την αγορά. Γι’ αυτό και προκαλείτε µεγαλύτερη
ύφεση.
Κατά δεύτερον, το 2014 είχαµε αρχίσει να έχουµε ανάπτυξη,
είχε αρχίσει να µειώνεται η ανεργία. Εσείς τώρα έχετε ελλείµµατα.
Πώς µπορείτε να συγκρίνετε αυτές τις δύο περιόδους και να
εγκαλείτε εµάς για οποιαδήποτε φορολογία, τη στιγµή κατά την
οποία εµείς προσπαθήσαµε να επιστρέψουµε αυτούς τους φόρους, λόγω των χρεών που είχε δηµιουργήσει το ελληνικό δηµόσιο;
Ταυτόχρονα, πρέπει να θυµίσω ότι, όταν τον Αύγουστο του
2015 µας ζητήσατε ψήφο, µας είπατε ότι θα ψηφίσουµε το µνηµόνιο και ότι τα µέτρα εσείς θα τα φέρετε µε πρόσηµο κοινωνικό
και πρόσηµο θετικό και πρόσηµο αναπτυξιακό. Αναγνωρίζετε
πουθενά τίποτα απ’ αυτά τα τρία σε αυτά τα οποία φέρατε; Τίποτα.
Και βλέπω, µε συγχωρείτε, και εσάς και τον κύριο Πρωθυπουργό, ακριβώς επειδή δεν θέλετε να συζητάµε γι’ αυτά, να µας
λέτε για άλλα. Να µας λέτε για τα «πόθεν έσχες» και τις απαντήσεις. Να µας λέτε για τη λίστα Λαγκάρντ. Να µας λέτε για όλα τα
άλλα, εκτός από αυτά που φέρατε σήµερα να νοµοθετήσετε.
Εµείς, παρ’ ότι πιστεύουµε ότι πρέπει να µιλάµε για τα µέτρα
σήµερα και µόνο για τα µέτρα, για να τα καταλάβει ο ελληνικός
λαός, δεν θα αφήσουµε αναπάντητα αυτά που είπατε. Γιατί κατάλαβα ότι ο κ. Τσίπρας έγινε δικαστής! Εξέδωσε και απόφαση!
Ούτε λίγο ούτε πολύ, µας είπε ότι όλοι είναι αθώοι! Από πού κι
ως πού; Πού το ξέρει; Πού το κατάλαβε; Πώς ενηµερώθηκε και
εµάς δεν µας ενηµερώνει κανείς;
Είδε αυτός πού είναι αυτά που λείπουν από τα «πόθεν έσχες»;
Και αν τα είδε, πώς εξέδωσε απόφαση; Δεν πρέπει αυτά θεσµικά
να κινηθούν; Μήπως είχε δει τι είχε γίνει και στη λίστα Λαγκάρντ
και είχε στείλει την τελευταία εβδοµάδα τρεις εισαγγελείς και
βγήκε να µας πει «µην τολµήσει κανείς να σταµατήσει την
έρευνα»; Γιατί; Γιατί αυτός ήταν ο εισαγγελέας, αυτός ήταν ο
πρόεδρος, αυτός ήταν η δικαιοσύνη;
Εµείς πιστεύουµε σε µία δικαιοσύνη ανεξάρτητη, µε έντιµους
δικαστές. Αυτοί οι έντιµοι δικαστές θα βγάλουν τις αποφάσεις.
Όχι η Κυβέρνηση, όχι η εκτελεστική εξουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά, λοιπόν, που ξέρετε, αφήστε τα. Δεν πρόκειται να µας
τροµοκρατήσετε ούτε πρόκειται να τα βάλετε όλα σ’ ένα τσουβάλι και να πάτε να τα ισοσταθµίσετε και να τα συµψηφίσετε.
Συµψηφισµοί από εµάς δεν υπάρχουν. Όποιος έχει κάνει τη
ζηµιά, όποιος έχει βάλει το δάκτυλο στο µέλι, να βγουν όλα στα
φως και να τιµωρηθεί, ανεξαρτήτως από το σε ποια παράταξη
µπορεί να ανήκει. Η Νέα Δηµοκρατία έχει καθαρό πρόσωπο και
δεν φοβάται καθόλου την οποιαδήποτε έρευνα και αν γίνει την
οποιαδήποτε στιγµή! Μην προσπαθείτε, λοιπόν, εσείς –δήθεν- να
µας τροµάξετε και να παίζετε µε αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ταυτόχρονα να σας πω ότι στο πολυνοµοσχέδιο, για το
οποίο δεν απαντήσατε καθόλου, εσείς συγκρούεστε µε την
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πρώτη κυβέρνηση. Η δεύτερη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µετά τις εκλογές συγκρούεται µε την πρώτη κυβέρνηση. Πού; Στις διατάξεις
που έχετε για τις εκατό δόσεις. Άλλα είχατε ψηφίσει τότε και πανηγυρίζατε και άλλα έχετε τώρα. Το ίδιο και στη σύνταξη για
τους υπερήλικες ανασφάλιστους. Άλλα είχατε ψηφίσει και άλλα
ψηφίζετε τώρα.
Και ερωτώ: Πώς θα ψηφίσετε, κύριοι της Κυβέρνησης, αντίθετα από αυτά που είχατε ψηφίσει πριν από λίγους µήνες; Αφήστε που έκανε ένα τσακ το αυτί µου, όταν είπε ο κ. Τσίπρας –ή
δεν το κατάλαβα- «Εµείς τώρα πια θα κυβερνήσουµε. Γιατί προηγουµένως δεν κυβερνούσαµε». Δεν κυβερνούσατε προηγουµένως; Τι κάνατε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Διαπραγµατευόµασταν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Μόνο διαπραγµάτευση; Γι’ αυτό ο τόπος
πήγαινε, πήγαινε…
Η διαπραγµάτευση έγινε µε ώρες, όχι µε µήνες. Η διακυβέρνηση ήταν µε µήνες, δεν ήταν µε ώρες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ πιστεύω πραγµατικά, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να µας εξηγήσει την αλλαγή στάσης της, όχι η Αντιπολίτευση τη δική της.
Η Αντιπολίτευση ήταν, είναι και παραµένει ξεκάθαρη. Η Κυβέρνηση πρέπει να πει στον ελληνικό λαό γιατί έλεγε ψέµατα προεκλογικά. Πρέπει να ξαναθυµηθείτε ποια διλήµµατα βάλατε
προεκλογικά. Ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε τη συµφωνία.
Εν τέλει, να σας πω ότι δεν λύνονται οι περικοπές στις συντάξεις και οι φόροι µε το να µας µιλάτε εδώ για το παραθαλάσσιο
µέτωπο στο Κερατσίνι. Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ελάτε να το φέρουµε το θέµα, να το συζητήσουµε διαφορετικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επίσης, ξέρετε, δεν έχει καµµία σχέση αυτό µε τον νόµο για
τα ΜΜΕ, που κάθε µέρα το ψελλίζετε. Εδώ και επτά µήνες το
λέτε. Σας είπαµε, φέρτε το. Στο κάτω-κάτω τι φοβόσαστε για να
το φέρετε; Γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει «εγώ δεν
µίλησα µε κανέναν, εγώ δεν έχω πάρει κανέναν». Ξέρει ποιους
παίρνουν οι Υπουργοί του; Ξέρει µε ποιους µιλάνε οι σύµβουλοί
του;
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί και εγώ δεν έχω πάρει κανέναν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έτσι θα πάµε τώρα; Αυτός θα είναι ο διάλογος που θέλετε
µέσα στο Κοινοβούλιο; Αν αυτός είναι ο διάλογος που θέλετε,
εγώ είµαι εδώ και µπορούµε να τον κάνουµε. Να το συζητήσουµε.
Τέλος, κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα
µε το οποίο η Νέα Δηµοκρατία δεν ασχολήθηκε, µε αυτήν την
απίθανη, αφελή έως και επικίνδυνη επιστολή για τα Σκόπια.
Για µας δεν υπάρχει η επιστολή. Δηλαδή τι µας έστειλε τώρα
ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών; Να διαπραγµατευθούµε µεταξύ µας τα κόµµατα; Έτσι κάνατε και στη διαπραγµάτευση που
είχατε; Διαπραγµατευόσασταν µε τους ΑΝΕΛ και µε το Υπουργικό Συµβούλιο τι θα περάσετε και τελικά φθάσαµε µετά από
µήνες να φέρετε µία πολύ δύσκολη και επώδυνη συµφωνία.
Για να ξεκαθαρίσουµε το θέµα, για εµάς ισχύει η οµόφωνη
απόφαση της Βουλής µε την οποία παρουσιαστήκαµε στο Βουκουρέστι. Δεν κάνετε βήµα από εκεί! Μην τολµήσετε να το σκεφθείτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι επικίνδυνα παιγνίδια, όπως είναι επικίνδυνο παιγνίδι η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων µε την Τουρκία. Αυτό δεν περνάει
µε τίποτα! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Τα ζητήµατα αυτά τα
έχουµε λύσει, τα έχουµε συζητήσει. Βγάλτε τα από τον διάλογο
του πολυνοµοσχεδίου.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μπράβο, µπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μεϊµαράκη.
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Τον λόγο έχει ζητήσει για πέντε λεπτά ο Υπουργός κ. Πάνος
Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πάρα πολλά αυτές τις ηµέρες στη Βουλή, αλλά πολύ λίγα
αφορούσαν το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Και νοµίζω ότι
αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Ποτέ άλλοτε δεν είχαµε δει µια παρόµοια εικόνα σαν κι αυτή
που είδαµε πριν από λίγο: µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έχει
κρίση προσανατολισµού. Ειλικρινά, πρέπει να αποφασίσετε, τελικά, ποιο είναι το µήνυµα που στέλνετε, πρώτα απ’ όλα στους
δικούς σας ανθρώπους.
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Η Αντιπολίτευση είναι το πρόβληµα; Φέρτε νοµοσχέδιο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας παρακαλώ, θα µε αφήσετε; Δεν σας
τιµά αυτό.
Είναι απορίας άξιο πώς δύο µεγάλα κόµµατα, που µετά τη Μεταπολίτευση το ένα συµπλήρωνε το άλλο –το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία-έπαθαν τόσο µεγάλη ζηµιά και δεν υπάρχει µια λέξη
αυτοκριτικής.
Καλά, δεν αναρωτιέστε πώς τελικά, µετά από τόσα χρόνια, µε
τέτοιες δυνάµεις που σας στήριζαν, φθάσατε να είστε αυτήν τη
στιγµή στη Αντιπολίτευση;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δηµοκρατία έχουµε. Έγιναν
εκλογές. Αλλάζουν οι ρόλοι. Αφήστε την αλαζονεία!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Επιτρέψτε µου. Εµένα, κυρία Βούλτεψη,
ξέρετε τι µου θυµίζετε; Αυτόν ή αυτή που έχει πάθει ερωτική απογοήτευση.
Μας λέγατε πριν από τις εκλογές «Ψηφίστε κάτι να σωθεί η
χώρα» και τώρα έρχεστε και αλλάζετε ό,τι υποστηρίζατε πριν από
τις εκλογές.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποτέ δεν το είπαµε αυτό!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό δεν είναι
πραγµατικά µια κρίση ταυτότητας, τότε τι είναι;
Κυρίως, όµως, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Άκουσα και
τον πρώην Υπουργό Εργασίας εχθές να χύνει πραγµατικά κροκοδείλια δάκρυα. Ποιος µιλά; Αυτοί που µε βίαιο τρόπο κατέβασαν τα 751 στα 586; Αυτοί που έθεσαν το θέµα των οµαδικών
απολύσεων; Αυτοί που καταλήστεψαν τα ασφαλιστικά ταµεία;
Αυτοί οι οποίοι διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και κάτι άλλο, κύριε Μεϊµαράκη. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν
µπορείτε να καταλάβετε τον Πρωθυπουργό, όταν µιλά για τη
Δραπετσώνα και το Κερατσίνι. Είναι απολύτως κατανοητό.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι κεραίες σας δεν φθάνουν µέχρι εκεί. Το κατανοώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Φθάνουν οι δικές σου;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το κατανοώ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν
ειλικρινές από τη µεριά σας και αρκετά αποκαλυπτικό για το κοινωνικό πρόσηµο του χώρου σας.
Διότι να ξέρετε ότι σε αυτόν τον κόσµο δεν υπάρχουν µονόδροµοι, υπάρχουν συµφέροντα που τα εκφράζουν συγκεκριµένες πολιτικές. Κι εµείς είµαστε ταγµένοι µε τον κόσµο της
εργασίας. Εσείς είναι γνωστό ποιους εξυπηρετείτε και από πού
προέρχεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ανεβάστε τον µισθό!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κόψε τη σύνταξη! Πάει αυτό το «ποίηµα». Είναι παλιό! Last year!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λοντος και Ενέργειας): Θα προτιµούσα όλα αυτά τα χαµόγελα
και τις παρεµβολές να τις έβλεπα σε µια προσπάθεια –έστω- να
καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν το έχετε κάνει µέχρι
τώρα.
Εµείς γνωρίζουµε κάτω από ποιες συνθήκες οδηγηθήκαµε σε
αυτή τη συµφωνία και το είπαµε στον ελληνικό λαό. Και αυτή
είναι η µεγάλη µας διαφορά: ότι εµείς πριν υπογράψουµε τη συγκεκριµένη συµφωνία, την παρουσιάσαµε στον κόσµο και είχαµε
το δηµοκρατικό σθένος να τον καλέσουµε να µας κρίνει. Εσείς
κρυφτήκατε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι λες τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υποφέρατε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Διακόπτετε συνέχεια και µου χαλάτε τον
ειρµό. Θα τελειώσω κι έτσι θα απαλλαγείτε κι εσείς από το να µε
ακούτε. Αφήστε µε λίγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφού συµφωνεί ο κόσµος, τι θέλετε την
ψήφο µας; Ψηφίστε µόνοι σας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εµείς γνωρίζουµε ότι αυτός ο δρόµος
που επιλέξαµε είναι δύσκολος. Δεν είναι ο δρόµος της φυγής.
Είναι ο δρόµος της πάλης και αυτή η πάλη θα έχει αποτελέσµατα
όσο θα µας δείχνει εµπιστοσύνη ο κόσµος.
Γνωρίζουµε ότι είναι µια πορεία µε αντιφάσεις, αλλά ποτέ δεν
θα πάψουµε να εµπνεόµαστε από τις µεγάλες αξίες της Αριστεράς,…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…από τα ιδανικά της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και
της προστασίας των συµφερόντων του κόσµου της εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Πάνο Σκουρλέτη.
Ο διάλογος, βέβαια, είναι λίγο ζωηρός, αλλά αυτό δεν είναι
αναγκαστικά κακό.
Θα ήθελα να ενηµερώσω πώς έχει η κατάσταση από εδώ και
πέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ώρα είναι περίπου 22.30’.
Έχουµε εγγεγραµµένους να µιλήσουν είκοσι έξι οµιλητές και δύο
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και έχουµε και την ονοµαστική
ψηφοφορία.
Ζητώ τη συναίνεση του Σώµατος να ολοκληρωθεί η συζήτηση
στις 12 τα µεσάνυχτα ανεξαρτήτως πού έχει φτάσει ο κατάλογος, και να αρχίσουµε τότε την ονοµαστική ψηφοφορία.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ορθόν!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ορθόν! Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εγκρίνεται.
Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος από τη Χρυσή Αυγή.
Κύριε Γρέγο, µισό λεπτό, σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Μάλιστα, να ολοκληρωθεί η αποχώρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ να κάνουµε ησυχία! Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την Αίθουσα, µπορούν να το κάνουν όσο γίνεται
πιο γρήγορα, για να µην καθυστερούµε τη διαδικασία. Είναι σε
βάρος του αριθµού των οµιλητών.
Κύριε Γρέγο, µην αρχίζετε ακόµα. Πρέπει να υπάρξει η πρέπουσα ατµόσφαιρα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Περιµένω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Γίνεται ησυχία στην
Αίθουσα. Νοµίζω ότι τώρα µπορείτε να αρχίσετε, κύριε Γρέγο.
Έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, επειδή µου δίνεται ο λόγος για πρώτη
φορά σ’ αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, να ευχαριστήσω και
από το Βήµα της Βουλής τους Έλληνες πατριώτες που και πάλι,
παρά τον ανηλεή πόλεµο, µας ανέδειξαν και πάλι τρίτη πολιτική
δύναµη και επίσης, µε την εξουσιοδότηση που µου δίνουν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, να επιστρέψω µε κάθε επισηµότητα
από Βήµατος τις ύβρεις και τις προσβολές εναντίον µας σε
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όσους µάς έχουν χαρακτηρίσει «εγκληµατική οργάνωση», «φασίστες», «µόρφωµα» και άλλα φαιδρά. Ούτως ή άλλως, το χαστούκι που δέχθηκαν για άλλη µια φορά όλοι αυτοί ήταν ακόµη
πιο ισχυρό και έχουµε και συνέχεια.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει και µε αυτό το νοµοσχέδιο την τακτική
του ψεύδους, της πολιτικής απάτης, αλλά και της οικονοµικής
εξόντωσης της µεσαίας κοινωνικής τάξης. Ο Πρωθυπουργός και
εκφραστής της µειοψηφίας και εκλεκτός της Μέρκελ και του
Σόιµπλε είχε προαναγγείλει και είχε συνυπογράψει µε Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ τα µέτρα που θα ψηφισθούν σήµερα. Εξαπάτησε και πρόδωσε πρώτα απ’ όλα τους ψηφοφόρους του.
Ας θυµηθούµε, όµως, µερικά από τα ψέµατα της Κυβέρνησης:
Ψέµα πρώτο. Η Κυβέρνηση θα κρατήσει τέσσερα χρόνια. Η
Κυβέρνηση θα κρατήσει όσο πουν οι τοκογλύφοι, ο επικεφαλής
της Task Force, οι γνωστοί κύκλοι, σίγουρα πάντως όχι τέσσερα
χρόνια.
Ψέµα δεύτερο. Μιλάτε για ανάπτυξη -όσο την είχε φέρει ο κ.
Σαµαράς- χωρίς πρόγραµµα, χωρίς σχέδιο, αόριστα και θολά.
Καταθέτω και στη Γραµµατεία δύο επιστολές. Είναι από την
Ένωση Ποντιακής Νεολαίας του Νοµού Αττικής και από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζουµε. Ψέµα τρίτο. Μιλάτε για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και της διαπλοκής. Ως γνωστόν, το βαθύ ΠΑΣΟΚ βρίσκεται µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
εµπλέκονται σε σκάνδαλα, όπως ξέρετε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βουτηγµένος στη διαφθορά και στη διαπλοκή και χρεώνεται, επίσης,
τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, αφού καµµία από τις γνωστές υποθέσεις δεν οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.
Θα τολµούσατε, αλήθεια, να οδηγήσετε στη δικαιοσύνη κάποιους µεγαλοκαναλάρχες και µεγαλοεργολάβους, όπως τον Μπόµπολα, για παράδειγµα; Θα έπαιρνε τηλέφωνο ο κ. Μπόµπολας ή
ο όποιος Μπόµπολας τον αρµόδιο Υπουργό και θα του έλεγε
«κάτσε εκεί που είσαι, γιατί αύριο δεν θα είσαι Υπουργός». Τα ξέρουµε αυτά, είναι γνωστά.
Ψέµα τέταρτον. Η διαγραφή του χρέους και το σκίσιµο των
µνηµονίων έγιναν –δήθεν- ελαφρύνσεις και προϊόντα ύποπτων
συµφωνιών µε τους δανειστές.
Ψέµα πέµπτο. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει ισχυρή λαϊκή εντολή. Ψέµα και πάλι. Έχει απέναντί του το µεγαλύτερο µέρος
του ελληνικού λαού. Μάλιστα, ειρωνεύτηκε όσους ψήφισαν «όχι»
µιλώντας για δηµοψηφίσµατα.
Ψέµα έκτο. Μας λέτε ότι δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος του
Grexit. Άλλα δηλώνουν, όµως, οι Ευρωπαίοι.
Ψέµα έβδοµο και πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάτε για κοινωνική συνοχή. Με τόσα εκατοµµύρια λαθροµετανάστες, πολλοί εκ των
οποίων, σύµφωνα µε πληροφορίες, είναι τζιχαντιστές και µάλιστα
µε πολλές σφαγές στο ενεργητικό τους, όχι κοινωνική συνοχή
δεν θα υπάρξει, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος ανεξέλεγκτων καταστάσεων.
Πρόσφατα, ένας ηγέτης των µουσουλµάνων δηµοσίευσε στο
Τwitter το εξής χαρακτηριστικό, προσέξτε: «Αδέρφια ήρθε η ώρα!
Ο Αλλάχ µάς υποσχέθηκε αυτήν τη γη και θα κρατήσει τον λόγο
του. Έρχεται η µέρα της εκδίκησης. Ας χυθεί επιτέλους αίµα
επάνω στα ευρωπαϊκά γουρούνια! Γινόµαστε όλο και πιο πολλοί,
όλο και πιο δυνατοί. Σε λίγο θα αρχίσουµε. Ο προφήτης και η ευλογία του Θεού να σας σκεπάζει. Θα είναι περήφανος για εµάς.».
Επίσης, σαν συνεπακόλουθο όλου αυτού, κινδυνεύει άµεσα και
το ασφαλιστικό σύστηµα και κυρίως η υγεία των πολιτών. Η Ελλάδα χρειάζεται και φράχτες και στρατό στα σύνορα και εφαρµογή των νόµων. Να σηµειώσουµε εδώ ότι τα εγκλήµατα που
διαπράττουν οι αλλοδαποί στη χώρα µας έχουν κυρίως ρατσιστικό κίνητρο. Εξάλλου το λέει και η θρησκεία τους. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο, θα πρέπει για τα εγκλήµατα των αλλοδαπών
να ισχύσει ο αντιρατσιστικός νόµος. Η επιβαρυντική διάταξη, δηλαδή, του αντιρατσιστικού νόµου.
Μπορείτε να ανοίξετε έναν ανθρωπιστικό διάδροµο να περνάνε πέντε, έξι άτοµα την ηµέρα, αφού γίνουν οι ανάλογες υγει-
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ονοµικές εξετάσεις, να οριστεί ο τόπος διαµονής, να ελεγχθεί το
ποινικό µητρώο, η νοµιµότητα των εγγράφων τους, να οριστεί το
πού θα δουλέψουν, να εξακριβωθεί εάν είναι πρόσφυγες, το πότε
θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, τα πλήρη στοιχεία και πάρα
πολλά ακόµα.
Αυτήν τη στιγµή ούτε τον αριθµό των µεταναστών γνωρίζουµε
ούτε τα πραγµατικά στοιχεία τους. Γνωρίζουµε, όµως, τις προθέσεις τους. Δεν ξέρουµε αν θα κάνετε κάποια κέντρα υποδοχής
στη Μύκονο, στην Κηφισιά ή στην Εκάλη, αλλά ο ελληνικός λαός
λέει «όχι» και αν τολµάτε κάντε ένα δηµοψήφισµα ακόµα και γι’
αυτό.
Για τα εθνικά θέµατα τοποθετήθηκε ο Αρχηγός της Χρυσής
Αυγής στην οµιλία του. Εµείς θα το δηλώσουµε και πάλι από Βήµατος ότι καµµιά ανοχή δεν πρέπει να δείξουµε στο κρατίδιο των
Σκοπίων. Το όνοµα της Μακεδονίας είναι αδιαπραγµάτευτο.
Ούτε το όνοµα ούτε το παράγωγο δεχόµαστε. Οτιδήποτε άλλο
είναι εθνική προδοσία. Η Τουρκία και η Αλβανία είναι κράτη εχθρικά. Ήταν, είναι και θα είναι. Καµµιά ανοχή στους τζιχαντιστές
που απειλούν την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και να πούµε εδώ ότι,
αν προσπαθήσετε να κάνετε συνδιαχείριση µε οποιονδήποτε
τρόπο στο Αιγαίο µε την Τουρκία, αυτό ισοδυναµεί µε εσχάτη
προδοσία.
Φυσικά, δεν θα τολµήσετε να ασκήσετε το νόµιµο δικαίωµά
µας για τη θέσπιση της ΑΟΖ.
Να υπενθυµίσω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι τα χωρικά ύδατα
της Ελλάδος είναι στα δώδεκα ναυτικά µίλια. Αντ’ αυτού περικόπτει τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 400 εκατοµµύρια ευρώ και
µειώνετε τους µισθούς των στρατιωτικών.
Δεν µας λέτε τι θα κάνετε µε το δηµογραφικό. Ο Ελληνισµός
πεθαίνει βιολογικά και το επιβεβαιώνουν αυτό όλες οι επιστηµονικές µελέτες. Μιλάτε για ανεργία και για εκατό χιλιάδες θέσεις
εργασίας τη στιγµή που οι άνεργοι ξεπερνούν τα δύο εκατοµµύρια ευρώ. Και το ποσοστό δεν είναι 25,8%, αλλά θα φτάσει το
2016 στο 31,5%.
Όσον αφορά τον δηµόσιο τοµέα, οι διεφθαρµένοι και οι επίορκοι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν είναι οι υπάλληλοι της καθαριότητας
και οι εναερίτες. Η διαφθορά -όπως ξέρετε- βρίσκεται στα ανώτατα κλιµάκια της δηµόσιας διοίκησης κι εκεί συνήθως υπερτερούν οι κοµµατικοί υπάλληλοι.
Και µια που το είπα αυτό, έβλεπα το πρωί στην ΕΡΤ κάποια
κυρία που εξύβριζε τη Χρυσή Αυγή, µια κυρία που την πληρώνει
ο Έλληνας φορολογούµενος -κι εµείς και οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής- κι έβριζε τη Χρυσή Αυγή. Να πω στην κυρία αυτή –
δεν θυµάµαι τώρα το όνοµά της, θα το βρω, όµως- ότι αυτό
αποτελεί και ποινικό αδίκηµα και πειθαρχικό παράπτωµα.
Και µια αυστηρή προειδοποίηση να απευθύνουµε στους δηµοσιογράφους: Να µη µας πιάνουν έτσι εύκολα στο στόµα τους,
γιατί ξέρουµε και ξέρει και ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο βρόµικος ρόλος τους.
Μιλήσαµε για «πόθεν έσχες». Ήµουν κι εγώ στην Επιτροπή
«πόθεν έσχες». Σε αυτήν την επιτροπή από το 2012 και µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν κάµερες, δεν τηρούνται πρακτικά. Ό,τι γίνεται σε αυτήν την επιτροπή µένει εκεί µέσα, δεν βγαίνει τίποτα
παραέξω, συνεπώς όταν σε αυτήν την επιτροπή µετέχουν το
πρώτο και το δεύτερο κόµµα, µπορούν κάλλιστα να συγκαλύψουν. Ας µην περιµένει ο ελληνικός λαός κάτι από την αρµόδια
Επιτροπή.
Τελευταία, θα αναφερθώ στους ναυτικούς, γιατί πραγµατικά
το έχω βιώσει κι εγώ προσωπικά. Ξέρετε, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν µπορείς ούτε τη σύνταξη να κόψεις ούτε να µειώσεις
τα χρόνια υπηρεσίας. Όταν αυτοί οι άνθρωποι λείπουν από τα
σπίτια τους για οκτώ και δέκα µήνες και όταν δεν βρίσκονται
κοντά στην οικογένειά τους, όταν γεννιέται το παιδί τους ή όταν
πεθαίνουν οι γονείς τους, να πείτε στον κ. Σόιµπλε και στην κ.
Μέρκελ ότι δεν µπορούµε να κόψουµε εδώ συντάξεις και να αυξήσουµε τα όρια ηλικίας. Η Χρυσή Αυγή έχει τη λαϊκή στήριξη.
Έχει ριζώσει στην καρδιά των Ελλήνων και θα είναι δίπλα στον
δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό είτε το θέλετε είτε όχι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γρέγο από τη Χρυσή Αυγή.
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Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου από
τη Νέα Δηµοκρατία για έξι λεπτά.
Θα παρακαλέσω να σεβόµαστε τον χρόνο, για να µιλήσουν
όσο γίνεται περισσότεροι οµιλητές µέχρι τις 12 τα µεσάνυχτα,
όπως έχουµε συµφωνήσει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγµατι έχει πολύ ενδιαφέρον η
αποψινή καταληκτική, εν όψει της ψήφισης του πολυνοµοσχεδίου, συζήτηση στην Ολοµέλεια της Εθνικής µας Αντιπροσωπείας.
Ιδιαίτερα, θέλω να πω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού και
η τοποθέτησή του σε όλα τα ζητήµατα τα οποία διαπραγµατεύτηκε, είχε πάρα πολύ µεγάλη σηµασία, όσον αφορά στο να κατανοήσουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τώρα
καταλαβαίνουν ότι πραγµατικά κυβερνούν. Η διακυβέρνηση ξεκίνησε και αυτό το πρώτο πολυνοµοσχέδιο είναι πραγµατικά
πρώτη και σκληρή µεγάλη δοκιµασία για τον κ. Τσίπρα και τον κ.
Καµµένο. Κάνοντας κι έναν απολογισµό αυτής της εβδοµάδος,
όπου µέσω των επιτροπών και τώρα στην Ολοµέλεια συζητείται
αυτό το πολυνοµοσχέδιο, θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά να αναφερθεί σε αυτό πολύ ελάχιστα.
Θεωρείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, πως είναι τυχαίο; Θεωρείτε
πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε σχεδόν να µη µιλήσει καθόλου
για το πολυνοµοσχέδιο και να αποπροσανατολίσει, να κάνει έναν
επικοινωνιακό πολιτικό αντιπερισπασµό αναφερόµενος, εστιάζοντας στην πολιτική του εισήγηση προς την Εθνική Αντιπροσωπεία σε άλλα ζητήµατα σηµαντικά µεν, καµµία σχέση όµως
έχοντα µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο; Γιατί επέλεξε αυτήν
την τακτική ο κύριος Πρωθυπουργός;
Θεωρώ, διότι κι εκείνος το αντιλαµβάνεται, ότι τώρα ξεκινάει
να κυβερνά, αντιλαµβάνεται ότι είναι απέναντι στα δικά του λεγόµενα και καταλαβαίνει ότι ο λόγος του είναι απέναντι στον δικό
του λόγο, του προηγούµενου χρονικού διαστήµατος διακυβέρνησης. Όσο κι αν θέλει κανείς να εξωραΐσει µε όχηµα την πραγµατική ανάγκη της χώρας, όσο κι αν θέλει κανείς να αγιοποιήσει
µε όχηµα ή µε άλλοθι την υπαρκτή οικονοµική κρίση κι όσο κι αν
θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός να πει ότι ήταν αναγκαία αυτή η
συµφωνία -αν δεν θέλει να τη λέει µνηµόνιο, είναι βέβαια ένα µνηµόνιο-, είναι µια συµφωνία, η οποία κατά την άποψή µας δεν ήταν
απαραίτητη, δεν χρειαζόταν, αν είχε λειτουργήσει διαφορετικά
αµέσως ο κύριος Πρωθυπουργός στην προηγούµενη διακυβέρνηση των επτάµισι µηνών.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι ο κ. Τσίπρας επέλεξε να µην ασχοληθεί, για παράδειγµα, µε το γεγονός ότι, ενώ η προηγούµενη δική
του κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, εψήφισε διατάξεις για τις
οποίες ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό -παραδείγµατος χάριν,
εψηφίσθη από τους υπερήλικες ανασφάλιστους, από τους οµογενείς, από τους δικηγόρους, από τους ναυτικούς, από τους µηχανικούς, διότι είχε φέρει διατάξεις, οι οποίες υποτίθεται ότι θα
ευνοούσαν το καθεστώς αυτών των κοινωνικών οµάδων-, αµέσως
µετά τις εκλογές θεώρησε καλό να ξεψηφίσει αυτά τα οποία η
δική του Κυβέρνηση, ο ίδιος Πρωθυπουργός µε τον ίδιο εταίρο
στη συγκυβέρνηση είχε ψηφίσει.
Αν αυτό λέγεται πολιτική εντιµότητα, αν αυτό λέγεται «µένω
σταθερός στις απόψεις µου», πείτε µου, αγαπητοί συνάδελφοι
όλων των πτερύγων, αν αυτό συνιστά δείγµα πολιτικής ηθικής.
Προφανώς και όχι. Γι’ αυτό και δεν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια ο κύριος Πρωθυπουργός, µε αφορµή το πολυνοµοσχέδιο στο οποίο δεν µπήκε στην ουσία του για τη διαφθορά, µίλησε για την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής
και για το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς για µια ακόµη φορά.
Εγώ έχω να θέσω ένα ερώτηµα προς την Κυβέρνηση και να το
µεταφέρει στον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος κατά τη γνώµη
µου -αν και αντιλαµβάνοµαι ότι είχε το ταξίδι του και καταλαβαίνω την κούραση από την κυβερνητική δουλειά που τώρα ξεκίνησε για πρώτη φορά- έπρεπε να µείνει να ακούσει µέχρι
τέλους τη Βουλή. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, είναι η Βουλή για να
µιλούν οι Βουλευτές κυρίως και οι Υπουργοί να απαντούν στους
Βουλευτές και όχι το ανάποδο.
Θέλω, λοιπόν, να ρωτήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καµµένο που είναι ο κυβερνητικός του εταίρος: Τον κ. Νικολούδη
γιατί δεν τον έχουµε στην τωρινή διακυβέρνηση; Ο κ. Νικολούδης, κατά κοινή οµολογία, εθεωρήθη ότι έκανε έργο, έργο στέρεο, έργο σοβαρό, έργο µεθοδικό. Και το ερώτηµα που τίθεται
είναι: Γιατί ο κ. Νικολούδης δεν βρίσκεται στην Κυβέρνηση; Περιµένουµε απάντηση.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι: Πιστός ή όχι είναι ο Πρωθυπουργός στον λόγο του; Είπε ότι µέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίασης θα µας έχει πει τι θα συµβεί µε το 23% στην εκπαίδευση. Δεν
µας απάντησε. Μας είπε άλλα. Περί άλλων εµίλησε ο κύριος
Πρωθυπουργός. Δικαίωµά του είναι η επιλογή του να µιλήσει
περί άλλων, αλλά για το κρίσιµο ζήτηµα το οποίο από σήµερα το
πρωί αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, για το πώς θα πληρώσουν τον ΦΠΑ τους, για το τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις, για το τι
θα κάνουν οι γονείς, για το πώς θα ταλαιπωρηθούν αυτές οι κοινωνικές οµάδες, σιγή ιχθύος επέλεξε να τηρήσει ο κύριος Πρωθυπουργός.
Το ερώτηµα που τίθεται και προς τους καθ’ ύλην αρµοδίους
Υπουργούς των Οικονοµικών, οι οποίοι είναι και οι επαΐοντες,
είναι: «Από πού θα καλυφθούν τα ισοδύναµα µέτρα τα οποία θα
απαιτηθούν για να καλυφθεί η τρύπα από το πάγωµα του 23%»,
για τα οποία δεν έχουµε απάντηση στη σηµερινή προθεσµία, δεν
µας είπαν. Πάλι θα καλυφθούν από τους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι είναι άδικο να επιτίθεσαι, επικαλούµενος την οικονοµική κρίση και την αναγκαιότητα εφαρµογής µιας συµφωνίας, σε υπερήλικες. Είναι άδικο να
επιτίθεσαι σε πολίτες οι οποίοι σε πίστεψαν και έκαναν τον προγραµµατισµό τους και πλήρωσαν τις εισφορές τους - αναφέροµαι στις προηγούµενες κοινωνικές οµάδες.
Επίσης, θέλω να πω ότι είναι άδικο όταν ακούω τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει «θα πατάξουµε ό,τι είναι κακό σε αυτό τον
τόπο επ’ ωφελεία των κοινωνικά αδυνάµων και ασθενέστερων»
και να µην κάνει ούτε µια ενέργεια επτάµισι µήνες πριν και έναν
µήνα τώρα, δηλαδή οκτώµισι µήνες, για το λαθρεµπόριο των
καυσίµων.
Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Διάβασα προχθές σε πολύ καλή εφηµερίδα, στο «ΕΘΝΟΣ», για την
ακρίβεια, ότι από τη µη πάταξη -ενώ υπάρχει νόµος από το 2012,
ο ν. 4072- του λαθρεµπορίου των καυσίµων χάνει η χώρα έσοδα
ετησίως ύψους 1 δισ.
Δεν τα θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός αυτά τα έσοδα; Δεν
θέλει ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός να µπούνε στα ταµεία του
κράτους και να αιµοδοτήσουν την οικονοµία; Μόνο επικοινωνιακές ποµφόλυγες θα εξαπολύουµε στη Βουλή των Ελλήνων;
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, η ηθική
της πολιτικής αποδεικνύεται εν τοις πράγµασι. Πρέπει να σας πω
και ότι εάν στα έδρανα αυτά ήµασταν εµείς ως προηγούµενη κυβέρνηση -φανταστείτε λίγο την εικόνα- και φέρναµε αυτό το πολυνοµοσχέδιο και αν κάποιοι δικοί µας Υπουργοί εφέροντο ότι
πληµµελώς είχαν συµπληρώσει το «πόθεν έσχες» τους, πείτε µου
την αντιµετώπιση τη δική σας και δείτε την αντιµετώπιση τη δική
µας.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι είναι άλλη η ποιότητα της δικής µας
παράταξης απέναντι στη χώρα, απέναντι στον κοινοβουλευτισµό
και άλλη η δική σας. Το να επικαλείσαι ηθικό πλεονέκτηµα χωρίς
και να το αποδεικνύεις είναι πουκάµισο αδειανό.
Σας ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος, για πολύ λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ πολύ.
Για πολύ λίγο θέλω να µιλήσω, για δύο λεπτά.
Είχα την τύχη να υποστηρίξω ένα άρθρο στην ουσία, το οποίο
αφορά τη φοροδιαφυγή και το οποίο από ό,τι κατάλαβα, έγινε
ευπρόσδεκτο από τους Βουλευτές. Οι παρατηρήσεις που έγιναν
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ήταν εποικοδοµητικές, κάποιες έγιναν και δεκτές.
Δεν θα λάβαινα τον λόγο αν κατ’ επανάληψη δεν ακουγόταν
εδώ, σε αυτόν τον χώρο, το επιχείρηµα: «Ψηφίσατε και τώρα ξεψηφίζετε. Είστε ασυνεπείς.». Δεν µπορώ να το καταλάβω.
Η Κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα µνηµόνιο κατανόησης, µια συµφωνία, και τώρα ψηφίζει τα εφαρµοστικά. Πού είναι η ασυνέπεια;
Είναι ο ορισµός της συνέπειας.
Κάποιοι άλλοι ψήφισαν το µνηµόνιο και τώρα δεν ψηφίζουν τα
εφαρµοστικά, τα οποία είναι ακριβώς η απόδοση των άρθρων
της συµφωνίας την οποία ψήφισαν. Ποιος είναι συνεπής και
ποιος είναι ασυνεπής;
Επειδή επίσης, άκουσα πολύ συχνά, διαρκώς να λέγεται κάτι
για το ηθικό µονοπώλιο της Αριστεράς πρέπει να πω ότι αυτό το
άκουσα σε αυτόν τον χώρο µόνο ως ειρωνεία, δεν το άκουσα ως
τοποθέτηση, δεν το άκουσα ως υποστήριξη ότι υπάρχει ηθικό
µονοπώλιο. Στη δηµοκρατία, στο κράτος δικαίου, στην Αριστερά
κανείς δεν διεκδικεί ηθικά µονοπώλια, ούτε ηθικά µονοπώλια
ούτε νοµικά µονοπώλια. Ο καθένας κρίνεται µε βάση τις πράξεις
του. Αυτός είναι ο κανόνας της δηµοκρατίας και αυτός είναι και
ο κανόνας και της Αριστεράς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Παρασκευόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι θράσος! Απύθµενο! Εσείς να κοιτάτε στη δική µας πτέρυγα
και να µας εγκαλείτε για ασυνέπεια. Η διάρκεια της µνήµης σας
πόσο χρόνο έχει; Δεκαπενθήµερο, µήνα; Ξέρετε τι είχατε υποσχεθεί και πει στον ελληνικό λαό: Τα µνηµόνια που θα σκίζατε,
το ένα άρθρο, τον έναν νόµο, τη ρήξη. Ξέρετε τι είναι όλα όσα
έχουµε ακούσει τα τελευταία πέντε χρόνια; Και έρχεστε –µε ποιο
θράσος- και κοιτάτε αυτήν την παράταξη, την οποία καθυβρίζατε
επί πέντε χρόνια και µας εγκαλείτε για ασυνέπεια. Αν είναι δυνατόν! Αν είναι δυνατόν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ήρθε εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τον χειροκροτούσατε. Τι χειροκροτούσατε ακριβώς;
Είστε χαρούµενοι που κόβετε 10% στις χαµηλές συντάξεις;
Έχετε ενθουσιαστεί µε αυτό;
Είστε πάρα πολύ χαρούµενοι που πλέον επιβάλλετε φορολογία σε ανείσπρακτα µισθώµατα, σε ανύπαρκτα εισοδήµατα;
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Άλλαξε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν άλλαξε. Απλώς καταργήσατε τη
φορολογική κλίµακα, η οποία θα επανέλθει. Η κατάργηση όµως,
της εκχώρησης διατηρείται. Άρα, λοιπόν, ο βασικός κορµός διατηρείται.
Τι ακριβώς; Είστε ευτυχείς για ποιο πράγµα; Για το ότι καταργείτε τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δηλαδή,
ουσιαστικά ενισχύετε τη διαφθορά; Είστε ευτυχείς για ποιο ακριβώς πράγµα; Για το ότι καταργείτε τη δυνατότητα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα πανεπιστήµια να
διαχειρίζονται µε τον τρόπο που νοµίζουν τα διαθέσιµά τους;
Εσείς που τα έχετε υπερασπιστεί, τι άλλαξε;
Η προσθήκη που έγινε, αυτή είναι επαρκής αλλαγή, διασφαλίζει τίποτα από αυτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να εξαιρέσει…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπάρχει ρητή εξαίρεση; Γιατί δεν το
λέτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Επιφυλάσσεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, επιφυλάσσεται. Να
εξαιρέσει...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για ποιο ακριβώς πανηγυρίζετε; Για
το ότι ουσιαστικά έχετε καταργήσει -και καταργείτε µε αυτό- το
ελάχιστο όριο πτώσεως και µειώσεως τιµής στα φάρµακα, οδηγώντας πιθανότατα χιλιάδες οικογένειες στην ανεργία από αυτές
που δουλεύουν στην ελληνική φαρµακοβιοµηχανία;
Είστε υπερήφανοι για αυτό και χειροκροτάτε ενθουσιασµένοι
για το Κερατσίνι. Ήρθε ο άνθρωπος και µας είπε για το Κερατσίνι
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την ώρα που συµβαίνουν όλα αυτά, γιατί δεν θέλει να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της συγκεκριµένης πολιτικής;
Και µας λέτε για εµάς; Γιατί εµείς τα είχαµε αυτά; Όταν εµείς
διαπραγµατευόµασταν, είχαµε µέσα τη µείωση των συντάξεων
10%;
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εσείς κόψατε….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όταν εµείς διαπραγµατευόµασταν,
είχαµε καταργήσει τα κατώτατα όρια στις τιµές των φαρµάκων;
Όταν εµείς διαπραγµατευόµασταν είχαµε κάνει διατάξεις, οι
οποίες στην πραγµατικότητα ενισχύουν τη διαφθορά; Η δική µας
διαπραγµάτευση, για την οποία ήµασταν δωσίλογοι, ήµασταν
γερµανοτσολιάδες, ήµασταν ανίκανοι, ήµασταν στα τέσσερα,
είχε αυτά τα πράγµατα µέσα;
Με συγχωρείτε, νοµίζω ότι πραγµατικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει
την επαφή µε την πραγµατικότητα.
Και προσέξτε, δεν έχετε καν την εξής λεβεντιά. Ελάτε εδώ να
υπερασπιστείτε τις διατάξεις σας -στην ουσία, όχι κλαυθµοί και
οδυρµοί και δεν µπορούµε και υπάρχουν αντιφάσεις και είµαστε
στο µονοπάτι-, ελάτε να πείτε γιατί είναι καλό ότι µειώνετε 10%
τις χαµηλές συντάξεις. Ελάτε να µας πείτε ένα οικονοµικό επιχείρηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Πού το είδατε αυτό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στο πρώτο κεφάλαιο παράγραφος 5.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει αυτό. Μειώνετε στις
πρόωρες. Ναι, οι πρόωρες τι είναι; Ψηλές συντάξεις ή χαµηλές;
Τώρα συνεννοηθήκαµε ότι λέµε το ίδιο; Έτσι µπράβο!
Άρα τώρα για ελάτε να εξηγήσετε την οικονοµική του λειτουργία. Ελάτε να υπερασπιστείτε την κατάργηση του προληπτικού
ελέγχου. Ελάτε να υπερασπιστείτε τις διατάξεις στο περιεχόµενό
τους. Τέσσερις µέρες µιλάµε και δεν έχετε φέρει ένα επιχείρηµα.
Το µόνο το οποίο λέτε είναι: «Τι να κάνουµε; Υλοποιούµε τη συµφωνία.». Την πιστεύετε αυτή τη συµφωνία; Την πιστεύετε; Αυτά
που κάνετε τα πιστεύετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, τότε γιατί τα φέρνετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πιστεύουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµείς δεν τα πιστεύουµε καθόλου
αυτά. Άρα, λοιπόν, προσέξτε το επιχείρηµά σας, γιατί δεν καταλαβαίνετε πού οδηγείστε εσείς. Όταν δεν υπερασπίζεσαι µια πολιτική, τότε παράγεις πολιτική απονοµιµοποίηση στον εαυτό σου.
Γεγονός, λοιπόν, είναι ότι έρχεστε σήµερα και στην πραγµατικότητα ξεψηφίζετε ρυθµίσεις οι οποίες σαφέστατα είχαν λειτουργήσει, τις ρυθµίσεις για τους δικηγόρους, για τους
µηχανικούς, για τους γιατρούς. Γεγονός είναι ότι φτάσατε να νοµοθετείτε στο άρθρο 13 κοιτώντας συγκεκριµένες εταιρείες,
µπας και χάσουν ανταποδοτικά και πάνε τα ανταποδοτικά στους
δήµους. Και παρεµβαίνετε –ακούστε τώρα- σε εκκρεµείς δίκες,
γιατί οι συγκεκριµένοι δήµοι είναι στα δικαστήρια µε τις συγκεκριµένες εταιρείες, παρεµβαίνετε µπας και εκδοθεί αποτέλεσµα
δικαστικό υπέρ των δήµων να το προφτάσετε και να το έχετε
λύσει νοµοθετικά. Και έρχεται εδώ ο αρµόδιος Υπουργός ο κ.
Κουρουµπλής και λέει και ψέµατα ότι δήθεν τα έχει βρει µε την
ΚΕΔΕ και συναίνεσε η ΚΕΔΕ. Εµένα δεν µε νοιάζει αν συναίνεσε
και η ΚΕΔΕ ή όχι. Εγώ ξέρω αν είναι σωστή η ρύθµιση και είναι
λάθος. Όµως έρχεται και ψεύδεται. Πόσο θα πορευτείτε µε τα
ψέµατα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ήρθε και ο Πατούλης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε και κάτι να τελειώνουµε.
Δεν κατάλαβα το επιχείρηµά σας για τα θέµατα της διαφθοράς.
Δεν κατάλαβα το επιχείρηµα του κυρίου Πρωθυπουργού. Τι ακριβώς λέει; Επειδή ο Τσουκάτος έχει κάνει κάτι, άρα τι; Τι λέµε για
τον Φλαµπουράρη και τον Σταθάκη σχετικό; Καλώς καµωµένα;
Αυτό είπε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Αυτό είπε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνετε διάλογο, κύριοι συνάδελφοι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι εννοείτε; Υπάρχει παράβαση ελεγκτέα, επειδή µε ρωτάτε, και µάλιστα κακουργηµατικού χαρακτήρα; Αν είναι ή δεν είναι το ίδιο και είστε λεβέντες και υπέρ της
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διαφάνειας, ας έρθουν οι κύριοι Υπουργοί να συναινέσουν στην
άρση της προστασίας που έχουν από τον νόµο περί ευθύνης
Υπουργών, να πάνε στον φυσικό τους δικαστή, για να δούµε τι
θα πει ο φυσικός τους δικαστής, αν είναι ή δεν είναι το ίδιο.
Άρα, λοιπόν, µην τα διαβαθµίζετε. Οι παράνοµες πράξεις είναι
παράνοµες πράξεις και είναι ελεγκτέες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Θα συναινέσει ο διάφανος και ηθικά ανεπίληπτος αριστερός
Πρωθυπουργός στο να ελεγχθούν αυτές οι συγκεκριµένες πράξεις;
Εσείς, κύριοι θα συναινέσετε; Όχι λόγια. Αυτό σηµαίνει παραιτούµαι από την ασυλία του νόµου περί ευθύνης Υπουργών και
µπαίνω στη διαδικασία του ελέγχου. Προκαταρκτική και ειδικό
δικαστήριο. Αυτή είναι η διαδικασία. Όχι λογάκια. Συγκεκριµένη
διαδικασία. Συµφωνείτε; Θα την ψηφίσετε την πρόταση αυτή, για
να ελεγχθούν οι συνάδελφοί σας; Για να αποδοθούν καθαροί;
Ναι ή όχι; Διότι αν είναι όχι, όπως και εικάζω, αφήστε τα περί ηθικού πλεονεκτήµατος της Αριστεράς. Δεν είχατε ποτέ και προφανώς αν κάποτε είχατε το χάσατε το πλεονέκτηµα ως Αριστερά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πραγµατικά
είπατε µία αλήθεια και είναι η µόνη που είπατε, ότι δεν µειώσατε
εσείς τις συντάξεις κατά 10%. Τις µειώσατε 44% αυτές του ΙΚΑ,
48% στο δηµόσιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και παρά αυτές τις δραµατικές µειώσεις που έχουµε, το 23%
των συνταξιούχων να ζει σε κίνδυνο ορίων να επιβιώσει –µην ενοχλείστε, κυρία Βούλτεψη συνεχώς µε όλα, είπα τι συµβαίνει-, παρόλο που είχαµε τέτοιες µειώσεις, 1 δισεκατοµµύριο έλλειµµα
στο ΙΚΑ, πάνω από µισό δισεκατοµµύριο στον ΟΑΕE, αυτή η κατάσταση η εκρηκτική είναι δηµιούργηµα αυτών των πολιτικών
που προηγήθηκαν.
Εποµένως το 10% δεν είναι µείωση στις συντάξεις. Είναι µείωση στο υπολειπόµενο των κατώτατων συντάξεων, που υπενθυµίζω ότι δεν είναι στην κατώτατη σύνταξη, αλλά στις κατώτατες
πρόωρες συντάξεις. Αφορά την πρόωρη λήψη σύνταξης. Πάντα
το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης προέβλεπε µείωση στη σύνταξη, όταν την έπαιρνες πρόωρα -6% για κάθε έτος και 3% στην
πενταετία. Δεν είναι τώρα αυτό. Πάντα ήταν.
Και βάλαµε πραγµατικά, µέσα στις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από τη δική σας πολιτική, για τις πρόωρες και µόνο συντάξεις αυτό το ποσοστό µείωσης. Μόνο για τις πρόωρες
συντάξεις.
Φυσικά η πολιτική που θα κάνουµε για την ανάπτυξη του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης θα φέρει νέα δεδοµένα, για να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την καταστροφή που επέρχεται
από τη δική σας πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Πετρόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Αλέκος
Φλαµπουράρης. Κύριε Φλαµπουράρη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Με εκπλήσσει πραγµατικά η για δεύτερη φορά από τη µεριά του
εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας αναφορά στο πρόσωπό
µου. Και µάλιστα µε επιχειρήµατα και µε πληροφορίες, οι οποίες
ελέγχονται, από τη στιγµή που η Επιτροπή «πόθεν έσχες» της
Βουλής δεν έχει καν συνεδριάσει, δεν µε έχει καν καλέσει, δεν
έχει καν βγάλει πόρισµα.
Πραγµατικά, αν θέλουµε η Βουλή…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ, µη µε διακόπτετε.
Αν θέλουµε η Βουλή να σταθεί στο ύψος της, βάσει των αναγκών που έχει η χώρα µας τώρα, αν θέλουµε πραγµατικά να λάµψει η αλήθεια, πρέπει να αφήσουµε ανεπηρέαστες τις επιτροπές,
που εµείς, σαν Κοινοβούλιο, έχουµε ορίσει, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες και µετά να έρθουµε να το συζητήσουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακαλώ, να σταµατήσει εδώ η συζήτηση. Δεν έχει κανένα
νόηµα να κάνουµε µια αντιπαράθεση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε εξτρίµ καταστάσεις, που δεν χρειάζονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Φλαµπουράρη.
Τον λόγο έχει ζητήσει για πολύ λίγο επίσης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα πω µία λέξη
µόνο. Δεν έχω κάτι προσωπικό κατά του κ. Βορίδη, παρά αυτό
το θεαµατικό «τι θράσος!» µετά από όσα είπα, γιατί έχω συνηθίσει µετά από επιχειρήµατα να ακούω προσβολές και πιστεύω
πλέον ότι δεν µε αγγίζουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε στον
κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μπγιάλας από τον ΣΥΡΙΖΑ για έξι
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά
από δύο µέρες συνεδρίασης στις επιτροπές και άλλες δύο µέρες
στην Ολοµέλεια φτάνουµε στο τέλος αυτής της διαδικασίας για
την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Όπως έχουµε πει κατά κόρον, πρόκειται για ένα πολυνοµοσχέδιο το οποίο διορθώνει πράγµατα, είναι στα προαπαιτούµενα και
είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσουµε στο επόµενο
βήµα -το τόνισε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι Υπουργοί και
πάρα πολλοί οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ-, που είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για να πάµε στο µεθεπόµενο βήµα, που θα
είναι η συζήτηση για το χρέος.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, βλέπουµε ότι οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και κατά κύριο λόγο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
µιλάνε µε έντονο ύφος, µε σκληρούς χαρακτηρισµούς, για διάφορα πράγµατα, τα οποία όµως δεν έχουν καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα του νοµοσχεδίου. Μιλάνε για υφεσιακά µέτρα,
τα οποία δεν υπάρχουν µέσα στο νοµοσχέδιο.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε όντως ένα πολύ µεγάλο
προτέρηµα και το έχετε αποκτήσει βέβαια αυτό µέσα από τη µακροχρόνια σχέση σας µε την εξουσία και τη διακυβέρνηση της
χώρας, να καταφέρνετε να παραποιείτε την αλήθεια. Την παραποιείτε και την οδηγείτε εκεί που θέλετε.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον κ. Βορίδη να λέει µε έντονο ύφος
«µειώνετε τις κατώτατες συντάξεις 10%». Εάν αυτό υπάρχει µέσα
στο νοµοσχέδιο, προφανώς τα δικά µου ελληνικά δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτά που γράφει το πολυνοµοσχέδιο ή ο νους µου
είναι πολύ χαµηλής διανοητικής αξίας για να µπορώ να καταλάβω.
Γιατί δεν µας έχετε πει σε όλα αυτά τα οποία συζητάµε, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, είστε υπέρ των πρόωρων συντάξεων;
Είστε υπέρ του να βγαίνουν πλέον ακόµη και σήµερα και από εδώ
και πέρα στα σαράντα, στα σαράντα πέντε και στα σαράντα οκτώ
και στα πενήντα χρόνια στη σύνταξη; Εάν «ναι», να πείτε «εµείς
θέλουµε να βγαίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες στα σαράντα πέντε
χρόνια στη σύνταξη», να βγούµε κι εµείς και να πάµε να περάσουµε καλά. Δεν ξέρουµε, όµως, τι θα πάρουµε ή τι θα πάρουν
οι επόµενες γενιές ως σύνταξη. Δεν ακούσαµε έστω και µία πρόταση σε όλα τα ζητήµατα.
Είστε υπέρ των εξοντωτικών προστίµων τα οποία υπήρχαν
στον νόµο 2013; Προφανώς είστε υπέρ, γιατί είναι δικό σας νοµοθέτηµα. Τώρα που έρχονται και εξορθολογίζονται δεν το ψηφίζετε. Γιατί; Γιατί η αναλγησία είναι µέσα στη δική σας
φιλοσοφία, για να µπορείτε να µιλάτε τιµωρητικά σε αυτούς τους
οποίους, είτε µπορεί να έκαναν ένα λάθος είτε µπορεί να µην
µπορούσαν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Ακούσαµε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ακόµη και για τον
ΕΝΦΙΑ και να κατηγορούν την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν άλλαξε –λέει- τις αντικειµενικές αξίες. Μα, από το 2004, από το
2008, που ήταν η τελευταία φορά που οι αντικειµενικές αξίες διαµορφώθηκαν, τις αλλάξετε µέχρι το τέλος του 2014; Όχι. Γιατί
δεν τις αλλάξατε; Μήπως τότε κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν σας
άφηνε; Προφανώς.
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Κύριοι, έχετε µία στάση υποκριτική και χαµαιλεοντική. Καταφέρνετε πραγµατικά και διαµορφώνετε τον πολιτικό σας λόγο
τελείως όπως σας βολεύει, όπως σας έρχεται. Θέλατε να πείτε
«ναι, ψηφίζουµε τον Αύγουστο τη συµφωνία», το ψηφίσατε. Σήµερα δεν σας βολεύει. Και φυσικά δεν σας βολεύει για τον εξής
απλό λόγο: Δεν σας ενδιαφέρει το πολυνοµοσχέδιο. Αυτό που
ενδιαφέρει τα στελέχη σας και τους επικεφαλής σας είναι το µέλλον της Νέας Δηµοκρατίας και οι εκλογές τις οποίες έχετε. Άρα
εδώ βλέπουµε µια παράσταση όλων των στελεχών που έχει να
κάνει µε προεκλογικό κλίµα τύπου Αυγούστου και όχι µετεκλογικό κλίµα Οκτωβρίου, που η Ελλάδα καλείται να αποφασίσει να
ψηφίσει για να µπορέσει να πάει παραπέρα, γιατί κρίνετε εξ ιδίων
τα αλλότρια σε πολλές περιπτώσεις.
Αναφέρθηκε ότι δεν µας εµπιστεύεστε. Μα, κύριοι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η µόνη Κυβέρνηση η οποία επί τέσσερις µέρες δέχεται παρατηρήσεις –τις όποιες παρατηρήσεις- και κάνει
αλλαγές, γιατί είναι µια Κυβέρνηση η οποία έδειξε ότι συνδιαλέγεται, ακούει, δεν είναι παγιωµένη, γιατί θέλει να εξυπηρετήσει
κάποια συµφέροντα, αλλά γιατί θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό γι’ αυτή τη χώρα, για να προχωρήσει µπροστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά τελευταία
µε το έντονο ύφος του κ. Βορίδη ότι κόβουµε τις συντάξεις 10%.
Εάν θυµάµαι καλά, στον ΟΓΑ, αλλά και σε όλες τις συντάξεις, τα
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας –δύο ολόκληρες συντάξεις, δηλαδή- ήταν η Νέα Δηµοκρατία που τα
έκοψε. Και βέβαια, έχουµε ορυµαγδό κατηγοριών περί ηθικής.
Προφανώς, µε κάποια πράγµατα που θυµόµαστε όλοι µας, κάποιες «SIEMENS», κάποια δοµηµένα, κάποια Βατοπέδια, σίγουρα
δεν έχετε καµµία σχέση εσείς. Είστε µια παράταξη µωρών παρθένων και όντως έχετε ένα ηθικό πλεονέκτηµα.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτό το πολυνοµοσχέδιο απόψε
θα ψηφιστεί και θα δώσουµε και το µήνυµα και στην Ευρώπη και
στους εκπροσώπους των δανειστών µας ότι η Ελλάδα έχει πάρει
απόφαση να προχωρήσει µπροστά και να κάνει όλες τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις. Και αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα γίνουν,
είτε το θέλετε είτε όχι. Αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα γίνουν, γιατί
ο Πρωθυπουργός µας, η Κυβέρνησή του και η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θα στηρίξουν
µε όλες τους τις δυνάµεις αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια για µεταρρυθµίσεις, για να φύγει η χώρα µπροστά και για να φύγει από
τη µέγγενη των µνηµονίων.
Κύριοι, η «κυβερνήτιδα» είναι µια αρρώστια δύσκολη. Δεν σας
περνάει εύκολα. Δεν σας πέρασε µε τέσσερις εκλογικές ήττες.
Θα σας περάσει, όµως, µε την πάροδο του χρόνου. Θα σας περάσει µε την ολοκλήρωση της τετραετίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα
σας περάσει και µε την επόµενη νικηφόρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Μπγιάλα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Στύλιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στους συµπολίτες µας υπάρχει η απορία: Τι έγινε το προηγούµενο εννεάµηνο, δεκάµηνο; Για ποιο λόγο προκλήθηκαν οι
εκλογές του Ιανουαρίου; Για ποιον λόγο στη συνέχεια είχαµε όλη
αυτή την αναστάτωση στην ελληνική οικονοµία; Για ποιον λόγο
προκηρύξατε και προκαλέσατε δηµοψήφισµα; Για ποιον λόγο
προκηρύχθηκαν οι εκλογές πριν από είκοσι ηµέρες; Βελτιώνουν
τη ζωή των Ελλήνων πολιτών; Δίνουν απάντηση στα προβλήµατά
τους; Πιστεύω πως όχι και στη συνέχεια θα αποδείξω το γιατί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια µατιά στα βασικά οικονοµικά
µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας δεν αφήνει πολλά περιθώρια
για αισιοδοξία. Η επτάµηνη ή για τους περισσότερους δεκαεπτάωρη διαπραγµάτευση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτυπώνει τα σηµάδια
της στην ελληνική οικονοµία.
Σύµφωνα µε τα κυβερνητικά στοιχεία που κατατέθηκαν πρόσφατα στο προσχέδιο του προϋπολογισµού, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρέλαβε µiα χώρα στην ανάκαµψη µε +0,8, για να
τη βυθίσει στην ύφεση τα επόµενα δύο χρόνια και στη µείωση
της απασχόλησης, δηλαδή στην αύξηση της ανεργίας. Τον Σεπτέµβριο, τον περασµένο µήνα, χάθηκαν δεκατρείς χιλιάδες θέ-
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σεις εργασίας. Την ίδια στιγµή οι προβλέψεις για την Ευρωζώνη
κάνουν λόγο για αύξηση του ΑΕΠ τα επόµενα δύο χρόνια.
Η αντιµνηµονιακή διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλείται
τώρα να εφαρµόσει το τρίτο µνηµόνιο που αυτή διαπραγµατεύτηκε, αυτή εισηγήθηκε στην ελληνική Βουλή. Καλείται να εφαρµόσει το µνηµόνιο, για να βγει από το µνηµόνιο. Οι µύθοι
κατέρρευσαν µε τεράστιο κόστος για την ελληνική οικονοµία και
τους πολίτες της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ετήσια έκθεση του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου -ανακοινώθηκε τώρα τον Οκτώβριο του
2015- έχει ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία και σε σχέση µε την
οικονοµία της Ελλάδας και θέλω να τα αναφέρω.
Η οικονοµία της Ελλάδας, αναφέρει η έκθεση, θα επιστρέψει
σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης το 2020. Ο κίνδυνος εξόδου από το
ευρώ έχει µειωθεί σηµαντικά, αλλά δεν έχει εκλείψει, δεδοµένου
ότι η Κυβέρνηση θα εφαρµόσει τα συµφωνηθέντα µε τους Ευρωπαίους εταίρους-δανειστές της.
Το τέταρτο τρίµηνο του 2015 θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για
την οικονοµική δραστηριότητα µε την ύφεση να τοποθετείται στο
5,4, ενώ στο αντίστοιχο διάστηµα του 2014 η ελληνική οικονοµία
είχε επιτύχει ρυθµό ανάπτυξης +1,4%.
Δραµατική είναι η πτώση στο κατά κεφαλήν εισόδηµα. Το 2014
από τα 21.000 δολάρια, το 2015 σε 17.000 δολάρια το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, nominal GDP per capita στη χώρα µας, που αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες για τη µέτρηση της οικονοµικής ευηµερίας.
Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά γραφήµατα από την έκθεση που αποδεικνύουν το αληθές των προηγουµένων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα γραφήµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα συµπεράσµατα είναι τα εξής: Είναι προφανές ότι έχουµε
άνοιγµα της ψαλίδας για τον δείκτη GDP per capita, δηλαδή το
εισόδηµα ενός ατόµου κατά µέσο όρο στην οικονοµία ανάµεσα
στην Ελλάδα και στις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Πρακτικά αυτό
σηµαίνει ότι ο λαός µας γίνεται φτωχότερος και το βιοτικό επίπεδο χαµηλότερο.
Συνεπώς αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού υποσχέθηκε τα
πάντα στους πάντες, υφάρπαξε την ψήφο των Ελλήνων, ενώ
στην πράξη δεν µπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσµα. Ο ερασιτεχνισµός, η έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδίου και οι αδιέξοδοι
χειρισµοί της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µάς ωθεί να ζήσουµε
χαµηλότερα και φτωχότερα.
Άκουσα στη συζήτηση του συγκεκριµένου πολυνοµοσχεδίου
τους φορείς, οι οποίοι στο σύνολό τους έκαναν προτάσεις στην
ελληνική Κυβέρνηση. Απ’ ό,τι διαπιστώνω, καµµία απ’ αυτές τις
προτάσεις, ενώ ως Αντιπολίτευση είχατε συζητήσει µαζί και σας
τις είχαν δώσει, δεν τις υιοθετήσατε. Είναι χαρακτηριστικές οι
προτάσεις από τον Σύνδεσµο των Ελλήνων Βιοµηχάνων στη φαρµακοβιοµηχανία, από το ΤΕΕ, από τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα επικεντρωθώ σε δύο σηµεία
όσον αφορά το πολυνοµοσχέδιο. Καταργεί το άρθρο 39 του ν.
4331, που σηµαίνει ότι αυξάνει τις εισφορές σε µηχανικούς, δικηγόρους, γιατρούς και άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Πρόκειται για έναν νόµο που πρόσφατα ψηφίστηκε, τον Ιούλιο
του 2015.
Θέλω να σας κάνω µια ενηµέρωση. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν
τα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύµατα που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Σε πενήντα πέντε ιδρύµατα τέσσερα είναι ελληνικά. Εκεί
σ’ αυτά τα ιδρύµατα απασχολούνται µηχανικοί, νέοι επιστήµονες
και έχουν φέρει τα συγκεκριµένα ιδρύµατα 2,7 δισεκατοµµύρια
εισόδηµα στη χώρα από ανταγωνιστικά προγράµµατα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντ’ αυτού, από την Κυβέρνηση ακούσαµε
ότι θα έλθετε να καταργήσετε τον νόµο που απελευθέρωνε τις
δυνάµεις των Ελλήνων επιστηµόνων.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές, όπως ο ΦΠΑ, µειώνονται στον
χρόνο αποπληρωµής τους από τους τρεις µήνες στον ένα. Ανατρέπεται το καθεστώς των εκατό δόσεων, όταν επανειληµµένα
έχει επισηµανθεί η ανάγκη να µην υπάρχει συναλλαγή µεταξύ
του πολίτη και καµµία επικοινωνία µε την Υπηρεσία. Αντ’ αυτού,
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βάζετε τη διοίκηση να καθορίσει αν θα πρέπει να µειωθεί ο αριθµός των δόσεων σε κάποιον οφειλέτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το δεύτερο αφορά το συνταξιοδοτικό. Πρόσφατα ανακοινώθηκε το πόρισµα των Σοφών σε σχέση µε το ασφαλιστικό, ένα
πόρισµα που το παρήγγειλε η Κυβέρνηση, ο κ. Κατρούγκαλος, ο
Υπουργός Εργασίας.
Ένα λεπτό δώστε µου, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
Στο πόρισµα αυτό, λοιπόν, στα συµπεράσµατά του, δίνει, προτείνει να δηµιουργηθούν επαγγελµατικά ταµεία. Στον νόµο που
εσείς ψηφίζετε σήµερα καταργείτε τη δυνατότητα κάποια επαγγελµατικά ταµεία να µπορέσουν να δηµιουργηθούν µέχρι τις 3112-2015 και αναφέροµαι στον ν. 4281/2014 και στη δυνατότητα
που είχε το ΤΕΑΠΑΣΑ, το ταµείο ασφάλισης των αστυνοµικών,
το ταµείο ασφάλισης των πυροσβεστών, το ταµείο ασφάλισης
των λιµενικών.
Τους καταργείτε τη δυνατότητα να διαχειριστούν από µόνοι
τους τα ελλείµµατά τους, διότι ελλειµµατικά είναι αυτά τα ταµεία,
κυρίες και κύριοι. Αντ’ αυτού, θέλετε να πάρετε ό,τι υπάρχει εκεί
για να τα δώσετε ποιος ξέρει πού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε, σας
παρακαλώ. Σας έδωσα το λεπτό που ζητήσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζω το συγκεκριµένο
πολυνοµοσχέδιο, διότι αυξάνει αναδροµικά τους φόρους στην
ακίνητη περιουσία, καταργεί εκπτώσεις, απαλλαγές από τον
ΕΝΦΙΑ, εξοντώνει τις µικρές τουριστικές οικογενειακές µονάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Στύλιο, σας
παρακαλώ. Ο κ. Κεγκέρογλου διαµαρτύρεται και δικαίως. Δεν θα
µιλήσει στο τέλος ο κ. Κεγκέρογλου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Το καταψηφίζουµε γιατί καταργεί τις
συντάξεις στους υπερήλικες. Το καταψηφίζουµε γιατί καταργεί
τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Λέµε όχι σε
περικοπές, όχι σε αυξήσεις φόρων.
Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Στύλιο.
Ο κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο για
έξι λεπτά. Σας παρακαλώ, σεβασµός στον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα
είναι τα Ελευθέρια της πόλης της Βέροιας. Πριν από εκατόν τρία
χρόνια απελευθερώθηκε η πόλη µας από τον οθωµανικό ζυγό. Ο
δήµαρχος της πόλης Χαλίλ Βέης κάλεσε τον οθωµανικό και τον
χριστιανικό πληθυσµό στο δηµαρχείο της πόλης, προκειµένου
να συναποφασίσουν πώς θα παραδοθεί η πόλη µε τέτοιον τρόπο,
ώστε να µη χυθεί άλλο αίµα. Τούρκοι και Ρωµιοί συµφώνησαν και
παραδόθηκε η πόλη χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.
Παρακολουθώ σήµερα τη διαδικασία και βλέπω ότι δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε ακόµη και σε πράγµατα τα οποία από
κοινού έχουµε ψηφίσει και σήµερα υλοποιούµε τα προαπαιτούµενα εκείνης της συµφωνίας.
Σήµερα θα είµαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής στη µνήµη των
ανθρώπων που έχυσαν το αίµα τους απελευθερώνοντας την πατρίδα µας και συγκεκριµένα την πόλη µου από τον οθωµανικό
ζυγό.
Η σηµερινή µέρα αποτελεί την αρχή µιας πολύ δύσκολης προσπάθειας και ταυτόχρονα το τέλος της αθωότητας.
Κάθε εκλογική διαδικασία γεννά ελπίδα, γεννά προσδοκία,
τόσο σε αυτούς που συµµετέχουν όσο και σε αυτούς που απέχουν, αηδιασµένοι από το παλιό και απόλυτα διαπλεκόµενο οικονοµικό πολιτικό σύστηµα, που ταλάνισε τη χώρα για σαράντα
ολόκληρα χρόνια, τα οποία ορισµένοι θέλουν να διαγράψουν από
τη µνήµη τους, αλλά φαίνεται πως ο ελληνικός λαός έχει άλλη
γνώµη.
Η τραγική κατάσταση της οικονοµίας δεν γεννήθηκε ξαφνικά
τον Μάιο του 2010, αλλά ωρίµαζε για δεκαετίες από εκείνους που
ήλεγχαν το πολιτικό σύστηµα της χώρας και αυτοί δεν είναι µόνο
οι γνωστοί ντόπιοι οικονοµικοί παράγοντες, αλλά και οι ξένοι οι-
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κονοµικοί κολοσσοί που επιβουλεύονται τον πλούτο των λαών.
Γνώριζαν πάρα πολύ καλά πού οδηγούσαν τα πράγµατα, τροφοδοτώντας µέσω του τραπεζικού συστήµατος το τέρας του υπερκαταναλωτισµού. Οι µεν εξασφάλιζαν χρόνο εξουσίας, οι δε
αγορές. Την τρύπα που από κοινού δηµιούργησαν τη χρέωσαν
στον ελληνικό λαό. Το ξεδιάντροπο «µαζί τα φάγαµε» έπεσε σαν
κεραυνός στο κεφάλι των ανθρώπων του µόχθου και του µεροκάµατου, γιατί σαφώς υπονοούταν το «µαζί θα τα πληρώσουµε»,
οι µεν µε τα υπεξαιρεθέντα, οι δε µε τις ίδιες τις ζωές τους.
Οι πολίτες αυτής της χώρας δυσφηµίστηκαν σε τέτοιον βαθµό,
που αυθόρµητα δηµιουργήθηκε ένα κίνηµα αλληλεγγύης σε όλο
τον κόσµο, που ένιωσε ότι ταυτίζεται µε τον ελληνικό λαό η ίδια
του η ζωή. Ένιωσε ότι αύριο έρχεται η δική του σειρά να απολογηθεί για πράξεις και παραλείψεις άλλων, να πληρώσει ένα τίµηµα στο οποίο δεν µπορεί να ανταποκριθεί, το οποίο δεν του
αναλογεί.
Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια
οδήγησαν σε συρρίκνωση στην οικονοµία σε βαθµό ασφυξίας,
τους ελεύθερους επαγγελµατίες σε απόγνωση, όπως και τους
χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους, µε αυτοκτονίες
πολιτών, που δεν άντεξαν τον εξευτελισµό και αυτό είναι σχεδόν
καθηµερινό φαινόµενο.
Το διαπλεκόµενο και αργυρώνητο σύστηµα των ΜΜΕ, προβάλλοντας µια άλλη πραγµατικότητα από αυτή που βίωνε ο ελληνικός λαός, αύξανε µε γεωµετρική πρόοδο την αγανάκτηση και τη
δυσανεξία των πολιτών. Παρά τις αιµατηρές θυσίες, το χρέος
της χώρας αυξήθηκε αρκετά δισεκατοµµύρια ευρώ, αντί να µειωθεί, όπως προέβλεπαν οι «φακίρηδες» πολιτικοί του συστήµατος. Αναρωτιέται κανείς πού µπορεί να υπάρχει ελπίδα σε αυτό.
Τον Γενάρη ο ελληνικός λαός, απορρίπτοντας το παλιό και
αποτυχηµένο σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας, εµπιστεύθηκε
τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να απαλλαγεί από τους φορείς εξουσίας που έφεραν τη χώρα στην καταστροφή και τους πολίτες σε
απόγνωση. Στη διαπραγµάτευση που ακολούθησε, µέσα από µια
δύσκολη προσπάθεια αµφισβήτησης και µε την «εσωτερική
τρόικα» να ζητά µια οποιαδήποτε συµφωνία, το αποτέλεσµα που
ήρθε ήταν αναµενόµενο.
Αντικειµενικά είναι δύσκολη η προσπάθεια. Ξεκινά µε στόχο τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους, που είναι η µήτρα του
προβλήµατος της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την αφετηρία για έξοδο από την κρίση και δίνει µια αισιόδοξη προοπτική
στην οικονοµία της χώρας.
Στις 20 του Σεπτέµβρη ο ελληνικός λαός µάς εµπιστεύθηκε
πάλι, αποτρέποντας το σχέδιο ανατροπής της κυβέρνησης και
ενός νέου και άφθαρτου Πρωθυπουργού, που η µοίρα του ήταν
να ξεκινήσει µια τιτάνια προσπάθεια αµφισβήτησης του χρέους
και αναδιοργάνωσης της νεκρής οικονοµίας της χώρας που παρέλαβε. Πέταξε στα σκουπίδια το διχαστικό ψευτοδίληµµα που
εκβιαστικά έθεταν οι εκπρόσωποι των θεσµών και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, «ναι-µέσα», «όχι-έξω» από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν έχει ειπωθεί µεγαλύτερο ψέµα, στα χρόνια τουλάχιστον που
εγώ θυµάµαι το πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. Αν κέρδιζαν, ζητούσαν το κεφάλι του Τσίπρα επί πίνακι και τη νοµή της εξουσίας
µε τον λαό ταπεινωµένο. Πού µπορεί να υπάρχει ελπίδα σε αυτό;
Ο ελληνικός λαός στάθηκε όρθιος, επιδοκιµάζοντας µια σειρά
από επιλογές -µε τα όποια λάθη- στη σύντοµη κυβερνητική µας
θητεία, µια θητεία που ολοκληρώθηκε χωρίς οσµή, χωρίς υποψία
σκανδάλου για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
Πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά καθαρά!
Η πρώτη αξιολόγηση είναι µπροστά µας. Για να είναι επιτυχής,
όµως, πρέπει να περάσουν από τη Βουλή των Ελλήνων τα προαπαιτούµενα µέτρα της συµφωνίας, µέτρα σκληρά, αναποτελεσµατικά, που θα διαρκέσουν τουλάχιστον για τα επόµενα τρία
χρόνια.
Όµως, πρέπει να είµαι δίκαιος. Δεν είναι όλα απαράδεκτα. Με
ρωτήσατε προηγουµένως αν πιστεύω στα µέτρα. Προφανώς και
δεν πιστεύω στα µέτρα. Είµαι ελεύθερος επαγγελµατίας. Είδα
να υψώνεται µπροστά µου ένα τείχος, όπως σε όλους τους συναδέλφους µου µηχανικούς. Είδα τα αδιέξοδα, αδυναµία να πληρώσεις το δάνειο το οποίο πήρες για να οικοδοµήσεις, αδυναµία
να πληρώσεις τις ασφαλιστικές σου εισφορές, αδυναµία να πλη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ρώσεις τους δυσβάσταχτους φόρους τους οποίους επιβάλατε.
Πώς µπορώ να πιστεύω σε αυτά τα µέτρα, που µάλιστα τα παίρνουµε µέσα σε µια πολύ πιο δύσκολη οικονοµική συγκυρία από
αυτή που υπήρχε πριν από πέντε χρόνια; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ µόνο –για να είµαι και µέσα
στο θέµα, γιατί αυτά ήταν γενικά- στο άρθρο 18 παράγραφος 4.
Εκεί αναφέρεται ότι, εφόσον δεν πληρωθεί το οφειλόµενο ποσό,
τότε δεν θα έχουν δικαίωµα οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες και
οι ευπαθείς οµάδες και έχει ισχύ από 1-1-2016.
Όσον αφορά την ουσία του θέµατος, ξέρει πάρα πολύ καλά ο
ελληνικός λαός ποιοι αγωνιστήκαµε για να στηρίξουµε τα δικαιώµατα των απλών πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ουρσουζίδη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας από το Ποτάµι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό το πολύ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μόνο ένα λεπτό,
σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουµε ξεφύγει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόλις είδα µια επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς την κυρία Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ, την κ. Γενηµατά, µε την οποία την καλεί -και καλώς- ο κ.
Κοτζιάς να ορίσει µέλη στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Η επιστολή αυτή συνοδεύεται από µια δεύτερη επιστολή του
Υπουργού, στην οποία επικαλείται το τελευταίο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όπου πράγµατι συζητήσαµε θέµατα
της Βαλκανικής, και στην τελευταία παράγραφο αυτής της επιστολής καλεί την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του γνωρίσει τις απόψεις του κόµµατός µας επί συγκεκριµένων ονοµάτων, τα οποία
θα µπορούσαν να θεωρηθούν αποδεκτά –για τη FYROM, δηλαδή, καθώς και επί λοιπών ζητηµάτων τα οποία κρίνονται από την
πλευρά µας σηµαντικά. Αφήνω το τελευταίο.
Κύριε Υπουργέ, µια και είστε εδώ, τι είναι αυτό; Ούτε πρωτοετής φοιτητής του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ δεν θα το
έλεγε αυτό. Τι είναι αυτό; Είναι –δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί
θέλω να κρατήσω και τη σοβαρότητα τη δική µου- παράδοξο,
είναι και επικίνδυνο.
Φαντάζεστε κάποιος αφελής να σας απαντούσε;
Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρετε, µια και είστε
εδώ, θέση επί του θέµατος και να είναι αντάξια του θέµατος η
θέση σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός των Εξωτερικών κ. Κοτζιάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µε ειδικό νόµο του 2005 φτιάχτηκε το Εθνικό Συµβούλιο
Εξωτερικής Πολιτικής. Όλη η αλληλογραφία και τα γράµµατά
του είναι απόρρητα εθνικά κείµενα. Δυστυχώς, άνθρωποι που ξέρουν από νοµικά και από διαφορετικά κόµµατα κατήργησαν τον
νόµο για µικροκοµµατικές προπαγανδιστικές τους θέσεις.
Και ερωτώ: Από πότε εκπρόσωποι κοµµάτων παρουσιάζουν
στη Βουλή απόρρητα έγγραφα βάσει του νόµου που φτιάχτηκε
επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ; Ένα ερώτηµα
είναι αυτό.
Δεύτερο ερώτηµα: Στο Εθνικό…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό είναι το πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην διακόπτετε,
σας παρακαλώ, κύριε Μπούρα, αν έχετε την καλοσύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εάν θεωρείτε
σωστό να βγαίνουν τα απόρρητα έγγραφα των ελληνικών θεσµών εξωτερικής πολιτικής, να το πείτε.
Δεύτερον, στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, που
έγινε το καλοκαίρι, εζητήθη και εσυµφώνησαν όλα τα κόµµατα
παρόντος και του κ. Λοβέρδου –ωσεί παρόντος, γιατί έφυγε πιο
νωρίς, αλλά παρόντος του εκπροσώπου του κόµµατος του
ΠΑΣΟΚ-, ότι θα δοθούν γραπτά οι προτάσεις των κοµµάτων όσον
αφορά τη συζήτηση που γίνεται για το πώς θα χειριστούµε το
θέµα της FYROM. Αυτό που έκανα ήταν µε απόρρητο έγγραφο,
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µε βάση τον νόµο, να υπενθυµίσω τη δέσµευσή τους να µας πουν
τις απόψεις τους για ένα θέµα το οποίο δεν θέλει το Υπουργείο
Εξωτερικών να το λύσει µόνο του, χωρίς να ακούσει και να διαβουλευτεί µε τα άλλα κόµµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: … και περιµένατε ότι δεν θα το
βγάλουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κυριαζίδη,
σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Μα το δεχθήκατε εσείς το επιχείρηµα και σηκωθήκατε και µιλήσατε. Άνοιξαν αυτοί το θέµα και το συνεχίζετε εσείς. Σκεφτείτε τι σχέση
έχετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τι να σου πω!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Το τρίτον και
το κυριότερον, άκουσα τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να επικαλείται την απόφαση του 1992. Δικαίωµά του
είναι. Του θυµίζω ότι η Νέα Δηµοκρατία επί Κώστα Καραµανλή
άλλαξε γραµµή το 2006 και το 2007. Το γεγονός της αλλαγής
αυτής της πολιτικής αποδεικνύει ότι είναι ορθό να ρωτήσω τι σκέφτεστε, ποια είναι η γνώµη σας. Σήµερα έµαθα ότι έχουν άλλοι
γνώµη από αυτήν του Κώστα Καραµανλή το 2006 και το 2007.
Ευχαριστώ για τη δηµόσια τοποθέτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ. Θα σας δώσω τον λόγο στην ώρα του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ο Κώστας Καραµανλής, µαζί µε τον Γιώργο Παπανδρέου άλλαξαν πολιτική το
2006 και το 2007.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Λοβέρδο. Θα σας δώσω τον λόγο µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήµατα σε ορισµένα κόµµατα,
εσωκοµµατικοί ανταγωνισµοί. Σας παρακαλώ, µην παίζετε µε την
εξωτερική πολιτική, λόγω εσωτερικών ανταγωνισµών.
Επίσης παρακαλώ να πάψετε να δίνετε στη δηµοσιότητα απόρρητα έγγραφα της ελληνικής πολιτείας. Δεν είναι πατριωτική πολιτική αυτή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ. Τον
λόγο έχει ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μεϊµαράκης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, να πω στον
κύριο Υπουργό ότι η απόφαση άλλαξε µε οµόφωνη απόφαση της
Βουλής τότε και τη χρησιµοποιήσαµε στο Βουκουρέστι, όπου είχαµε τη νίκη. Να σας θυµίσω ότι ήµουν Υπουργός Αµύνης και το
έχω ζήσει από κοντά. Και όταν είπα για τη Σύνοδο των Αρχηγών,
ακριβώς εννοώ ότι, εάν θέλετε να αλλάξετε την απόφαση, να
µας καλέσετε τους Αρχηγούς υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να το συζητήσουµε και όχι µε επιστολές.
Δεύτερον –µια και µου δίνετε την ευκαιρία και το διευκρινίζωη επιστολή αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βγήκε από τη
Χρυσή Αυγή. Αν έχετε εµπιστοσύνη εσείς να συζητάτε αυτά τα
ζητήµατα µε τον τρόπο που τα συζητάτε και µάλιστα δι’ επιστολής, είναι δικό σας θέµα.
Εγώ, λοιπόν, σας εγκαλώ γιατί –επειδή ακριβώς είναι σοβαρό
το ζήτηµα- έπρεπε να τεθεί στα κόµµατα χωρίς επιστολή, να το
συζητήσουµε µε εσάς, στο Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ή
υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και –προσέξτε!- ακριβώς για
να µην υπάρχουν διαρροές και γνωρίζουν τα Σκόπια τις ελληνικές θέσεις των κοµµάτων.
Σε τι µας καλείτε; Να διαπραγµατευτούµε µεταξύ µας; Να
πούµε εµείς µια ονοµασία; Να πει µια άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, µια άλλη
το ΚΚΕ, το Ποτάµι και πάει λέγοντας; Δεν γίνεται έτσι, κύριε
Υπουργέ.
Τώρα κατάλαβα γιατί µας φέρατε κι αυτό το µνηµόνιο. Έτσι
διαπραγµατευόσασταν; Με τέτοιον τρόπο, µεταξύ σας; Και µετά
πήγατε και το συζητούσατε; Λίγη σοβαρότητα από το Υπουργείο
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Εξωτερικών δεν βλάπτει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Λοβέρδο. Θα σας δώσω αµέσως
τον λόγο.
Απλώς να πω απλώς πως επειδή το θέµα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και σηµαντικό, καταλαβαίνουµε τη σηµασία του. Να µιλήσει ο κ. Λοβέρδος, ενδεχοµένως να απαντήσει ο κ. Κοτζιάς και
να κλείσει εδώ το θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κι εγώ θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κι εσείς, κύριε Παφίλη, θα πάρετε τον λόγο, βεβαίως. Από τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους θα µιλήσουν όποιοι θέλουν.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µια
ακόµη αναφορά και θα σταµατήσω. Εσείς αντιλαµβάνεστε πόσο
σοβαρό είναι το θέµα, δυστυχώς δεν το αντιλαµβάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών.
Πρέπει να του πω δυο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι επί µιας
γκάφας, επί µιας κίνησης επιπόλαιης, η εξαγωγή των ευθυνών
του προβλήµατος σε άλλο κόµµα δεν είναι σωστή. Να το ξανασκεφθεί, δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
Το σοβαρότερο, όµως, είναι πως ένας Υπουργός Εξωτερικών
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας δεν µπορεί να ψεύδεται.
Και ο κ. Κοτζιάς ψεύδεται. Έχω το έγγραφο εδώ. Υπήρξα Υφυπουργός Εξωτερικών και έχω χειρισθεί διαβαθµισµένα έγγραφα
πάρα πολλές φορές. Η διαβάθµιση του εγγράφου, όποια διαβάθµιση, από το απόρρητο έως το άκρως απόρρητο ή το εµπιστευτικό, δηλαδή η πιο χαλαρή αναβάθµιση, αναγράφεται επί του
εγγράφου.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω την επιστολή του κ. Κοτζιά, για να
δείτε εάν υπάρχει διαβάθµιση.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σοβαρευτείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι έγγραφο πλήρως αδιαβάθµιστο!
Να προσέχει τι λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλω να υπενθυµίσω στον Υπουργό
Εξωτερικών κ. Κοτζιά ότι δεν συµµετέχουν όλα τα κόµµατα στο
Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Κύριε Κοτζιά, το γνωρίζετε αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν θα απαντάει και στο ΚΚΕ ο
κ. Κοτζιάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν θα κάνουµε διάλογο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν ακούει, γι’ αυτό. Δεν ακούει, γιατί
γράφει. Ακούτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Το άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σας λέω ότι δεν συµµετέχουν όλα τα
κόµµατα. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν συµµετέχει.
Το δεύτερο που θέλουµε να σηµειώσουµε είναι ότι κι εµείς πήραµε αυτό το έγγραφο. Στάλθηκε στον Γενικό Γραµµατέα του
Κόµµατός µας. Δεν είπαµε κουβέντα, αν στάλθηκε ή όχι, παρ’ ότι
οι θέσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι γνωστές,
δηµόσιες, όχι από τώρα, αλλά από τότε που όλοι µαζί κάνατε
εκείνα τα περιβόητα συλλαλητήρια και µετά αρχίσατε ο ένας
µετά τον άλλο να αλλάζετε τις θέσεις.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διαµαρτύρεστε; Όλοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι
όλοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όλοι, όλοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όχι, βέβαια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εφόσον, λοιπόν, µε προκαλείτε, θα
συνεχίσω, γιατί τότε υπήρχε Συνασπισµός της Αριστεράς και της
Προόδου. Εµείς είχαµε φύγει και δήλωνε ο κύριος … (δεν ακούστηκε).
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ
πολύ, να ακούσουµε τον κ. Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι ή όχι, κυρία Μπακογιάννη; Έτσι
δεν είναι;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τρίτον, παρ’ όλα αυτά, πιστεύουµε ότι
χρειάζεται µεγαλύτερη σοβαρότητα και από το Υπουργείο στον
χειρισµό αυτών των θεµάτων. Εµείς δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα. Έχουµε τοποθετηθεί δηµόσια εδώ και πάρα πολλά χρόνια
για τη θέση µας σε αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δανέλλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
από το Ποτάµι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να επισηµάνω ότι το θέµα είναι αρκούντως σοβαρό και
ευαίσθητο για να το διαχειριζόµαστε µε αντίστοιχο τρόπο.
Με την ευκαιρία θέλω να πω ότι πολύ γρήγορα αποδεικνύονται
εξαιρετικά σοβαρές οι επιφυλάξεις και η ένστασή µας, την οποία
είχαµε θέσει στον κύριο Υπουργό, σε σχέση µε την άποψή µας
ότι η συµµετοχή της Χρυσής Αυγής στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από µόνη της δηµιουργούσε ένα πολύ σοβαρό
ζήτηµα.
Ίσως είναι η στιγµή να ξανασκεφτούµε κάποια πράγµατα, µιας
και φαντάζοµαι ότι το σηµερινό Προεδρείο έχει µια διαφορετική
αντίληψη και άποψη για τέτοια ζητήµατα από το προηγούµενο
Προεδρείο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχω ζητήσει τον λόγο επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο ζήτηµα,
κύριε Βενιζέλο; Πείτε µου πρώτα ποιο είναι και µετά θα σας δώσω
τον λόγο, γιατί δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερο µέχρι στιγµής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα σας πω.
Διεξάγεται, στο πλαίσιο µιας συζήτησης νοµοθετικού έργου
για συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, παρεµπίπτουσα συζήτηση για ένα
πολύ σοβαρό ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής, ένα ζήτηµα ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής ευαισθησίας.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µέσα στο πνεύµα του Κανονισµού της Βουλής και του Συντάγµατος το πρέπον θα ήταν, για να προστατεύσουµε τους χειρισµούς της εξωτερικής πολιτικής και το εθνικό
συµφέρον, να διακοπεί εδώ η συζήτηση. Κακώς απεστάλη έγγραφο χωρίς διαβάθµιση στα κόµµατα και µάλιστα όχι σε όλα τα
κόµµατα. Γιατί, αν καταλαβαίνω καλά, εστάλη στη Χρυσή Αυγή
και όχι στο ΚΚΕ, για παράδειγµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το αντίθετο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει τώρα να γίνει είναι να δεσµευτεί ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών ότι το ταχύτερο θα διεξαχθεί µια σοβαρή κεκλεισµένων
των θυρών συζήτηση στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βενιζέλο, το
είπα προηγουµένως ότι µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
και κλείνει το θέµα. Εφόσον θέλει να απαντήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, καλώς, αλλιώς σταµατά η συζήτηση, εξαιτίας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσω ότι
εµείς το πήραµε το έγγραφο και µάλιστα έγκαιρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το πήραµε, απλά δεν το δηµοσιοποιήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν θέλει να απαντήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, καλώς, αλλιώς σταµατά ακριβώς
εδώ η συζήτηση και συνεχίζουµε στο θέµα µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλει να απαντήσει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, έχετε τον λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Βαγγέλη Βενιζέλο, άσε µε να απαντήσω. Ο δικός σου το άνοιξε, ο Ανδρέας.
Εδώ, όταν µπήκα, εγώ είχα αποφασίσει να µην απαντήσω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Στον ενικό θα συνοµιλούµε µε
τους συναδέλφους; Κύριε Κοτζιά, σοβαρευτείτε! Γίνατε Υπουργός!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρία Μπακογιάννη, µη βγάζετε τα προβλήµατά σας σε εµένα. Παρακαλώ,
να µε αφήνετε να µιλάω.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Κοτζιά, σοβαρευτείτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Να µε αφήνετε να µιλάω. Έχω τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σοβαρευτείτε! Γίνατε Υπουργός!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Δεν αντιστοιχεί στην ιστορία σας ο τρόπος µε τον οποίο µε διακόπτετε. Κι
εγώ σέβοµαι την ιστορία σας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι, ναι, ναι. Που θα πείτε για
την ιστορία µου εσείς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εγώ τη σέβοµαι.
Πρώτον, απεκλήθην ψεύτης και µάλιστα από καθηγητή Συνταγµατικού Δικαίου, τον κ. Λοβέρδο. Λέει ότι γνωρίζει ότι όλα τα
έγγραφα έχουν διαβάθµιση πάνω τους. Ορθό, πλην από τα έγγραφα του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, διότι από
τον νόµο προβλέπεται ότι όλα είναι εξ ορισµού άκρως απόρρητα.
Το λέει ο νόµος. Παρακαλώ να το διαβάσετε. Είστε νοµικός.
Δεύτερον, νοµίζω ότι αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ,
καθώς και ο κ. Βενιζέλος, είναι φωνή λογικής. Εγώ ξέρω ότι το
ΚΚΕ δεν έρχεται στο ΕΣΕΠ για χιλιάδες λόγους –έναν-δυο κύριους-, οφείλω όµως ως Υπουργός Εξωτερικών, αφού έχουµε καινούργια Βουλή, να επαναλάβω την πρόσκληση µαζί µε το
γράµµα απέναντί σας. Φαντάζοµαι ότι θα µου απαντήσετε, όπως
και την προηγούµενη φορά, ότι δεν έρχεστε. Είναι σεβαστό.
Τρίτον, η αλλαγή που έγινε το 2006 και το 2007, όσον αφορά
τη θέση του 1992, δεν έγινε από Συµβούλιο Αρχηγών. Δεν ξέρω
αν ο αξιότιµος Πρόεδρος, Αρχηγός της Αντιπολίτευσης, δεν το
ενθυµείται. Υπήρξε.
Τέταρτον, δεν δήλωσα οπαδός καµµιάς λύσης, ούτε του ’92
ούτε του ’06 ούτε τίποτα από αυτά. Αυτά που δήλωσα είναι ότι
εγώ δηµοκρατικά θέλω να ακούσω τη φωνή των κοµµάτων. Στο
Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής παρακάλεσα όλους
τους παρόντες –και ήταν όλα τα κόµµατα παρόντα, µε δύο αντιπροσώπους- να µας πουν την άποψή τους γραπτώς. Το δέχθηκαν. Το δεχθήκατε. Υπάρχουν πρακτικά. Και υπενθύµισα προς τα
κόµµατα τη δέσµευση την οποία είχαν αναλάβει. Ουδέποτε φανταζόµουν ότι τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου θα υιοθετούσαν µια επίθεση που άρχισε η Χρυσή Αυγή.
Όσον αφορά δε τη Χρυσή Αυγή, ακριβώς επειδή παραβίασε –
γιατί είναι άκρως απόρρητα αυτά τα έγγραφα-, τις διαδικασίες
του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, λυπάµαι, αλλά
δεν είµαι σε θέση να τους ξανακαλέσω.
Έδωσαν έγγραφα στη δηµοσιότητα, που θα χρησιµοποιηθούν
από τρίτους. Κακώς. Δεν είναι καθόλου πατριωτική θέση, όπως
διατείνονται ότι έχουν. Θα υπερασπιστώ τους θεσµούς στο
Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Θα υπερασπιστώ τον δηµοκρατικό διάλογο για την εξωτερική
πολιτική και συµφωνώ µε την πρόταση του κ. Βενιζέλου. Θα υπερασπιστώ µια πατριωτική εξωτερική πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Νοµίζω ότι η φωνή
της λογικής πρυτανεύει.
Θέλω να δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Παναγιωτόπουλο, που έχει ζητήσει να µιλήσει δι’ ολίγων, για
να τοποθετηθεί σε µια τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που µου δίνετε τον λόγο.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία. Σας
ακούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας οφείλω µια απάντηση,
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ως εισηγητής για λογαριασµό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
σχετικά µε την τροπολογία που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν
από λίγο και κατέθεσε ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών.
Την κάνουµε δεκτή. Είναι η τροπολογία για την παράταση προθεσµίας παραγραφής για υποθέσεις φορολογικού ελέγχου για
τις οποίες έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι τις 31-12-2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές κ.λπ..
Βεβαίως την κάνουµε δεκτή και θα την υπερψηφίσουµε, αλλά
θα θέλαµε να επεκταθούν οι υποθέσεις επί των οποίων δίδεται
αυτή η παράταση προθεσµίας παραγραφής σε όλες τις υποθέσεις της σχετικής λίστας, ώστε να µην υπάρχουν άλλες αµφιβολίες. Και επειδή πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, όπως αυτό
αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση, που θα εµπλακούν αρχές
και φορείς εντός και εκτός Ελλάδος, να δοθεί όχι ένας χρόνος,
αλλά δύο χρόνια παράταση για να διεκπεραιωθεί το έργο.
Αυτό θα θέλαµε να προτείνουµε και βέβαια ότι κάνουµε δεκτή
τη σχετική τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και για το σύντοµο του χρόνου.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών, µε φοβερό σεβασµό στον χρόνο πλέον, για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, γιατί έχουµε µόλις είκοσι πέντε λεπτά για να φτάσουµε
στις 12 τα µεσάνυχτα, οπότε και θα γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαργιώτας από το Ποτάµι για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ΚΚΕ, που µε φιλοξένησε, όση
ώρα γινόταν η εθνική κουβέντα, η οποία οφείλω και εγώ να δηλώσω ότι νοµίζω ότι ήταν εντελώς ατυχής µε τον τρόπο µε τον
οποίο έγινε. Για την ιστορία, θα ήθελα να υπενθυµίσω για τους
περισσότερους που έλειπαν από την Αίθουσα ότι την άνοιξε ο κ.
Μιχαλολιάκος, µε ό,τι και αν σηµαίνει αυτό. Ήταν ο πρώτος που
έθιξε το θέµα στη Βουλή, µε ό,τι και αν σηµαίνει αυτό για τη διακίνηση της επιστολής.
Πολύ φοβάµαι ότι τώρα πρέπει να επαναφέρω το κλίµα στην
Αίθουσα στο νοµοσχέδιο και στην προηγούµενη συζήτηση, η
οποία οφείλω να οµολογήσω ότι υπήρξε παραγωγική τις προηγούµενες µέρες. Ακούσαµε πολλά από πολλές πλευρές. Ακούσαµε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγη ώρα, τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ακούσαµε πολλά από τη Συµπολίτευση.
Θα ήθελα να οµολογήσω ότι όλες αυτές τις µέρες έχω στο
µυαλό µου ένα παραµύθι, το γνωστό παραµύθι που λέει για τον
πρίγκιπα που µεταµορφώθηκε από τη µάγισσα σε βάτραχο και
ξύπνησε µια ωραία πρωία στον βάλτο. Μου θυµίζουν αυτή τη µεταµόρφωση πολλοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, οι οποίοι
έχουν εκφράσει ένα αίσθηµα αµηχανίας, το οποίο µού θυµίζει
την αµηχανία που πρέπει να αισθάνθηκε ο πρίγκιπας που ξύπνησε στον βάλτο.
Αυτή η ρητορεία γενικά του «κάτι συνέβη περίεργο και δεν είµαστε εµείς αυτοί, έχουµε συνειδησιακό πρόβληµα µε την πολιτική της Κυβέρνησης» κ.ο.κ., είναι κάτι, κατά τη γνώµη µου,
αντιπαραγωγικό, το οποίο δεν βοηθάει σε τίποτα.
Μην πιστεύετε τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν
είστε παρένθεση, δεν είναι αυτή η πολιτική που ασκείτε µια παρένθεση. Σωστά λέτε ότι δεν είστε παρένθεση. Είναι µια πολιτική
η οποία θα πάει σε µάκρος.
Η Κυβέρνηση µε τον Πρωθυπουργό έκανε µια πολύ µεγάλη
στροφή στη διάρκεια του καλοκαιριού και ακούσαµε σήµερα τον
Πρωθυπουργό µε σθένος να την υποστηρίζει και να τη στοχοθετεί, να βάζει τους στόχους για τον επόµενο καιρό. Δεν έχει
νόηµα, λοιπόν.
Μάλιστα, τον ακούσαµε, όχι χωρίς έκπληξη, να εγκαλεί και τη
Νέα Δηµοκρατία για αντιµνηµονιακές τάσεις. Τους ρώτησε αν θα
ξανακάνουν Ζάππεια. Χρησιµοποίησε και µια παροιµία κάπου
αλλού για κρεµασµένους και σχοινί, αλλά δεν τη συνέδεσε µε την
ερώτηση.
Στηρίζετε, λοιπόν, µια καινούργια πολιτική, διαφορετική από
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την προηγούµενη, για λόγους που θα µπορούσατε ενδεχοµένως
να τους ερµηνεύσετε. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν συνέβη
τυχαία ή συνέβη εξωτερικά και ούτε είναι παρένθεση. Δεν νοµίζω
ότι υπάρχει Αριστερά σε αγρανάπαυση ούτε ισχύει εκείνο το «για
λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά». Έχουµε
µπει σε µια καινούργια περίοδο.
Δεν ξέρω τι νοµίζετε, αλλά νοµίζω ότι οφείλω να σας υπενθυµίσω ότι η αναθεώρηση δεν είναι αµαρτία, δεν είναι κακό που
µας βρίσκει. Είναι κάτι αναγκαίο και είναι κάτι πολύ χρήσιµο, υπό
την προϋπόθεση ότι γίνεται µε ψυχραιµία, µε εντιµότητα και µετά
από ανάλυση. Και τα λάθη πολλές φορές διδάσκουν και πρέπει
να τα κοιτάµε.
Δεν έχει επιστροφή στην προηγούµενη περίοδο. Δεν θα ξαναγυρίσουµε ούτε στον Μάρτιο ούτε στον Ιανουάριο ούτε στο
2013. Δεν θα γυρίσει κανένας µας. Έχουµε µπει σε µια συγκεκριµένη διαδροµή. Το σκηνικό έχει αλλάξει για όλους. Έτσι πολύ
σχηµατικά –κι ενδεχοµένως να αδικώ κάποιους- είµαστε πλέον
όλοι µνηµονιακοί. Είµαστε στην από δω πλευρά, που έλεγε ο κ.
Βούτσης κάποια στιγµή ότι εµείς είµαστε στην πλευρά των δανειστών και οι άλλοι στην άλλη µεριά. Είµαστε όλοι εκπεφρασµένα υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.
Αυτό βάζει προβλήµατα εδώ, βάζει προβλήµατα σε σας, βάζει
προβλήµατα σε µας. Αλλά αυτή είναι η καινούργια πραγµατικότητα. Είµαστε σε ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό. Υπήρξατε αντιµνηµονιακοί και τώρα είστε ανανήψαντες αντιµνηµονιακοί. Και
για να θυµηθώ και τον Πρωθυπουργό, αυτό το µοιράζεστε µε τη
Νέα Δηµοκρατία. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό µε τη Νέα Δηµοκρατία. Υπήρξατε αντιµνηµονιακοί και τώρα είστε µνηµονιακοί,
όσο σχηµατικό κι αν είναι αυτό, αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και δεν µοιάζετε µόνο σε αυτό, πολύ φοβάµαι. Κι αυτό πρέπει,
κυρίως, να σας απασχολεί, γιατί έρχεται το πρώτο νοµοσχέδιο
του τρίτου µνηµονίου και θυµίζει έντονα τα προηγούµενα και τις
πρακτικές τους. Είναι γραµµένο στο γόνατο, είναι γεµάτο λάθη,
όπως επισηµάνθηκε από πολλές µεριές, είναι γραµµένο στα γνωστά κορακίστικα -όπως είπα στην επιτροπή, παράγραφοι που παραπέµπουν, προσθέτουν µια λέξη, είναι ακαταλαβίστικες
εντελώς-, προωθεί µεν τις µνηµονιακές επιλογές και τις δεσµεύσεις της συµφωνίας, χώνει όµως κι από το παράθυρο µερικές πελατειακές ρυθµίσεις, όπως το άρθρο 13, για παράδειγµα, που
άλλαξε στην πορεία όπως είδαµε, και πολλές άλλες. Σας θυµίζει
τίποτα; Σας θυµίζει παλαιοκοµµατικό παιχνίδι ίσως; Εµένα µου
θυµίζει όµως.
Μια κουβέντα µόνο για την καλή νοµοθέτηση που έθιξα προηγουµένως, είναι απαραίτητη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι µόνο.
Το να διαβάζονται οι νόµοι και να γίνονται αντιληπτοί, δεν είναι
πολυτέλεια, κύριοι συνάδελφοι.
Πολύ γρήγορα στο συνταξιοδοτικό να θυµίσω ότι όλοι –όλοιπολιτευτήκατε µε τον ίδιο τρόπο, µε τα περίφηµα τρία «δεν»: δεν
θα µειωθούν οι συντάξεις, δεν θα αυξηθούν τα όρια, δεν θα αυξηθούν οι εισφορές. Η πολιτική όλων ήταν αυτή προεκλογικά. Η
πολιτική όλων! Ξαφνικά ανακαλύψαµε όλοι πλέον –γιατί κάποιοι
το έλεγαν από παλιά- ότι το ασφαλιστικό, λέει, δεν είναι βιώσιµο
και ότι, αν δεν κάνει µια µεγάλη αλλαγή, δεν θα επιβιώσει. Γνωστό από χρόνια. Κάποιοι το ανακάλυψαν τώρα.
Θα περιµένουµε, λοιπόν, την πρόταση και θα τοποθετηθούµε
εποικοδοµητικά για τη µεγάλη αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού.
Όµως, στην κατάργηση αυτών που ψηφίσαµε τον Μάιο, δεν
θα συναινέσουµε. Στην κατάργηση των διατάξεων του ν.4331 δεν
θα συναινέσουµε ούτε στην αλλαγή των σχέσεων του ΕΤΑΑ ούτε
στην κατάργηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα τα ψηφίσουµε για τον απλούστατο λόγο ότι τα είχαµε
ψηφίσει τον Μάιο. Δεν θα αλλάξουµε τη στάση µας. Θα παραµείνουµε υπέρ αυτών.
Θα ήταν καλά να αποσυρθούν οι πονηρές ρυθµίσεις ή εν πάση
περιπτώσει να σταµατήσουν. Μαζεύουµε, απλώνουµε, µαζεύουµε.
Μαζέψαµε πίσω το δικαίωµα υποβολής δήλωσης, ενώ γίνεται η
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έρευνα, βάλαµε τη σολοµωνική στη µέση και κόψαµε το άρθρο 13
στη µέση. Δεν κάναµε όλη τη χάρη, κάναµε τη µισή, βάλαµε τη
λέξη «καθαριότητα».
Δεν νοµίζω ότι µπορούµε έτσι, µε αυτήν την τακτική, να φύγουµε µπροστά. Η τακτική του «τραβάτε µε κι ας κλαίω», η τακτική του «αµάρτησα για το παιδί µου, εγώ δεν ήθελα άλλοι µε
σπρώξανε» δεν έχει καµµία ωφέλεια. Δεν θα παράξει τίποτα για
κανέναν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που χρειάζεται είναι σχέδιο µε ορίζοντα πενταετίας.
Πάτε, γυρνάτε στον Λένιν, τα πενταετή τα ξεχάσατε. Αυτό που
χρειαζόµαστε, λοιπόν, είναι πενταετές σχέδιο για τη χώρα. Το
δικό σας πενταετές. Να το συζητήσουµε. Δεν νοµίζω ότι µπορούµε να βγαίνουµε µε στόχο το επόµενο δεκαπενθήµερο ή ο
εθνικός στόχος να είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Μπαργιώτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Και νοµίζω λοιπόν –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη- ότι το σηµαντικό από δω και
πέρα είναι η εθνική στοχοθεσία και ο προγραµµατισµός µακροπρόθεσµα. Δεν θα µπορέσουµε να κάνουµε τίποτα αλλιώς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαργιώτα.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Για ένα λεπτό.
Κατ’ αρχάς, εις ό,τι αφορά την τροπολογία που ανήγγειλε προηγουµένως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, καταχρηστικά θα πούµε
«ναι». Και λέω καταχρηστικά, διότι, ναι µεν δεν πρέπει να παραγραφούν τα αδικήµατα συγκεκριµένων φοροφυγάδων, είκοσι,
τριάντα, σαράντα, αλλά η θέση µας είναι ότι δεν πρέπει να παραγράφεται κανένα αδίκηµα. Πρέπει η έρευνα αυτή να βάλει το
µαχαίρι µέχρι το κόκαλο. Όσοι έχουν φοροδιαφύγει και όσοι
έχουν κλέψει το δηµόσιο πρέπει να πάνε φυλακή.
Εις ό,τι αφορά την προαναγγελία του αποκλεισµού της Χρυσής Αυγής από το Συµβούλιο για την Εξωτερική Πολιτική, κανείς
δεν έχει το δικαίωµα να µας αποκλείει από πουθενά, από τη
στιγµή που µας έβαλε στη Βουλή ο κυρίαρχος ελληνικής λαός.
Υπέρ των συµφερόντων του ελληνικού λαού δραστηριοποιείται σήµερα η Χρυσή Αυγή και η αποκάλυψη του συγκεκριµένου
εγγράφου ήταν υπέρ του συµφέροντος του ελληνικού λαού.
Διότι, µυστική διπλωµατία στο µείζον ζήτηµα της Μακεδονίας,
δεν υπάρχει. Πρέπει να τα ξέρει όλα ο λαός και πρωτίστως πρέπει να ξέρει τι έχουν να προτείνουν τα κόµµατα. Ιδίως τα κόµµατα
αυτά που είναι έτοιµα να χαρίσουν το όνοµα Μακεδονία µε ή
χωρίς οποιονδήποτε προσδιορισµό. Συνιστά εθνική προδοσία η
απόδοση του ονόµατος της Μακεδονίας µε ή χωρίς οποιονδήποτε προσδιορισµό σε ξένες δυνάµεις. Αυτή είναι η πάγια θέση
της Χρυσής Αυγής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστώ.
Προχωρούµε στον κατάλογο.
Η κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο, για
έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πόσοι ακόµα είναι οι οµιλητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Νοµίζω ότι µπορούν
να µιλήσουν άλλοι δύο οµιλητές. Δηλαδή, ο κ. Βλάσης από τη
Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Τσίρκας και κλείνει ο κατάλογος των
οµιλητών.
Κυρία Αντωνίου, θα αλλάξετε µε τον κ. Βλάση;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι, σπαταλήθηκαν
δεκαετίες σε αυτόν εδώ τον τόπο από µια πολιτική και οικονοµική
ελίτ που εξυπηρέτησε τα συµφέροντα µόνο των λίγων. Μια πολιτική και οικονοµική ελίτ που δηµιούργησε το κράτος των ηµετέ-
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ρων, που συνέβαλε στην αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία. Οδήγησε στην κοινωνική ανισότητα και στην έλλειψη του αισθήµατος
του δικαίου.
Αυτό δεν το λέµε εµείς. Αυτό σήµερα το λένε µε επιστολή τους
προς τους υποψήφιους Αρχηγούς της Νέας Δηµοκρατίας εκατό
επιφανή στελέχη, πρώην Βουλευτές και πρώην Υπουργοί της νυν
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εν όψει της εκλογής του προέδρου
τους.
Λένε χαρακτηριστικά και διαβάζω από το κείµενο: «Προτίθενται οι υποψήφιοι Αρχηγοί της Νέας Δηµοκρατίας να κόψουν τον
οµφάλιο λώρο µεταξύ οικονοµικής ολιγαρχίας και πολιτικής
εξουσίας, που ταλανίζει δεκαετίες τον τόπο; Προτίθενται να συγκρουστούν µε το κατεστηµένο; Προτίθενται να µην συµβιβάζονται;».
Ακούστε, διότι το λένε τα δικά σας στελέχη. Προτίθεστε, λοιπόν, να µη συµβιβάζεστε, προκειµένου να ανέλθετε στην κοµµατική ή κυβερνητική εξουσία και να µη λυγίζετε µπροστά στα
συµφέροντα για να κρατηθείτε σε αυτήν; Τα δικά σας, λοιπόν,
στελέχη ρωτάνε: Προτίθεστε να θέσετε τέρµα στη δράση των
εξωθεσµικών κέντρων εξουσίας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Επί του νοµοσχεδίου θα µιλήσετε;
Αν είναι να µιλήσω εγώ!
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Προτίθεστε να λειτουργήσετε
χωρίς κηδεµόνες; Καταλήγουν στη συνέχεια λέγοντας ότι «το πολιτικό σύστηµα κατέρρευσε, κάτω από το βάρος της διαφθοράς
και της διαπλοκής», για να πουν στη συνέχεια απευθυνόµενοι
στους υποψήφιους πολιτικούς Αρχηγούς ότι «θα πρέπει να συµβάλουν στην αναγέννηση του πολιτικού συστήµατος, για το
οποίο τα τελευταία χρόνια µόνο διαπιστώσεις διατυπώνονται και
έωλες υποσχέσεις».
Θα µου επιτρέψετε για του λόγου το αληθές να το καταθέσω
στα Πρακτικά. Είναι το κείµενο, λοιπόν, που απέστειλαν σήµερα
τα δικά σας στελέχη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές, λοιπόν, οι έωλες υποσχέσεις ήταν το περίφηµο success
story το οποίο µάς λέτε ότι βιώναµε. Μας είπατε ότι ο τόπος µας
µε τις δικές σας πολιτικές είχε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και
µείωσε την ανεργία.
Ο νοµός που εκπροσωπώ, ο Νοµός Καστοριάς, από τις δικές
σας πολιτικές απέκτησε πράγµατι έναν τίτλο: έγινε πρωταθλητής
της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. Ένας τόπος περήφανος,
ένα τόπος από τους πιο παραγωγικούς τόπους της επικράτειας,
µε εξωστρέφεια, µε εξαγωγική δραστηριότητα έφτασε στο
τέλµα.
Στον τόπο τον δικό µας, λοιπόν, καταστρέφονται άνθρωποι,
καταστρέφεται η κοινωνία και σήµερα εσείς µας µιλάτε για ένα
success story που ήταν µόνο στη φαντασία σας και που δεν έγινε
ποτέ πραγµατικότητα. Γιατί στην πραγµατικότητα µας οδηγήσατε στην κορύφωση µιας περιπέτειας, µιας περιπέτειας που
οδήγησε τον τόπο στο αδιέξοδο, σε ένα αδιέξοδο το οποίο ήρθαµε να διαπραγµατευθούµε. Και φθάσαµε, πράγµατι, στο σηµείο να κάνουµε µία συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση που
έχει προαπαιτούµενα που πολλές φορές βρίσκονται στον αντίποδα των ιδεών των αξιών και της πολιτικής µας.
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η πορεία αυτή είναι δύσκολη. Καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε ένα πρώτο νοµοσχέδιο σε αυτή
την πραγµατικά δύσκολη πορεία. Για µας, όµως, η πορεία αυτή
είναι µία πορεία διαρκούς διεκδίκησης για µεγαλύτερη κοινωνική
δικαιοσύνη, για περισσότερη κοινωνική συνοχή, για περιφερειακή σύγκλιση.
Ο κεντρικός µας στόχος είναι η επαναδιαπραγµάτευση του
χρέους, που για σας ήταν βιώσιµο, όταν µετά από τις δικές µας
προσπάθειες αναγνωρίζεται πλέον και στην Ευρώπη και διεθνώς
ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση για την αποµείωση και την επιµήκυνσή του.
Το κεντρικό στοίχηµα, όµως, της δικής µας Κυβέρνησης θα
είναι η δηµιουργία µιας νέας παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Εκεί δεν θα κριθεί η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Εκεί
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θα κριθεί το µέλλον της χώρας.
Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουµε, έχουµε ακόµη
και τώρα απέναντί µας δυνάµεις του χθες, που µε αλαζονεία και
αµετροέπεια είναι αποφασισµένες να µην αλλάξουν και επιµένουν, παρόλο που οδηγήθηκαν σε τρεις συνεχόµενες εκλογικές
ήττες µέσα στο 2015. Επιµένουµε, όµως, και εµείς, γιατί δεν φοβόµαστε να δοκιµάσουµε τις ιδέες µας στον στίβο της πραγµατικής πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είχα να πω και άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Θέλω να επικεντρωθώ σε ένα θέµα
που αφορά το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν θα επικεντρωθείτε, σας παρακαλώ. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Είµαστε τελείως στο τέλος. Διευκολύνετε, σας παρακαλώ. Κλείστε, σας
παρακαλώ!
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Θέλω µόνο να µιλήσω για τους
υπερήλικες ανασφάλιστους και για το ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει
να βοηθήσει σε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Τελιγιορίδου.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Κουρουµπλής.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, έπειτα από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ, έχω να κάνω µια ερµηνευτική δήλωση, που λέει ότι οι ισχύουσες µέχρι τώρα συµβάσεις
παραχώρησης εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 13.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Φοβάµαι ότι είµαστε στην τελευταία οµιλήτρια, την κ. Μαρία Αντωνίου, την οποία
καλούµε να έρθει στο Βήµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πάλι για την Καστοριά!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, η Καστοριά µονοπωλεί!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πριν από λίγο ακούσαµε
τον Πρωθυπουργό να µας λέει ότι στο σπίτι του κρεµασµένου
δεν µιλάνε για σκοινί, εγώ θέλω να πω ότι και στο σπίτι του Πινόκιο δεν µιλάµε για την αλήθεια. Και εάν ξέρει ο Πρωθυπουργός
τους κρεµασµένους, να µας τους πει, να τους κρεµάσουµε όλοι
µαζί. Σε κάθε περίπτωση νόµιζα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Και δεν µε ακούτε, κύριοι συνάδελφοι. Προφανώς, δεν …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία!
Κυρία Αντωνίου, µισό λεπτό σας παρακαλώ. Κάντε λίγη υποµονή. Σεβόµαστε τον οµιλητή.
Ορίστε, συνεχίστε, κυρία Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Σε κάθε περίπτωση νόµιζα ότι τα «πόθεν
έσχες» ελέγχονται από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής. Απόψε µάθαµε ότι τα ελέγχει το Μέγαρο Μαξίµου και
µάλιστα βγάζει και απόφαση. Πολύ δηµοκρατικά στα αλήθεια
όλα αυτά!
Να προσθέσω κάτι ακόµα, για την περίφηµη τροπολογία στην
οποία αναφέρθηκε ο κ. Αλεξιάδης, που µας λένε εδώ κι έναν
χρόνο ότι ευνοήσαµε κάποιους. Εδώ κι έναν χρόνο φωνάζουν.
Να τους κατονοµάσετε εδώ και τώρα!
Επίσης, περιµένουµε στο παρόν νοµοσχέδιο, κύριε Αλεξιάδη,
την κατάργηση της τροπολογίας. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα!
Απαντώντας και στον κ. Σκουρλέτη που αναφέρθηκε στον κατώτατο µισθό, που εµείς τον κατεβάσουµε στα 580 ευρώ, ορίστε,
κύριε Υπουργέ, πεδίον δόξης λαµπρό! Το υποσχεθήκατε. Εδώ
και τώρα ανεβάστε τον στα 751 ευρώ! Το τάξατε, εξάλλου, δεν
θα σας παρεξηγήσουµε.
Όµως, ακούγοντας κι όλους τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ,
που µιλούσαν για την προηγούµενη πάλι κυβέρνηση, για τα εσω-
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κοµµατικά µας και µας ζητούν και τα ρέστα, ασχοληθήκατε; Πείτε
µας για το νοµοσχέδιο. Θα το ψηφίσετε σήµερα. Πείτε µας. Αλλά
επειδή βλέπω ότι έχετε πολύ κοντή µνήµη, να σας θυµίσω τι κάνατε και τι λέγατε πριν από λίγους µήνες:
Τον Ιανουάριο του 2015 ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ -µύθος υπ’
αριθµόν ένα- έταξε στον ελληνικό λαό την κατάργηση των µνηµονίων και την επαναφορά στην προ µνηµονίων εποχή. Ασφαλώς
κέρδισε τις εκλογές. Και τι µας έφερε; Μας έφερε Επιτροπές
Αλήθειας για το Χρέος, τις οποίες τώρα κάνει ότι δεν τις θυµάται
και τις διαγράφει από την ιστοσελίδα της Βουλής.
Τι άλλο µάς έφερε; Τον αλήστου µνήµης Υπουργό Οικονοµικών –δεν ξέρω αν τον θυµάστε- κ. Βαρουφάκη που επί έξι µήνες
διαπραγµατεύτηκε τυφλά, ανεύθυνα και καταστροφικά και µας
οδήγησε στα capital controls.
Μας έφερε ένα δηµοψήφισµα στο οποίο οι περισσότεροι είπαν
«όχι», αλλά αυτοί άκουσαν «ναι» και στο τέλος υπέγραψαν ένα
τρίτο µνηµόνιο µε τους πιο δυσβάσταχτους όρους απ’ όλα τα
προηγούµενα, το οποίο µάλιστα βάφτισαν ως µεγάλη εθνική επιτυχία.
Τον Αύγουστο του 2015 η παράταξή µας, η Νέα Δηµοκρατία,
χωρίς να µετρήσει οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, στήριξε και ψήφισε τις εκλογές της κυβέρνησης, στη βάση όµως της παραµονής της χώρας µας στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και της
Ευρωζώνης και της αποτροπής από ένα Grexit. Ξεκαθαρίσαµε,
όµως, και τότε ότι από εκεί και πέρα ήταν δουλειά της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση της συµφωνίας.
Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε για να λύσει τα εσωκοµµατικά προβλήµατα και να ξεφορτωθεί τα βαρίδια που του χάλαγαν τη βιτρίνα; Μας οδήγησε σε εκλογές. Κι αυτή τη φορά ο νέος µύθος,
αφού ο παλιός δεν υπήρχε -µύθος υπ’ αριθµόν δύο- ήταν η κόντρα του παλιού µε το νέο, όπου, βέβαια, επιφύλαξε για τον εαυτό
του τον ρόλο του νέου. Κέρδισε ξανά τις εκλογές και τώρα απλά
ήρθε αντιµέτωπος µε την πραγµατικότητα.
Το πρώτο νοµοσχέδιο, µε τα προαπαιτούµενα µέτρα της συµφωνίας που έκαναν, στέλνει πλέον τον λογαριασµό στον ελληνικό
λαό. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε ισοδύναµα ούτε παράλληλα προγράµµατα. Αυτά κράτησαν όσον καιρό χρειάστηκε, για να υποκλέψουν την ψήφο του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου αφήσετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, εφόσον είµαι η
τελευταία οµιλήτρια.
Εδώ και αρκετές µέρες, τέσσερις τον αριθµό, οι Υπουργοί κόβουν και ράβουν ένα πολυνοµοσχέδιο που περικόπτει ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και µειώνει αναδροµικά τις
συντάξεις. Μόλις χθες ο κ. Δραγασάκης δήλωσε ότι ο στόχος
είναι µια σύνταξη µέχρι 1.000 ευρώ. Μεικτά ή καθαρά, δεν µας
είπε.
Καταργεί ή τροποποιεί νόµους που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε,
όπως για τις εκατό δόσεις, για τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερήλικων, στερεί πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια,
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ακολουθεί ένα δεύτερο νοµοσχέδιο µε πολύ σκληρότερα µέτρα
τον Νοέµβριο.
Ελπίζω η απόφαση που υπέγραψε µόλις προχθές ο αρµόδιος
Υπουργός για τις διαδικασίες ίδρυσης αποτεφρωτήρων να µην
έχουν καµµιά σχέση µε όλα τα παραπάνω.
Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση λέει ότι για τα συγκεκριµένα µέτρα
φταίνε οι δανειστές, ότι αυτοί δεν τα πιστεύουν, αλλά τους τα
επιβάλλει η τρόικα, ότι εφαρµόζουν το µνηµόνιο, αλλά δεν ήταν
στις προθέσεις τους. Όλοι, όµως, ξέρουµε ότι ο δρόµος προς
την κόλαση είναι στρωµένος µε καλές προθέσεις. Και άλλωστε
στην πολιτική σίγουρα µετράει το αποτέλεσµα.
Στο κάτω κάτω της γραφής ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που έλεγε ότι
πέτυχε την καλύτερη δυνατή συµφωνία µετά από δεκαεπτά ολόκληρες ώρες διαπραγµάτευσης; Μάλιστα πανηγύριζε. Ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν ήταν που έλεγε ότι πέτυχε έναν έντιµο συµβιβασµό; Τώρα
που ήρθε ο λογαριασµός στον λαό, φταίνε οι δανειστές; Αντιλαµβάνοµαι ότι µετά τις αποκαλύψεις που αφορούν Υπουργούς σας,
που αντί να ζητήσετε να διαλευκανθεί η υπόθεση, ψάχνετε να
βρείτε ποιος έδωσε την πληροφορία, βρίσκεστε σε δύσκολη
θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Αντωνίου, αν
έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, η υλοποίηση του τρίτου µνηµονίου, κύριοι συνάδελφοι,
είναι δικό σας πρόβληµα, δική σας υπόθεση. Η Νέα Δηµοκρατία
θα στηρίξει όλες τις µεταρρυθµίσεις µε τις οποίες συµφωνήσαµε, αλλά από εκεί και πέρα σταµατήστε να κρύβεστε πίσω από
ανύπαρκτα εισοδήµατα.
Οδηγήσατε τη χώρα στις εκλογές, πήρατε την Κυβέρνηση.
Αναλάβετε τις ευθύνες σας. Σε κάθε περίπτωση, τι άλλο ζητάτε
από τη Νέα Δηµοκρατία; Να αναλάβουµε εµείς τις δικές σας ευθύνες; Να βάλουµε πλάτη στις δικές σας ανεύθυνες επιλογές;
Να σας βγάλουµε πάλι από τη δύσκολη θέση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύρια Αντωνίου,
σας παρακαλώ! Ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Για να θυµηθώ µία προσφιλή έκφραση
του κ. Τσίπρα: «Δεν σφάξανε!».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά την τοποθέτηση της κ. Αντωνίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την
εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής, καθώς και επί
των άρθρων 1, 13, 14, 17 και 21 του σχεδίου νόµου έχουν υποβληθεί αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, των οποίων τα
κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων τις αιτήσεις της ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του ΚΚΕ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
τους.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτρης. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Βαρδαλής Θανάσης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
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Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρών.
Ο κ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Μανώλης. Παρών.
Ο κ. Τάσσος Σταύρος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων τις αιτήσεις ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Επίσης, επί των άρθρων 1, 5, 13 και 21 του σχεδίου νόµου έχει
υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, της οποίας το κείµενο έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
για την υποβολή της.
Ο κ. Βρούτσης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος Νίκος. Παρών.
Ο κ. Πλακιωτάκης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Βούλτεψη Σοφία. Παρούσα.
Ο κ. Κυριαζίδης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κέλλας Χρήστος. Απών.
Ο κ. Μπουκώρος Χρήστος. Απών.
Ο κ. Τασούλας Κωνσταντίνος. Απών.
Ο κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος. Παρών.
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Ο κ. Γιόγιακας Βασίλειος. Παρών.
Ο κ. Δαβάκης Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Αραµπαζή Φωτεινή. Παρούσα.
Ο κ. Δηµοσχάκης Αναστάσιος. Παρών.
Ο κ. Κεδίκογλου Συµεών. Παρών.
Ο κ. Βαγιωνάς Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Τσιάρας Κωνσταντίνος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας.
Επί των άρθρων 1, 2, 5, 13 και 21 του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί κοινή αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από
Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
και του Ποταµιού, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την κοινή αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και του Ποταµιού, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
Ο κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Βενιζέλος Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Γρηγοράκος Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Κεφαλίδου Χαρούλα. Παρούσα.
Ο κ. Κουτσούκος Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Κρεµαστινός Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος. Απών.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
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Ο κ. Τζελέπης Μιχαήλ. Παρών.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή. Παρούσα.
Ο κ. Αµυράς Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αχµέτ Ιλχάν. Παρών.
Ο κ. Δανέλλης Σπυρίδων. Παρών.
Ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης. Παρών.
Ο κ. Λυκούδης Σπυρίδων. Παρών.
Ο κ. Μαυρωτάς Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μπαργιώτας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Φωτήλας Ιάσωνας. Παρών.
Ο κ. Ψαριανός Γρηγόριος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την κοινή αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και του Ποταµιού.
Τέλος, επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του σχεδίου
νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, για
να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό
αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Μιχαλολιάκος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Αϊβατίδης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Βλάχου Σωτηρία. Παρούσα.
Ο κ. Γερµενής Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γρέγος Αντώνιος. Παρών.
Η κ. Ζαρούλια Ελένη. Απούσα.
Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Καρακώστας Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Κασιδιάρης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Κούζηλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κουκούτσης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Λαγός Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μίχος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Μπαρµπαρούσης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώταρος Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Παππάς Χρήστος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή και τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή και τα άρθρα του νοµοσχεδίου
λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Οι
ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Υπάρχει συνάδελφος που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Η επιστολή, η οποία απεστάλη στο Προεδρείο από το συνάδελφο, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α του Κανονισµού της Βουλής,
καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές συναδέλφων, της κ. Γενηµατά και του κ. Μανιάτη, οι
οποίοι µάς γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και
ότι, αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «όχι» επί της αρχής στα
άρθρα 1, 2, 5, 13 και 21 του νοµοσχεδίου.
Επίσης, η κ. Κατριβάνου απουσιάζει και µε επιστολή µάς γνωρίζει ότι, αν ήταν παρούσα, θα ψήφιζε «ναι» επί της αρχής και
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στα άρθρα 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του νοµοσχεδίου.
Επίσης, η κ. Άννα Καραµανλή απουσιάζει και µε επιστολή µάς
γνωρίζει ότι, αν ήταν παρούσα, θα ψήφιζε «όχι» επί της αρχής
και στα άρθρα 1, 5, 13 και 21 του νοµοσχεδίου.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς διεξάγεται η καταµέτρηση, µε τη συναίνεση του Σώµατος, µπορούµε να υπεισέλθουµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και της τροπολογίας.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και θα
γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς, το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 4 και ειδικό αριθµό 4 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 4 και ειδικό αριθµό 4 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης ζητεί άδεια ολιγοή-
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µερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν 294 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
154 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν
140 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 εψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 εψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 εψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 163 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 131 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 13 εψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 εψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 242 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 52 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 17 εψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 169 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 125 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 21 εψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, ως έχει, κατά
πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων» έγινε δεκτό επί της αρχής και
επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα
για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
1. Από της ισχύος του ν. 4336/2015 (Α’94), αντικαθίστανται ή
απαλείφονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθες φράσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
3865/2010 (Α’ 120), όπως ισχύει, η φράση «και θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2014 και έχουν
αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 1.9.2015 και
µετά δικαιούνται:» αντικαθίσταται µε τη φράση «αποχωρούν από
την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά δικαιούνται:».
β. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης δ’ της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 4336/2015, η φράση «κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατά
τις 19.8.2015».
γ. Στο τέλος του έκτου στίχου της περίπτωσης β’ της παρ. 4
του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, η φράση «που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2015, καθώς και όσοι
έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2014
και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από
1.9.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «που έχουν αποχωρήσει
ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά».
δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει,
η φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «που θεµελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2014 και έχουν

αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015».
ε. Στο τέλος της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
4336/2015, απαλείφεται η φράση «και όχι πριν τις 30.8.2015».
στ. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4336/2015 απαλείφεται η φράση «και όχι πριν τις 31.8.2015».
2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α’120), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που θεµελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2014 και έχουν
αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και
µετά.»
3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της
παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), όπως ισχύει,
αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση µέχρι και τις 18.8.2015 όρια
ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την
εποµένη της ηµεροµηνίας αυτής έως και την 1.1.2022, στα προβλεπόµενα από τους κατωτέρω πίνακες νέα όρια ηλικίας, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.
3865/2010 (Α’ 120).»
4. α. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.
5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει µε βάση τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν έχει εφαρµογή για όσους
έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.7.2015
και µετά και δεν έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας
τους, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 7 του ν. 3865/2010. Τα ανωτέρω πρόσωπα µέχρι τη
συµπλήρωση του προαναφεροµένου ορίου ηλικίας λαµβάνουν
το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους
κατά περίπτωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων δεν έχουν εφαρµογή για όσους είναι ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω και λαµβάνουν επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και όσους λαµβάνουν
σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει
των διατάξεων των νόµων 1897/1990 (Α’120) και 1977/1991 (Α’
185). Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή και για
όσους λαµβάνουν κατά µεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου
του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.
Το ισχύον κατά τις 19.8.2015 ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης παραµένει αµετάβλητο µέχρι τις 31.12.2021.»
β. Καταργούνται από της ισχύος τους οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4336/ 2015.
5. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 16 του άρθρου 56
του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται µειωµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το ποσό
της µειωµένης σύνταξης µειώνεται περαιτέρω κατά 10% µέχρι
τη συµπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενου νέου
ορίου ηλικίας.»
6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4336/ 2015
(Α’94) καταργούνται από της ισχύος τους και από την ίδια ηµεροµηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν πριν την
αντικατάστασή τους.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 2
Ρυθµίσεις για τον ενιαίο φόρο
ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 8 τουν.
4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2015
ως εξής:
«Ποσά φόρου µέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν
είναι απαιτητά.»
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου Δ3
της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2015.
3. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή για
ακίνητα του Δηµοσίου, του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), καθώς και για τα πρόσωπα
της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’287)
προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύµφωνα µε τη περίπτωση ζ’
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) εφόσον το
σύνολο των ονοµαστικών µετοχών τους ανήκουν στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.),
µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 2.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α’
51), καταργείται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.
6. Η σύµβαση φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Σ.Δ.Ο.Ε., των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 10 και επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 8 και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους επί της οδού Πανεπιστηµίου 37 και επί
της οδού Κάνιγγος 29, οι οποίες έληξαν ή λήγουν στις 28.9.2015,
στις 31.10.2015, στις 31.10.2015, στις 17.6.2015 και στις
17.6.2015 αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 133 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), παρατείνονται για το χρονικό διάστηµα από την ψήφιση του
παρόντος έως τις 31.12.2015.
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις διατάξεων
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (Α’170) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστηµα και
κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα
που προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία, για τη σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, το λογιστικό σύστηµα και τα
λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασµατικά τα επιµέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.»
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 η φράση «βιβλία και στοιχεία» αντικαθίσταται µε τη φράση «λογιστικά αρχεία,
φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί, φορολογικές µνήµες και
αρχεία που δηµιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί».
2.α. Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει µη απόδοση,
ανακριβή απόδοση, συµψηφισµό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α.,
Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούµενων, επιρριπτόµενων φόρων, τελών και εισφορών µε σκοπό τη µη πληρωµή συνολικά στο Δηµόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω
φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης µε
την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, µπορεί,
βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπό-
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χρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα
η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να µην παραλαµβάνει και να µην
χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το πενήντα τοις
εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασµών
και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι
µη χρηµατικές παρακαταθήκες, δεσµεύονται στο σύνολό τους.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα µέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε
βάρος των οµορρύθµων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς
και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλµένου από οποιαδήποτε
αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή από το χρόνο της διάπραξης, κατά περίπτωση, και µέχρι την ενεργοποίηση των µέτρων, ανεξάρτητα αν
έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο ή για
οποιαδήποτε αιτία.»
3.α. Η περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«η. δεν συµµορφώνεται µε τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις
του.»
β. Η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013
καταργείται.
γ. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής σχετικά µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1
και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1,».
δ. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 54 η φράση «β’,
γ’, δ’, στ’ και θ’» αντικαθίσταται µε τη φράση «β’, γ’, δ’ και στ’»
και η φράση «µε ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της µη
έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών στοιχείων» διαγράφεται.
ε. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 54 η φράση «β’,
γ’, δ’, στ’ και θ’» αντικαθίσταται µε τη φράση «β’, γ’, δ’ και στ’»
και η φράση «µε ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της µη
έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών στοιχείων» διαγράφεται.
στ. Η παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου
διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο πρόστιµα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε
επόµενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίµου.»
4.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 καταργείται.
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 καταργείται.
5. Μετά το άρθρο 55 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
«Άρθρο 55Α
Παραποµπή εγκληµάτων φοροδιαφυγής
σε ποινική δίκη
1. Εάν, µε βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήµατος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 66
υποβάλλεται αµελλητί µηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.
2. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο δύναται πάντως, σε περίπτωση
που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεµούς διοικητικής δίκης είναι ουσιώ-
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δης για τη δική του κρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει µε
απόφασή του την ποινική δίκη µέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου.
3. Η παραγραφή των εγκληµάτων του παρόντος νόµου αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που
ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της
προθεσµίας άσκησης προσφυγής.»
6. Το άρθρο 56 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56
Πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής
ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών
Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή
υποβολής ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών επιβάλλονται, αντί των προστίµων του άρθρου 54, τα ακόλουθα
πρόστιµα:
1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται
πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των
συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουµένου για τις οποίες
υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιµο δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και µεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το
παραπάνω πρόστιµο επιβάλλεται µόνο αν µεταβάλλονται τα
ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής
ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και
επιβάλλεται µόνο αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό µεγαλύτερο
του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης.
2. Σε περίπτωση µη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα
χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκµηρίωσης, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και µεγαλύτερο των
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση που ο φάκελος τεκµηρίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα τεθεί στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης από την τριακοστή πρώτη (31η) ηµέρα από
την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης έως την εξηκοστή (60ή)
ηµέρα επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν
διατεθεί από την εξηκοστή πρώτη (61) ηµέρα έως την ενενηκοστή (90ή) ηµέρα επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ, ενώ αν δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί µετά την ενενηκοστή (90ή) ηµέρα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 εφαρµόζονται και για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού.»
7.α. Οι περιπτώσεις β’και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
4174/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν
το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει µε βάση
τη φορολογική δήλωση,
γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το
εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό
(50%) του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιµο ίσο
µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου
που αναλογεί στη µη υποβληθείσα δήλωση.»
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8. Μετά το άρθρο 58 του ν. 4174/2013 προστίθεται άρθρο 58Α
ως εξής:
«Άρθρο 58Α
Πρόστιµα για παραβάσεις σχετικές
µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας
Για παραβάσεις σχετικές µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας οι
οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιµα:
1. Σε περίπτωση µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται
µε ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του
φόρου που θα προέκυπτε από το µη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της
διαφοράς, αντίστοιχα.
2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η µη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων,
µε συνέπεια τη µη απόδοση ή τη µειωµένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που
θα προέκυπτε από την µη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
3. Σε περίπτωση άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας χωρίς
να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη
σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε
να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονοµικής δραστηριότητας.
4. Σε κάθε πρόσωπο µη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
που εκδίδει φορολογικά στοιχεία µε ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια
υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) επί του αναγραφόµενου φόρου που δεν αποδόθηκε.»
9. Το άρθρο 59 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 59
Πρόστιµα για παραβάσεις σχετικές
µε παρακρατούµενους φόρους
Για παραβάσεις σχετικές µε παρακρατούµενους φόρους οι
οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιµα:
1. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης παρακρατούµενου
φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης
φόρου επιβάλλεται πρόστιµο ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη µη υποβληθείσα δήλωση.
2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούµενου φόρου επιβάλλεται πρόστιµο ποσοστού πενήντα τοις
εκατό (50%) επί της διαφοράς του φόρου.»
10. Στο άρθρο 62 του ν. 4174/2013 προστίθενται παράγραφοι
7 και 8 ως εξής:
«7. Τα πρόστιµα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλονται µόνο
σε περίπτωση που οι σχετικές παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν
ελέγχου. Το πρόστιµο του άρθρου 58 δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιµα των άρθρων 58Α και 59.
8. Δεν επιβάλλονται πρόστιµα στον εκτιµώµενο προσδιορισµό
φόρου.»
11. Στο Παράρτηµα, το οποίο προστέθηκε στο τέλος του ν.
4174/2013, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 50 του
ν. 4223/2013 (Α’287), µετά τη φράση «Ειδικός Φόρος Τραπεζικών
Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986)», προστίθεται η
φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ.
24.9/20.10.1958, όπως ισχύει)». Η ισχύς της παραγράφου αυτής
αρχίζει στις 19.8.2015.
12. Η παρ.12 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α’170) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 1.1.2018. Μέχρι και τις
31.12.2017, κατά την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται
υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµενου ποσού, οι αναλογούντες
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τόκοι και πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.»
13. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 66 του ν.
4174/2013 (Α’170), όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 50 του ν. 4223/2013 (Α’287) παρατείνεται έως τις
31.12.2017.
Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε.
1. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή του Κ.Ε.Δ.Ε.» του ν. 4224/2013
(Α’288), παρατείνεται έως την 31.12.2017.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις για την
εφαρµογή του Κ.Ε.Δ.Ε.» του ν. 4224/2013 (Α’288) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν.δ.
356/1974, όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν
από 1ης Ιανουαρίου 2018. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, κατά την
εκάστοτε είσπραξη του δηµοσίου εσόδου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµενου ποσού της οφειλής, οι αναλογούντες τόκοι και το πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.»
Άρθρο 5
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015
1. Το εδάφιο δ’ του άρθρου 8 του ν. 4321/2015, όπως προστέθηκε µε την υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης 15 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ’ του δεύτερου άρθρου του
ν. 4336/2015 (Α ‘94), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του, ατοµικές, καθώς και αυτές για τις οποίες έχει
ευθύνη καταβολής, από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν κατά περίπτωση.»
2. Το εδάφιο δ’ του άρθρου 12 του ν. 4321/2015, όπως προστέθηκε µε την υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 15 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του δεύτερου άρθρου του ν.
4336/2015 (Α’94), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) να µειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθµισης
εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµφωνα µε τα οικονοµικά
του δεδοµένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις
από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια
της ρύθµισης.»
Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του ν. 4308/2014
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014
(Α’ 251) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, παραµένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν.
1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2015.»
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3
του παρόντος, κατά περίπτωση, εφαρµόζονται για πράξεις προσδιορισµού οποιουδήποτε φόρου ή επιβολής προστίµου, τέλους
ή εισφοράς που εκδίδονται από την ηµεροµηνία κατάθεσης του
παρόντος και αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους ή
χρήσεις που λήγουν µετά τις 31.12.2013 ή υποθέσεις από
1.1.2014, για τις οποίες είχαν εφαρµογή από 1.1.2014 οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4174/2013, εφόσον η εφαρµογή
τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και για εκκρεµείς υποθέσεις. Ως εκκρεµείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης του
παρόντος, εκκρεµούν ενώπιον της διεύθυνσης επίλυσης διαφο-
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ρών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου
της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εµπρόθεσµης ενδικοφανούς
ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης
αναίρεσης για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και υποθέσεις για τις οποίες έχουν
εκδοθεί οι σχετικές πράξεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί κατά
την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος. Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
οριστική δικαστική απόφαση αλλά προδικαστική απόφαση και
δεν έχει γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης. Για την εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 1 απαιτείται ανέκκλητη δήλωση
ανεπιφύλακτης αποδοχής, για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις του συνόλου των παραβάσεων κάθε πράξης ή απόφασης
της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή του δικαστηρίου, και καταβολή του συνόλου της οφειλής, που προκύπτει µετά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, άµεσα ή το αργότερο
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της δήλωσης
αποδοχής, άλλως δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1.
Η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ενενήντα (90)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος ή την κοινοποίηση
στον φορολογούµενο της πράξης ή της απόφασης, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον των
δικαστηρίων, µε την ως άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται
και σχετική βεβαίωση του αρµόδιου δικαστηρίου ότι η υπόθεση
δεν έχει συζητηθεί και δήλωση παραίτησης από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωµα.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συµψηφίζονται και δεν αναζητούνται, λόγω εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου.
Στις περιπτώσεις της κατά τα άνω αποδοχής, όπου συντρέχει
περίπτωση, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 2717/1999 (Κώδικας
Διοικητικής Δικονοµίας, Α’ 97), τα αποτελέσµατα της οποίας
επέρχονται µε την περιέλευση στη γραµµατεία του Διοικητικού
Δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του Προϊσταµένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη.»
3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
(π.δ.
186/1992, Α’ 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, Α’ 222), που διαπράχθηκαν µέχρι την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 54
και 55 του ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του παρόντος
δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίµων, δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αλλά
επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιµα:
α) Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο µε
το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
β) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση στα
βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο µε το 40%
της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι µερικώς
εικονική ποσό ίσο µε το 40% του µέρους της εικονικής αξίας.
γ) Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η µερικώς εικονική αξία,
ποσό ίσο µε το 20% της αξίας του στοιχείου.
δ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο
του εκδότη, ποσό ίσο µε το 20% της αξίας του στοιχείου.
ε) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου,
ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση, εφόσον
η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του
φόρου εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους.
στ) Για παραβάσεις που αφορούν µη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα
την απόκρυψη της συναλλαγής ή µέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ,
ποσό ίσο µε το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του µέρους της
αποκρυβείσας (µη εµφανισθείσας) αξίας για κάθε παράβαση.
ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε µια εκ των
ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο µε το 1/3 του οριζόµενου από
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβαλλόµενου προστίµου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.
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4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρµόζονται και για εκκρεµείς υποθέσεις. Ως εκκρεµείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις οι οποίες, κατά την κατάθεση του παρόντος, εκκρεµούν
ενώπιον της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν
άσκησης εµπρόθεσµης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή
τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και
υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις αλλά
δεν έχουν κοινοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος. Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται και οι υποθέσεις για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αλλά προδικαστική απόφαση και δεν έχει γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3
απαιτείται ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής, για την
υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις του συνόλου των παραβάσεων
κάθε πράξης ή απόφασης της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή
του δικαστηρίου, και καταβολή του συνόλου της οφειλής, που
προκύπτει µετά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3,
άµεσα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της δήλωσης αποδοχής, άλλως δεν έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις της παραγράφου 3.
Η δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ενενήντα (90)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος ή την κοινοποίηση
στον φορολογούµενο της πράξης ή της απόφασης, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον των δικαστηρίων, µε την ως άνω δήλωση
αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση του αρµόδιου
δικαστηρίου ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί και δήλωση παραίτησης από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωµα.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συµψηφίζονται και δεν αναζητούνται, λόγω εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου.
Στις περιπτώσεις της κατά τα άνω αποδοχής, όπου συντρέχει
περίπτωση, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 2717/1999 (Κώδικας
Διοικητικής Δικονοµίας, Α’ 97), τα αποτελέσµατα της οποίας
επέρχονται µε την περιέλευση στη γραµµατεία του Διοικητικού
Δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του Προϊσταµένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη.
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και για τις οποίες είχαν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 55 του
ν. 4174/ 2013 (Α’170).
6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Α’179), που
εφαρµόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο χρονικό
διάστηµα µέχρι την έναρξη
ισχύος των άρθρων 54 και 55
του ν. 4174/2013 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι παράγραφοι 30, 32, 33, 34 και 48 του άρθρου 66 του ν.
4174/2013, κατά το µέρος που αφορούν τις ως άνω παραβάσεις,
καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του
ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δηµοσίευση του παρόντος,
εφαρµόζονται για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί
παραβάσεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 και έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις
ελέγχου µέχρι την 1.12.2015.
8. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.
4174/2013 συνεχίζει να εφαρµόζεται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και για τις
οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίµων.
9. Η ισχύς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 4 και
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αρχίζει την
1.12.2015.
Άρθρο 8
Εγκλήµατα φοροδιαφυγής – Ποινικές κυρώσεις

Τα άρθρα 66 και 67 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους
Α’του ν. 4174/2013 αναριθµούνται σε 72 και 73, το Κεφάλαιο Δωδέκατο αναριθµείται σε Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, τα άρθρα 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 και 76 αναριθµούνται σε 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81 και 82 και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Δωδέκατο ως
εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 66
Εγκλήµατα φοροδιαφυγής
1. Έγκληµα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος µε πρόθεση:
α) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου εισοδήµατος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού
φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήµατα από οποιαδήποτε
πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει
δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας
στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή µερικά) δαπάνες ή επικαλούµενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να
µην εµφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εµφανίζεται αυτή µειωµένη,
β) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων,
τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά
τη Φορολογική Διοίκηση µε την παράσταση ψευδών γεγονότων
ως αληθινών ή µε την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαµβάνει επιστροφή, καθώς
και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
γ) προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου πλοίων δεν
αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δηµόσιο το φόρο αυτόν.
2. Παρακρατούµενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι
που ρητά ορίζονται σε επί µέρους διατάξεις ότι παρακρατούνται
και τελικά αποδίδονται στο Δηµόσιο ή άλλο φορέα από πρόσωπο διάφορο του πραγµατικού φορολογούµενου.
3. Όποιος διαπράττει έγκληµα φοροδιαφυγής από τα αναφερόµενα στη παράγραφο 1 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήµατα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί
υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή β) αν το προς απόδοση
ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε
ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συµψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό
έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά
φόρο προστιθέµενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.
4. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούµενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
εφόσον αφορά φόρο προστιθέµενης αξίας, ή τις εκατό πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους
ή εισφοράς.
5. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία,
καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή
νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη
την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών, εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από
τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο δράστης τιµωρείται µόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συµµέτοχος. Ειδικά,
όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το
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ποσό των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει
τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Για την κάλυψη των παραπάνω ορίων δεν υπολογίζονται φορολογικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από
τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο δράστης τιµωρείται µόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συµµέτοχος. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί
ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας φορολογικής αρχής σχετική
πράξη θεώρησής του και εφόσον η µη καταχώριση τελεί σε
γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και
όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται
στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Εικονικό είναι το φορολογικό
στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό
της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή στην οποία το ένα από
τα συµβαλλόµενα µέρη που αναγράφονται στο στοιχείο είναι
άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει
στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε µορφής
επιχείρηση ή νοµική οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το
οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που
υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται
αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως ανακριβή, ενώ
τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το µέρος
της µεγαλύτερης αυτής αξίας. Δεν είναι εικονικό για τον λήπτη
το φορολογικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγµατική συναλλαγή,
αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.
Δεν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή
έλαβε η κοινωνία κληρονόµων ή ο κληρονόµος ή σύζυγος ή τέκνο
αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή γονέα, το οποίο
φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευµατία, εφόσον αφορά πραγµατική συναλλαγή και πριν από κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει
καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαµβάνοντα όσο και του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού έχει συµπεριληφθεί στις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήµατος και έχει γίνει
η απόδοση των φόρων που προκύπτουν από το στοιχείο αυτό.
6. Για την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται ιδίως υπόψη το
ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε και η διάρκεια της απόκρυψης ή µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή
διακράτησης. Η µεταχείριση από τον δράστη ιδιαιτέρων τεχνασµάτων συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
Άρθρο 67
Αυτουργοί και συνεργοί
1. Στα νοµικά πρόσωπα, ως αυτουργοί των εγκληµάτων του
παρόντος νόµου θεωρούνται, εφόσον µε οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους:
α) Στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι
διευθύνοντες, εντεταλµένοι ή συµπράττοντες σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε
πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική
βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση
ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγµατι
προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται
πιο πάνω.
β) Στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες οι οµόρρυθµοι
εταίροι και οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο

545

εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση
είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών.
γ) Στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες οι διαχειριστές αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική
βούληση είτε µε δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία
στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών και όταν αυτοί ελλείπουν ή
απουσιάζουν οι εταίροι αυτών.
δ) Στους συνεταιρισµούς και ενώσεις αυτών οι πρόεδροι, οι
γραµµατείς, οι ταµίες, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε µε
δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή
διαχείριση αυτών.
ε) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του εγκλήµατος της φοροδιαφυγής
θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους, µε βάση την ιδιωτική βούληση
ή το νόµο ή δικαστική απόφαση, και αν ελλείπουν αυτοί, τα µέλη
τους. Όταν στα µέλη αυτών περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισµοί, εφαρµόζονται ανάλογα και οι λοιπές διατάξεις της παρούσας
παραγράφου.
στ) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους
αλλοδαπούς οργανισµούς, ως αυτουργοί του εγκλήµατος της
φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων ή
στις νοµικές οντότητες κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου
51Α του ν. 2238/1994 ή της περίπτωσης δ’ του άρθρου 2 του ν.
4172/2013, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ως αυτουργοί θεωρούνται οι εκπρόσωποι αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο
εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση
είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.
2. Επίσης, αυτουργοί των ανωτέρω εγκληµάτων, κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, θεωρούνται και: α) όσοι
δυνάµει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή διάταξης τελευταίας
βούλησης είναι διαχειριστές αλλότριας περιουσίας και β) ο επίτροπος ή κηδεµόνας ή διοικητής αλλοτρίων κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα.
3. Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως
πληρεξούσιος, καθώς και όποιος µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
εν γνώσει συµπράττει ή προσφέρει άµεση συνδροµή στην τέλεση των παραπάνω εγκληµάτων τιµωρείται ως άµεσος συνεργός.
4. Αυτουργοί ή συµµέτοχοι των ανωτέρω εγκληµάτων θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και όσοι ασκούν εν τοις πράγµασι
τις εξουσίες και αρµοδιότητες που αντιστοιχούν στις ιδιότητες
και θέσεις της παραγράφου 1.
Άρθρο 68
1. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης
εγκλήµατος του παρόντος νόµου υποβάλλεται αµελλητί µηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ή
από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση
Οικονοµικής Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η ποινική
δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.
2. Η παραγραφή των εγκληµάτων του παρόντος νόµου αρχίζει
από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της
προθεσµίας άσκησης προσφυγής.
3. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο δύναται πάντως, σε περίπτωση
που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεµούς διοικητικής δίκης είναι ουσιώδης για τη δική του κρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει µε
απόφασή του την ποινική δίκη µέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου.
4. Αρµόδιο δικαστήριο είναι, κατά περίπτωση, το µονοµελές
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ή το τριµελές πληµµελειοδικείο ή το µονοµελές εφετείο κακουργηµάτων της έδρας της αρµόδιας για τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ..
5. Το Δηµόσιο µπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και για τις αξιώσεις του που
απορρέουν από τα εγκλήµατα του παρόντος νόµου. Η διάταξη
του άρθρου 5 του ν.δ. 2711/1953 (Α’323) εφαρµόζεται και στην
περίπτωση αυτή. Όταν η δίωξη ασκείται σε βαθµό πληµµελήµατος, το Δηµόσιο µπορεί να εκπροσωπείται και από τον προϊστάµενο της αρµόδιας φορολογικής αρχής ή τον οριζόµενο από
αυτόν υπάλληλο.
6. Στις δίκες που αφορούν εγκλήµατα των διατάξεων του παρόντος νόµου, η εµφάνιση του µάρτυρα στο ακροατήριο δεν
είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενηµέρωση
του αρµόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ µέρους της
Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά µε την υπόθεση,
εκτός εάν το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος
του κατηγορουµένου κρίνει ότι πρέπει να κληθεί µάρτυρας, για
να καταθέσει για ουσιώδη για την έκβαση της δίκης ζητήµατα
που δεν µπορούν να προκύψουν από τα έγγραφα της υπόθεσης.
7. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 69
Για τα εγκλήµατα του παρόντος νόµου µετατροπή και αναστολή της ποινής γίνεται κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων
82 και 99 επ. του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, αν µετατραπεί η ποινή, κάθε ηµέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από είκοσι (20) έως εκατό (100) ευρώ. Δεν
επιτρέπεται µετατροπή της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και
κάθε περαιτέρω υποτροπής.
Άρθρο 70
1. Υποθέσεις για εγκλήµατα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.
2523/1997, εάν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει
γίνει επίδοση κλητηρίου θεσπίσµατος ή κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το αρµόδιο δικαστήριο στο οποίο έχουν
εισαχθεί.
2. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για εγκλήµατα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 που εκδόθηκαν για ποσά µικρότερα από τα οριζόµενα στο άρθρο 66 και δεν έχουν
εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεµείς µηνυτήριες αναφορές για εγκλήµατα που προβλέπονται στο πρώτο
εδάφιο δεν εισάγονται για συζήτηση και οι σχετικές δικογραφίες
τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα.
Άρθρο 71
1. Τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997, όπως
ισχύουν, καταργούνται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται
παραποµπή στις ρυθµίσεις του ν. 2523/1997 (άρθρα 17 έως 21),
εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθµίσεις των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 66-70).
2. Τα ποσά των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, των περιπτώσεων α) και
β), αντίστοιχα, της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόµου
1882/1990 («Ποινικό αδίκηµα µη καταβολής χρεών προς το Δηµόσιο και τρίτους»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται από τα ποσά των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, αντίστοιχα. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη µικρότερα από εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή
τους, διακόπτεται. Εκκρεµείς αιτήσεις Προϊσταµένων Δηµόσιων
Οικονοµικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων για
χρέη κατώτερα αυτού του ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση.
Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει µε τη δηµοσίευση του νόµου αυτού,

η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.»
Άρθρο 9
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922
(Α’134) , όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ν.1839/1989
(Α’90), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδονται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου,
καθορίζονται τα ποσοστά των πρώτων υλών και τα επιτρεπόµενα
τεχνολογικά βοηθήµατα (εκτός των ενζύµων τροφίµων), οι όροι
και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή
του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, ως και οι αναγκαίες διατυπώσεις και διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των µονάδων παραγωγής προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρησή
τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι
σχετικά µε την υποβολή αιτηµάτων, από τη χώρα, στην αρµόδια
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επικαιροποίηση των ενωσιακών καταλόγων των προσθέτων, των ενζύµων και των αρωµατικών
υλών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ζύθου
προϊόντων, στο πλαίσιο της ισχύουσας ενωσιακής νοµοθεσίας
για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα,
τα ένζυµα ως και τις αρωµατικές ύλες των τροφίµων».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α’243) καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α’243) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εφόσον ο ζυθοποιός επιθυµεί να παρασκευάσει και διαθέσει στην αγορά νέο ζύθο ή προϊόν ζύθου υποχρεούται προηγουµένως να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην εποπτεύουσα
Χηµική Υπηρεσία του Γενικού Χηµείου του Κράτους, καταθέτοντας φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει την ονοµασία και την εµπορική επωνυµία του προϊόντος, τον τύπο αυτού, τον πλήρη
κατάλογο των συστατικών και των χρησιµοποιούµενων τεχνολογικών βοηθηµάτων, ως και συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας
παραγωγής του.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
1. Η παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4270/2014 (Α’143) αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το Δ.Σ. που επιλέγεται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η οποία εκδίδεται έως
31.12.2015.»
2. α. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Δηµόσιος τοµέας: περιλαµβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα
εκτός αυτής νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς
και τις εκτός αυτής δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/ 2005 (Α’314), ανεξαρτήτως εάν έχουν
εξαιρεθεί από την εφαρµογή του.»
β. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ. Υποτοµέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαµβάνει την
Κεντρική Διοίκηση και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές που
έχουν νοµική προσωπικότητα, εφόσον τα παραπάνω περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους υποτοµείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.»
3. α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 20, η φράση «της Γενικής
Κυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση «του Δηµόσιου
Τοµέα».
β. Η περίπτωση ια’ του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Διαχειρίζεται τα διαθέσιµα του Ελληνικού Δηµοσίου και εγκρίνει το άνοιγµα και το κλείσιµο σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά
ιδρύµατα λογαριασµών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς
και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τους

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.»
γ. Η περίπτωση ιβ’ του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ. Συµπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη ή απώλεια εσόδων σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, του προϋπολογισµού φορέων
εκτός Γενικής Κυβέρνησης που κατά το έτος προώθησης της
πράξης επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς
και σε βάρος του προϋπολογισµού φορέων του δηµόσιου τοµέα
εκτός Γενικής Κυβέρνησης που δεν επιχορηγούνται αλλά των
οποίων ο προϋπολογισµός εσόδων ή εξόδων υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
δ. Στο τέλος της περίπτωσης ιζ’ του άρθρου 20 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι φορείς, εκτός Γενικής Κυβέρνησης, του δηµόσιου τοµέα
που υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία, καθώς και το είδος
και η συχνότητα αποστολής των στοιχείων αυτών µπορεί να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
4. α. Η περίπτωση η’ του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο αρµοδιότητάς του, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις χρηµατικές εκροές από το
λογαριασµό του άρθρου 69Α και προγραµµατίζει την τήρηση των
απαιτούµενων χρηµατικών αποθεµάτων για την πληρωµή δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού. Διοικεί και διαχειρίζεται το
κεντρικό σύστηµα πληρωµών, καθώς και το κεντρικό σύστηµα
ταµειακής διαχείρισης του Ελληνικού Δηµοσίου και υποβάλλει
προτάσεις στον Υπουργό Οικονοµικών για την έγκριση ανοίγµατος και κλεισίµατος τραπεζικών λογαριασµών από φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόµο.»
β. Η περίπτωση κ’ του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«κ. Έχει την εποπτεία και ασκεί έλεγχο επί των δηµοσίων δαπανών και παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των δηµοσιολογιστικών διατάξεων σε όλους τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης.»
5. α. Η περίπτωση δ’ του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Υποβάλλει ή µεριµνά για την υποβολή των αιτηµάτων πληρωµής για την καταβολή από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της κοινοτικής συνεισφοράς για προγράµµατα και έργα δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
β. Η περίπτωση θ’ του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Συµπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων όταν αυτές προκαλούν δαπάνη στον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης ι’ του άρθρου 23 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διασύνδεσης του ΟΠΣ-ΠΔΕ µε το ΟΠΣ-ΔΠ, τα στοιχεία προς καταχώριση και ανταλλαγή, οι ευθύνες των υπόχρεων,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
6. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείων
[άρθρα 13(1) και 13(2) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα του. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι
οικονοµικές οργανικές µονάδες και οι αρµοδιότητες οικονοµικού
ενδιαφέροντος του Υπουργείου και, εφόσον κριθεί σκόπιµο,
ιδίως λόγω του περιορισµένου αντικειµένου της, και άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου µε υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα. Σε περιπτώσεις Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίες
περιλαµβάνουν και άλλες δοµές, ο προϊστάµενος αυτών πρέπει
να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον Γενικό Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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2. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών των Υπουργείων
είναι οι επικεφαλής της ΓΔΟΥ των Υπουργείων και έχουν τις αρµοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόµο και τη σχετική κείµενη νοµοθεσία. Ο ορισµός και η αναπλήρωση των
προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών διέπονται από τις κείµενες διατάξεις, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
δεν ρυθµίζεται διαφορετικά. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών, µε απόφασή τους, δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά
υφιστάµενά τους όργανα, να διενεργούν µε εντολή τους οποιαδήποτε πράξη για την εφαρµογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου. Για τους προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών και τα από αυτούς εξουσιοδοτούµενα, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα, ισχύουν
οι απαγορεύσεις και τα ασυµβίβαστα που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος για τους υπαλλήλους των ΥΔΕ.
3. Κατ’ εξαίρεση των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 2,
ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και µέχρι τη συγκρότηση
και έναρξη λειτουργίας της οικείας ΓΔΟΥ, τα καθήκοντα και τις
αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης. Επίσης, κατ’ εξαίρεση των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 2, στα Υπουργεία
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Μακεδονίας
Θράκης, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των παραγράφων 4
και 5 ασκούν ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα. Στα Υπουργεία Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 δύνανται να ασκούνται και από Ανώτατους Αξιωµατικούς των Σωµάτων, ενώ ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ασκούνται από
Ανώτατους Αξιωµατικούς του Οικονοµικού Σώµατος, οι οποίοι
ορίζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις κείµενες, για αυτούς, διατάξεις. Οι Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων έχουν τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 και
εφαρµόζονται αναλογικά για αυτούς οι παράγραφοι 6 και 7 του
παρόντος άρθρου.
Οι ρυθµίσεις του δεύτερου εδαφίου ισχύουν από 1.1.2015.
4. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος
για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του
Υπουργείου του και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, ανεξάρτητα αν αυτοί περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον
προϋπολογισµό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του,
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικότερα µεριµνά για:
α. την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά
µε τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα προς τον ιεραρχικά
προϊστάµενο Γενικό Γραµµατέα και τον Υπουργό, τον Υπουργό
Οικονοµικών και τη Βουλή,
β. την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισµού
και του Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα του, των ειδικών περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, τη µη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών και τη διενέργεια δαπανών µόνον εφόσον υπάρχει πίστωση
υπό αντίστοιχους κωδικούς στον οικείο προϋπολογισµό,
γ. την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στον Υπουργό,
µε σκοπό τη βέλτιστη κατανοµή των πόρων του Υπουργείου και
των εποπτευόµενων φορέων,
δ. την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που
εκδίδει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
ε. τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιόπιστων δηµοσιονοµικών στοιχείων του Υπουργείου του, καθώς και
των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, σύµφωνα µε τις κατ’
εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου εκδιδόµενες κανονιστικές
πράξεις και σχετικές εγκυκλίους,
στ. τη σύσταση και την εφαρµογή εσωτερικών δικλείδων στη
δηµοσιονοµική διαχείριση του Υπουργείου του, αναφορικά τόσο
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µε τις δαπάνες, όσο και µε τα έσοδα,
ζ. την παροχή στο εποπτεύον Υπουργείο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχείων των εποπτευόµενων φορέων του,
οι οποίοι βρίσκονται εκτός Γενικής Κυβέρνησης αλλά εντός δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ιζ’ του
άρθρου 20, καθώς και την εφαρµογή των προβλεπόµενων στο
Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Δ’, εφόσον οι φορείς αυτοί ενταχθούν
στη Γενική Κυβέρνηση.
5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην
παράγραφο 4, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του
Υπουργείου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της προετοιµασίας του
Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισµού του Υπουργείου του
και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
για την υποβολή των προβλέψεων στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, µετά από έγκριση από τον αρµόδιο Υπουργό. Συντάσσει τις εκθέσεις του φορέα του της παραγράφου 3 του άρθρου
45 και της παραγράφου 12 του άρθρου 54 και µεριµνά για τη
σύνταξη των εκθέσεων αυτών από τους εποπτευόµενους φορείς
του Υπουργείου του. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών,
εφόσον κρίνει ότι το Μ.Π.Δ.Σ. ή ο ετήσιος προϋπολογισµός που
υποβάλλει για το Υπουργείο του παραβιάζει τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης ή ότι τα προτεινόµενα ανώτατα
όρια δαπανών δεν µπορούν να τηρηθούν κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, υποβάλλει σηµείωµα προς τον
Υπουργό του και τοΓενικό Λογιστήριο του Κράτους, διατυπώνοντας τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση του
Μ.Π.Δ.Σ. και των ετήσιων προϋπολογισµών του Υπουργείου του
και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, καθώς και η έγκριση
των ετήσιων προϋπολογισµών των εποπτευόµενων από το
Υπουργείο φορέων, γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 45, 54, 63 και 64.
β. Διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ καταρτίζει προβλέψεις για τις µηνιαίες ταµειακές ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων
σε µηνιαία βάση, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από
τα µνηµόνια συνεργασίας των άρθρων 70, 147 και 155Α.
γ. Είναι υπεύθυνος να πραγµατοποιεί όλες τις δηµοσιονοµικές
δεσµεύσεις και να διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ τηρεί ορθά το µητρώο
δεσµεύσεων που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 για το Υπουργείο και διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Εξασφαλίζει ότι η εκτέλεση των πολυετών δεσµεύσεων είναι σύµφωνη µε την έγκριση της παραγράφου
1 του άρθρου 67. Επίσης, εξασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ διαθέτει τα
απαραίτητα πληροφοριακά συστήµατα για την επεξεργασία, την
έγκριση και την παρακολούθηση όλων των δεσµεύσεων µέχρι
την αποπληρωµή των σχετικών υποχρεώσεων. Μεριµνά ώστε τα
τιµολόγια αγαθών και υπηρεσιών να εξοφλούνται εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Με την
έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, µεριµνά για την εφαρµογή των
αναφερόµενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 66.
δ. Έχει την ευθύνη κατάρτισης µηνιαίων προγραµµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Υπουργείου του (τακτικού και
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων), καθορισµού των τριµηνιαίων ανωτάτων ορίων δαπανών και της παρακολούθησης της
µεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που
κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος µη τήρησης του προϋπολογισµού
και των ανώτατων ορίων δαπανών, ενηµερώνει τον Υπουργό, τον
Γενικό Γραµµατέα και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προτείνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις, περιλαµβανοµένης και τυχόν ανακατανοµής πιστώσεων. Παρακολουθεί
τους στόχους και την εκτέλεση των προϋπολογισµών των εποπτευόµενων από το φορέα του νοµικών προσώπων.
ε. Διατυπώνει εισήγηση για κάθε σχέδιο νόµου, προεδρικού
διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής ή προγράµµατος
που επισπεύδει ή πρότασης που διατυπώνει το Υπουργείο του,
εφόσον έχει οικονοµική επίπτωση και ιδιαίτερα στο Μ.Π.Δ.Σ. ή
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή των εποπτευόµενων φορέων. Η εν λόγω εισήγηση υποβάλλεται στον Υπουργό και τον
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Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου και κοινοποιείται στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
στ. Οφείλει να εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής διαχείρισης που καθορίζονται από το ΓΛΚ και εισηγείται
υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες σχετικά µε
τη δηµοσιονοµική διαχείριση για θέµατα του Υπουργείου του και
των εποπτευόµενων φορέων, οι οποίες εγκρίνονται από τον
Υπουργό. Σε περίπτωση επικαιροποίησης του Μ.Π.Δ.Σ., ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών οφείλει να εκδίδει προς τους
εποπτευόµενους φορείς υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραµµές
και οδηγίες σχετικά µε τις απαραίτητες προσαρµογές στη δηµοσιονοµική διαχείριση, για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση από
τον Υπουργό, κατά τα ανωτέρω.
ζ. Για την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 77, αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο, µέχρι 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους, κατάλογο των φορέων που θα επιχορηγηθούν
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, κατά το αµέσως επόµενο οικονοµικό έτος.
η. Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων
επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005, τον έλεγχο της συµβατότητάς τους µε τους στόχους
του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και τη σχετική εισήγηση για την έγκρισή
τους από τον εποπτεύοντα Υπουργό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ιδίου νόµου.
6. α. Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την
πλήρωση θέσης προϊσταµένου ΓΔΟΥ Υπουργείου έχουν υπάλληλοι όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων.
Ως προϊστάµενοι της ΓΔΟΥ επιλέγονται υπάλληλοι µε πενταετή
τουλάχιστον εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι µε τετραετή τουλάχιστον
εµπειρία στα ίδια θέµατα. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, καθώς και η
βαρύτητα αυτών. Μετακίνηση του προϊσταµένου οικονοµικών
υπηρεσιών Υπουργείου κατά τη διάρκεια της θητείας του στην
εν λόγω θέση επιτρέπεται µόνον σε αντίστοιχη θέση προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών άλλου Υπουργείου.
β. Μέχρι την πλήρωση θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προηγούµενη περίπτωση, παράλληλα µε τον Γενικό Γραµµατέα
που έχει οριστεί συνυπογράφουν οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς
που υπέγραφαν µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 3943/2011. Οι πράξεις που υπεγράφησαν µετά τη δηµοσίευση του ν. 3943/2011
έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τους Γενικούς ή Ειδικούς Γραµµατείς που ήταν αρµόδιοι πριν από τη δηµοσίευση της παρ. 12γ του άρθρου 49 του ν. 3943/ 2011, είναι
νόµιµες.
7.α. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, είναι δυνατή, σε περίπτωση διάσπασης ή συγχώνευσης Υπουργείων, η σύσταση, συγχώνευση ή κατάργηση αντίστοιχου αριθµού ΓΔΟΥ και η ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις
αρµοδιότητες, τη διάρθρωση, τη λειτουργία τους, ζητήµατα µεταφοράς θέσεων και προσωπικού των µονάδων. Οι ως άνω ρυθµίσεις καλύπτουν περιπτώσεις όπου στις ΓΔΟΥ εντάσσονται και
άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή βάσει οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδοτικής διάταξης.
β. Σε περίπτωση συγχώνευσης Υπουργείων εφόσον διατηρούνται περισσότερες από µία Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών
Υπηρεσιών, µία εξ αυτών ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονοµική
Υπηρεσία του Υπουργείου µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και έχει
την ευθύνη της προετοιµασίας του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισµού για το σύνολο του Υπουργείου και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, καθώς και για τη συγκέντρωση και
διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε είδους στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στις κείµενες διατά-
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ξεις. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου ρυθµίζεται
κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τη διασφάλιση οµοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.
8. Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευόµενων
από αυτό φορέων οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
9. Πέραν των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα, οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών των Υπουργείων εκτελούν τα καθήκοντα και
ασκούν τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 69Γ.»
7. α. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Την πιστή τήρηση των στόχων ισοζυγίου, των ανωτάτων
ορίων του προϋπολογισµού και του Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα του, τη
µη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών, καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από τον φορέα αυτό, ώστε να διενεργούνται
δαπάνες µόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο
προϋπολογισµό και προκειµένου περί ΝΠΔΔ, υπό αντίστοιχους
κωδικούς.»
β. Μετά την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 25
προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ. τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του φορέα.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μεριµνά ώστε τα τιµολόγια αγαθών και υπηρεσιών να εξοφλούνται εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, µεριµνά
για την εφαρµογή των αναφεροµένων στην παράγραφο 7 του
άρθρου 66.»
δ. Στο τέλος του άρθρου 25 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Πέραν των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ασκούν τις
αρµοδιότητες που τους ανατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 69Γ.»
8. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών οφείλει να αρνηθεί
την εκτέλεση εντολής, από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, αν έχει
ως αποτέλεσµα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεση δαπάνης
που υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισµού και των ποσοστών
διάθεσης ή του Μ.Π.Δ.Σ. ή δεν είναι νόµιµη και κανονική, ενηµερώνοντας εγγράφως την εν λόγω αρχή.»
β. Η παρ. 6 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η παράβαση των οριζοµένων στις παραγράφους 1, 2, 3 και
5, από τον προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών, αν αυτός
υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 3528/2007, συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα σύµφωνα µε το άρθρο 106 του ν.
3528/2007 και επισύρει την πειθαρχική ποινή της περίπτωσης ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ίδιου νόµου. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 3528/2007, σχετικά µε τη δυνητική
θέση σε αργία, εφαρµόζονται και στην προκειµένη περίπτωση, ο
δε αρµόδιος Υπουργός ή ο επικεφαλής του φορέα αναστέλλει
υποχρεωτικά την άσκηση των καθηκόντων του προϊσταµένου,
εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Αν ο προϊστάµενος οικονοµικών Υπηρεσιών συνδέεται µε
το φορέα του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η παράβαση
των οριζοµένων στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του φορέα. Σε
κάθε περίπτωση, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών υπέχει
αστική ευθύνη και για κάθε ζηµία που προξένησε στον οικείο
φορέα από δόλο ή βαριά αµέλεια.»
9. α. Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµα του Ελληνικού Δηµο-
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σίου».
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 30 προστίθεται περίπτωση ιβ ως
εξής:
«ιβ. Διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµα του λογαριασµού του
άρθρου 69Α».
10. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ του άρθρου 31
αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. Έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νοµικών προσώπων που µε
ειδική διάταξη νόµου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο αυτόν.
Από 1.1.2017, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν.
4129/2013 (Α’52), δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του Κράτους.
Από 1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του
ν. 4129/2013, δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες
των ΟΤΑ και των προαναφερόµενων λοιπών νοµικών προσώπων.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, κατόπιν γνώµης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπερίπτωσης.»
11. Η παράγραφις 3 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρµόδια υπηρεσία για την κατάρτιση των µακροοικονοµικών προβλέψεων, πάνω στις οποίες βασίζονται το Μ.Π.Δ.Σ. και
ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός, είναι η Διεύθυνση Οικονοµικού Συντονισµού και Μακροοικονοµικών Προβλέψεων του
Υπουργείου Οικονοµικών. Αντίστοιχα, το ΓΛΚ καταρτίζει τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις.»
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός είναι ο νόµος στον
οποίο προσδιορίζονται τα δηµόσια έσοδα που προβλέπεται να
εισπραχθούν και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Κράτους,
καθώς και οι πηγές χρηµατοδότησης κάθε οικονοµικού έτους.
Στον νόµο περιλαµβάνονται συνοπτικοί πίνακες των εξόδων του
Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων ανά Υπουργείο, Αποκεντρωµένη Διοίκηση και Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου συγκεντρωτικά. Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που προβλέπει την προσάρτηση, κύρωση ή µε οποιονδήποτε
τρόπο συνδηµοσίευση µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό, άλλων
προϋπολογισµών, πέραν των προβλεπόµενων στο παρόν και το
επόµενο άρθρο.»
13. α. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 54 αντικαθίστανται
ως εξής:
«4. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, µε ευθύνη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους σχέδιο
προϋπολογισµού. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) που
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση υποβάλλουν το σχέδιο στον
προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών του φορέα στον οποίο
υπάγονται ως ειδικός φορέας, κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους, χωρίς αυτό να συνιστά
παραβίαση της ανεξαρτησίας τους.
5. Κάθε ένας από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προετοιµάζει και υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος
Υπουργείου, σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού του για
το επόµενο έτος µέχρι την 31η Ιουλίου. Το περιεχόµενο του σχεδίου του συνοπτικού αλλά και του αναλυτικού προϋπολογισµού
προσδιορίζεται µε εγκυκλίους που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση
ως ειδικοί φορείς, υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισµού τους στο ΓΛΚ µέχρι την 31η Ιουλίου, κατά παρέκκλιση ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.
6. Όταν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που υποβάλλεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, δεν είναι συµβατό µε
το δεσµευτικό στόχο, το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα ή το ανώτατο
όριο του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ή µε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του αντίστοιχου εποπτεύοντος
Υπουργείου που εκδόθηκαν, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή
3, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει οδηγίες για τη
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διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισµού και το
επιστρέφει στον εποπτευόµενο φορέα Γενικής Κυβέρνησης,
πλην Α.Δ.Α., µαζί µε τις οδηγίες.»
β. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 54 αντικαθίστανται ως
εξής:
«9. Αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα
συνολικά µεγέθη ανά υποτοµέα των εποπτευόµενων φορέων
ενός Υπουργείου αποκλίνουν από τους στόχους και τα ανώτατα
όρια δαπανών που έχουν τεθεί, επιστρέφει τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών των φορέων στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την επανάληψη εντός δέκα (10) ηµερών των
διαδικασιών των παραγράφων 6, 7 και 8, ούτως ώστε να γίνουν
οι απαραίτητες διορθώσεις. Με την εξαίρεση του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου («Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο»), όταν το
σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που υποβάλλεται από
Α.Δ.Α. στο ΓΛΚ, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, δεν είναι συµβατό µε το δεσµευτικό στόχο ή το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του
εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ή µε εγκυκλίους του ΓΛΚ που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2, κατ’ αρχήν επιδιώκεται
συµφωνία µεταξύ του ΓΛΚ και της Α.Δ.Α. και σε περίπτωση µη
επίτευξης συµφωνίας µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου, ο συνοπτικός
προϋπολογισµός διαµορφώνεται από το ΓΛΚ και χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο, για την κατάρτιση των
ενοποιηµένων προϋπολογισµών οι οποίοι υποβάλλονται στη
Βουλή ως µέρος της εισηγητικής έκθεσης του άρθρου 53. Σε
κάθε περίπτωση, για όλες τις Α.Δ.Α. της παραγράφου, δηµοσιοποιούνται µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών: το επιχειρηµατικό τους σχέδιο αν υφίσταται, η αρχική
τους πρόταση για τον συνοπτικό προϋπολογισµό τους, σύνοψη
των βασικών θέσεων των εµπλεκόµενων µερών κατά τη διάρκεια
της προσπάθειας επίτευξης συµφωνίας µεταξύ του ΓΛΚ και της
Α.Δ.Α., ο τελικά διαµορφωθείς συνοπτικός προϋπολογισµός, συνοδευόµενος από έκθεση αιτιολόγησης του ΓΛΚ σε περίπτωση
µη επίτευξης συµφωνίας, καθώς και ο τελικά εγκριθείς προϋπολογισµός.
10. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζει, µε βάση
τους διαµορφωθέντες προϋπολογισµούς, τον Κρατικό Προϋπολογισµό, τον ενοποιηµένο ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό και
τον ενοποιηµένο ετήσιο Προϋπολογισµό των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, πλην του ενοποιηµένου ετήσιου Προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος υποβάλλεται στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τον Υπουργό Εσωτερικών.»
14. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 55 αντικαθίστανται ως
εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
µείζονες κατηγορίες δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα αρµόδια όργανα, η διαδικασία και η προθεσµία κατανοµής
των αναλυτικών πιστώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η
αναλυτική ταξινόµηση των εσόδων και των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
15. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 58 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Οι αναλυτικές εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών, κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 75 και την παράγραφο 4 του άρθρου
76, καθώς και έκθεση του Γενικού Διευθυντή Δηµόσιας Περιουσίας στην οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιοποίησης της περιουσίας του Δηµοσίου.»
16. Στο τέλος του άρθρου 59 προστίθεται παράγραφος ως
εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να µεταφέρεται µέρος ή το σύνολο των εγκεκριµένων πιστώσεων του
προϋπολογισµού φορέα της Κεντρικής Διοίκησης είτε στο τακτικό αποθεµατικό είτε σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Οικονοµικών, σε περίπτωση που εκλείψει ο
λόγος για τον οποίο έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις αυτές. Οι εν
λόγω πιστώσεις χρησιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών για την αντιµετώπιση αναγκών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

17. Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 62
Αρχές κατάρτισης προϋπολογισµών των Ν.Π.Δ.Δ.
και κατηγορίες δηµοσιονοµικής ταξινόµησης
1. Κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών Ν.Π.Δ.Δ., εφαρµόζεται η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισµού και της ειδικότητας των πιστώσεων της παρ. 2 του άρθρου 51, καθώς και
οι γενικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 49.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η
αναλυτική ταξινόµηση των εσόδων και των δαπανών των προϋπολογισµών των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν ή όχι στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.»
18. Το άρθρο 63 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 63
Έγκριση του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.
[άρθρο 13(2) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Οι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α., υιοθετούνται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα
Υπουργό έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το
έτος προϋπολογισµού, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού
Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία είναι συνεπής µε το
σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισµοί των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005 (Α’ 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται
µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147, εγκρίνονται µε κοινή
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος του προϋπολογισµού
και είναι συνεπείς µε το σχέδιο του προϋπολογισµού που έχει
ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54.
2. Το αρµόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν
εγκρίνει τους προϋπολογισµούς των λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, παρά µόνον αν είναι συνεπείς µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το
άρθρο 54 και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους,
τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτατα όρια δαπανών
που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 54. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών διαπιστώσει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισµού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου, µε απόφασή του
εκδίδει εντολή µη εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
3. Όταν το ποσό των µεταβιβάσεων ή των επιχορηγήσεων
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού, έχει µεταβληθεί στον τελικά ψηφισθέντα από τη Βουλή
Κρατικό Προϋπολογισµό, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προχωρεί στην αναγκαία προσαρµογή του προϋπολογισµού του πριν την έγκριση αυτού σύµφωνα µε την παράγραφο
1.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται
συγκεκριµένοι αντικειµενικοί λόγοι και εξωγενείς παράγοντες,
για τους οποίους µπορεί να αναθεωρηθούν οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, η διαδικασία αναθεώρησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση
κατά την οποία η Διοίκηση κάποιου από τους φορείς του προηγούµενου εδαφίου διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριµένου προϋπολογισµού, που οφείλεται αποκλειστικά
σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω
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απόφαση, οφείλει να υποβάλει άµεσα στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου αίτηµα
αναθεώρησης αυτού, συνοδευόµενο από σχετική τεκµηριωµένη
έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης. Οι
αναθεωρηµένοι προϋπολογισµοί εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο ΓΛΚ.
Ειδικότερα, εφόσον οι αναθεωρηµένοι προϋπολογισµοί υπερβαίνουν το όριο που τίθεται µε την απόφαση της παράγραφος 2 του
άρθρου 147 εγκρίνεται µε κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού
Οικονοµικών, εφόσον το ΓΛΚ κρίνει το αίτηµα αναθεώρησης βάσιµο και επαρκώς αιτιολογηµένο, και αφού έχει προηγουµένως
ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/ 2005 που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, τηρούνται οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..
5. Αν ο προϋπολογισµός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης,
πλην Ο.Τ.Α., δεν εγκριθεί µέχρι την έναρξη του οικονοµικού
έτους, το εποπτεύον Υπουργείο γνωστοποιεί τους λόγους στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού από το εποπτεύον Υπουργείο, ο εν λόγω φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης µπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθµό εξόδου, πιστώσεων του
προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους και µόνο
για περίοδο µέχρι τρεις (3) µήνες. Μετά την περίοδο των τριών
µηνών, καµία δαπάνη πλην των πληρωµών συντάξεων, αποδοχών
προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόµιµη.»
19. Μετά το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4270/ 2014 προστίθενται Κεφάλαια Δ’ και Ε’ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 64Α’
Προϋπολογισµοί των εκτός Γενικής
Κυβέρνησης φορέων
Για την έγκριση και την αναθεώρηση των ετήσιων προϋπολογισµών των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου
Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), εφαρµόζονται αναλογικά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 63.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 64Β’
Κανόνες δηµοσιότητας
Προϋπολογισµοί που δεν προσαρτώνται, κυρώνονται ή µε
οποιονδήποτε τρόπο συνδηµοσιεύονται µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό, αναρτώνται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3861/2010 (Α’ 112), και µε ευθύνη του ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.»
20. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65
αντικαθίσταται ως εξής:
«Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαµβάνει
υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη µε επιτροπικό ένταλµα.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 65 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ο ορισµός δευτερεύοντος διατάκτη διενεργείται µε απόφαση
του κύριου διατάκτη.»
21. Το άρθρο 66 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Ανάληψη υποχρεώσεων
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1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη µε την οποία
γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δηµοσίου και των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νοµική δέσµευση). Προκειµένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσµευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του
αρµόδιου, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οργάνου
περί ύπαρξης και δέσµευσης της αναγκαίας πίστωσης (δηµοσιονοµική δέσµευση).
2. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον
διατάκτη και περιέχει βεβαίωση του προϊστάµενου οικονοµικών
υπηρεσιών του φορέα, ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης, και ειδικά για την
Κεντρική Διοίκηση εντός του διαθέσιµου ποσοστού αυτής, και
ότι έχει δεσµευθεί από τον προϋπολογισµό του φορέα. Το ποσό
παραµένει δεσµευµένο µέχρι την καταβολή του ή µέχρι την ανάκληση της δέσµευσης της πίστωσης κατόπιν αιτήµατος του διατάκτη, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3.
3. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα τη
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στην οποία περιέχεται
η βεβαίωση της παραγράφου 2, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις. Επίσης, δεσµεύει στο ΟΠΣΔΠ το ποσό από την
πίστωση του προϋπολογισµού µε ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων, ενηµερώνει το Μητρώο Δεσµεύσεων του φορέα και ακολούθως προωθεί τα δύο (2) αντίτυπα στον διατάκτη προς
υπογραφή.
β. Μετά την υπογραφή από τον διατάκτη επιστρέφεται το ένα
(1) αντίτυπο στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του
φορέα, ο οποίος, αν πρόκειται για φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, αποστέλλει ένα αντίγραφο στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ. Σε περίπτωση µη υπογραφής της απόφασης από τον διατάκτη, ο τελευταίος αιτείται από τον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών την ανάκληση της δέσµευσης της πίστωσης.
δ. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής
της βεβαίωσης της παραγράφου 2, αλλά ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών έχει βάσιµες αµφιβολίες ως προς το ουσιαστικό µέρος της δαπάνης, παρέχει τη βεβαίωση και εκτελεί τις
υπόλοιπες διαδικασίες του παρόντος άρθρου, ενηµερώνει
ωστόσο εγγράφως τον διατάκτη και, εφόσον ο τελευταίος υπογράψει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ο προϊστάµενος
οικονοµικών υπηρεσιών ενηµερώνει εγγράφως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, αν ο φορέας είναι εποπτευόµενος, τον
προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα.
4. α. Ως µεταβατικό στάδιο, οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών φορέων των οποίων η οικονοµική διαχείριση εποπτεύεται
από αντίστοιχη Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ), για όσο
διάστηµα δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, αποστέλλουν την
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στην αρµόδια ΥΔΕ, η οποία δεσµεύει την πίστωση του προϋπολογισµού του φορέα, σύµφωνα
µε την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010
(Α’ 194), και παρέχει τη βεβαίωση της παραγράφου 2. Στη συνέχεια η ΥΔΕ επιστρέφει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον
προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών προς υπογραφή, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3. Σε αυτή την περίπτωση, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών αποστέλλει αντίγραφο της υπογεγραµµένης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και στην ΥΔΕ.
β. Για τους φορείς της περίπτωσης α’, για τις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου των γραφείων, καθώς και για δαπάνες µέχρι
του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά απόφαση, η βεβαίωση της παραγράφου 2 δύναται να εκδίδεται από τον προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται
συνυπογραφή από την ΥΔΕ, η οποία στη συνέχεια ενηµερώνεται
άµεσα από τον προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών, ώστε
να δεσµεύσει την πίστωση του προϋπολογισµού του φορέα.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν µέχρι
31.12.2016.
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5. Κάθε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κατά την έννοια των
προηγούµενων παραγράφων, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων
πιστώσεων του προϋπολογισµού του φορέα και, ειδικά για την
Κεντρική Διοίκηση και των ποσοστών διάθεσης αυτών, κατά παράβαση των διαδικασιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου
60, είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης και ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα ευθύνονται ατοµικά,
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τη ζηµία του φορέα.
6. Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι
δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας (συναλλαγµατικές
διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες ΔΙΑΣ
κ.λπ.) αναλαµβάνεται η υποχρέωση και δεσµεύεται η απαραίτητη πίστωση αµέσως µετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασµού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείµενες
διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή
µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του
χρόνου εξόφλησής τους. Για τις πληρωµές του τακτικού προϋπολογισµού που τακτοποιούνται µε την έκδοση συµψηφιστικών
χρηµατικών ενταλµάτων και µέχρι την έκδοση απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών που θα ορίζει το χρόνο έναρξης της ανάληψης υποχρέωσης αυτών µε σχετικές αποφάσεις, η εντολή πληρωµής υπέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την
ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσµεύονται µε ευθύνη των προϊστάµενων οικονοµικών υπηρεσιών στον προϋπολογισµό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες µε το ανεξόφλητο
µέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του
εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις
πιστώσεων.
8. Η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων,
εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών
παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική
ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, µισθώµατα κ.λπ.) αναλαµβάνεται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραµµένων πιστώσεων, από
την έναρξη του οικονοµικού έτους µε Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Ειδικά, για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης ισχύος του προηγούµενου εδαφίου, όσον
αφορά στην έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
9. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο και
στις λοιπές περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, οι υποχρεώσεις για δαπάνες για υπερωριακή εργασία, αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική
αποζηµίωση για απασχόληση πλέον του πενθηµέρου την εβδοµάδα, υπερωριακή αποζηµίωση εκπαιδευτικών, αποζηµίωση εφηµεριών ιατρών Ε.Σ.Υ., που αφορούν το τελευταίο δίµηνο κάθε
οικονοµικού έτους µπορούν να αναλαµβάνονται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2, σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι
ανωτέρω υποχρεώσεις δεν αναλαµβάνονται για ολόκληρο το
ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονοµικού έτους.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και επί δευτερευόντων διατακτών, καθώς και επί των δαπανών των Ενόπλων Δυνάµεων.
11. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση της
ανωτέρω διαδικασίας και να µην προβαίνουν σε εκκαθάριση και
ενταλµατοποίηση αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις τιθέµενες προϋποθέσεις. Καµία ατοµική διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης δεν ισχύει εάν δεν αναγράφεται στο προοίµιο αυτής
ο αριθµός της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
12. Ειδικά για τις δαπάνες του ΠΔΕ, τίτλο ανάληψης υποχρέωσης αποτελεί η Συλλογική Απόφαση (ΣΑ).
13. Η ανταλλαγή και η υπογραφή των εγγράφων, που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, δύνανται να γίνονται ηλεκτρονικά. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

22. Το άρθρο 67 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Πολυετείς υποχρεώσεις
1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τµηµατικά
είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων και υπερβαίνουν
ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του τακτικού προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού
Οικονοµικών.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται
απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
2. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και δεν
υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούµενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη.
3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού και
τα νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε
την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού
του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.
4. Η προβλεπόµενη στις ανωτέρω παραγράφους απόφαση
έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε αρµόδιος προϊστάµενος
οικονοµικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν γίνεται
υπέρβαση των δεσµευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
5. Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1, αναφέρονται
τα εξής:
α. Το συνολικό ποσό.
β. Το ποσό κατ’ έτος.
γ. Ο Κωδικός Αριθµός Εξόδου.
δ. Το τυχόν προηγούµενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε..
Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαµβάνονται και στο διαπιστωτικό
έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που
εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα όρια της παραγράφου 1 και να καθορίζεται
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή για τις δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.»
23. Το άρθρο 68 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 68
Διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέχρι 31.12.2015 κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
διαδικασίες ελέγχου για όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά
την εκτέλεση των προϋπολογισµών της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Στο προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου
περιλαµβάνεται: (α) τύπος και περιεχόµενο των Αποφάσεων
Ανάληψης Υποχρέωσης, (β) διαδικασία και τρόπος ανάληψης, (γ)
διαδικασία ελέγχου ανάληψης υποχρέωσης, (δ) έλεγχος πορείας πιστώσεων, (ε) ακυρότητες πράξεων, (στ) ευθύνες αρµοδίων οργάνων, (ζ) τρόπος τήρησης µητρώου δεσµεύσεων και (η)
κάθε άλλο σχετικό θέµα µε τη διαδικασία ελέγχου ανάληψης
υποχρεώσεων.
3. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών όλων των φορέων
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της Γενικής Κυβέρνησης διασφαλίζουν ότι:
α. οι δεσµεύσεις που εγκρίνονται και καταχωρούνται αφορούν
νόµιµες και κανονικές δαπάνες και υπόκεινται στον όρο της διαθεσιµότητας επαρκούς υπολοίπου πιστώσεων υπό το συγκεκριµένο κωδικό του προϋπολογισµού,
β. για όλες τις πολυετείς υποχρεώσεις του προϋπολογισµού,
έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 67,
γ. τα τιµολόγια αγαθών και υπηρεσιών εξοφλούνται εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις,
δ. δεν συσσωρεύονται ληξιπρόθεσµες οφειλές, και
ε. όλες οι εκκρεµείς υποχρεώσεις και τα ανεξόφλητα τιµολόγια
στο τέλος του έτους µεταφέρονται στο επόµενο οικονοµικό έτος
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 66 και εξοφλούνται
κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Η καταχώριση των υποχρεώσεων του Δηµοσίου προς τρίτους στο λογιστικό σύστηµα διενεργείται, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται βάσει του άρθρου 159.
5. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1, εφαρµόζεται το π.δ. 113/2010 (Α’ 194).»
24. Στο Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Δ’ προστίθενται Υποκεφάλαια 3, 4 και 5 ως εξής:
«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 69Α
Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου
1. Ο κεντρικός λογαριασµός του Δηµοσίου µετονοµάζεται σε
«Ελληνικό Δηµόσιο – Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου»
(«Ενιαίος Λογαριασµός»). Έως τις 31.12.2015 όλοι οι λογαριασµοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ενιαίο Λογαριασµό, µε
την επιφύλαξη των προβλεπόµενων για τα αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα. Ο Υπουργός Οικονοµικών µέσω του Ενιαίου Λογαριασµού παρακολουθεί και προγραµµατίζει µε ενιαίο τρόπο
τις ταµειακές ροές από και προς αυτόν, προσδιορίζει το ύψος
των διαθεσίµων και τις ανάγκες δανεισµού, και διαχειρίζεται τα
διαθέσιµα προς τοποθέτηση πλεονάσµατα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
έως τις 31.12.2015, καθορίζονται η διαδικασία και οι προθεσµίες
µεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασµό των υπολοίπων των λοιπών
λογαριασµών της Κεντρικής Διοίκησης, η διαδικασία κλεισίµατος αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
3. Το άνοιγµα σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, οποιουδήποτε λογαριασµού της Κεντρικής Διοίκησης, διενεργείται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του αρµόδιου φορέα ή οργάνου, µε την οποία καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης του λογαριασµού, ο τρόπος
εµφάνισής του στην δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση διενεργείται το κλείσιµο των
λογαριασµών του Ελληνικού Δηµοσίου σε οποιαδήποτε τράπεζα
ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα. Λογαριασµοί εκτός του Ενιαίου Λογαριασµού ανοίγονται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της
παραγράφου 2.
4. Ως την 31.12.2015, τα διαθέσιµα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική
Διοίκηση, µεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασµό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασµούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ηµεροµηνία, καθορίζεται ο
τρόπος κίνησης των υπολογαριασµών, η λειτουργία της ταµειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών
τους, η πιθανή περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή µε όµοια απόφαση δύνανται
να καθορίζονται οι λογαριασµοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση µεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασµό.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να κα-
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θορίζονται λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να µεταφέρουν τα διαθέσιµά τους στον Ενιαίο Λογαριασµό, η έξοδός τους από αυτόν, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.
6. Το άνοιγµα σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, οποιουδήποτε λογαριασµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που
συµµετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασµό, διενεργείται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης
του φορέα, µε την οποία καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης
του λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Με όµοια
απόφαση διενεργείται το κλείσιµο των λογαριασµών, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα, των ανωτέρω φορέων.
7. Η κίνηση των λογαριασµών του Δηµοσίου σε τράπεζες ή
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα ενεργείται µε έγγραφες εντολές του
Υπουργού Οικονοµικών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε νόµους ή συµβάσεις στις οποίες έχει συµπράξει ο Υπουργός Οικονοµικών. Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύµατα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αµέσως τη γενόµενη
εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των
λογαριασµών αυτών απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Σε περίπτωση δέσµευσης λογαριασµού για ειδικούς σκοπούς του Δηµοσίου απαιτείται προηγούµενη απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ρυθµίζεται κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
Άρθρο 69Β
Διαχείριση διαθεσίµων του Δηµοσίου
1. Το Ελληνικό Δηµόσιο για τα διαθέσιµά του σε ευρώ ή συνάλλαγµα δύναται:
α. να συνιστά, µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου, έντοκους λογαριασµούς σε εµπορικές τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την
κατάθεση αυτών,
β. να αναθέτει τη διαχείριση αυτών, καθώς και τη διεξαγωγή
των συναλλαγών του, στον ΟΔΔΗΧ, στην Τράπεζα της Ελλάδος,
στις εµπορικές τράπεζες ή σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτικό
ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που παρέχει τα προς
τούτο εχέγγυα.
Η διαχείριση των διαθεσίµων του Δηµοσίου δύναται να γίνεται
και κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνεται αποδοτικότερος ή
προσφορότερος για την προώθηση της γενικότερης οικονοµικής
πολιτικής.
2. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασµών του Δηµοσίου σε
ευρώ ή συνάλλαγµα που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
καθώς και τα διαθέσιµά του στο εσωτερικό ή το εξωτερικό που
κατατίθενται σε αυτή, είναι έντοκα µε επιτόκιο που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς.
3. Για τον προσδιορισµό του ηµερήσιου ύψους των διαθεσίµων του Ελληνικού Δηµοσίου, λαµβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα των λογαριασµών του που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος και προέρχονται από αδιάθετες χρηµατοδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αξία σε ευρώ των υπολοίπων των λογαριασµών του Δηµοσίου σε συνάλλαγµα γίνεται µε βάση την ισοτιµία µέσης τιµής Fixing ευρώ ξένου νοµίσµατος, που διαµορφώνεται κατά την
ηµέρα του υπολογισµού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρµογής, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ Υ.Δ.Ε. - ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ.Δ.Ε.
Άρθρο 69Γ
Ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
στους Προϊσταµένους Οικονοµικών Υπηρεσιών
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Μέχρι 1.1.2017 οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών των
Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρµοδιότητες που αφορούν στη δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα τους και
ασκούνται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος από τις ΥΔΕ και τα
Ειδικά Λογιστήρια.
Ειδικότερα, µέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία µεταφέρονται στις ΓΔΟΥ των Υπουργείων οι κατωτέρω αρµοδιότητες:
α) Η καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους περί συνυπογραφής των Αποφάσεων Ανάληψης
Υποχρέωσης και διενέργειας των σχετικών δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δηµοσίων δαπανών µε
βάση τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.
γ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη και η
υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων
και στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του ΓΛΚ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26.
δ) Η εντολή πληρωµής των δηµοσίων δαπανών, πλην των δαπανών που εκτελούνται από τις Κεντρικές Διευθύνσεις του ΓΛΚ
και από τον ΟΔΔΗΧ, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια
πληρωµών και η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
ε) Η παραγωγή στο ΟΠΣΔΠ ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς
και πίστωσης λογαριασµού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών
των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους.
στ) Η µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και η απόδοση
στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
ζ) Η ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων.
η) Η καταχώρηση των στοιχείων και η τήρηση των µητρώων
δικαιούχων, κατασχέσεων και εκχωρήσεων.
θ) Η τήρηση Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου φορέα.
ι) Η µεταβίβαση µε επιτροπικά εντάλµατα πιστώσεων στους
δευτερεύοντες διατάκτες.
ια) Η παρακολούθηση και τακτοποίηση των πληρωµών που γίνονται µε χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής και προσωρινά εντάλµατα και η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές
αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δηµόσιων υπολόγων
που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και η εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον
καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ιβ) Η τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από τις περί δηµοσίου λογιστικού ή αντίστοιχες για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου διατάξεις.
Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες, οι προϊστάµενοι οικονοµικών
υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης των
οποίων οι δαπάνες ελέγχονταν από ΥΔΕ, αναλαµβάνουν εκείνες,
οι οποίες έχουν εφαρµογή για τους φορείς τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι ως άνω αρµοδιότητες, να ρυθµίζεται κάθε
άλλο ζήτηµα που προκύπτει από την ανακατανοµή τους, να καθορίζονται τυχόν µεταβατικά στάδια και οι µεταφερόµενες σε
κάθε στάδιο αρµοδιότητες, οι ακριβείς ηµεροµηνίες µεταφοράς,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται οι Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και τα Ειδικά Λογιστήρια, µετά την
πραγµατοποιούµενη µεταφορά αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους, νοούνται πλέον οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και οι οικονο-
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µικές υπηρεσίες των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
όσον αφορά τις µεταφερόµενες κάθε φορά αρµοδιότητες.
Άρθρο 69Δ
Μετονοµασία των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου (ΥΔΕ) - Νέες αρµοδιότητες
1. Μέχρι την 1η.1.2017 οι Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
(ΥΔΕ) και τα Ειδικά Λογιστήρια µετονοµάζονται σε Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) και αναλαµβάνουν τις ακόλουθες γενικές αρµοδιότητες για τους φορείς
αρµοδιότητάς τους:
α. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου
που εποπτεύει τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης αρµοδιότητάς
τους αναφορικά µε την κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισµού τους σύµφωνα µε τους δεσµευτικούς
στόχους του Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισµού και παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερθέντων.
β. Εισηγούνται στην εκάστοτε αρµόδια διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών επί σχεδίων νόµων,
προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, πολιτικών ή
προγραµµάτων, που επισπεύδουν φορείς αρµοδιότητάς τους,
εφόσον έχουν οικονοµική επίπτωση ιδίως στο Μ.Π.Δ.Σ. ή στον
προϋπολογισµό των φορέων.
γ. Σε περίπτωση συνεχιζόµενων αποκλίσεων από τους στόχους ή µη τήρησης των δηµοσιονοµικών διατάξεων από τους φορείς αρµοδιότητάς τους, ελέγχουν και συνυπογράφουν τις
αναλήψεις υποχρεώσεων-δεσµεύσεις τους, που αφορούν πρόσθετες αµοιβές προσωπικού, προµήθειες και παροχή υπηρεσιών.
δ. Υποστηρίζουν τους προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών,
αναφορικά µε την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών χρηστής οικονοµικής διαχείρισης.
ε. Παρέχουν διαχειριστικά στοιχεία και πληροφορίες ελεγκτικού ενδιαφέροντος στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΓΛΚ , για τον
καθορισµό του δείγµατος και τη διενέργεια ελέγχων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.3492/2006 (Α’ 210), του ν. 4151/2013
(Α’103), του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του π.δ.111/2014.
στ. Συµµετέχουν στη διενέργεια προγραµµατισµένων, έκτακτων και ειδικών ελέγχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3492/2006 (Α’ 210), του ν. 4151/2013 (Α’ 103), του ν. 4314/2014
(Α’ 265) και του π.δ. 111/2014, καθώς και στη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων του Μητρώου Δεσµεύσεων.
ζ. Ελέγχουν δειγµατοληπτικά την τήρηση του Μητρώου του
πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων αρµοδιότητάς τους και
ενηµερώνουν σχετικά την Ενιαία Αρχή Πληρωµής και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
η. Ασκούν εποπτεία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποβάλλουν προτάσεις και παρακολουθούν την εφαρµογή των κυρώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Μέρος Ζ’.
θ. Συµµετέχουν σε τακτικές επισκοπήσεις δαπανών των φορέων από µηδενική βάση (spending reviews).
ι. Υποβάλλουν προτάσεις αναθεώρησης των δηµοσιολογιστικών διατάξεων προς την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµικών.
ια. Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτές
µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι ως άνω αρµοδιότητες, να καθορίζονται
τυχόν µεταβατικά στάδια για την ανάθεσή τους, οι ακριβείς ηµεροµηνίες ανάθεσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
3. Οι φορείς αρµοδιότητας των ΔΥΕΕ είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν έδρα στο νοµό όπου αυτές είναι
εγκατεστηµένες. Οι φορείς αρµοδιότητας των ΔΥΕΕ που έχουν
έδρα σε νοµό µε περισσότερες της µίας ΔΥΕΕ, καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, δύνανται να συνιστώνται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΔΥΕΕ, για την εποπτεία και
τον έλεγχο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, να καθορίζεται η
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σύνθεσή τους σε προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο θέµα που
προκύπτει από τη σύστασή τους.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 69Ε
Τακτοποίηση εκκρεµοτήτων φορέων
του Δηµοσίου Τοµέα
1. Με την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων τακτοποιούνται
εκκρεµότητες στη δηµοσιονοµική διαχείριση των Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθµού και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., συνεπεία κατασχέσεων σε
βάρος τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις τακτοποίησης εκκρεµοτήτων µε την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων.
Άρθρο 69ΣΤ
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
Τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωµή οι δηµόσιες δαπάνες και οι δαπάνες των
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, δύνανται να υποβάλονται ηλεκτρονικά. Οµοίως δύναται
να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρµόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωµή της δαπάνης χρηµατικά εντάλµατα
(Χ.Ε.) για την άσκηση προληπτικού ελέγχου στις προβλεπόµενες
περιπτώσεις και τη θεώρηση των Χ.Ε. αντίστοιχα, µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων στο άρθρο 31. Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική µορφή από τις οικείες Οικονοµικές Υπηρεσίες
των Διατακτών και τίθενται στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι
φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων του
παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής αυτών, καθώς και οι αναγκαίες
τεχνικές ή άλλες λεπτοµέρειες και ιδίως ο τρόπος εισαγωγής των
στοιχείων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) από τους Διατάκτες, η διαδικασία
επεξεργασίας των αιτηµάτων της πληρωµής από τις Υ.Δ.Ε., ο
τρόπος εκκαθάρισης της συγκεκριµένης δαπάνης, η διαδικασία
διαβίβασης των ηλεκτρονικών στοιχείων των δικαιολογητικών και
των Χ.Ε. στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις προβλεπόµενες περιπτώσεις, ο τρόπος ακύρωσης των δικαιολογητικών στη φυσική τους
µορφή, η διαδικασία άσκησης του προληπτικού ελέγχου και θεώρησης των Χ.Ε. από το Ε.Σ. κ.λπ..
Με όµοιες αποφάσεις ρυθµίζονται θέµατα ασφάλειας των διακινούµενων στοιχείων, πιστοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας των εξουσιοδοτούµενων υπαλλήλων των αρµόδιων
υπηρεσιών (αυθεντικοποίηση), ευθυνών των πιστοποιηµένων χειριστών – χρηστών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.»
25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπολοίπων
Υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά µνηµόνια συνεργασίας
µέχρι τη 15η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς του προϋπολογισµού, µε στόχο την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.»
26. Το άρθρο 71 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 71
Ανακατανοµή πιστώσεων
του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Οι πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αντιµετώπιση των δαπανών του
φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και της συγκεκριµένης µείζονος
κατηγορίας, δαπάνης για την οποία προβλέφθηκαν (αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων), εκτός εάν οι πιστώσεις ανακατανέ-
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µονται βάσει των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου.
2. Ο αρµόδιος διατάκτης δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του προϊστάµενου οικονοµικών
υπηρεσιών του φορέα του, να µεταφέρει τις πιστώσεις εντός
µειζόνων κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισµού του, χωρίς
να µεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών, καθώς και από ειδικό
φορέα σε ειδικό φορέα εντός της ίδιας µείζονος κατηγορίας,
χωρίς να µεταβληθούν τα ανώτατα όρια του φορέα. Ειδικότερα
ο αρµόδιος διατάκτης του προϋπολογισµού των περιφερειακών
υπηρεσιών των Υπουργείων δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, να µεταφέρει τις πιστώσεις εντός µειζόνων κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισµού του χωρίς να µεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών, καθώς και από ειδικό φορέα σε ειδικό φορέα
εντός της ίδιας µείζονος κατηγορίας χωρίς να µεταβληθούν τα
ανώτατα όρια του φορέα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός διατάκτες για τις ως άνω µεταφορές απαιτείται η
σύµπραξη όλων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη και σύµφωνη
γνώµη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα
του, δύναται να γίνονται µεταφορές µεταξύ µειζόνων κατηγοριών
δαπανών εντός του προϋπολογισµού του φορέα της Κεντρικής
Διοίκησης.
4. Με απόφαση του κύριου διατάκτη του προϋπολογισµού
των Υπουργείων µετά από σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου, είναι δυνατή η µεταφορά
πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και στους προϋπολογισµούς των περιφερειακών υπηρεσιών του για την κάλυψη, αντίστοιχων µε τις πιστώσεις που
µειώνονται, δραστηριοτήτων. Με απόφαση του κύριου διατάκτη,
µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου διατάκτη του προϋπολογισµού των περιφερειακών υπηρεσιών, είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισµό των περιφερειακών
υπηρεσιών ενός Υπουργείου στον προϋπολογισµό των κεντρικών
υπηρεσιών του.
5. Για µεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλον φορέα Κεντρικής Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της Βουλής κατά τη διαδικασία ψήφισης του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού του
άρθρου 60. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται:
α. Η µεταφορά πιστώσεων αποδοχών από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλον φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, πιστώσεων για επιχορήγηση φορέων και υπό κατανοµή πιστώσεων
για νέες προσλήψεις, σε πιστώσεις αποδοχών άλλου φορέα της
Κεντρικής Διοίκησης για κάλυψη δαπανών πρόσληψης, µετάταξης και απόσπασης προσωπικού ή για τακτοποίηση γενοµένων
δαπανών µισθοδοσίας.
β. Η µεταφορά υπό κατανοµή πιστώσεων του προϋπολογισµού
σε άλλες κατηγορίες δαπανών άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.
γ. Η µεταφορά πιστώσεων από έναν φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλον φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για την κάλυψη δαπανών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του
φορέα στον προϋπολογισµό του οποίου έχουν αρχικά προβλεφθεί οι πιστώσεις.
δ. Η µεταφορά πιστώσεων από έναν φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλον φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, προκειµένου
να αντιστοιχηθούν οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων στις δεσµεύσεις ανά φορέα, τοµέα και Κ.Α.Ε., µε τα
οριζόµενα στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Μελετών που
εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους.
6. Ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλλει κάθε τρίµηνο στη
Βουλή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο στοιχεία σχετικά µε τις αθροιστικές ανακατανοµές πιστώσεων του προϋπολογισµού που εγκρίθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να ορίζονται πιστώσεις που δεν είναι δεκτικές αυξοµειώσεων, καθώς, επίσης,
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του πα-
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ρόντος άρθρου.
8. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ισόποση µείωση των επιµέρους ανωτάτων ορίων πιστώσεων του έτους του
προϋπολογισµού.
27. Η παράγραφος 1 του άρθρου 73 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ποσοστό ίσο µε 10% των πιστώσεων του ετήσιου τακτικού
προϋπολογισµού για ελαστικές δαπάνες, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
α. για την εξυπηρέτηση του χρέους,
β. για την εκκίνηση διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και για
την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων διεθνών συµβάσεων και συνθηκών,
γ. για προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ. για αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ε. για αποδοχές, συντάξεις και λοιπές δαπάνες πάγιου χαρακτήρα,
στ. που απορρέουν από αναλήψεις πολυετών υποχρεώσεων
του άρθρου 67,
ζ. για την υλοποίηση προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
η. άλλες, κατά νόµο, υποχρεωτικές ανελαστικές δαπάνες,δεν
διατίθεται βάσει του άρθρου 72 έως την 30ή Ιουνίου κάθε οικονοµικού έτους. Η διάθεση των πιστώσεων από την 1η Ιουλίου
κάθε οικονοµικού έτους, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει
επέλθει, ούτε αναµένεται σηµαντική απόκλιση από τα δεσµευτικά
όρια δαπανών και τους στόχους που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ’, ε’και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 43 κατά το χρόνο της διάθεσης της εν λόγω πίστωσης.»
28. α. Η περίπτωση δ’ του άρθρου 74 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. είσπραξη ποσών από συµφωνίες ανταλλαγής νοµισµάτων
και επιτοκίων, καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης του δηµοσίου
χρέους,».
β. Στο τέλος του άρθρου 74 προστίθεται περίπτωση ε’ ως
εξής:
«ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραµµάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηµατοδοτούµενων από τον
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς.»
29. α. Ο τίτλος του άρθρου 75 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έσοδα του ετήσιου προϋπολογισµού».
β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 75 αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισµού είναι τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο
αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Οι πληρωµές για την επιστροφή των δηµοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί
αχρεώστητα εµφανίζονται αφαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων.
2. Βεβαιωθέντα έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισµού είναι τα
ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους
στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη
χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και
τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισµού του προηγούµενου
οικονοµικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα βεβαιωθέντα
έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι τη λήξη του οικονοµικού
έτους διαγράφονται από το οικονοµικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του προϋπολογισµού
του επόµενου οικονοµικού έτους.»
30. α. Ο τίτλος του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έξοδα του ετήσιου προϋπολογισµού».
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έξοδα του ετήσιου προϋπολογισµού είναι οι πληρωµές
που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους
στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από το
χρόνο που έχει δηµιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωµή, µε την
εξαίρεση των επιστροφών δηµοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα και οι οποίες εµφανίζονται αφαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων.»
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γ. Ο τίτλος του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έννοια και περιπτώσεις Δηµόσιων δαπανών».
31. Η παράγραφος 3 του άρθρου 79 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έκδοση ενταλµάτων πληρωµών Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων:
α. Οι πληρωµές έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης πραγµατοποιούνται µε ευθύνη
των αρµόδιων οικονοµικών υπηρεσιών µέσω της έκδοσης εντολών πληρωµής, µετά από έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα και
κανονικότητα της δαπάνης. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, και η υποβολή τους στην οικονοµική υπηρεσία γίνεται από
την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα που υλοποιεί το έργο. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο στις άµεσες πληρωµές για την
εκτέλεση των έργων όσο και στις πληρωµές µε τις οποίες µεταφέρεται χρηµατοδότηση µε τη µορφή επιχορήγησης (έµµεσες)
για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου σε νοµικά πρόσωπα. Οι
πληρωµές αυτές υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά. Ειδικότερα για τις πληρωµές έργων τεχνικής βοήθειας των
Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 ως αρµόδια οικονοµική υπηρεσία ορίζεται η αντίστοιχη µονάδα που υλοποιεί τις
δράσεις/έργα τεχνικής βοήθειας.
β. Οι πληρωµές έργων δηµοσίων επενδύσεων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, για τα οποία ορίζονται τα ίδια τα ανωτέρω πρόσωπα διαχειριστές λογαριασµών επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των νοµικών προσώπων και υπόκεινται, επίσης, στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
γ. Το Υπουργείο Οικονοµικών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, διενεργεί για τις πληρωµές των περιπτώσεων α’ και β’ τους
προβλεπόµενους από τις διατάξεις του ν. 3492/2006 (Α’ 210),
όπως ισχύουν, δηµοσιονοµικούς ελέγχους.
δ. Οι ΥΔΕ ή το ειδικό λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας προβαίνουν στην ενταλµατοποίηση της δαπάνης σε σχέση
µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό, για τις ανωτέρω περιπτώσεις µε
συµψηφιστικές εγγραφές που αντιστοιχούν:
αα. µε τις πληρωµές που έχει πραγµατοποιήσει η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, µε βάση τα αποδεικτικά στοιχεία πραγµατοποίησης για πληρωµές της περίπτωσης α’, καθώς και για
πληρωµές της περίπτωσης β’ όταν πραγµατοποιούνται µέσω του
Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ,
ββ. στη χρηµατοδότηση των τριτοβάθµιων λογαριασµών που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε αποδεικτικά την οικεία
εντολή χρηµατοδότησης και το αποδεικτικό εκτέλεσης της πληρωµής από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις πληρωµές των νοµικών προσώπων της περίπτωσης β’, όταν αυτές αφορούν το
εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. ή αφορούν το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Π.Δ.Ε. αλλά πραγµατοποιούνται εκτός Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ.
ε. Οι πληρωµές έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης, δύναται να µην πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση
των αναφεροµένων στην περίπτωση α’, µέχρι 31.12.2016 και για
τις περιπτώσεις που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση
της περίπτωσης η’. Στις περιπτώσεις αυτές µε απόφαση του οικείου διατάκτη ή του αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου, ορίζονται φυσικά πρόσωπα ως διαχειριστές έργων του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (υπόλογοι) είτε µόνιµοι
κρατικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι της περιφέρειας ή υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι πραγµατοποιούν
τις πληρωµές βάσει οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών και
στη συνέχεια αποστέλλουν µε ευθύνη τους τα πλήρη δικαιολογητικά στις αρµόδιες ΥΔΕ ή στο ειδικό λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για έλεγχο και εκκαθάριση της δαπάνης,
ώστε να εκδοθούν συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα µε τα
οποία εµφανίζονται οι δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Οι υπόλογοι διαχειριστές των έργων του Π.Δ.Ε. ευθύνονται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 152 περί δηµοσίων υπολόγων.
στ. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου περί πληρωµής δα-
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πανών µικρής κλίµακας, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε την
υπουργική απόφαση της περίπτωσης η’, επιτρέπεται η ανάληψη
προκαταβολών από το λογαριασµό έργου του ΠΔΕ βάσει διαταγής του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας.
ζ. Οι πληρωµές εσωτερικού µέσω του αντίστοιχου τριτοβάθµιου λογαριασµού επενδύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος διενεργούνται είτε µε επιταγές είτε µε ηλεκτρονικές ή έγγραφες
εντολές, ενώ οι πληρωµές εξωτερικού πραγµατοποιούνται µε εντολές πληρωµής που απευθύνονται στην ίδια τράπεζα.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ορίζονται το πεδίο και ο χρόνος
εφαρµογής των διαδικασιών της παρούσας παραγράφου, καθώς
και ο τρόπος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, ο τύπος των εντολών πληρωµής και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ως άνω απόφαση ή µε όµοιες αποφάσεις ορίζονται τα δικαιολογητικά των
δαπανών που ελέγχονται, κατά περίπτωση, από τα αρµόδια όργανα. Με όµοιες αποφάσεις δύναται, επίσης, να µεταβιβάζονται
πιστώσεις έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(άνευ υπολόγου) σε άλλο λογαριασµό πλην δηµοσίων επενδύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε λογαριασµό που δηµιουργείται σε άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε περιπτώσεις ειδικών
έργων ή προγραµµάτων, χρηµατοδοτικών εργαλείων, ταµείων
και ειδικών λογαριασµών, καθώς και να καθορίζεται κάθε σχετικό
θέµα.
θ. Για τις πραγµατοποιούµενες πληρωµές του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες ΥΔΕ ή στο ειδικό λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για εκκαθάριση, όπου προβλέπεται, και
για την έκδοση των κατά νόµο συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, το αργότερο εντός µηνός από τη διενέργεια των ως
άνω πληρωµών.
ι. Τα ως άνω χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο την 31η Μαρτίου του έτους που
έπεται του έτους της πληρωµής και καταχωρούνται στα βιβλία
µε ηµεροµηνία την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο
πραγµατοποιήθηκε η πληρωµή.
ια. Για πληρωµές προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων τα
οποία, για διάφορους λόγους, δεν εµφανίζονται στον απολογισµό µε την έκδοση των κατά νόµο συµψηφιστικών χρηµατικών
ενταλµάτων, τα εντάλµατα πληρωµών εκδίδονται σε βάρος ειδικής πίστωσης που εγγράφεται στον εκτελούµενο ΠΔΕ µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αιτιολογηµένη
πρόταση των ΥΔΕ των φορέων, και µόνο για τα δικαιολογητικά
πληρωµών που εκκρεµούν σε αυτές.
ιβ. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τα
έργα του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από την 1.1.2016. Μεταβατικά από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου και έως την 31.12.2015 ισχύουν για τις πληρωµές αυτές τα οριζόµενα στο β’ και γ’ εδάφιο της περίπτωσης
ε’ της παραγράφου 3.
Η προβλεπόµενη έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων εκτελείται από την 1η.1.2017 από τις αρµόδιες κάθε φορά
οικονοµικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
69Γ.»
32. Η περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 80 αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ. Για τις πληρωµές των έργων της Περιφέρειας που πραγµατοποιούνται µέσω των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης δεν
υφίσταται η υποχρέωση του άρθρου 275, καθώς και της µεταβατικής της παραγράφου 17 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010.»
33. Το άρθρο 84 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 84
Λογιστικό σύστηµα των Δηµοσίων
Οικονοµικών Υπηρεσιών
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών,
καθορίζονται το λογιστικό σύστηµα των Δ.Ο.Υ., τα τηρούµενα
από αυτές λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών.»
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34. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 85 αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Οι εισπράξεις των Δ.Ο.Υ., των Τελωνείων και των λοιπών
οργάνων είσπραξης του Δηµοσίου κατατίθενται στον Ενιαίο Λογαριασµό του άρθρου 69Α’ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε χρέωση των λογαριασµών αυτών πραγµατοποιούνται
οι αναλήψεις των χρηµατικών ποσών που απαιτούνται για πληρωµές.
2. Η κατάθεση των ηµερήσιων εισπράξεων κατά τα ανωτέρω,
για υπηρεσίες στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να πραγµατοποιείται
και µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
και µεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, καθορίζονται µε αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών.»
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 85 η φράση «των
Δ.Ο.Υ.» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατά τα ανωτέρω».
35. Στο άρθρο 87 η φράση «ο χρόνος» αντικαθίσταται µε τη
φράση «ο χρόνος και ο τρόπος».
36. α. Στην περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 89 ο αριθµός
«5» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «4».
β. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 89 µετά τη λέξη
«εντάξεων,» προστίθεται η φράση «προαγωγών, αποσπάσεων».
γ. Η περίπτωση στ’ της παρ. 3 του άρθρου 89 αντικαθίσταται
ως εξής:
«στ. Παρέχουν στοιχεία και οποιασδήποτε φύσης πληροφορίες στις Γενικές Διευθύνσεις Θησαυροφυλακίου και Δηµόσιου
Λογιστικού και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού
του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε τις υπό πληρωµή δαπάνες.»
δ. Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 89, ο
αριθµός «92» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «93».
37. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 91 η φράση «τους σκοπούς»
αντικαθίσταται µε τη φράση «την αποστολή».
β. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 91 η
φράση «ανάλογα µε το ύψος ή τη φύση της δαπάνης» διαγράφεται.
38. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειµένου για χρηµατικά εντάλµατα ή άλλους τίτλους
πληρωµής, που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου ή τις ΓΔΟΥ, τα αρµόδια για την πληρωµή
όργανα ασκούν έλεγχο και ευθύνονται:»
β. Στην περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 93 η φράση «του
άρθρου δευτέρου παρ. ιβ’» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου δευτέρου παρ. 1.β».
39. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αρµόδιο όργανο για τον καταλογισµό µη νόµιµων δαπανών,
που πληρώθηκαν µε τίτλους πληρωµής που δεν εκδίδονται από
τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου ή τις ΓΔΟΥ, είναι ο διατάκτης και τα κατά νόµο αρµόδια όργανα που έχουν διαπιστώσει
την παράνοµη πληρωµή και σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο.»
40. α. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 97 η φράση
«ή στο Τελωνείο» αντικαθίσταται µε τη φράση «στο Τελωνείο ή
κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 97 η φράση «στα Ελληνικά Ταχυδροµεία» αντικαθίσταται µε τη φράση «σε εταιρίες που προσφέρουν ταχυδροµικές υπηρεσίες».
41. Η παρ. 4 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ΧΕΠ εκδίδονται, µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη,
µέχρι τις 20 Δεκεµβρίου κάθε έτους.»
42. α. Η παρ. 3 του άρθρου 110 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ελλείµµατος της πάγιας προκαταβολής η
αποκατάσταση αυτής πραγµατοποιείται:
α. σε περίπτωση καταλογισµού µε χρηµατικό ένταλµα αποκατάστασης που εκδίδεται σε βάρος των οικείων πιστώσεων του
προϋπολογισµού του αρµόδιου Υπουργείου, βάσει αντιγράφου
της περιληπτικής καταστάσεως βεβαίωσης ως δηµόσιου εσόδου
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του καταλογιζόµενου ποσού και αντιγράφου της σχετικής καταλογιστικής απόφασης και
β. σε περίπτωση απαλλακτικής για τον υπόλογο πράξης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µε χρηµατικό ένταλµα αποκαταστάσεως
που εκδίδεται σε βάρος ειδικής πίστωσης του προϋπολογισµού
των εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.»
β. Στην παρ. 5 του άρθρου 110 η λέξη «καταστάσεως» διαγράφεται.
43. Η περίπτωση γ’ του άρθρου 111 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Διενεργούν τις αναγκαίες πληρωµές µε επιταγές που εκδίδονται στο όνοµα των δικαιούχων ή µε εντολές µεταφοράς
ποσών σε λογαριασµό των δικαιούχων.»
44. Στην παρ. 1 του άρθρου 113 η φράση «αρµόδια Επιθεώρηση» αντικαθίσταται µε τη φράση «αρµόδια υπηρεσία».
45. Ο τίτλος του Υποκεφαλαίου 10 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δ’ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ».
46. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 126 η
φράση «και στο Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.)» διαγράφεται.
47. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 133 τίθεται ως παράγραφος 4 του άρθρου και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την
επιφύλαξη των προβλεπόµενων στα άρθρα 199 και 201 του ν.
4281/2014 (Α’160).»
48. Στο άρθρο 134 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την
επιφύλαξη των προβλεπόµενων στα άρθρα 199 και 201 του ν.
4281/2014 (Α’ 160).»
49. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 146 η φράση «του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών» αντικαθίσταται µε
τη φράση «του Υπουργού Οικονοµικών» και η λέξη «εντολή» αντικαθίσταται µε τη φράση «έκδοση ενταλµάτων».
50. Το άρθρο 147 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 147
Μνηµόνια συνεργασίας, µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης προϋπολογισµών στους λοιπούς φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.
1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτό, πλην Ο.Τ.Α.,
δύναται να συνάπτονται µνηµόνια συνεργασίας, µέχρι την 31η
Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ’ ελάχιστον, περιεχόµενό τους. Σε κάθε περίπτωση, µνηµόνια
συνεργασίας σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο συνάπτονται
µε όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει
το ποσό που καθορίζεται µε την απόφαση της επόµενης παραγράφου. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού δύνανται να
ορίζονται και επιπλέον του κατά τα ανωτέρω ελάχιστου περιεχόµενου, στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας.
2. Όλοι οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε τους
οποίος συνάπτεται µνηµόνιο της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, υποβάλλουν, µέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, µηνιαίο
πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και
προκειµένου περί ΑΔΑ, στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ο εποπτεύον Υπουργός τους. Για τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισµός
υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και δύναται να αναπροσαρµόζεται κατ’
έτος, οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφίου διαβιβάζουν τα προγράµµατα εκτέλεσης των προϋπολογισµών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατ’
αντιστοιχία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 70.
Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαµβάνουν εγκαίρως όλα τα
απαραίτητα µέτρα προς το σκοπό αυτόν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης της
εκτέλεσης των εγκεκριµένων προϋπολογισµών των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α., καθώς και τα υποβαλλόµενα
από αυτούς στοιχεία.»
51. Μετά το Κεφάλαιο Δ’ του Μέρους Δ’ του ν. 4270/ 2014
προστίθεται Κεφάλαιο Ε’ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 155Α
Φορείς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
εκτός Γενικής Κυβέρνησης – Μνηµόνια συνεργασίας και πρόγραµµα εκτέλεσης προϋπολογισµού
1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων, που εµπίπτουν στοπεδίο εφαρµογής
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 και των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το ποσό της υπουργικής απόφασης της
παρ. 2 του άρθρου 147, δύναται να συνάπτονται µνηµόνια συνεργασίας ανάλογα µε αυτά της παρ. 1 του άρθρου 147. Στην
περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 147.
2. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της παρ. 3
του άρθρου 147, δύνανται να εξειδικεύονται τα στοιχεία που
υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς και να καθορίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέµα σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης
της εκτέλεσης των προϋπολογισµών που έχουν εγκριθεί.»
52. Το άρθρο 156 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της µε οµοιόµορφο
τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσής της, η διευκόλυνση της
παραγωγής ενοποιηµένων λογιστικών καταστάσεων, η ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η άντληση αξιόπιστων
πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η εξαγωγή δεδοµένων βάσει του ΕΣΟΛ, η απλούστευση και
διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές λογιστικές
αρχές και κανόνες του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης, τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθούνται, καθώς και το
λοιπό περιεχόµενό του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασµού της
Γενικής Κυβέρνησης, το σχέδιο λογαριασµών µέχρι το βαθµό
ανάλυσης για τον οποίο είναι υποχρεωτικά κοινό για όλη τη Γενική Κυβέρνηση, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης
αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με το ίδιο ή µε όµοιο προεδρικό διάταγµα, καθορίζεται το σχέδιο λογαριασµών για το
Κράτος, ανά υποτοµέα ή και ανά οµάδες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τους βαθµούς ανάλυσης που δεν είναι υποχρεωτικά κοινοί.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του
διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη του Ισολογισµού, του
Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό
γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α. το π.δ 15/2011 (Α’ 30) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και
του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,
β. το π.δ. 80/1997 (Α’68) «Ορισµός του περιεχοµένου και του
χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 (Α’ 163) «Περί ορισµού του περιεχοµένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», για τα Νο-
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µικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
δ. το π.δ. 146/2003 (Α’ 122) «Περί ορισµού του περιεχοµένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α’
194) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού
Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δηµόσια νοσοκοµεία,
ε. το π.δ. 315/1999 (Α’ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού)», για
τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β’ βαθµού.
4. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες,
διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση,
τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό
όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.»
53. H παρ. 2 του άρθρου 157 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να
υποβάλει µηνιαία έκθεση στο αρµόδιο Υπουργείο µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επί των δαπανών, των εισπραχθέντων εσόδων και της χρηµατοδότησης, καθώς και των υποχρεώσεών του.
Με οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος και η προθεσµία που παρέχονται οι
πληροφορίες αυτές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με
βάση τις πληροφορίες αυτές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών τα εξής:
α. Έως το τέλος του επόµενου µήνα, ενοποιηµένες µηνιαίες
αναφορές µε απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων και τη σύγκρισή τους µε τις προβλέψεις που παρουσιάζονται
στον ενοποιηµένο ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό και στους
ενοποιηµένους ετήσιους προϋπολογισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς
και µε στοιχεία των χρηµατοδοτήσεων και των υποχρεώσεων
όλων των υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ταµειακή βάση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η µεθοδολογία κατάρτισης, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης δηµοσίευσης, πίνακα συµφωνίας, όπου θα παρουσιάζεται ο τρόπος
µετάβασης από τα δεδοµένα ταµειακής βάσης στα στοιχεία που
βασίζονται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών.
β. Έως το τέλος του επόµενου τριµήνου, τριµηνιαίες αναφορές για την εκτέλεση των προϋπολογισµών των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 και των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση της
παραγράφου 2 του άρθρου 147. Οι τριµηνιαίες αναφορές περιέχουν απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων και τη
σύγκρισή τους µε τους τριµηνιαίους στόχους για την εκτέλεση
του προϋπολογισµού που θεσπίζονται µε το άρθρο 147.
γ. Έως το τέλος του επόµενου τριµήνου, τριµηνιαίες αναφορές µε απολογιστικά στοιχεία δαπανών, καθώς και την εξέλιξη
των απλήρωτων υποχρεώσεων ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και τη σύγκριση των δαπανών µε: (αα) τους τριµηνιαίους
στόχους για την εκτέλεση του προϋπολογισµού που θεσπίζονται
δυνάµει του άρθρου 70 και (ββ) τις προβλέψεις που παρουσιάζονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες ως προς τη µεθοδολογία κατάρτισης, τον τύπο και
την προετοιµασία των παραπάνω µηνιαίων και τριµηνιαίων αναφορών, καθώς και οι, επιπλέον των οριζόµενων µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 173, κυρώσεις που επιβάλλονται
στους φορείς που δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις του
παρόντος άρθρου. Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις δύνανται να πε-
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ριλαµβάνουν τη διακοπή της χρηµατοδότησης ή της επιχορήγησης του εν λόγω φορέα.»
54. Στο άρθρο 158 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 2 του άρθρου 156, παύει η ισχύς του παρόντος άρθρου.»
55. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159
διαγράφεται.
β. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής:
«Με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 156, παύει η ισχύς των παραγράφων 1
έως 3 και των προεδρικών διαταγµάτων του προηγούµενου εδαφίου.»
56. α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 171 διαγράφεται η λέξη
«αρµόδιο» και µετά τη λέξη «υπηρεσιών» προστίθεται η φράση
«του φορέα».
β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ του άρθρου 171 µετά
τη λέξη «υποβάλει» προστίθεται η φράση «µέσω της αρµόδιας
ΓΔΟΥ».
γ. Στο τέλος του άρθρου 171 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πέραν των ανωτέρω, από την 1.1.2017 σε περίπτωση συνεχιζόµενων αποκλίσεων από τους στόχους ή µη τήρησης των δηµοσιονοµικών διατάξεων, οι ΔΥΕΕ ελέγχουν και συνυπογράφουν
τις αναλήψεις υποχρεώσεων-δεσµεύσεις των φορέων αρµοδιότητάς τους, που αφορούν πρόσθετες αµοιβές προσωπικού, προµήθειες και παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 69Δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και περιγράφεται η διαδικασία, ο χρόνος εφαρµογής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας ρύθµισης.»
57. α. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 173 αντικαθίστανται
ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των
προϋπολογισµών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι
σύµφωνα µε το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας
εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στις Γενικές Διευθύνσεις
Οικονοµικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους
δηµοσιονοµικούς στόχους, λαµβανοµένης υπόψη και της µεταβολής των υποχρεώσεων, περικόπτεται, µε απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, κατόπιν
εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του
αρµόδιου Υπουργείου, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ίση µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.
Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι
αναφερόµενες στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεµβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι
αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των επιχορηγήσεων ή
αποδόσεων που έχει περικοπεί, δύναται να επαναδιατεθεί. Επίσης, µε την ίδια ως άνω διαδικασία, αναστέλλεται η καταβολή
των αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου έως την εξισορρόπηση του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την
αντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων.
5. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόµενα τρίµηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δηµοσιονοµικούς στόχους
και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόµενα στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 70 µέτρα, ο Υπουργός Οικονοµικών
ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών του αρµόδιου Υπουργείου, Επόπτη Οικονοµικών Υπηρεσιών σε εποπτευόµενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι
αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται µε
την απόφαση ορισµού του. Εάν και το οριστικό ισοζύγιο της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις έννοιες και
ταξινοµήσεις του ΕΣΟΛ, αποκλίνει σε ποσοστό µεγαλύτερο του
10%, τότε παύονται τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προκειµένου περί Ν.Π.Ι.Δ. και όλα τα µέλη προκειµένου
περί Ν.Π.Δ.Δ., του συγκεκριµένου φορέα, µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό τους οργάνου, εντός ενός µηνός από τη
διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης, κατόπιν εισήγησης της αρ-
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µόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»
β. Στο άρθρο 173 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δηµοσιονοµικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, όπως ενδεικτικά οι
«εξαιρετικές περιστάσεις» του άρθρου 14, γίνεται σχετική αναφορά στις εισηγήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4
και 5.
8. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 147, ή µε
όµοια απόφαση, δύναται να εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
58. Το άρθρο 175 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 175
Κυρώσεις σε Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
1. Επιπλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 171 και των κυρώσεων του άρθρου 173, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 που περιλαµβάνονται στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σε περίπτωση που από τα µηνιαία
στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 147, διαπιστώνεται αρνητική
απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς
στόχους, µειώνεται ισόποσα και το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του
επόµενου τριµήνου, ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το εγκεκριµένο ποσό
ακαθάριστου δανεισµού για το εν λόγω διάστηµα αναπροσαρµόζεται στα αρχικά εγκεκριµένα όρια.
2. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 173 δύναται
να εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
59. Μετά το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4270/ 2014,
προστίθεται Κεφάλαιο Δ’ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 175Α
Κυρώσεις σε φορείς του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005 εκτός Γενικής Κυβέρνησης
1. Για τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, που υποβάλλουν µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 155Α, σε περίπτωση που από τα µηνιαία
στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5
και 7 του άρθρου 173 και της παραγράφου 1 του άρθρου 175.
2. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 173, ή µε
όµοια απόφαση, δύναται να εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
60. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 177 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«β. Του άρθρου 2 πλην της παραγράφου 7, του άρθρου 3 πλην
των παραγράφων 4 και 6, των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 4, καθώς και του άρθρου 5 του ν. 4111/ 2013.»
Άρθρο 11
Ρυθµίσεις για το ν.δ. 496/1974 και για το π.δ. 113/2010
1. Για τα Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ.

496/1974, πλην του άρθρου 1 παρ. 3, του άρθρου 2 παράγραφοι
1 και 2, του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 9 παράγραφοι 1, του άρθρου 12 παράγραφοι 1, 3 και 6, του άρθρου 13 παρ. 6α και του άρθρου 14.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 496/1974 (Α’ 204) καταργείται.
2. Το άρθρο 12 του π.δ. 113/2010 τροποποιείται από τότε που
ίσχυσε ως εξής:
«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ.
138/1998 (Α’ 107), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά µε την επιφύλαξη των περί δηµοσίων επενδύσεων ειδικών διατάξεων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να
ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 465/1975 (Α’ 147) για όσους φορείς
περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»
Άρθρο 12
Τροποποιήσεις του ν. 3429/2005 (Α’314)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Κάθε δηµόσια επιχείρηση εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισµός της υπερβαίνει το όριο που τίθεται µε την
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
του εποπτεύοντος υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο,
σύµφωνο µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και µε
τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου. Αντίστοιχα, κάθε δηµόσια επιχείρηση εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
εφόσον ο προϋπολογισµός της υπερβαίνει το όριο που τίθεται
µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014,
καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και πολιτικές
των εποπτευόντων Υπουργείων σε συνδυασµό µε τις βασικές
αρχές και τους στόχους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Τα επιχειρησιακά σχέδια εγκρίνονται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικείας
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιέχεται ειδική
αναφορά και να τεκµηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόµενο κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής
του.»
3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται ο
χρόνος υποβολής και έγκρισης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων.»
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/ 2005, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κάθε δηµόσια επιχείρηση οφείλει:
α) να εφαρµόζει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και να συµµορφώνεται απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των νόµων και των κανονιστικών διαταγµάτων και πράξεων,
β) να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, του
εποπτεύοντος Υπουργού, καθώς και τις οδηγίες και εγκυκλίους
του ΓΛΚ,
γ) να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών και
επιχειρησιακών σχεδίων της δηµόσιας επιχείρησης, στην αύξηση
της αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών,
δ) να τηρεί την εισοδηµατική, τιµολογιακή, δανειοληπτική πολιτική της Κυβέρνησης.
2. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις υποβάλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) Εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, το σχέδιο του ετήσιου οικονοµικού προϋπολογισµού τους, καθώς και εισηγητική
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έκθεση τεκµηρίωσης των οικονοµικών µεγεθών. Οι φορείς που
περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο ν. 4270/2014.
β) Τον ετήσιο απολογισµό, τις οικονοµικές καταστάσεις και
την έκθεση πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εντός
των προθεσµιών του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.
γ) Τριµηνιαία έκθεση πεπραγµένων, η οποία περιλαµβάνει τα
απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις
που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της.
δ) Κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισµού λειτουργίας, συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τιµολογίων, καθώς και
κάθε άλλου µέτρου της διοίκησης που επηρεάζει σηµαντικά τα
οικονοµικά αποτελέσµατα πριν να τεθεί σε ισχύ.
ε) Εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ελεγµένες
από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, εφόσον ο προϋπολογισµός τους
υπερβαίνει το όριο που τίθεται µε την απόφαση της παρ. 2 του
άρθρου 147 του ν. 4270/ 2014, οι οποίες υποβάλλονται µέσα σε
ένα µήνα από τη λήξη της εξάµηνης περιόδου.
στ) Κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και
της νοµικής και πραγµατικής τους κατάστασης, ο οποίος επικαιροποιείται κατ’ έτος.»
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 µετά τη φράση
«για συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου» προστίθεται η φράση «και δηµόσιες επιχειρήσεις».
6. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
3429/2005 διαγράφεται η φράση «τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, οι προϋπολογισµοί,».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 13
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958
βασιλικού διατάγµατος (Α’171) αναριθµούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας από
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες προς τους οποίους το Ελληνικό
Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε. ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει
την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, µε σύµβαση παραχώρησης, που κυρώνεται από τη Βουλή µε τυπικό νόµο, εφόσον στην εν λόγω σύµβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές
υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.
4. Ανταποδοτικά τέλη της προηγούµενης παραγράφου και
κάθε είδους συναφείς κυρώσεις, που έχουν καταβληθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται, εκτός αν
αφορούν εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Με την
επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, βεβαιωµένες οφειλές τέτοιων ανταποδοτικών τελών ή συναφών κυρώσεων διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου οργάνου των
Ο.Τ.Α.. Τέλη και συναφή πρόστιµα που µε τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις έχει αναγνωριστεί η υποχρέωση να καταβληθούν
στον οικείο Ο.Τ.Α. εξαιρούνται της παρούσας ρύθµισης και εισπράττονται κανονικά.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 14
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
3863/2010 (Α’115), όπως ισχύει, η φράση « θεµελιώνει δικαίωµα
σύνταξης µετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «είτε
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θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2015, είτε έχει θεµελιώσει µέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή του αρχίζει από
1.9.2015».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3863/2010, η φράση «που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής» αντικαθίσταται µε τη
φράση «που είτε θεµελιώνουν δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής,
είτε έχουν θεµελιώσει µέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή
τους αρχίζει από 1.9.2015».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3863/2010 η φράση «που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά
την 1.1.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «που είτε θεµελιώνουν
δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής, είτε έχουν θεµελιώσει µέχρι
31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015».
4. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο έως και
31.12.2010 και είτε θεµελιώνουν δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής, είτε έχουν θεµελιώσει µέχρι 31.12.2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015 δικαιούνται:».
5. Η περίπτωση θ’ της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται ως εξής:
«Μετά την 1.9.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 15
Η περίπτωση γ’ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/ 1973
(Α’172) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) i. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων «αναφοράς»,
µετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδοµένων» (data
protection period) σύµφωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής
νοµοθεσίας, µειώνεται στο 50% της τιµής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων» είτε
στο µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών των κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαµηλότερη τιµή.
ii. Οι τιµές των γενόσηµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, διατηρούν το 65% της τιµής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, µετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας
των δεδοµένων», όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προηγούµενα.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 15 Νοεµβρίου 2015. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’179) ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 16
1. Μετά την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.
4001/2011 (Α’179), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση β’ ως
εξής και αναριθµούνται οι επόµενες:
«(β) Όλοι οι Πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των οικιακών,
που είναι εγκατεστηµένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που
ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας.»
2. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει αναδροµικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4336/2015 (Α’94).
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.
4001/2011, όπως ισχύει, η φράση «του κατά περίπτωση αρµόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του κατά περίπτωση αρµόδιου
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Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου».
4. Στην περίπτωση ια’ της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.
4001/2011 όπως ισχύει, στην αρχή της πρότασης προστίθεται η
φράση «Για την τιµολόγηση της Δραστηριότητας της Διανοµής».
5. Η παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως
εξής:
«6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι διατάξεις
της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν ο κάτοχος Άδειας Διανοµής ή/και ο Κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής ελέγχεται από Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση Φυσικού αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία
ελέγχει µέσω της συµµετοχής της σε δίκτυα διανοµής αθροιστικά την εξυπηρέτηση λιγότερων από 100.000 συνδεδεµένων
Πελατών.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου
Γ’ της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β’ του ν. 4336/2015 τροποποιείται ως εξής:
«2. Εντός ενός (1) µηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισµού
Τιµολόγησης για κάθε Δίκτυο Διανοµής, ο οποίος εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά
της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος, και
οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά
τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τιµολόγια
µε βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγµα για τη δραστηριότητα της Διανοµής που παρέχουν στους Χρήστες, σύµφωνα µε
τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/ 2011, όπως
τροποποιείται δια του παρόντος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΑΣΑ
Άρθρο 17
1. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α’174) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες ΦΔΧ αυτοκίνητα που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.
Μετά την παρέλευση δέκα ετών από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, σε περίπτωση µεταβίβασης, οι νέοι
κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήµατά
τους µε άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκποµπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση
εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις από κληρονοµικά αίτια.»
2. α) Η περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.
3891/2010 (Α’ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές για τα έτη 2015 έως και 2020 ανατίθεται στην εταιρεία
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
από το Δηµόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν µπορεί να
υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ
ετησίως για τα έτη 2015 έως 2020. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων
και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται µε την αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήµατος, βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.»
β) Η περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3891/
2010 (Α’188) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη
2016 έως και 2020, διενεργείται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε την οποία
ορίζεται µεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών,
τα δροµολόγια που καλύπτονται από τη σύµβαση, η µεθοδολογία
υπολογισµού της αποζηµίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύµβασης, οι µηχανισµοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για την υπογραφή της

σύµβασης δεν απαιτείται η έγκριση της παραγράφου 2.»
γ) Η περίπτωση δ’ της παρ.7 του άρθρου 12 του ν. 3891/ 2010
(Α’188) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μετά το έτος 2020, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, ανατίθεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ. µε
διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
5 του Κανονισµού 1370/2007 µέσω περισσότερων συµβάσεων
ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριµένη διαδροµή. Το αντικείµενο των ειδικότερων συµβάσεων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαµβάνοντας
υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες µεταφοράς επιβατών και την
ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδροµικής µεταφοράς µεταξύ συγκεκριµένων περιοχών.»
δ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3891/ 2010
(Α’188) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Εξαιρετικά για το έτος 2015, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διενεργείται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της,
από 23.7.2012, υπογραφείσας σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ τα έτη
2011-2013, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2015.»
3. Το άρθρο 13 του ν. 3891/2010 (Α’188) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται µετά από την
απόφαση της Ε. Επιτροπής σχετικά µε τα ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
προς τον ΟΣΕ, εξειδικεύονται η έκταση και ο χρόνος της διαγραφής των χρεών της παρούσας παραγράφου, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από την έκδοση της απόφασης της Ε. Επιτροπής σχετικά µε τα ζητήµατα κρατικών
ενισχύσεων του ΟΣΕ, διαγράφονται τα χρέη του ΟΣΕ έναντι του
Δηµοσίου, δύναται να ορισθεί ανάληψη των χρεών του ΟΣΕ από
το Δηµόσιο έναντι τρίτων, η διαγραφή των χρεών της παρούσας
παραγράφου από τις οικονοµικές καταστάσεις του ΟΣΕ και να
εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαπίστωσης, συµψηφισµού, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
3. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από
οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωµα οποιασδήποτε φύσεως
υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων.»
4. Μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α στο ν.
3891/2010 (Α’ 188) το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 13Α
Σύµβαση Υποκατάστασης του ΟΣΕ από το Ελληνικό
Δηµόσιο έναντι της EUROFIMA
1. Με σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ της EUROFIMA (Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού) και του Ελληνικού Δηµοσίου, εκπροσωπούµενου από τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, και εκ τρίτου συµβαλλόµενου του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ), το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθιστά τον
ΟΣΕ στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από
τη Βασική Συµφωνία και τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης τροχαίου υλικού µε αριθµούς 2681/30.7.2007,
2688/30.7.2007 και 2689/30.7.2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, που έχει συνάψει ο ΟΣΕ µε τη EUROFIMA σύµφωνα µε
τις προβλέψεις της Συνθήκης που έχει κυρωθεί µε το ν.
2070/1992 (Α’ 121).
2. Μετά την υποκατάσταση του ΟΣΕ έναντι της EUROFIMA
από το Ελληνικό Δηµόσιο, ο ΟΣΕ αποξενώνεται από κάθε υποχρέωση ή δικαίωµα που απορρέει από τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης της παραγράφου 1, καθιστώντας το Ελληνικό
Δηµόσιο πρωτοφειλέτη και µισθωτή του οικείου τροχαίου υλικού,
τα δε δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου έναντι της EUROFIMA
που απορρέουν από τη σύµβαση είναι ιδιωτικής φύσης.»
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5. Η παρ. 1.α του άρθρου 44 του ν. 3891/10 (Α’ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 18 και 19 του
νόµου ορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης λαµβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που
θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για την παροχή έγκρισης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(πρώην άρθρα 73, 87, 88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3920/2011 (Α’ 33)
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3920/2011 (Α’33) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Ο αριθµός των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων του
ΟΑΣΑ Α.Ε., της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και της ΟΣΥ Α.Ε. δεν δύναται να
υπερβαίνει τα επτά µέλη. Στο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. συµµετέχουν
ως µέλη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΟΣΥ Α.Ε. και
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Σε κάθε
Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων στη δηµόσια επιχείρηση σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η
παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α’ 314). Στα Διοικητικά Συµβούλια των ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και ΟΣΥ Α.Ε. που εκλέγονται
από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των εταιριών τους, ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος και δύο (2) µέλη υποδεικνύονται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3920/2011 (Α’33) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2, Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης Φεβρουαρίου 1976, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 352/1976 εφαρµόζεται εφεξής επί των
υπό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. διεξαγοµένων
διαδικασιών.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 3920/2011 (Α’33) προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 ως εξής:
«4. Συνίσταται Μικτή Επιτροπή µε την ονοµασία «Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον
συντονισµό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των
Αστικών Συγκοινωνιών των Αθηνών (Όµιλος ΟΑΣΑ)».
α. Στην Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή συµµετέχουν:
1. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του ΟΑΣΑ Α.Ε., ο
οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Μικτής Επιτροπής.
2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΟΣΥ Α.Ε..
3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..
4. Ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών (Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών) ή ο/η
αναπληρωτής του.
5. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών (Διευθυντής) ή ο/η αναπληρωτής του.
6. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διευθυντής) ή ο/η αναπληρωτής του.
β. Τα µέλη της Επιτροπής δύναται να αναπληρώνονται.
5. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και καθορίζει τα θέµατα προς συζήτηση. Ο Πρόεδρος δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής υπηρεσιακούς
παράγοντες, εκπροσώπους του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα,
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και εκπροσώπους διεθνών οργανισµών και φορέων.
6. Η Επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε συµφωνία όλων
των παρισταµένων µελών της άλλως µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών αυτών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής είναι διπλή.
7. Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται. Η διευκρίνιση των
πηγών χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής θα
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επιτευχθεί σε ερµηνευτική εγκύκλιο σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
8. Η Επιτροπή είναι αρµόδια στη βάση των προτάσεων ή των
αιτηµάτων που γίνονται από τον Όµιλο ΟΑΣΑ, για:
α. Το συντονισµό και τον έλεγχο της εφαρµογής των δράσεων
που προβλέπονται ή εντάσσονται στην αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών των Αθηνών µε
βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης, όπως αυτό περιγράφεται στο
Παράρτηµα Ι του παρόντος.
β. Την παραγωγή λεπτοµερούς ανάλυσης του έργου του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τον προσδιορισµό και την τροποποίηση
σχεδίων εργασίας συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, οροσήµων και παραδοτέων, απαραίτητων για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Να
προετοιµάζει και να προτείνει νοµοθετικές προτάσεις στην Κυβέρνηση.
γ. Τη διαβούλευση και την έγκριση απαραίτητων διαδικαστικών
και οργανωτικών αλλαγών εντός του Οµίλου ΟΑΣΑ, που θα διευκολύνουν την εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
δ. Τη διασφάλιση της εναρµόνισης ή και της ενσωµάτωσης
στη στρατηγική των πιθανών δράσεων άλλων φορέων µε το ίδιο
αντικείµενο. Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή παρακολουθεί και
ενηµερώνεται για τις δράσεις και τα έργα των φορέων του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ιδίως σε επίπεδο σχεδιασµού, επισηµαίνοντας τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις,
προτείνοντας διαρθρωτικές παρεµβάσεις και ενηµερώνοντας
τους οικείους φορείς για τις συνέπειες των αποκλίσεων.
ε. Η παροχή ενηµέρωσης ανά δίµηνο προς το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Οικονοµικών και
το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
την πρόοδο των δράσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης µε την
υποβολή έκθεσης, επισηµαίνοντας τυχόν αποκλίσεις και ενηµερώνοντας για διαρθρωτικές παρεµβάσεις, όπου θεωρείται ότι
αυτές είναι απαραίτητες για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του έργου. Η έκθεση αυτή θα δηµοσιοποιείται
στον διαδικτυακό χώρο του ΟΑΣΑ.
στ. Τη σύσταση, το συντονισµό και τη διαχείριση οµάδων εργασίας για τη στήριξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
ζ. Η Μικτή Επιτροπή θα µπορεί να υποστηρίζεται από τεχνικό
κλιµάκιο, το οποίο θα συστήνεται µε απόφαση της Επιτροπής.
η. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της, µε την ολοκλήρωση της εφαρµογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης.»
4. Στο άρθρο 6 του ν. 3920/2011 (Α’33) στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται το παρακάτω κείµενο:
«Η εκτέλεση του µεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ αναστέλλεται
αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου 2016, για όσο χρονικό διάστηµα το αντισυµβαλλόµενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, αντίτιµο ή τη διαφορά του
κοµίστρου από την πίστωση αυτή.»
5. Στο άρθρο 6 του ν. 3920/2011 (Α’33) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: α. Καθορίζεται ο τρόπος πώλησης, η κατανοµή των εισπράξεων και το ύψος του αποδιδόµενου ποσοστού επ’ αυτών,
µεταξύ του ΟΑΣΑ και των παρόχων σιδηροδροµικού έργου, αν
προηγηθεί αντίστοιχη συµφωνία µεταξύ τους. β. Εξειδικεύονται,
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και
ποιότητας της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6 ή θεσπίζονται
νέοι, καθορίζεται η βαρύτητα κάθε δείκτη και ρυθµίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 218 του Ποινικού
Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει γνήσια προϊόντα κοµίστρου των δηµόσιων συγκοινωνιών
(ισχύοντα εισιτήρια ή κάρτες-κουπόνια απεριορίστων διαδροµών) µε σκοπό να τα προσφέρει στην αγορά ή να τα εισάγει σε
κυκλοφορία εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ή ο
υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελµα και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 19
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως
και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α’144) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οίνοι οι δικαιούµενοι ονοµασίας προελεύσεως διαιρούνται σε οίνους ελεγχόµενης ονοµασίας προελεύσεως και οίνους
ονοµασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 «Περί οινολογικών
κατεργασιών και εµπορίας των οίνων» (Α’ 198), αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Απαγορεύεται η συστέγαση οινοποιείων και οινοπνευµατοποιείων Β’ κατηγορίας. Όσες εγκαταστάσεις χρησιµοποιούν σάκχαρη, σακχαρούχες και οινοπνευµατώδεις ύλες, απαγορεύεται
να συστεγάζονται µε οινοποιεία µε την επιφύλαξη των διατάξεων
της υποπαραγράφου Δ.6 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζυµοµυκήτων αρτοποιίας, σταφιδίνης, καθαρής
γλυκόζης (δεξτρόζης) και µαρµελάδας από ξηρή σταφίδα, απαγορεύεται να συστεγάζονται µε οινοποιεία.»
Άρθρο 20
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης της ένδειξης «όνοµα αµπελουργικής εκµετάλλευσης» στην επισήµανση των ελληνικών
οίνων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την παραγωγή ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες περί των ειδικών όρων εµφιαλώσεως οίνων. Εξαιρετικά και προκειµένου για τη διασφάλιση
του φορολογικού αντικειµένου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι ειδικοί όροι για τη λειτουργία, καθώς
και οι διαδικασίες για τον έλεγχο των εµφιαλωτηρίων των οίνων
και των λοιπών αµπελοοινικών προϊόντων, στα οποία επιβάλλεται
ΕΦΚ µε µη µηδενικό συντελεστή.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 21
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 127, 128, 148 του ν. 4270/2014,
β. η παρ. 22 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’150),
γ. η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (Α’ 18)
δ. η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α’314).
ε. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 396/ 1976 «Περί
οινολογικών κατεργασιών και εµπορίας των οίνων» (Α’ 198).
στ. Το σηµείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παρ.
11 του άρθρου 5 και το σηµείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν.δ. 243/19.7.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α’ 144).
ζ. Το σηµείο α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 427/ 1976 «Περί
αντικαταστάσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της
αµπελουργικής παραγωγής» (Α’ 230).
η. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παραγράφων 1 έως 3
του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (Α’69).
θ. Το εδάφιο β’ της περίπτωσης α’ της παρ. 13 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
2. Από την 1.1.2017 καταργείται το άρθρο 146 του ν.
4270/2014.
3. Oι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν.
4331/2015 (Α’69) καταργούνται από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος τους (2.7.2015).
Άρθρο 22
Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου
για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων,
τελών, προστίµων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις
για τις οποίες έχουν εκδοθεί (κατά τη δηµοσίευση του παρόντος)
ή θα εκδοθούν µέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες,
εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική
αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
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7. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

8. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.45’ λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

