ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ’
Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2279, 2421
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Κερατέας, το 41ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 1ο
Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού, το Δηµοτικό Σχολείο Σελιανίτικων Αχαΐας, το Δηµοτικό Σχολείο Τερψιθέας Λάρισας, το 21ο
Γυµνάσιο Πάτρας, το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων
Ηρακλείου Κρήτης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης,
σελ. 2286, 2293, 2296, 2304, 2311, 2317, 2331, 2340, 2354
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2279, 2282, 2283, 2284,
2286, 2290, 2291, 2297, 2298, 2300, 2301, 2303, 2306, 2308,
2311, 2313, 2314, 2315, 2317, 2319, 2322, 2330, 2331, 2335,
2336, 2337, 2340, 2345, 2349, 2350, 2353, 2355, 2356, 2357,
2358, 2360, 2361, 2384, 2386
4. Ανακοινώνεται η επιστολή που απέστειλε ο Βουλευτής
κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ανακοινώνει την παραίτησή
του από το βουλευτικό αξίωµα, σελ. 2293 - 2294
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 2297, 2298, 2301, 2335,
2336
6. Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη,
ο οποίος αντικαθιστά τον κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος
παραιτήθηκε, σελ. 2319
7. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέµατα και Θέµατα
Αποδήµων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου,
καθώς και η Πρόξενος κυρία Νατάσα Στυλιανού, σελ. 2335
8. Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει ότι ο Βουλευτής Νικολόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη από σήµερα 19 Νοεµβρίου
του 2015 δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική συµµαχία,
σελ. 2383, 2385
9. Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει
ότι ο Βουλευτής Β’ Αθηνών Στάθης Παναγούλης από σήµερα
19 Νοεµβρίου του 2015 δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σελ.
2383 - 2384
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 20 Νοεµβρίου 2015, σελ. 2281
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων και ψήφιση
στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις», σελ. 2279 – 2361, 2411
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτουν την
έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:

«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων»,
σελ. 2279
3. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1
έως 18, σελ. 2361 - 2364
β) Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί των
άρθρων 4, 13, 14 και 17, σελ. 2364 - 2367
γ) Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί
των άρθρων 4, 13 και 14, σελ. 2367 - 2369
δ) Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ επί των άρθρων 5, 13 και 14, σελ. 2369 - 2371
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 2372, 2386 - 2410
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 2372 - 2382
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 2341 - 2354
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 2304 – 2318 2354 - 2421
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2288 - 2304
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2318 - 2341
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2279 - 2288
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 2283, 2308, 2355, 2356,
2360
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2335, 2336
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 2284
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 2345, 2350, 2353
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 2306, 2372, 2386
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 2282, 2236, 2300, 2301,
2319, 2356
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2297, 2337, 2353
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 2282, 2284, 2335
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 2298, 2358
ΘΕΩΝΑΣ Ι. ,
σελ. 2336, 2337
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 2306, 2308, 2311, 2313,
2314, 2317, 2354, 2355,
2356, 2357, 2358, 2360,
2361, 2372, 2383, 2386
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 2297, 2300
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 2322
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2331, 2335, 2336
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 2337
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2290, 2291, 2297, 2298,
2300, 2301, 2303
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2319, 2322, 2330, 2331,
2335, 2336, 2337
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2291, 2300, 2301, 2315,
2330, 2331, 2337, 2340,
2353
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 2356

ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 2283
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2282
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 2286
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 2330
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 2322, 2358
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 2301, 2349, 2356
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2317
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2279, 2282, 2283, 2284
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2335, 2336
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 2297
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 2298
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2335, 2336
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2297, 2301
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2335, 2336
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2301
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 2297, 2298
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 2323, 2355
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 2283, 2284, 2287, 2306,
2308, 2311, 2319, 2337,
2338, 2350, 2358, 2360,
2361
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2335, 2336, 2337
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ,
σελ. 2288, 2303
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 2308
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2314
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2283, 2301, 2303, 2329,
2330, 2357
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 2352
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 2295, 2296
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 2321
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 2282, 2284, 2335
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2329, 2330
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 2349, 2350
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Ι. ,
σελ. 2312
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 2290, 2291, 2298, 2358
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ Δ. ,
σελ. 2341
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 2360
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 2303
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2291, 2293
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 2322
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2287, 2288, 2289, 2335,
2336
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ε. ,
σελ. 2313
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2306, 2307, 2308, 2357
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 2304
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2305, 2306
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 2332, 2333
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 2288, 2337, 2338
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 2343, 2344
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 2286, 2287, 2288
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 2348, 2349
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2291, 2298, 2300, 2332,
2357
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 2355, 2356
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 2309
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 2346
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Ν. ,
σελ. 2345
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
σελ. 2310, 2311
ΜΠΓΙΑΛΑΣ Χ. ,
σελ. 2315

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 2284, 2286
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 2317, 2319
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2340
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 2332, 2333, 2334
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 2279, 2290, 2291
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 2323, 2341, 2342, 2343
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 2287, 2323, 2335, 2353,
2354, 2358
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 2331
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 2286, 2289, 2296, 2297,
2298
ΦΩΚΑΣ Α. ,
σελ. 2311
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2284, 2297, 2316, 2317

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 19 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.46’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 18-11-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΖ’ συνεδριάσεώς του, της 18ης Νοεµβρίου 2015, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
α) Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και
των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου, µετά του συνηµµένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης».
β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και
των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου
και του Πρακτικού Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής».
γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και
των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου,
µετά του συνηµµένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης».
Καθώς, επίσης και :
α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014,
β) την ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και
γ) την απόφαση περί του σχεδίου τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων».
Το νοµοσχέδιο αυτό, σύµφωνα µε την απόφαση την οποία έλαβαν οι Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.

Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές,
ο Πρωθυπουργός και ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων και ένας εκπρόσωπος. Η οµιλία περιορίζεται στο µισό του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 97
και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Προτείνω, αν και δεν προβλέπεται στον Κανονισµό της Βουλής, να λάβουν τον λόγο πέντε ορισµένοι οµιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις ορισµένοι οµιλητές από τη Νέα Δηµοκρατία και από
ένας ορισµένος οµιλητής από κάθε ένα από τα υπόλοιπα κόµµατα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για
την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών εταρρυθµίσεων».
Θα ξεκινήσουµε µε τον κ. Σαντορινιό, ο οποίος έχει τον λόγο
για δώδεκα λεπτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παράλληλο πρόγραµµα που
παρουσιάσαµε στον ελληνικό λαό, η οργανωµένη διαπραγµατευτική µας τακτική, αλλά πάνω από όλα το πολιτικό µας στίγµα, διέπουν κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται σε αυτή τη Βουλή και έχουµε
απόλυτη συναίσθηση της διακυβέρνησής µας.
Η υπόσχεση που έχουµε δώσει στον ελληνικό λαό να διαπραγµατευτούµε, ώστε να κρατηθεί η χώρα όρθια, η υπόσχεση να
υλοποιήσουµε το πρόγραµµά µας για έξοδο από την κρίση συνεχίζεται.
Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουµε να προσπαθούµε κάθε νοµοθετική µας παρέµβαση να έχει σαφές ταξικό πρόσηµο και ταξική
επιλογή. Γιατί η επιλογή µας να ρυθµίσουµε τα κόκκινα δάνεια,
ταυτόχρονα, µε τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, εκτός από προφανής, ορθή, χρηµατοπιστωτική πολιτική,
είναι και µια πολιτική επιλογή, ώστε να µην επιβαρύνουµε τον ελληνικό λαό µε το κόστος νέων ανακεφαλαιοποιήσεων, που τυχόν
θα χρειαστούν, αν δεν αντιµετωπιστεί το εκρηκτικό πρόβληµα
των κόκκινων δανείων.
Και είναι σαφής ταξική µας επιλογή να προστατεύσουµε τις
κατοικίες των πολιτών που ζουν στο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης
και ταυτόχρονα να υπάρξει πρόνοια για αυτούς, ώστε το κράτος
να καλύψει µέρος της δόσης του δανείου που δεν µπορούν να
πληρώσουν.
Οι πολίτες σε αυτή την κατηγορία είναι ουσιαστικά το 25% των
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δανειοληπτών που δεν κατάφεραν ή δεν µπήκαν στον νόµο Κατσέλη. Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των νοικοκυριών που θα επωφεληθεί είναι πενήντα οκτώ χιλιάδες. Τα νοικοκυριά που περιλαµβάνονται σε αυτή τη ρύθµιση, είναι αυτά που το µηνιαίο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή είναι τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, και η αντικειµενική αξία της κατοικίας τους για πενταµελή οικογένεια δεν ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.
Πέρα αυτών των οικογενειών, περίπου ογδόντα µία χιλιάδες
νοικοκυριά, το 35% των δανειοληπτών, που δεν εντάχθηκαν επίσης στον ν.3869/2010, θα µπορέσουν να ενταχθούν στις νέες
ρυθµίσεις και να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους µε κριτήριο την τρέχουσα εµπορική αξία του ακινήτου τους. Μια τέτοια
ρύθµιση θα οδηγήσει σε σαφώς µικρότερη δόση δανείου και θα
τους επιτρέψει να γίνουν και πάλι ενήµεροι. Είναι αυτά τα νοικοκυριά που έχουν µηνιαίο διαθέσιµο οικογενειακό εισόδηµα το
οποίο δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, βάσει ΕΛΣΤΑΤ, προσαυξηµένες κατά 70% και ταυτόχρονα το ακίνητό τους
για µια πενταµελή οικογένεια δεν υπερβαίνει την αντικειµενική
αξία των 280.000 ευρώ. Για αυτή την κατηγορία δανειοληπτών
υπάρχει και δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, που τους επιτρέπει να
καταφύγουν στο εργαλείο του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, αν δεν ικανοποιηθούν από τη δικαστική τακτοποίηση του δανείου τους.
Επειδή σε όλη τη διάρκεια των επιτροπών ακούσαµε ότι µένει
ένα 40% των νοικοκυριών απροστάτευτο, πρέπει να διευκρινίσουµε ότι το ποσοστό αφορά ανθρώπους που το µηνιαίο οικογενειακό τους εισόδηµα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ και η αντικειµενική αξία της κατοικίας τους υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ.
Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, ένα αντίστοιχο ποσοστό δανειοληπτών από αυτούς που έκαναν αίτηση στον νόµο Κατσέλη έµειναν
τελικώς εκτός ρύθµισης, γιατί απλά δεν µπορούσαν να τεκµηριώσουν την αδυναµία πληρωµής των δανείων τους.
Και επειδή µου αρέσουν τα παραδείγµατα, θα σας πω ένα
απλό παράδειγµα: Η αντικειµενική αξία ενός ακινήτου στο Σουφλί εκατόν πενήντα τ.µ. είναι 67.500 ευρώ. Στη Νίκαια, εδώ στον
Πειραιά, το αντίστοιχο των εκατόν πενήντα τ.µ. είναι 127.500
ευρώ. Αυτές οι κατοικίες προστατεύονται. Είναι κατοικίες που
κατά τεκµήριο ζουν λαϊκές οικογένειες. Αντίθετα ένα αντίστοιχο
ακίνητο εκατόν πενήντα τ.µ. στο Ψυχικό και τη Φιλοθέη, που έχει
αντικειµενική αξία 1.500.000 ευρώ, δεν προστατεύεται. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Για αυτό, όπως είπα και πριν, για εµάς είναι ταξική επιλογή να
προστατεύσουµε την κατοικία της φτωχής και µέσης οικογένειας
και να µην επιβραβεύσουµε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι νέες ρυθµίσεις δεν επηρεάζουν
σε καµµία περίπτωση όσους µέχρι σήµερα έχουν υπαχθεί ή έκαναν αίτηση υπαγωγής στον νόµο Κατσέλη. Επίσης, πρέπει να
γίνει σαφές ότι τα µόνα τεκµήρια που λαµβάνονται υπ’ όψιν για
την ένταξη στη ρύθµιση είναι το οικογενειακό εισόδηµα και η αντικειµενική αξία του ακινήτου και δεν προσµετράται το συνολικό
ύψος των οφειλών, ένα αίτηµα των δανειστών που δεν έγινε
δεκτό, γιατί θα απέκλειε πολλούς δανειολήπτες.
Ακούσαµε χθες στην επιτροπή ότι ο ν.4224/2013, ο περίφηµος
νόµος Χατζηδάκη, αποτελούσε επαρκές νοµικό εργαλείο για
τους δανειολήπτες. Αυτό ακούστηκε από πολλούς συναδέλφους
της Αντιπολίτευσης. Φυσικά οι αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης απέφυγαν να µπουν σε λεπτοµέρειες, γιατί προφανώς
δεν τους συνέφεραν.
Πρώτον, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή
στον παραπάνω νόµο έληξε τον Φεβρουάριο του 2014, µε υποβληθείσες αιτήσεις περίπου δεκαπέντε χιλιάδες. Είναι ένα νούµερο σαφώς µικρότερο από τις προσδοκίες του νοµοθέτη και
πολύ µικρότερο του ντόρου που σήµερα κάνουν οι συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης.
Δεύτερον, µε την ένταξη στον νόµο αυτό έπρεπε να υπάρχουν
σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: εισόδηµα µέχρι 35.000 ευρώ,
αντικειµενική αξία πρώτης κατοικίας 200.000 ευρώ και συνολική
αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας 270.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι τα κριτήρια αυτά δεν αντέχουν σε σύγκριση σε σχέση
µε τα κριτήρια της προτεινόµενης ρύθµισης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος –αν και εχθές το επισηµάναµε, οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης επέλεξαν να το αποσιωπήσουν– η προτεινόµενη ρύθµιση αποτελεί εν δυνάµει κούρεµα της αξίας των δανείων που
ρυθµίζονται. Και ερωτώ το Σώµα: Είναι ή δεν είναι αυτό µια σηµαντική καινοτοµία που εισάγεται σήµερα;
Το νοµοσχέδιο, πέρα από τις ρυθµίσεις για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, προχωράει και σε µια σειρά επιπλέον ρυθµίσεων,
όπως είναι τα ισοδύναµα µέτρα για τη µη εφαρµογή του ΦΠΑ
στην εκπαίδευση, ενός άδικου µέτρου, που θα έπληττε ιδιαίτερα
τη φτωχή και µέση οικογένεια, κυρίως σε ό,τι αφορά στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών. Η επιβάρυνση µετακυλίεται σε ένα τέλος 5 λεπτών ανά στήλη τυχερών παιχνιδιών του
ΟΠΑΠ καθώς και στην εφαρµογή ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο κρασί.
Είναι προφανές ότι ιδιαίτερα η εφαρµογή αυτού του τελευταίου µέτρου πλήττει την εγχώρια οινοποιητική παραγωγή και γι’
αυτόν τον λόγο ήδη ο Υπουργός εχθές το βράδυ δεσµεύτηκε να
επανεξετασθεί. Περιµένουµε και εµείς την τελική έκβαση της διαπραγµάτευσης.
Επίσης, στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται η ρύθµιση για τη φορολόγηση των ενοικίων κατά τον χρόνο που αυτά εισπράττονται,
ικανοποιώντας ένα πάγιο και δίκαιο αίτηµα των ιδιοκτητών ακινήτων. Εδώ πρέπει να θυµίσουµε τον ντόρο που είχε γίνει πριν
από λίγες εβδοµάδες, όταν είχε επανέλθει αυτή η διάταξη. Αυτός
ο ντόρος, που είχε γίνει από αυτούς, τους διαψεύδει και τελικά
τους γελοιοποιεί. Γιατί, πριν από τρεις εβδοµάδες, εδώ µέσα
τροµοκρατούσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι θα φορολογούνται για ενοίκια που δεν εισπράττουν.
Από εκεί και πέρα, για τις αλλαγές στη φαρµακευτική πολιτική,
αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπει την εφαρµογή του clawback στην
ενδονοσοκοµειακή δαπάνη. Για το 2016 ανέρχεται σε 570 εκατοµµύρια ευρώ, για το 2017 σε 550 εκατοµµύρια ευρώ, για το
2018 σε 530 εκατοµµύρια ευρώ. Να θυµίσουµε δε ότι οι δανειστές ήθελαν το clawback να οριστεί στα 500 εκατοµµύρια ευρώ
από φέτος.
Τέλος, στο νοµοσχέδιο εισάγονται τροποποιήσεις στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων και συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα του φορολογούµενου να καθυστερήσει την αποπληρωµή
µιας οφειλής. Από τον νόµο ορίζεται ότι από 15-12-2016 έως 316-2016 ισχύει παράταση τριάντα ηµερών από την ηµέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσµη κάποια οφειλή του φορολογούµενου.
Από 1-7-2016 έως και 31-12-2017 ισχύει παράταση δέκα πέντε
ηµερών για καθυστέρηση της οφειλής. Από 1-1-2018, προϋπόθεση της παραµονής στη ρύθµιση είναι η εντός χρόνου εξόφληση της οφειλής.
Ωστόσο, υπάρχουν και τα καλά νέα της ηµέρας. Είναι ότι διευρύνεται η δυνατότητα ρύθµισης όλων των µη ληξιπρόθεσµων
οφειλών σε δώδεκα ή είκοσι τέσσερις δόσεις, αρκεί το σύνολο
αυτό να µην υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, κάτι που σηµαίνει ότι
θα διευκολυνθούν πολλοί φορολογούµενοι να συνεχίσουν να
είναι ενήµεροι και να δέχονται το ευεργέτηµα των εκατό δόσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πενταετής κρίση χτύπησε τη
µέση ελληνική οικογένεια και οδήγησε ανθρώπους, που δεν µπορούσαν να διανοηθούν ότι έχουν χρέη, να απειλούνται να χάσουν
το σπίτι τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πολλοί λέγανε νοικοκυραίους και που δεν µπορούν πλέον να είναι «νοικοκυραίοι». Αυτούς τους ανθρώπους προστατεύουµε και όχι τους έχοντες, που
συνειδητά διαφεύγουν.
Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και το είπατε
πολλοί µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, το ακούσαµε ιδιαίτερα- ότι
προεκλογικά λέγαµε και το λέγαµε βροντερά: «Κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη». Και µιλούσαµε για αυτούς τους ανθρώπους
τους οποίους έπληξε η κρίση. Δεν είπαµε «καµµία βίλα στα χέρια
τραπεζίτη». Εσείς γι’ αυτές τις βίλες κόπτεσθε! Αυτή είναι η διαφορά µας!
Κλείνω απευθυνόµενος στους Έλληνες πολίτες –γιατί ουσιαστικά το να απευθυνθώ σε εσάς δεν έχει µεγάλη σηµασία-, για
να τους διαβεβαιώσουµε ότι µε αυτήν την Κυβέρνηση κανένα
λαϊκό σπίτι δεν θα πάει σε χέρια τραπεζίτη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ’ - 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 20 Νοεµβρίου 2015. Όπως ξέρετε, είναι
µαζί και της Πέµπτης και της Παρασκευής. Θα σας διανεµηθεί.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 143/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Γεωργίου Παπαηλιού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την κάλυψη της δαπάνης µεταφοράς µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών και των µαθητών των
ΕΠΑΛ.
2. Η µε αριθµό 130/13-11-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αικατερίνης Παπακώστα
- Σιδηροπούλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης των ατόµων µε αναπηρία και βαριά κινητική αναπηρία από
τις νέες µειώσεις του τρίτου µνηµονίου.
3. Η µε αριθµό 132/13-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πέλλας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Σαχινίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την καθυστέρηση επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου.
4. Η µε αριθµό 136/13-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
κ. Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έναρξη των διαδικασιών δηµοπράτησης του αυτοκινητόδροµου «Πάτρα-Πύργος» στον Νοµό
Ηλείας.
5. Η µε αριθµό 145/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι».
6. Η µε αριθµό 127/11-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Ποταµιού κ. Ιάσονα Φωτήλα προς τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
αιφνιδιαστική αλλαγή επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας.
7. Η µε αριθµό 139/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έλλειψη
σαφούς νοµικής βάσης για τον καταλογισµό κηδεµόνα των σχολαζουσών κληρονοµιών της χώρας.
8. Η µε αριθµό 144/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας και προστασίας των
Ελλήνων πολιτών εντός των συνόρων, εξαιτίας του φαινοµένου
της «ισλαµικής τροµοκρατίας».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 142/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Σεβαστάκη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποµάκρυνσης του
πλοίου «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» από τον λιµένα Καρλοβασίου Σάµου.
2. Η µε αριθµό 128/11-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος φοροαπαλλαγών για
την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών.
3. Η µε αριθµό 126/11-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
στάση του Υπουργείου στην αντιµετώπιση των διεθνών αξιολογητών στις σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
4. Η µε αριθµό 140/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την

2281

επαπειλούµενη κύρωση της διακοπής του ρεύµατος στις περιπτώσεις αδυναµίας εξόφλησης εκ µέρους των καταναλωτών.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 172/12-10-2015 ερώτηση του Βουλευτή B’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Το ως άνω δελτίο επικαίρων ερωτήσεων εισάγεται εξ αναβολής από την Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 2015, κατόπιν της από 17-112015 οµόφωνης απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 164/17-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Ηλία Καµατερού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τον κίνδυνο απώλειας της ρύθµισης των εκατό δόσεων για συνεπείς φορολογούµενους πολίτες.
2. Η µε αριθµό 150/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε ζητήµατα εφαρµογής του
νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
3. Η µε αριθµό 147/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σχετικά µε την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
4. Η µε αριθµό 153/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–
ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
5. Η µε αριθµό 168/17-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Κωνσταντίνου Στεργίου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το κλείσιµο της βιοµηχανίας της εταιρείας «Coca-Cola Τρία Έψιλον» στον Βόλο.
6. Η µε αριθµό 158/17-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των κέντρων υγείας της Αχαΐας.
7. Η µε αριθµό 155/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά της Ένωσης Κεντρώων κ. Θεοδώρας Μεγαλοοικονόµου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την καταβολή των
εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού της Β’ Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 165/17-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Γεωργίου Δηµαρά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την άδεια λειτουργίας της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερµενό.
2. Η µε αριθµό 148/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία
Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην παραγωγή
του θρυλικού ελληνικού αυτοκινήτου «PONY».
3. Η µε αριθµό 151/16-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αυτοδυναµία του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
4. Η µε αριθµό 169/17-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µισθοδοσία των εργαζοµένων
στις περιφέρειες.

2282

5. Η µε αριθµό 159/17-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την απώλεια της ρύθµισης των εκατό δόσεων λόγω της
µονοµερούς µείωσης από τις τράπεζες του ποσού της δόσης
που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης.
Επίσης, θέλω να σας ενηµερώσω ότι µου έχει γνωστοποιηθεί
ότι από τη Νέα Δηµοκρατία στη σηµερινή συζήτηση Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Επίσης, από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Ευάγγελος Καρακώστας.
Από τη Γραµµατεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Από το Ποτάµι ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Χάρης Θεοχάρης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
κ. Σπύρος Δανέλλης.
Από τη Γραµµατεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζεται ως εισηγητής ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος.
Και από την Ένωση Κεντρώων ορίζεται ως ειδικός αγορητής
ο κ. Μάριος Γεωργιάδης και ως οµιλητής ο κ. Αριστείδης Φωκάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Να γίνει
σαφές στην Ολοµέλεια, τώρα που είµαστε και όλοι εδώ –το είπατε και εσείς µε τη σειρά των οµιλητών στην αρχή-, ότι η συνεδρίαση σήµερα θα λήξει άµα τη λήξει του δεκαώρου που
προβλέπεται από τον Κανονισµό, δηλαδή στις 19.30’ θα έχουµε
ψηφοφορία, αν πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για ονοµαστική
ψηφοφορία.
Με αυτήν την έννοια, θέλω να πω ότι όλες και όλοι που θα µιλήσουν πρέπει να έχουν την αυτοσυγκράτηση, έτσι ώστε ο αριθµός των Βουλευτών που προτάθηκε να µιλήσει από όλα τα
κόµµατα να διεκπεραιωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, όσοι δεν είµαστε εγγεγραµµένοι; Αυτοί που δεν έχουν εγγραφεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν γίνεται. Είναι οργανωµένη η συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί να µη µιλήσουν οι
συνάδελφοι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί να ανοίξει ο κατάλογος;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ό,τι πει η
Πρόεδρος, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν θα ανοίξει ο κατάλογος. Είναι ορισµένοι από τα κόµµατα οι
οµιλητές, πέραν του Κανονισµού.
Είναι κατεπείγον, κύριε συνάδελφε, το νοµοσχέδιο. Αυτή είναι
η διαδικασία. Και πέραν του Κανονισµού είπαµε το κάθε κόµµα
να προτείνει από έναν οµιλητή πέραν των εισηγητών. Δεν θα χρησιµοποιήσετε την κάρτα. Αυτή είναι η διαδικασία.
Τον λόγο έχει ο κ. Δένδιας.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλετε να τελειώσουµε
πρώτα µε τους συναδέλφους, για να µην τους διακόπτω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
έχετε τον λόγο, κύριε Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, από το
ύφος του αγαπητού συναδέλφου εισηγητή της Πλειοψηφίας αντιλαµβάνοµαι ότι η Κυβέρνηση ζορίζεται.
Εγώ θα επαναλάβω και σήµερα αυτά τα οποία είπα και χθες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην Επιτροπή, ότι εδώ το ζήτηµα δεν είναι να επικρατήσουµε
σε λεκτικές αψιµαχίες, αλλά να αναλύσουµε ένα πρόβληµα που
καίει τον µέσο Έλληνα και να δούµε τη βέλτιστη λύση µέσα στο
πραγµατικό πλαίσιο που έχουµε.
Για να το κάνουµε αυτό, όµως, υπάρχει µια απαραίτητη και βασική προϋπόθεση: να λέµε την αλήθεια. Και αυτό το οποίο παρουσιάζεται από την κυβερνητική πλευρά, µε τον τρόπο που
παρουσιάζεται, περί δήθεν προστασίας της κατοικίας είτε των
πάντων ή εν πάση περιπτώσει των φτωχών δεν είναι η αλήθεια.
Η αλήθεια είναι ότι η προστασία περιορίζεται δραµατικά.
Υπήρχαν δύο πυλώνες προστασίας: Κατ’ αρχάς, η αυτοδίκαιη
προστασία, η οποία προβλεπόταν σε διαδοχικούς νόµους. Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε εισηγηθεί τους νόµους αυτούς, των οποίων η λήξη µεν ορθώς λέτε ότι περατώθηκε στις 31 Δεκεµβρίου, µε τη διαφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από εκεί
και πέρα υπήρχε moratorium µε τις τράπεζες, πρώτον, και, δεύτερον, ότι επανειληµµένα και προεκλογικά, αλλά και µετεκλογικά
είχατε υποσχεθεί ψήφιση καινούργιων νόµων για την παράταση
αυτού του καθεστώτος. Δεν το πράξατε.
Δεύτερον, λοιπόν, κρατάτε µόνο την προστασία που έχει κανείς εάν πάει στο δικαστήριο. Και αυτήν όµως την κρατάτε –είναι
ο γνωστός νόµος Κατσέλη- µε µειωµένες προϋποθέσεις, µε δυσκολότερους όρους. Και εννοώ δυσκολότερους ακόµα και από
τον νόµο Χατζηδάκη.
Ενώ, δηλαδή, πριν υπήρχε εισόδηµα 35.000 ευρώ, τώρα πάτε
στις 27.450 ευρώ. Ενώ πριν υπήρχαν 200.000 ευρώ, τώρα πάτε
στις 180.000 ευρώ αξία της κατοικίας. Ενώ πριν υπήρχε 270.000
ευρώ συνολικό περιουσιακό στοιχείο, τώρα πάτε σε κάτι πολύ
χειρότερο: στον συνεργάσιµο οφειλέτη, στον χαρακτηρισµό του
συνεργάσιµου οφειλέτη και µάλιστα αναδροµικά, το οποίο κανείς
περίπου δεν εκπληρώνει. Εκεί, λοιπόν, που προστατευόταν ένας
µεγάλος αριθµός, αυτήν τη στιγµή προστατεύεται ένας µικρός
αριθµός. Θέλετε να το πείτε στην κοινωνία; Καλώς. Δεν θέλετε
να το πείτε; Λυπάµαι, δεν λέτε την αλήθεια.
Συζητήσαµε αρκετά χθες το άρθρο 15, ήδη άρθρο 14, και µε
τους δύο Υπουργούς και µε τους νοµικούς τους συνεργάτες.
Τους δείξαµε την κατά τη γνώµη µας νοµοτεχνική ατέλεια του
άρθρου και, µε τις προθέσεις που διακηρύσσει η Κυβέρνηση, ελπίζω ότι θα το βελτιώσουν.
Έχω όµως να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι καλό να το δούµε ειλικρινά. Λέτε εδώ ότι όποιος δεν
έχει να πληρώσει, θα κάνει αίτηση, θα έρθει το ελληνικό δηµόσιο,
εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι χειρότερες από
τις προηγούµενες, δηλαδή η αντικειµενική αξία από τις 180.000
πάει στις 120.000, να καταβάλει τις δόσεις. Και µάλιστα στα τρία
χρόνια, εάν δεν µπορεί, θα έρθει το ελληνικό δηµόσιο να καταβάλει και το υπόλοιπο. Και για όλο αυτό βάζετε στην µπάντα έναν
κουµπαρά 100 εκατοµµυρίων, πονηρά βέβαια, χωρίς να ορίζεται
εάν το δηµόσιο έχει αναγωγή κατά του οφειλέτη, δηλαδή εάν παραιτείται του δικαιώµατός του να ζητήσει πίσω τα λεφτά που κατέβαλε στον οφειλέτη.
Σας ρωτώ όµως: Σε ποιους αναφέρεται αυτό το ευεργετικό
µέτρο; Κυρίες και κύριοι, την απάντηση τη δίνει η πρώτη γραµµή,
για την οποία ουδέν ανεφέρθη, αγαπητέ κύριε εισηγητά της Πλειοψηφίας. Ξέρετε ποιους καλύπτει αυτό το µέτρο; Καλύπτει µόνον
τους ενυπόθηκους.
Δεν µου λέτε, πόσοι είµαστε δικηγόροι εδώ; Πόσα δάνεια είναι
ενυπόθηκα; Εγώ ξέρω ότι όλα τα δάνεια είναι µε προσηµειώσεις.
Ούτε ένα δάνειο δεν είναι ενυπόθηκο. Αυτή εδώ η ρύθµιση, όπως
την έχετε, δεν καλύπτει ούτε το 0,001% των οφειλετών. Και όµως
επί τρεις ηµέρες στα κανάλια λέτε ότι όλοι οι αναξιοπαθούντες
της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν.
Η αλήθεια πού είναι; Γιατί δεν λέτε απλώς την αλήθεια: «Δεν
µπορούµε» ή: «Αυτό µπορούµε»; Αναφέροµαι στην κοινή σας εµπειρία. Το ξέρετε όλοι. Ενυπόθηκα δάνεια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν µόνο δάνεια µε προσηµειώσεις, διότι η υποθήκη είναι πάρα
πολύ ακριβή. Κοστίζει 4,5% της αξίας του δανείου.
Πέραν αυτού, κυρίες και κύριοι, είπα και πριν ότι εδώ υπεισέρχεται για πρώτη φορά εκ πλαγίου πτωχευτικό των ιδιωτών. Αυτό
το πτωχευτικό των ιδιωτών δεν υπεισέρχεται ως αυτοτελές θετικό µέτρο, αλλά ως πλάγια διάταξη, µε ορισµό εκκαθαριστή για
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την ατοµική περιουσία του οφειλέτη, χωρίς µάλιστα να προβλέπεται ότι ο οφειλέτης αυτός, εφόσον ό,τι έχει το βγάλουµε στο
σφυρί, από εκεί και πέρα, όπως ισχύει στην εµπορική πτώχευση,
θα τελειώνει µε τις υποχρεώσεις του, να µπορεί να ξαναρχίσει
τη ζωή του.
Αυτό µπορείτε να φροντίσετε τουλάχιστον να µπει; Μπορείτε
να φροντίσετε να κάνετε µία σοβαρή δουλειά, αν έχετε σκοπό να
την κάνετε;
Δεν έγινε καµµία αναφορά, ενώ περίµενα να γίνει, στην προφανή φωτογραφική διάταξη που υπάρχει στον νόµο και την
οποία σάς ανέγνωσα χθες. Την επαναλαµβάνω µε την ελπίδα ότι
η Κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, θα έχει τη στοιχειώδη ευαισθησία να απαντήσει σε πόσες περιπτώσεις αφορά αυτό. Αναφέροµαι στη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Στο άρθρο 5 στην παράγραφο 28 ββ’ αναφέρεται ως προσόν
του οποιουδήποτε ασκεί καθήκοντα διοίκησης πιστωτικού ιδρύµατος να µην του έχουν ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα
χρόνια πολιτικά καθήκοντα. Εγώ γνωρίζω µόνο µία περίπτωση
παρούσα που υπάρχει αυτό.
Είναι ή δεν είναι φωτογραφική, κυρίες και κύριοι, η διάταξη;
Στο δίκαιο τετραετής προθεσµία δεν υπάρχει. Υπάρχει ενιαύσια,
πενταετής, δεκαετής, δεκαπενταετής, εικοσαετής και απαράγραπτο. Όταν ξαφνικά εδώ βάζετε τέσσερα χρόνια, αναφέρεστε σε
ένα άτοµο, ναι ή όχι; Πείτε µου όχι, δεν αφορά ένα άτοµο, αφορά
κατηγορία, και υποδείξατέ µου την κατηγορία. Όµως, η διάταξη
µυρίζει.
Αναφέροµαι και πάλι στις εκατό δόσεις και στην προσφυγή
στον έφορο, για την οποία κατακεραύνωσε χθες τη Νέα Δηµοκρατία ο αγαπητός Υπουργός, ο κ. Αλεξιάδης. Κατ’ αρχάς, να
µου επιτρέψει να του πω ότι έχουµε περάσει το ύφος το οποίο
χρησιµοποίησε χθες. Το καταγγελτικό ύφος, µε σηκωµένο το δάχτυλο και την επίκληση της δικής µας εντιµότητος και της δικής
µας ηθικής έναντι των άλλων είναι της δεκαετίας του 1980. Τώρα
πλέον, µε τις συνολικές ευθύνες όλων µας, συζητάµε για να
βρούµε το καλύτερο.
Φαντάζοµαι ότι µε παραπέµψατε στον ν. 4174/13. Σας απαντώ
ως εξής: Πρώτον, αν υποθέσουµε ότι ο νόµος αυτός ήταν λανθασµένος, όπως εσείς το κάνετε για να το στρέψετε εναντίον
µας, τότε κακώς τον επικαλείστε. Διότι, αν εξελέγητε για να επαναλάβετε σφάλµατα, τότε δεν έπρεπε να εκλεγείτε.
Δεύτερον, αν θεωρείτε ότι είναι σωστός, τότε στο άρθρο 43
του νόµου αυτού µπορούσατε απευθείας να παραπέµψετε και
δεν χρειαζόταν διαφορετική διάταξη δική σας.
Τρίτον, ο νόµος στον οποίο αναφέρεστε –αν µιλάµε για τον
ίδιο νόµο- έχει προϋποθέσεις στο Γ, παράγραφος γγ’, ββ’, αα’.
Έχει τρεις διαφορετικές προϋποθέσεις, οι οποίες εδώ δεν επαναλαµβάνονται.
Τέταρτον, πρόκειται για lex generalis, για γενικό νόµο, ενώ εδώ
µιλάµε για τις εκατό δόσεις που είναι lex specialis, ειδικός νόµος,
και για τον οποίο υπήρχε ειδική αντικειµενική ρύθµιση.
Πέµπτον, δεν υπάρχει καµµία αµφισβήτηση πουθενά στο δίκαιο καµιάς προηγµένης χώρας που να βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα και να θεωρεί ότι αυτό είναι στοιχείο βελτίωσης και
περισσότερης διαφάνειας. Γιατί, λοιπόν, το κάνετε;
Δεν είµαι καθόλου διατεθειµένος να αµφισβητήσω τα κίνητρά
σας, όπως κάνετε εσείς. Εγώ θεωρώ ότι όλοι προσπαθούν για το
καλό. Προσπαθώντας, όµως, για το καλό, γιατί δεν κάνετε το
προφανές, να αντικειµενικοποιήσετε τις διαδικασίες και να βγάλετε το ανθρώπινο στοιχείο, που θέλετε να λέγεται έφορος, να
λέγεται προϊστάµενος πολεοδοµίας; Όπως θέλετε πείτε τον. Το
ανθρώπινο στοιχείο πάντοτε εµπεριέχει τον κίνδυνο, στην καλή
περίπτωση του σφάλµατος, στην κακή περίπτωση της διαφθοράς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συνεχίσουµε αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ υπάρχει µία πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι ότι η Κυβέρνηση δραµατικά περιορίζει την προστασία. Επίσης, δεν έχει την καλοσύνη να έρθει
ευθέως και να µας πει την αλήθεια, να µας πει ποιες είναι οι
πραγµατικές της δυνατότητες και µέσα σε αυτές τις πραγµατικές
δυνατότητες να βρούµε τη βέλτιστη λύση για να ανακουφίσουµε
µία κοινωνία η οποία σ’ έναν µεγάλο βαθµό δεν είναι εκ πεποιθήσεως κοινωνία µπαταχτσήδων, αλλά είναι εξ ανάγκης κοινωνία
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που δεν µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, µέσα σε µία
ύφεση που απορρόφησε το 30% περίπου του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας.
Λέµε στην ελληνική κοινωνία ότι όλα πάνε καλά, ότι µε αυτή
τη ρύθµιση δεν υπάρχει κανένα θέµα, ότι η λαϊκή κατοικία προστατεύεται. Ειλικρινά σας µιλάω. Μου δείχνετε µερικές βίλες των
130.000 ευρώ, των 140.000 ευρώ που θα µείνουν απροστάτευτες, να δούµε σε ποιους ανήκουν; Έχετε δει πολλές βίλες µε αντικειµενική αξία κάτω από 200.000 ευρώ, να τις δω κι εγώ και να
πάµε να τις αγοράσουµε όλοι µαζί;
Τι είναι αυτά που λέτε; Για ποιον τα λέτε αυτά τα πράγµατα;
Ποιος νοµίζετε ότι σας πιστεύει και σας ακούει; Πώς νοµίζετε ότι
µπορείτε να συνεχίσετε ένα λεξιλόγιο που χρησιµοποιούσατε
αδαπάνως όταν δεν ήσασταν κυβέρνηση, αλλά που δεν αντέχει
τώρα στο µεγάλο κριτήριο της πραγµατικότητας που υπάρχει
µπροστά σας;
Κυρίες και κύριοι, επίσης, δεν είχατε την πρόβλεψη να βάλετε
µεταβατικές διατάξεις σε αυτόν τον νόµο. Υπάρχει µια σωρεία
αιτήσεων στον νόµο Κατσέλη: εκατόν εξήντα πέντε ως εκατόν
εβδοµήντα χιλιάδες αιτήσεις. Τι θα γίνει µε αυτές τις αιτήσεις;
Δεν υπάρχει καν µεταβατική διάταξη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι
όλοι στον αέρα υπό το καθεστώς αυτού του νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω µε το εξής. Λυπάµαι
που θα πω ότι η γενική πολιτική της χώρας ασκείται υπό το καθεστώς µείζονος ερασιτεχνισµού. Αυτό φαίνεται στα µικρά, φαίνεται σε αυτά που συζητάµε σήµερα εδώ, φαίνεται και στα µεγάλα.
Δεν θα επεκταθώ στο ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού στην
Άγκυρα εχθές, σε χρόνο που δεν έδει και µε ατζέντα που δεν
υποβοηθούσε την ελληνική διεθνή θέση και παρουσία. Είναι κάτι
το οποίο θα συζητήσουµε όταν έχουµε την πλήρη ενηµέρωση,
αλλά τα αρχικά δείγµατα είναι εξόχως απογοητευτικά.
Θέλω απλώς να διατυπώσω και πάλι αίτηµα- παράκληση ή
απαίτηση, αν θέλετε- προς τους παριστάµενους Υπουργούς να
εκµεταλλευτούµε τις ελάχιστες αυτές ώρες, για να προσπαθήσουµε το χείριστο αυτό νοµοθέτηµα να το κάνουµε κατά το δυνατόν καλύτερο, µέσα στο πλαίσιο της πραγµατικότητας.
Για να γίνει όµως αυτό, πρέπει ευθέως να πείτε και στην Εθνική
Αντιπροσωπεία και δι’ αυτής στην ελληνική κοινωνία την αλήθεια,
ότι περιορίζετε δραµατικά την προστασία, για να δούµε κι εµείς
τι µπορούµε να κάνουµε για να βοηθήσουµε σε αυτό. Εάν συνεχίσετε µε το λεξιλόγιο της αντιπολίτευσης, απλώς δεν µπορεί να
προχωρήσει οτιδήποτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Αλεξιάδη;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για κάτι που ειπώθηκε για τη διάταξη θα ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για ένα
λεπτό;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και λιγότερο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Υπουργός είναι. Δικαιούται να µιλήσει.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή ακούστηκε κάτι, θέλω µε την ίδια ευγένεια που διατυπώθηκε κι εγώ να απαντήσω.
Δεν εισάγουµε µε το άρθρο 4 κάποια καινούργια διαδικασία.
Επαναλαµβάνουµε µια διαδικασία που υπήρχε σε νόµο που είχε
ψηφιστεί στο παρελθόν. Δεν τη θεωρούµε την καλύτερη διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αλλάζετε το δικό σας, κύριε Αλεξιάδη.
Είναι προκλητικό αυτό που λέτε. Με αυτό εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό και πήρατε τις εκλογές µε τις εκατό δόσεις. Προς
Θεού!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Να καταγγείλουµε τον ελληνικό λαό, κύριε Βρούτση, γιατί
εξαπατήθηκε! Συµφωνώ. Είναι και αυτό µια άποψη! Να τον κα-
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ταγγείλουµε, αλλά να διατυπώσω, σας παρακαλώ, αν επιτρέπετε,
το τι λέει ο νόµος. Γι’ αυτό ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε
να εξαντλήσει το λεπτό που ζήτησε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν εισάγουµε κάποια καινούργια διαδικασία. Αντιγράφουµε µια διαδικασία που υπήρχε από το παρελθόν.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Να φέρετε τους δικούς σας
νόµους. Είναι κατάργηση ή δεν είναι;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αντιλαµβάνοµαι γιατί δεν θέλετε να ακουστώ, αλλά εγώ θα
ακουστώ. Σας παρακαλώ πολύ.
Σε ό,τι αφορά τώρα το άρθρο 4 -αυτό που λέει µε σαφήνεια
µέσα- δεν λέει πουθενά ότι θα υπάρχει υποκειµενική κρίση, διότι
εµείς θέλουµε να τα σταµατήσουµε αυτά. Εµείς έχουµε εξαγγείλει ότι µέσα στο 2016 θα σταµατήσει να πηγαίνει ο πολίτης στην
εφορία.
Θα υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων που θα καθορίζει τη διαδικασία και θα την αντικειµενικοποιεί
όσο µπορεί. Επειδή στα χαρτιά που θα πρέπει να πηγαίνει ο πολίτης πιθανόν να υπάρχουν χαρτιά που δεν υπάρχουν στο
«TAXIS» δεν µπορούµε να βάλουµε εδώ διάταξη και να πούµε ότι
αυτό θα γίνεται µέσω «TAXIS», διότι µπορεί να είναι κάτι που δεν
µπορεί να εφαρµοστεί.
Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι η ρύθµιση να γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς υποκειµενικές κρίσεις, και αυτό θα
απεικονίζεται στην απόφαση που θα βγει από τον ΓΓΔΕ.
Δέχοµαι την παρατήρησή σας για το χθεσινό µου ύφος και
πραγµατικά ήταν λάθος αν δηµιούργησα τέτοιο ζήτηµα, αλλά
θέλω από εσάς, κύριε Δένδια, ως παλιός κοινοβουλευτικός, να
κρίνετε την αντίδραση Βουλευτών της Αιθούσης την ώρα που µιλούσε ο Υπουργός, τις διακοπές, τα γέλια, τους χλευασµούς και
λοιπά. Μάλλον αυτό δεν µας γυρνάει στο 1980. Μας γυρνάει
πολύ πιο πίσω ή µας πάει εκεί που θέλουν κάποιοι άλλοι να µας
πάνε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί της
ουσίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Να αρχίσει ο κατάλογος των οµιλητών, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, περιµένετε. Έχετε πολλά αιτήµατα.
Τον λόγο έχει ο κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, δεν πρόκειται να καταναλώσω τον χρόνο των συναδέλφων σε διαξιφισµούς. Δεν χρειάζονται καθόλου.
Επί της ουσίας όσων είπατε, αν είναι επανάληψη του ν.4174/
13, παραπέµψτε ευθέως σε αυτόν. Σας παρατηρώ όµως το εξής.
Δίνετε τεράστια διακριτική δυνατότητα εδώ και πράγµατι αναφέρεστε σε µέρος της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Γνωρίζετε, όµως, εσείς -είµαι βέβαιος- ότι µε τόσο γενικά κριτήρια η εξουσιοδότηση του νόµου στον γενικό γραµµατέα θα κριθεί άκυρη, διότι η απόφαση του γραµµατέα είναι απολύτως
ελεύθερη από το κείµενο αυτό και δεν θα σταθεί στη δικαιοσύνη.
Σε φορολογικά θέµατα είναι δεσµία η αρµοδιότητά του και πρέπει εδώ να προσδιορίσετε τη γενική περιγραφή της απόφασης
που θα εκδώσει και εδώ δεν το κάνετε καθόλου. Κατά συνέπεια
και αυτό που λέτε πάλι σε αδιέξοδο θα οδηγήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όπως
ανακοίνωσα πριν, η ψηφοφορία θα γίνει στις 19.30’. Αν όλοι οι
οµιλητές, οι αγορητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κ.λπ.
διαχειριστούν σωστά τον χρόνο, θα έχουµε δυνατότητα να µιλήσουν και άλλοι Βουλευτές.
Κατά συνέπεια, ανοίγω αυτή τη στιγµή το µηχάνηµα για να κάνουν εγγραφή µε την κάρτα όσοι θέλουν να µιλήσουν, αλλά αυτό
εναπόκειται στη σωστή διαχείριση του χρόνου. Εγώ, ως Πρόεδρος, όσο θα είµαι στην Έδρα, θα προσπαθήσω να τηρήσω τον
χρόνο, αλλά κάνω έκκληση να τηρηθεί ο χρόνος από όλους.
Πριν έλθει ο κ. Παναγιώταρος στο Βήµα, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι το ΚΚΕ γνωστοποιεί πως στη σηµερινή συζήτηση θα
είναι ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Καραθανασόπουλος Νι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κόλαος.
Έχετε στη διάθεσή σας δώδεκα λεπτά, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Με την ανοχή σας. Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας δεν ήθελε να σχολιάσει
το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Θα το κάνουµε, όµως, εµείς διότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον
προαιώνιο εχθρό του Ελληνισµού, σε αυτή τη … την Τουρκία, η
οποία είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα δεινά των Ελλήνων
αλλά και της Ευρώπης, όπως βλέπουµε, ήταν µία τραγωδία.
Είδαµε τον Πρωθυπουργό να κάθεται κάτω από έναν τεράστιο
πίνακα του Κεµάλ Ατατούρκ -και αυτό δεν είναι τίποτα κακό για
τους Τούρκους, φυσικά- σε αντιδιαστολή µε το τι συµβαίνει στην
Ελλάδα όταν έρχεται κάποιος Τούρκος αξιωµατούχος, που τρέχουµε να κατεβάσουµε όποιον πίνακα έχει να κάνει µε την Επανάσταση του 1821 ή µε κάτι άλλο που µπορεί να τους θίξει.
Είδαµε, επίσης, το δώρο που έκαναν στον κ. Τσίπρα. Για πρώτη φορά πήρε την εµφάνιση της Εθνικής Οµάδας της Τουρκίας,
-όχι της Ελλάδας, βέβαια, γιατί βγάζει και σπυράκια πολλές
φορές µε το εθνόσηµο- φανέλα µε το όνοµά του. Ωραία πράγµατα! Είδαµε και τις φιλοφρονήσεις, όπου µιλούσε στον Νταβούτογλου «ο Αχµέτ και ο Αχµέτ», λες και είναι κολλητοί από χθες.
Το αποκορύφωµα ήταν η γνωστή ατάκα του -τον δουλεύουν όλοι
για τη γραβάτα- όταν του έκαναν δώρο µια γραβάτα, όπως και
σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ο Πρωθυπουργός το
εξής: «Θα την φορέσω, όταν θα πάµε µαζί στην Κύπρο». Μάλλον,
αυτή την γραβάτα θα πρέπει να την κάνουµε θηλιά στον δολοφόνο του Σολωµού, που είναι κρατικός αξιωµατούχος και κολλητός του Ερντογάν και του Νταβούτογλου. Αυτή είναι η µοναδική
χρήση της εν λόγω γραβάτας.
Είδαµε και το άλλο, ότι παρακολουθούσε στο γήπεδο και όταν
ακουγόταν ο Εθνικός Ύµνος της Ελλάδος γιούχαρε όλο το γήπεδο. Εντάξει, αυτό δεν τον συγκινεί ιδιαίτερα. Όµως, δεν θα
έπρεπε να συγκινηθεί από το γεγονός ότι οι ίδιοι Τούρκοι φίλαθλοι γιουχάιζαν ασταµάτητα και στο ενός λεπτού σιγή για τα θύµατα των ισλαµιστών στο Παρίσι, των ισλαµιστών που χρηµατοδοτούν συνεχώς οι Τούρκοι, που τους φέρνουν στην Ευρώπη
µέσω της Ελλάδος και αλλού, που είναι βασικοί συνυπεύθυνοι
για όλα όσα συµβαίνουν; Κρίµα!
Όσο για τα ανοικτά σύνορα που λέγατε, βγαίνει τώρα στη
φόρα τι έχει γίνει. Όλοι οι τζιχαντιστές από τη Συρία µέσω Ελλάδος έρχονται και κάποιοι επίορκοι τους δίνουν και διαβατήρια
πλαστά, είτε συριακά είτε ελληνικά είτε και άλλα. Μέχρι και στην
Ονδούρα έφτασε η χάρη της Ελλάδας, όπου συνελήφθησαν
πέντε Σύριοι µε πλαστά ελληνικά διαβατήρια.
Για τα Πρακτικά κρατήστε τη φωτογραφία µε τον κ. Νταβούτογλου και τον πίνακα του Κεµάλ Ατατούρκ, κρατήστε και το
πρωτοσέλιδο µε τη φωτογραφία µε την εµφάνιση µε τον κ. Τσίπρα και κρατήστε και το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ», που παραµένει πιστή στην ιδεολογία της, στις θέσεις της
να αναλάβουν άµεσα οι Ένοπλες Δυνάµεις τη φύλαξη των συνόρων. Κρατήστε το και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα και την
προαναφερθείσα φωτογραφία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα µε το εν λόγω νοµοσχέδιο αποδεικνύεται περίτρανα
ότι είστε στυγνοί καπιταλιστές, γιουσουφάκια των τοκογλύφων,
οι καλύτεροι υπάλληλοί τους, επενδεδυµένοι βέβαια µε µια κοµµουνιστική προβιά. Ή µήπως συµβαίνει το αντίθετο, ότι είστε
κοµµουνιστές µε καπιταλιστική προβιά; Όπως και να ’χει, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο και καταλήγετε σε αυτό που πιστεύουν και
οι δύο, και οι κοµµουνιστές και οι καπιταλιστές, «κανένα σπίτι στα
χέρια ιδιοκτήτη». Αυτά που µας είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
«εµείς αναφερόµασταν σε κάποια σπίτια, στα σπίτια των φτωχών
και όχι των πλουσίων», είναι µπούρδες, διότι η συντριπτική πλειονότητα όλων των στεγαστικών δανείων αφορά µικροµεσαίους ,
οι οποίοι µοχθούσαν, κόπιαζαν, προκειµένου να πάρουν ένα σπίτι
µε δάνειο, αποπλήρωναν δόσεις και όρους οι οποίοι δεν θα
έπρεπε να είναι αυτοί και τώρα έρχεσθε και τους λέτε ότι «είστε
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πλούσιοι και καλά κάνουν και σας παίρνουν τα σπίτια».
Πόσο µακρινά ακούγονται όσα έλεγαν παλαιότερα οι συριζαίοι
και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτό το συνονθύλευµα που κανείς
δεν έχει καταλάβει πώς ταιριάζει, όταν ο κ. Καµµένος κοµπάζοντας έλεγε ότι ούτε ένα σπίτι δεν θα πάει στα χέρια τραπεζίτη!
Τώρα βλέπουµε ότι µας φέρατε έναν νόµο, µε τον οποίο λέτε ότι
το 25% των δανείων προστατεύεται απόλυτα. Προστατεύεται
απόλυτα, γιατί θα βάλει πλάτη το ελληνικό κράτος από τα λεφτά
που δεν έχει, µε 100 εκατοµµύρια ευρώ που έχετε προϋπολογίσει
γι’ αυτό, τα οποία κανείς δεν ξέρει από πού θα βρείτε και ενδεχοµένως θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε κάποια ισοδύναµα και
γι’ αυτά.
Ένα άλλο 35% έχει µία σχετική προστασία και εναπόκειται στις
τράπεζες. Γράφετε επακριβώς: «Αν για κάποιον λόγο το εισόδηµα δεν µπορεί να καλύψει τις δόσεις…» -µα, δεν µπορεί να τις
καλύψει, γι’ αυτό δεν πληρώνουν τις δόσεις, διότι αν µπορούσαν,
θα πλήρωναν, δεν είναι µπαταχτσήδες, όπως είπε ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ-, «…το δάνειο παραπέµπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.». Έχουν οι τράπεζες δεοντολογία; Γιατί δεν
παραπέµπεται στην κείµενη ελληνική νοµοθεσία, που είναι απολύτως συγκεκριµένη και που µέχρι στιγµής έχει βγάλει άνω των
δύο χιλιάδων δικαστικών αποφάσεων προς όφελος των δανειοληπτών και εις βάρος των τραπεζών;
Το Σύνταγµα της Ελλάδας, επίσης, στο άρθρο 95 παράγραφος
5 λέει ότι η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς
τις δικαστικές αποφάσεις, προς αυτές τις χιλιάδες δικαστικές
αποφάσεις προς όφελος των δανειοληπτών και όχι των τραπεζών. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης γεννά ευθύνη για κάθε
αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει, και για πολιτικούς και για
δικαστές. Νόµος ορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης της διοίκησης. Και η τράπεζα αποφασίζει από
µόνη της πώς θα αναδιαρθρώσει το δάνειο, αν θέλει ή αν θα θελήσει κάποια στιγµή –πράγµα το οποίο θα γίνει άµεσα τις επόµενες ηµέρες ή εβδοµάδες- να τα δώσει πακέτο όλα τα κόκκινα
δάνεια σε ξένα funds, κοράκια, γύπες του εξωτερικού. Αυτοί, είτε
είναι ρυθµισµένα είτε όχι, θα περιµένουν στη γωνία γιατί ξέρουν
πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός έχει γονατίσει πια και δεν µπορεί
να αποπληρώσει τίποτα απολύτως. Αίρεται, όµως, η προστασία,
αν δεν υπάρξει συµφωνία και διατηρεί το δικαίωµα για πιο
σκληρά µέτρα.
Η απάντηση της Χρυσής Αυγής είναι η εφαρµογή των νόµων
όπως σας είπαµε. Κανένα σπίτι στα χέρια λωποδύτη, είτε τραπεζίτη εντός Ελλάδος είτε «fund» εκτός Ελλάδος είτε οποιουδήποτε
απατεώνα έρχεται να πάρει το βιος του ελληνικού λαού.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δίνεται µία δεύτερη ευκαιρία
στους δανειολήπτες να γίνουν ξανά νοικοκυραίοι. Τι εννοείτε; Εννοείτε ότι ήταν απατεώνες και µπαταχτσήδες; Μπαταχτσήδες
ήταν κάποιοι άλλοι. Είπαµε και εχθές –το λέµε ξανά και σήµερα,
για να το ακούσει ο ελληνικός λαός, διότι πέρασε στα µουλωχτάγια την απόφαση για το µαύρο χρήµα του Γιάννου Παπαντωνίου
και της συζύγου του. Μιλάµε για περίπου 1.300.000 ευρώ, τα
οποία δεν ξέρει κανείς από πού ήρθαν. Τελικά, θα τη βγάλει καθαρή όχι µε 100.000 ευρώ που είπα εχθές, αλλά µε περίπου
83.000 ευρώ. Δηλαδή, νοµιµοποίησε µε 6% -λιγότερο, δηλαδή,
από 10%- επ’ αυτού του µαύρου ποσού όλο αυτό και καθάρισε.
Έφαγε τέσσερα χρόνια µε αναστολή και όλα καλά.
Να, ποιοι είναι οι µπαταχτσήδες! Να, ποιοι είναι οι βρωµιάρηδες! Να, ποιοι είναι αυτοί που έπαιρναν τα θαλασσοδάνεια! Να,
ποιοι είναι αυτοί που έπαιρναν τα χρήµατα του ελληνικού λαού
και τα έβαζαν στις τσέπες τους και στους προσωπικούς τους λογαριασµούς!
Επειδή, λοιπόν, τα κάνατε όλα ρόιδο, φθάνουµε σε ένα σηµείο
να προσπαθείτε να φέρετε –και τελικά τα φέρνετε- διάφορα παράλογα µέτρα. Με την αναποτελεσµατικότητα που σας διακρίνει
και που την επιβεβαιώνετε κάθε µέρα, οδηγείστε στην εξεύρεση
βλακωδών αντεθνικών ισοδυνάµων, προκειµένου να κλείσετε
άλλες τρύπες.
Όλοι γνωρίζουν –και εσείς το παραδέχεστε- ότι είναι τραγικό
να συµβαίνουν αυτά, όπως το 23% στην εκπαίδευση. Τώρα φέρατε κάποια ισοδύναµα. Θα βάλετε, λέτε, 0,05 ευρώ σε κάθε στήλη τυχερού παιγνίου, µόνο του ΟΠΑΠ και όχι άλλων διαδικτυα-
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κών ή άλλων στοιχηµάτων.
Προς Θεού! Εµείς δεν έχουµε καµµία σχέση και καµµία συµπάθεια προς κανέναν, ούτε προς τον νυν ιδιοκτήτη του ΟΠΑΠ.
Εξάλλου, η Χρυσή Αυγή πρωτοστάτησε στη µη ιδιωτικοποίηση
του ΟΠΑΠ, για να ξέρουµε τι λέµε. Αυτό, βέβαια, έρχεται σε αντιδιαστολή µ’ αυτό το οποίο προσπαθείτε να κάνετε, δηλαδή να
εισπράξετε. Όλοι γνωρίζουν και σας έχουν φέρει τα στοιχεία και
οι πράκτορες των πρακτορείων ΟΠΑΠ, οι οποίοι σας έχουν πει
ότι το «µαύρο» χρήµα, το «µαύρο» στοίχηµα αγγίζει περίπου τα
6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν καταφέρνατε να πιάσετε και να φέρετε τµήµα αυτού στον νόµιµο τζόγο, τότε θα είχατε πολύ περισσότερα έσοδα για να καλύψετε τα ισοδύναµά σας.
Όµως, µε αυτό το οποίο κάνετε θα στρέψετε περισσότερους
παίχτες στον παράνοµο τζόγο, γιατί σίγουρα δεν θα σταµατήσουν να τζογάρουν.
Το δεύτερο ισοδύναµο είναι ότι φέρατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά στη γη.
Είµαστε η µοναδική χώρα στον κόσµο –οινοπαραγωγός χώραπου βάζουµε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο προϊόν, το οποίο
είναι γεωργικό προϊόν, θεωρείται τρόφιµο και δεν θεωρείται ποτό
οινοπνευµατώδες.
Για να καταλάβετε τι γίνεται, να σας πω ότι το 1992 το κρασί
είχε ΦΠΑ 8% µε 9% -αν δεν κάνω λάθος- και φτάσαµε τώρα να
έχει 23%. Τα ακριβά εισαγόµενα ποτά, όπως το ουίσκι, η βότκα
και άλλα, από 36% που είχαν, και αυτά πήγαν στο 23%, µειώθηκε
η τιµή τους. Ωραία προσπάθεια! Ωραίος αθέµιτος ανταγωνισµός
εις βάρος των διακοσίων χιλιάδων οινοποιών, των επτακοσίων
περίπου οινοποιείων, των είκοσι χιλιάδων και πλέον εργαζοµένων
στα οινοποιεία και στις χιλιάδες άλλους που ασχολούνται µε συναφή µε την οινοποιία επαγγέλµατα! Αθέµιτος ανταγωνισµός εις
βάρος καθετί ελληνικού.
Αυτό δείχνει ότι δεν σας ενδιαφέρει διόλου ούτε η πρωτογενής
παραγωγή ούτε η ανάπτυξη ούτε η ευηµερία της ελληνικής κοινωνίας, διότι όλα τα ισοδύναµα, και τα προηγούµενα και τα αυτά,
αφορούν µόνο ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόµενα. Διότι αν το
κάνετε στα εισαγόµενα, ξέρετε τι γίνεται! Έρχεται κάποιος από
την τρόικα, όπως έγινε µε το βοδινό κρέας που είναι στη συντριπτική του πλειονότητα εισαγωγής, και σας είπε «nein, δεν θα βάλετε 23% στο βοδινό, βάλτε κάπου αλλού».
Όσον αφορά για τα ανείσπρακτα ενοίκια, που το παρουσιάζετε
ως κάτι που ξαλαφρώνει τον πολίτη, αυτό είναι το ήθος της
«πρώτη φορά Αριστεράς», να µη φορολογείται για ανείσπρακτα
ενοίκια εάν και εφόσον έχει προβεί στη διαδικασία έξωσης αυτού
που µένει µέσα; Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τι συµβαίνει στην
εποχή µας, δεν εισπράττουν πολλοί ενοίκια. Όµως, επειδή ο Έλληνας έχει και φιλότιµο, σου λέει: «Ασ’ το ενοίκιο. Μπορεί να µην
έχω να φάω, αλλά δεν θα τον πετάξω έξω στον δρόµο.». Τώρα
θα τους αναγκάσετε, γιατί θα τους φορολογείτε για κάτι το οποίο
δεν εισπράττουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τις εκατό δόσεις, συνεχίζετε να αποδεικνύετε για
δεύτερη φορά πόσο αφερέγγυοι είστε. Φέρατε ένα µέτρο το
οποίο ήταν ένα ισχυρό παυσίπονο στο χρέος όλων των Ελλήνων
ιδιωτών, ελευθέρων επαγγελµατιών, όλων όσοι χρωστούσαν τις
εκατό δόσεις, και σιγά σιγά αρχίζετε και εσείς οι ίδιοι να το αποδοµείτε. Αυξήσατε το επιτόκιο σε προηγούµενο νοµοσχέδιο στο
5,5%. Τώρα φέρνετε µέτρα και προϋποθέσεις τέτοιες, που είναι
σίγουρο ότι µετά από λίγο καιρό κανένας δεν θα µπορεί να πληρώσει, δεν θα µπορεί να τηρήσει τίποτα απολύτως. Δεν θέλετε
να εισπράξετε; Γιατί εισπράχθησαν κάποια χρήµατα µε αυτή τη
διαδικασία. Όχι! Δεν θέλετε, δεν επιθυµείτε. Άλλα είναι αυτά τα
οποία επιθυµείτε.
Για τα τέλη κυκλοφορίας, ξανά αφερεγγυότητα. Λέγατε ότι τα
αυτοκίνητα τα οποία δεν ρυπαίνουν, τα καινούργιας τεχνολογίας,
δεν θα πληρώνουν τέλη για κάποιο χρονικό διάστηµα. Και τι κάνατε; Είστε πάλι αφερέγγυοι. Τώρα, αφού πήρε κάποιος κόσµος
-πήραν εταιρείες ενοικιάσεως, πήραν διάφοροι- χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα και ήταν όλα τέτοια, τους λέτε «όχι,
θα πληρώσετε». Πολύ ωραίοι είστε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, µε ανοχή, κυρία Πρόεδρε, να µιλήσω για δυο
λεπτά ακόµη.
Για την περαιτέρω µείωση νοσοκοµειακών δαπανών τι να πούµε; Αυτό το οποίο συµβαίνει στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν έχει
προηγούµενο. Και εσείς συνεχίζετε µε περαιτέρω µειώσεις, που,
µαζί µε όσα πάτε να κάνετε στο ελληνικό φάρµακο, είναι ο τέλειος συνδυασµός καταστροφής της δηµόσιας πρώην δωρεάν
υγείας, της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας, µε ό,τι συνεπάγεται
αυτό.
Διαβάζουµε και άλλα, όπως στο άρθρο 1, όπου λέτε αυτολεξεί:
«Διευκρινίζονται τα απόρρητα στοιχεία που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση και δύναται να χορηγηθούν στην ΕΛΣΤΑΤ.». Ποια
ΕΛΣΤΑΤ; Τη διεφθαρµένη και σάπια ΕΛΣΤΑΤ, που κατηγορούσατε ότι έπαιρναν τα στοιχεία και τα έκαναν ό,τι ήθελαν; Όχι!
Είναι προσωπικά δεδοµένα -αφού τόσο πολύ τα αγαπάτε!- και
δεν θα πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τα χρησιµοποιήσει η
ΕΛΣΤΑΤ ή οποιοσδήποτε για όποιον λόγο τού κάνει κέφι.
Τα άρθρα 5 έως 8 αφορούν τη σπείρα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αυτή τη µεγαλύτερη εγκληµατική οργάνωση που έχει υπάρξει, ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που, όµως, έχει παστωθεί µε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
από το ελληνικό κράτος, δανεικά, που δανειζόµαστε και τα δίνουµε σε αυτούς για να τα δίνουν στις τράπεζες, για να χρεοκοπούν και έχουµε έναν φαύλο κύκλο καταστροφής. Βάζετε έναν
όρο και λέτε ότι θα µπορεί να ασκεί βέτο το Υπουργείο Οικονοµικών σε περίπτωση ασύµφορων πωλήσεων τραπεζικών µετοχών. Παραδέχεστε ότι ό,τι έγινε µέχρι τώρα ήταν ένα τρισµέγιστο
σκάνδαλο και µέχρι στιγµής είναι όλοι ατιµώρητοι. Μιλάµε για το
ΤΧΣ, το οποίο έχει ένα ευρωκρατικό χαρακτήρα πλέον, αφού όλα
τα περιουσιακά του στοιχεία –δεν είναι δικά του, του ελληνικού
λαού είναι τα περιουσιακά στοιχεία, που τους τα κάνατε δώρο,
προίκα- θα µεταφερθούν σε έναν ανεξάρτητο φορέα, διακριτό
από το νοµικό πρόσωπο του ελληνικού δηµοσίου. Πάρ’ τ’ αβγό
και κούρεψ’ το!
Όσο για εσάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που κάνετε στυγνή αντιπολίτευση, θα πρέπει να καταλάβετε ότι στις 14 Αυγούστου ψηφίσατε εν γνώσει σας το τρίτο µνηµόνιο για όλα τα
προαπαιτούµενα, τα οποία ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν.
Και επειδή τώρα έχετε και τα δικά σας εσωκοµµατικά –τέσσερις µέρες έχουν µείνει µέχρι τις εκλογές της Κυριακής και ποιος
να πάει να ψηφίσει υπέρ του µνηµονίου;-, να σας δούµε και µετά
τι θα κάνετε.
Όµως, είναι ειρωνικό και εξευτελιστικό να ασχολείστε και να
λέτε ότι εσείς κόπτεστε για το καλό του ελληνικού λαού. Είστε
εσείς αυτοί οι οποίοι φέρατε τα τελευταία πέντε χρόνια µνηµόνια,
µεσοπρόθεσµα, ψηφίζατε και δεν δείχνατε κανέναν οίκτο για κανέναν απολύτως. Είστε εσείς που κυβερνούσατε σαράντα χρόνια
και οδηγήσατε την πατρίδα εδώ που την οδηγήσατε. Και τώρα
έρχεστε και ζητάτε τα ρέστα από τον οποιονδήποτε. Θα πρέπει
κάποια στιγµή να ζητήσετε συγγνώµη για όσα έχετε κάνει σαράντα τόσα χρόνια εις βάρος του ελληνικού λαού.
Σαφώς και θα καταψηφίσουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα παρακαλούσα να διαγραφεί από
τα Πρακτικά αυτό που είπε ο προηγούµενος οµιλητής περί «…
Τουρκίας». Δεν έχουµε δικαίωµα να µιλάµε έτσι για µια χώρα.
Όλα τα άλλα είναι απόψεις. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το «…» να διαγραφεί; Να γράψουµε
την «ελληνοκτόνο Τουρκία»; Να το αλλάξουµε, όµως, µε κάτι
άλλο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σας παρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καλώ! Είναι δικό σας θέµα. Το τι θα κάνετε…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εδώ θιγόµαστε για κάποια πράγµατα. Δεν ξέρω τι άλλες υποσχέσεις δώσαµε στην Τουρκία, κύριε
Πρόεδρε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Το τι θα γράψετε είναι δικό σας θέµα. Απλώς λέω ότι το «…Τουρκία»…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εσείς το ζητάτε! Εµείς δεν ζητάµε
τη διαγραφή. Αν θέλετε, κάντε το! Δεν µας απασχολεί και δεν
µας αλλάζει καθόλου την άποψή µας για τους –εντός εισαγωγικών- «γείτονες».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Πρόεδρε.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Κωνσταντινόπουλο, 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 επτά µαθητές και
µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 1ο Γενικό
Λύκειο του Νέου Ψυχικού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες νοµίζω ότι έγινε µια αναλυτική συζήτηση για τα θέµατα που αφορούσαν το νοµοσχέδιο.
Σήµερα, όµως, είµαστε στην Ολοµέλεια λίγο πριν από την ψηφοφορία.
Εµείς θεωρούµε ότι υπάρχουν τρία βασικά ζητήµατα, τα οποία
δεν είναι µόνο στο σηµερινό νοµοσχέδιο, αλλά έχουν και «ουρές». Το πρώτο είναι ότι αρχίζουν οι πλειστηριασµοί.
Επιτρέψτε µου εδώ, κύριε Υπουργέ, να καταθέσω το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «Η ΑΥΓΗ» τον Ιανουάριο που είχε : «Απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας», «Κανένα σπίτι σε χέρια
τραπεζίτη».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πρωτοσέλιδο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, κύριε Υπουργέ, βλέπω µια φωτογραφία σας µαζί µε
τον κ. Κατρούγκαλο και τον κ. Βαρουφάκη στο Σύνταγµα –δεν
ξέρω αν είστε πριν ή µετά τις εκλογές, υποθέτω πριν από τις εκλογές- και δεν ξέρω αν αναλύετε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για
τους πλειστηριασµούς ή λέτε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
ήµουν Βουλευτής πριν από το 2012.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Λέω ότι δεν ξέρω
αν λέγατε σ’ αυτούς τους ανθρώπους το πρόγραµµά σας και τη
σηµερινή σας πρόταση νόµου για τους πλειστηριασµούς.
Το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας διαβάσω τι
έλεγε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας και θα
σας πω γιατί θα καταθέσουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Απευθυνόµενος προς τα µέλη του Κοινοβουλίου ο κ. Αλέξης
Τσίπρας υπογράµµισε τη µεγάλη ευθύνη των Βουλευτών: «Δεν
µπορεί να παίζουµε κρυφτούλι» ,τόνισε χαρακτηριστικά. Μαζικοί
πλειστηριασµοί σηµαίνει ραγδαία υποτίµηση της αξίας των ακινήτων και προοπτικά σηµαίνει τεράστιες µαύρες τρύπες στις ήδη
προβληµατικές τράπεζες. Άρα σηµαίνει ότι ολοκληρώνεται ο
φαύλος κύκλος της εσωτερικής υποτίµησης, της υποτίµησης της
ελληνικής οικονοµίας µε συνέπειες ιδιαίτερα αρνητικές για το σύνολο της κοινωνίας. Καλούµε κάθε Βουλευτή -και καλούµε κάθε
Βουλευτή και εµείς!- να αναλάβει την ευθύνη του απέναντι σ’
αυτήν την αρνητική προοπτική για την οικονοµία.
Γι’ αυτό θα θέσουµε θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να
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αναλάβετε προσωπικά την ευθύνη τού ότι ξεκινάνε οι πλειστηριασµοί και δεν είναι απλά µόνο ευθύνη της Κυβέρνησης και του
κ. Τσακαλώτου.
Το δεύτερο θέµα για το οποίο θα θέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία είναι το θέµα των τραπεζών και η πλήρης παράδοση του
τραπεζικού συστήµατος στο κουαρτέτο.
Κύριοι συνάδελφοι, και µε τις σηµερινές διατάξεις του νόµου
παραδίδετε ουσιαστικά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και παραδίδετε, κύριε Υπουργέ, όχι µόνο τα στεγαστικά, αλλά και τα
επιχειρηµατικά δάνεια. Και πρέπει να γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι σε λίγο καιρό θα µιλήσουµε για την αναδιάρθρωση των
κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων, θα γίνει η αναδιάρθρωσή
τους και αυτά, όπως γράφει ο νόµος, θα τα αναλάβει κάποιος
από το εξωτερικό. Μιλάµε για αφελληνισµό της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη γι’ αυτό. Θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία εδώ, εσείς
δώσατε την έγκρισή σας για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες και έχετε συνευθύνη.
Το τρίτο θέµα που θα θέσουµε σε ψηφοφορία είναι αυτό που
πια έχετε αναλάβει ως ευθύνη απέναντι στην τρόικα, δηλαδή να
τελειώσετε µε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ξεκινήσατε µε την
µπίρα, για την οποία είχαν µια ευαισθησία οι ΑΝΕΛ. Τώρα για το
κρασί δεν υπάρχει ευαισθησία.
Ελπίζουµε, κύριε Υπουργέ, να καταλάβατε το λάθος της Κυβέρνησης και να αποσύρετε τη διάταξη, να κατανοήσατε το µέγεθος του προβλήµατος και να αποσύρετε τη διάταξη. Διαφορετικά, κύριοι συνάδελφοι, θα αναλάβετε απέναντι στους παραγωγούς της περιοχής σας την ευθύνη να ψηφίσετε αυτήν τη διάταξη. Αυτή η διάταξη θα φέρει νέους ανέργους, θα αλώσει την
Ελλάδα µε ξένο κρασί, µε κρασί από το εξωτερικό.
Και σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, -δεν µιλάω για τον κ. Αλεξιάδη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εµφανίστηκε τελευταία και δεν µπορώ να γνωρίζω, αλλά εσείς που δεν λέγατε αυτές
τις φανφάρες, ήσασταν πάντα µε τη γραβάτα, δεν το παίζατε αριστερός χωρίς γραβάτα, έχετε µια σταθερή άποψη, τουλάχιστον
στη γραβάτα- το εξής: Ξέρετε το κόστος παραγωγής –εσείς
είστε από την Κρήτη- ενός λίτρου κρασιού, κύριε Υπουργέ; Είναι
πάνω-κάτω στα 40 λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Το κρασί;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε τα αυτά εδώ.
Θέλω να απευθυνθείτε στον κρητικό λαό, επειδή είστε και Βουλευτής του Ηρακλείου, και να πείτε ότι δεν είναι έτσι. Να σας
ακούσουν οι οινοπαραγωγοί, να σας ακούσουν οι αµπελουργοί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τσάµπα το σταφύλι
είναι.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραθανασόπουλε, το ΚΚΕ το καταλαβαίνω, δηµιουργείται πρόβληµα µε αυτά
που λέµε. Θα τα πείτε όλα. Εσείς, έτσι και αλλιώς, θα τα κάνετε
κρατικά τα σταφύλια. Αφήστε το αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τσάµπα το σταφύλι!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δέχοµαι τον διάλογο, κυρία Πρόεδρε. Λέω ότι θέλω να ακουστεί, εσείς που είστε
από την Κρήτη, ότι δεν είναι αυτό το κόστος και είναι µικρό το
κόστος. Να πάτε να τους πείσετε τους οινοπαραγωγούς, τους
αµπελουργούς.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, σας καλούµε να αποσύρετε αυτήν τη
διάταξη άµεσα και γρήγορα, να µην την τροποποιήσετε απλά.
Γι’ αυτά τα τρία θέµατα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναλάβετε
προσωπικά την ευθύνη για τις διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, χθες σάς κάναµε τρεις προτάσεις. Ευτυχώς, µετά από πρότασή µας, ήρθε
και η ΕΚΠΟΙΖΩ, την οποία έβλεπε τους καλούς καιρούς ο κύριος
Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Θέλω να σας πω πότε την είδε τελευταία φορά στις καλές εποχές, τώρα δεν τη βλέπει.
Την είδε στις 21-12-2013 και η ΕΚΠΟΙΖΩ είπε ότι χρειάζεται
µία µεταβατική διάταξη -το είχαµε προτείνει, δεν το ακούσατε
εσείς, ελπίζω να σας το µετέφερε ο κ. Τσακαλώτος- σε όσους
έχουν υποβάλει αίτηση για τον νόµο Κατσέλη ότι δεν επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές. Σας παρακαλούµε πάρα πολύ…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα το καταθέσω.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το καταθέσετε.
Πάρα πολύ καλά.
Η δεύτερη πρόταση είναι στον νόµο αυτό -έστω σε αυτό τον
νόµο που, όπως γνωρίζετε, εµείς δεν θα ψηφίσουµε- το θέµα του
συνεργάσιµου δανειολήπτη. Συνεργάσιµος δανειολήπτης, όπως
όλοι νοµίζω καταλάβαµε, είναι όποιος η τράπεζα αποφασίσει να
είναι συνεργάσιµος. Σας προτείνουµε να αντικειµενικοποιήσετε
τα κριτήρια, ώστε να µπορεί ο δανειολήπτης να µην είναι όµηρος
της τράπεζας.
Πραγµατογνώµονας και εµπορική αξία.
Κύριε Υπουργέ, εγώ καταλαβαίνω ότι θα είναι ανεξάρτητος,
ότι έχει όλη την καλή διάθεση. Χωρίς αντικειµενικά κριτήρια δεν
µπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος θα έρχεται και θα
λέει ότι το ακίνητο έχει αυτή την αξία. Πρέπει να βάλετε αντικειµενικά κριτήρια.
Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες, κύριε Υπουργέ,
µε εµπορική ιδιότητα, θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχε ούτε στον
προηγούµενο νόµο. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι, αφού εσείς κάνετε µία ρύθµιση, αυτό δεν µπορείτε να το καλύψετε. Άρα λέµε
ότι πρέπει να προστατεύονται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που
έχουν εµπορική ιδιότητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το γράψετε.
Κύριε Αλεξιάδη, είµαι σίγουρος ότι σήµερα έχετε φέρει τη
λίστα για τους επιχειρηµατίες που χρησιµοποίησαν τη διάταξη
µιας εβδοµάδας της Κυβέρνησης µε ΠΝΠ πάνω από ένα εκατοµµύριο. Είµαι σίγουρος.
Κύριε Αλεξιάδη, θέλω να ξέρετε ότι δεν έχουµε τίποτε προσωπικό µαζί σας. Εσείς δεν συµµετείχατε στην προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν ήσασταν εκείνον τον καιρό. Δεν σας γνωρίζω.
Δεν θέλω να τα παίρνετε προσωπικά. Είδα ότι χθες τα πήρατε
πολύ προσωπικά. Είστε Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αυτής της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και είναι τιµή µου.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τιµή σας και καµάρι
σας.
Και σας παρακαλώ, σήµερα να φέρετε τη λίστα. Να καταθέσετε τα ονόµατα αυτών που έκαναν χρήση της διάταξης µιας
εβδοµάδας της ΠΝΠ Τσίπρα…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για την άλλη λίστα;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αλεξιάδη, ο λαός
σάς ψήφισε για να φέρετε όλες τις λίστες, για να λύσετε όποια
προβλήµατα δεν έλυσαν οι προηγούµενοι, για να ξεσκεπάσετε
οτιδήποτε, για να στείλετε οποιονδήποτε στη δικαιοσύνη, για να
φέρετε άπλετο φως. Και εµείς είµαστε εδώ, αν έγιναν λάθη, να
σας στηρίξουµε, να σας πούµε πως ψηφίσαµε την παράταση.
Εσείς την παράταση τη φέρατε και την ψηφίσαµε. Φέρατε
όµως και την απαλλαγή από τον γενικό γραµµατέα. Δηλαδή, αν
δεν µπορέσει να ολοκληρώσει το σύνολο των υποθέσεων ότι δεν
έχει καµµία ευθύνη. Και µε δικά του κριτήρια ο δικός σας γενικός
γραµµατέας, αυτός που εσείς θα ορίσετε, θα αποφασίζει χωρίς
κανένα κριτήριο µε ποιες και ποιους θα ελέγχει.
Κύριε Αλεξιάδη, αυτά είναι παλιά κόλπα, τα οποία δεν πέτυχαν.
Μην τα ξανακάνετε.
Θα µου επιτρέψετε να τελειώσω µε τα τέλη κυκλοφορίας, µε
το «δεν σηκώνεται πέτρα» που είπατε χθες και µε την ανακεφαλαιοποίηση που τελείωσε χθες.
Κύριε Αλεξιάδη, εµείς δεν πρόκειται να σηκώσουµε πέτρα. Η
δική µας πολιτική κουλτούρα δεν έχει προπηλακισµούς, δεν έχει
πέτρες, δεν ανεβαίνουµε στα κάγκελα, δεν κάνουµε τίποτε από
αυτά που έκανε η παράταξή σας και τα µέλη της παράταξής σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς είµαστε υπέρ του διαλόγου, της δηµοκρατίας και θα
στηρίξουµε µε επιχειρήµατα, διαφωνώντας ή συµφωνώντας, την
κάθε πρόταση. Εµείς δεν θα σας ακολουθήσουµε σε τέτοιους
δρόµους.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, τη διάταξη σχετικά µε τα τέλη κυκλοφορίας που φέρατε την έχει υπογράψει ο κ. Τσιρώνης; Διότι από
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οικολόγο-εναλλακτικό τον βλέπω «οικολόγο α λά καρτ». Φορολογεί τα παλιά αυτοκίνητα περισσότερο από τα νέας κυκλοφορίας ή είναι και για αυτό πάνω από όλα το Υπουργείο του, όπως
είναι για τον κ. Καµµένο, πάνω από την οικολογία και τη διαφάνεια;
Ευχαριστιέµαι που ήρθε ο κ. Τσακαλώτος.
Ένα άλλο σηµείο που θέλω να αναπτύξω είναι το εξής: Χθες,
αγαπητοί συνάδελφοι, έκλεισε η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank. Έκλεισαν τα βιβλία της, δεν είµαι οικονοµολόγος. Ξέρετε
µε τι τιµή; Με 0,01.
Κύριε Τσακαλώτο, θυµάστε µε τι τιµή έκλεισε η προηγούµενη
κυβέρνηση την προηγούµενη ανακεφαλαιοποίηση που έγινε από
τους «γερµανοτσολιάδες»; Σε τι τιµή; Στο 0,33.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πριν από τα µνηµόνια πόσο ήταν;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πέρυσι οι τράπεζες
είχαν αξία 25 δισεκατοµµύρια και τώρα έχουν 2 δισεκατοµµύρια.
Πριν από τα µνηµόνια ήσασταν όλοι ΠΑΣΟΚ, κύριε. Δεν υπήρχε
πριν από τα µνηµόνια κανένας µη ΠΑΣΟΚ.
Αναρωτιέµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, -όχι για όλους εσάς- αυτοί
οι Βουλευτές που ήταν ΠΑΣΟΚ και έφυγαν και ήρθαν σε σας,
γιατί ήταν σκληρά τα µέτρα, σήµερα σας λένε αν ντρέπονται
έστω και λίγο που ψηφίζουν αυτά τα µέτρα, γιατί δεν έχουν άλλο
κόµµα να πάνε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και δεν τους παίρνει και κανένας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν τους παίρνει
κανένας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω µε αυτό που είχα πει
χθες. Μπορεί η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να µην είναι ο
πρώτος Πρωθυπουργός που κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο,
αλλά είστε η πρώτη Κυβέρνηση και ο πρώτος Πρωθυπουργός
που απελευθέρωσε τους µαζικούς πλειστηριασµούς στην πρώτη
κατοικία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως αν υπάρχουν τέτοιοι αγορητές πριν, και να θέλεις να
κάνεις επίθεση στην Κυβέρνηση, δεν µπορείς. Στο ΠΑΣΟΚ θέλεις
να την «πέσεις» και πάλι, γιατί είναι αµετανόητοι στην υπεράσπιση των αναγκών του κεφαλαίου και των καπιταλιστών. Ο µόνος
πόνος που τον έπιασε ήταν τι θα γίνει µε τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια και σε ποια καπιταλιστικά χέρια θα καταλήξουν.
Εγώ, όµως, δεν θα παρασυρθώ. Θα κάνουµε αντιπολίτευση
στην Κυβέρνηση, γιατί µε την πολιτική της ουσιαστικά υπηρετεί
τις ανάγκες του κεφαλαίου και θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ακολουθεί δηλαδή την ίδια πολιτική που είχαν και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις, της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Έτσι, λοιπόν, και µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχουµε ένα
νέο κύµα προαπαιτούµενων, έχουµε µία νέα κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, έχουµε ένα νέο επεισόδιο αυταρχικού χαρακτήρα όσον αφορά τη διαδικασία συζήτησης, του κατεπείγοντος
δηλαδή, που συζητείται το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο, ακριβώς για να µην µπορέσουµε να συζητήσουµε επί της ουσίας και
στο σύνολο των προβληµάτων, να µην αναδειχθεί το νήµα το
οποίο συνδέει όλα αυτά τα µέτρα µε τη συνολικότερη πολιτική
και το ποιους εξυπηρετεί σε όλη του την έκταση, για να γίνει
ακριβώς κατανοητό το µέγεθος της αντιλαϊκής επίθεσης.
Στον λίγο χρόνο τον οποίο έχουµε στη διάθεσή µας, θα περιοριστούµε στα κεντρικά ζητήµατα. Το κεντρικό ζήτηµα του παρόντος νοµοσχεδίου των προαπαιτούµενων είναι η διαχείριση των
κόκκινων δανείων των νοικοκυριών. Για τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια υπάρχει µία τεράστια διαπάλη συµφερόντων. Είναι
γεγονός αυτό. Δεν το αντιµετωπίζετε σε αυτήν τη φάση, αλλά είπατε ότι θα το φέρετε στην επόµενη φάση. Υπάρχει αυτή η τεράστια διαπάλη συµφερόντων, γιατί αφορά το θέµα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και του ελέγχου των µονοπωλιακών και των
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επιχειρηµατικών οµίλων κατ’ επέκταση.
Ας έρθουµε, όµως, στο ζήτηµα στο οποίο επικεντρώνεται το
σηµερινό νοµοσχέδιο.
Αυτή η διαχείριση των κόκκινων δανείων, κύριοι Υπουργοί, για
ποιον σκοπό γίνεται;
Έχει στόχο αυτά τα µέτρα να ανακουφίσουν τα υπερχρεωµένα
λαϊκά νοικοκυριά ή έχει στόχο την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου
του τραπεζικού συστήµατος, στο πλαίσιο της συνολικότερης πορείας της ανακεφαλαιοποίησης; Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα
και σε αυτό πρέπει να απαντήσετε µε σαφήνεια.
Για να δώσουµε απάντηση µε σαφήνεια, ας δούµε τι περιλαµβάνουν αυτές οι διατάξεις. Είναι διατάξεις του άρθρου 14, όπως
έχει αναριθµηθεί τώρα, που ουσιαστικά τροποποιούν τον νόµο
Κατσέλη. Είχαµε κάνει κριτική και δεν το είχαµε ψηφίσει ως ΚΚΕ
τότε, διότι πραγµατικά δεν προστάτευε την πρώτη κατοικία στο
σύνολό της -δεν αποτελούσε λύση-, αλλά ουσιαστικά µετέτρεπε
σε οµήρους τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Έδινε µάλιστα τη δυνατότητα να προχωρούν σε πλειστηριασµούς, σε εκποιήσεις των όποιων ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων υπήρχαν, για να προστατεύσουν την
πρώτη τους κατοικία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν το είχαµε
ψηφίσει.
Τώρα εσείς τι κάνετε µε το νοµοσχέδιο; Βελτιώνετε αυτές τις
ελάχιστες προϋποθέσεις; Εµείς λέµε όχι, δεν τις βελτιώνετε, τις
αναιρείτε προς το χειρότερο.
Όσον αφορά τους όρους ένταξης, ποιος µπορεί να ενταχθεί
στον νόµο Κατσέλη; Τους επιδεινώνετε και βάζετε τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις, που αν κάποια από αυτές τις τέσσερις
δεν υπάρχει, µπορεί να πεταχτεί απ’ έξω.
Υπάρχει, λοιπόν, η πρώτη προϋπόθεση, ότι το συγκεκριµένο
ακίνητο χρησιµεύει ως κύρια κατοικία. Υπάρχει η δεύτερη για το
µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προσδιορίζεται συγκεκριµένα, µε συγκεκριµένο τρόπο. Τρίτη την αντικειµενική αξία της
κύριας κατοικίας, που είναι χαµηλή επί της ουσίας, τη µειώνετε
ακόµη περισσότερο, όπως µειώνετε και τα εισοδηµατικά κριτήρια.
Και τέταρτη προϋπόθεση, προσθέτετε έναν νέο όρο, ο οποίος
δεν υπήρχε. Ο οφειλέτης λέει, πρέπει να υπήρξε συνεργάσιµος
µε τις τράπεζες, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας. Βεβαίως εδώ και Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ υποκριτικά µιλούν για
αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας, που είναι έργο της δικής τους
κυβέρνησης. Επί ηµερών τους δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στις 27 Αυγούστου 2014. Βάζει µέσα
ποιον θεωρούν οι τράπεζες συνεργάσιµο δανειολήπτη. Τον υποτακτικό τους θεωρούν και µάλιστα πρέπει να είναι από την πρώτη
στιγµή που το δάνειο του έγινε κόκκινο, διαχρονικά. Ας είναι αυτό
πριν από πέντε, έξι, επτά χρόνια, όσο είναι αυτό. Και πρέπει να
είναι άψογη η συνεργασία, µε βάση τα κριτήρια των τραπεζών.
Εάν δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν µπορεί να ενταχθεί
στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Εσείς ξέρετε πάρα πολλούς να είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά
του συνεργάσιµου δανειολήπτη; Είναι υποκειµενικό αυτό το κριτήριο, ποιος θεωρείται συνεργάσιµος δανειολήπτης; Εάν δεν
υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν εντάσσεται και ας έχει όλα
τα υπόλοιπα. Είναι ένα υποκειµενικό, λοιπόν, κριτήριο, το οποίο
τον µετέτρεπε σε όµηρο των τραπεζών, µε βάση ένα µεταγενέστερο κώδικα, ο οποίος δρα και αναδροµικά για το αν θα µπορεί
να ενταχθεί κάποιος ή όχι. Εάν αυτό δεν είναι το άκρον άωτον
του παραλογισµού και της διαχείρισης προς όφελος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τότε για ποιον λόγο το βάλατε; Για να
προστατεύσετε ποιον; Αυτό είναι το πρώτο ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός)
Δεύτερο ζήτηµα. Η όποια απόφαση του δικαστηρίου πρέπει
να έχει τέτοιο αποτέλεσµα, ούτως ώστε οι πιστωτές -οι τράπεζες,
δηλαδή- να µη βρεθούν σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτή
που θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν
δηλαδή προχωρούσαν οι τράπεζες σε αναγκαστική εκτέλεση, σε
πλειστηριασµό του ακινήτου, της πρώτης κατοικίας, η ρύθµιση
η οποία θα γίνει να έχει καλύτερα αποτελέσµατα από αυτά που
θα είχε αν πήγαινε σε πλειστηριασµό. Αυτό λέτε.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι
χειρότερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι χειρότερα, καλύτερα από τον πλειστηριασµό. Άρα για ποιον λειτουργείτε; Για τις
τράπεζες. Αφού θα έχουν καλύτερα αποτελέσµατα µε τη ρύθµιση αυτή απ’ ό,τι αν πήγαινε σε πλειστηριασµό. Οι τράπεζες εξυπηρετούνται σε βάρος του οφειλέτη, γιατί ο οφειλέτης πρέπει να
πληρώσει αυτή τη συγκεκριµένη κατηγορία της ρύθµισης και κανείς άλλος.
Τρίτο ζήτηµα: Καθιστάτε την Τράπεζα της Ελλάδος υπεύθυνη
να εκδίδει, λέει, τις κατευθύνσεις, οι οποίες θα λαµβάνονται υπ’
όψιν για τον προσδιορισµό της µέγιστης ικανότητας αποπληρωµής του οφειλέτη. Δηλαδή, ο δερβέναγας του κάθε νοικοκυριού
θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, που µε απόφασή της, µε αντικειµενικότητα, υποτίθεται, θα καθορίζει τον προσδιορισµό της
µέγιστης ικανότητας αποπληρωµής για όλους τους οφειλέτες.
«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», δηλαδή, στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Τέταρτο στοιχείο, το οποίο υπάρχει εδώ, το οποίο είναι ακόµη
χειρότερο από τα προηγούµενα και είναι προκλητικό. Λέει: Αν
κατά τη διάρκεια που υπάρχει αυτή η ρύθµιση, ο οφειλέτης καταφέρει να πουλήσει την κύρια κατοικία του -αυτό το ακίνητο που
προστατεύεται από τον πλειστηριασµό- και από αυτήν την πώληση το ποσό το οποίο θα λάβει είναι µεγαλύτερο -το τίµηµααπό αυτό που θα λάµβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης -δηλαδή πουλήσει το σπίτι περισσότερο από
ό,τι θα το πούλαγαν οι τράπεζες στον πλειστηριασµό-, τότε τα
επιπλέον αυτά χρήµατα δεν θα πάνε στην τσέπη του, για να ανακουφιστεί το νοικοκυριό αυτό, αλλά θα τα µοιραστεί µε την τράπεζα. Τα µισά η τράπεζα και τα µισά ο οφειλέτης. Πού ακούστηκε
αυτό; Που ξανακούστηκε πάλι αυτό; Πού το είδατε;
Επιπλέον, φτάνετε µέχρι τα τριάντα πέντε έτη! Όµηρος διαρκείας! Δεν µπορεί να απαλλαγεί από τη ρύθµιση αυτή. Μάλιστα,
έχει την υποχρέωση αν βελτιωθούν τα οικονοµικά του στοιχεία,
να το κάνει γνωστό κατευθείαν στις τράπεζες για να αλλάξουν
και οι όροι αποπληρωµής.
Βεβαίως, υπάρχουν και ορισµένα ζητήµατα, κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες κάνατε σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς. Παράδειγµα: Στη σελίδα 46, όπως είναι εδώ
αριθµηµένο, λέει, «Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόµου Κατσέλη αντικαθίσταται ως εξής…». Τι αντικαταστήσατε; Απαλείφετε µία λέξη. Ποια; Τη λέξη «υπαιτίως». Λέτε, δηλαδή, «Αν ο
οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή». Αν, λοιπόν, για
λόγους ανωτέρας βίας δεν µπορεί αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει, τον βάζετε στην ίδια µοίρα µε αυτόν που µε ευθύνη του,
υπαιτιότητά του, καθυστερεί να πληρώσει.
Μα, είναι δυνατόν να συµβεί αυτό για όλο τον κόσµο και χωρίς
καµµία δικαιολογία; Και αυτή την λέξη, τη λέξη «υπαιτίως», την
απαλείφετε τρεις φορές σε άλλες τρεις διατάξεις. Ποιον προστατεύετε µε αυτόν τον τρόπο; Αυτόν ο οποίος πραγµατικά δεν
µπορεί, αυτόν που για λόγους ανωτέρας βίας δεν µπορεί να πληρώσει και καθυστερεί ή τις τράπεζες; Μα, τις τράπεζες!
Για όλα αυτά και για άλλα θα µπορούσαµε να πούµε πολλά.
Για παράδειγµα, στη δεύτερη κατηγορία, αυτή του 25% που προστατεύετε, τι λέτε; Λέτε ότι το κράτος θα συνεισφέρει το υπόλοιπο της δόσης. Δηλαδή, µε ξένα κόλλυβα θα πληρωθούν οι
τράπεζες. Με τα κόλλυβα των φορολογούµενων θα πληρώσετε
τις τράπεζες. Αυτό κάνετε.
Η κρατική, λοιπόν, χρηµατοδότηση στο µέρος αυτό της δόσης
που δεν θα µπορούν να πληρώσουν τα πιο φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, θα το επιβαρύνονται οι υπόλοιποι φορολογούµενοι. Πάτε
να µετατρέψετε ένα είδος κοινωνικού αυτοµατισµού στο τέλος
µε αυτή τη διάταξη. Δηλαδή, οι τράπεζες δεν θα χάνουν. Αντίθετα, θα είναι κερδισµένες, πολύ περισσότερο κερδισµένες από
ό,τι ήταν µε τον νόµο Κατσέλη.
Άρα θέλει πολύ µεγάλη συζήτηση και φιλοσοφία για το ποιοι
κερδίζουν από αυτόν τον νόµο, από αυτές τις αλλαγές τις οποίες
κάνετε; Μόνο οι τράπεζες! Και παραµένουν όµηροι των τραπεζών
τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνετε
την ανακεφαλαιοποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και
γι’ αυτό αποσύρατε και το άρθρο 9, περί αναβαλλόµενης φορο-
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λογίας.
Έτσι, συµπερασµατικά, µε τις αλλαγές που επιφέρετε, αίρετε
τα όποια ανεπαρκή µέτρα προβλέπονταν στο νόµο Κατσέλη περί
προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνετε τη δυνατότητα να απελευθερωθούν οι πλειστηριασµοί, διευκολύνετε τη διαχείριση
αλλά και τη µεταβίβαση των κόκκινων δανείων σε distress funds
ενδεχόµενα και συµβάλλετε στο να εξυγιανθούν τα οικονοµικά
µεγέθη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Στον αντίποδα, λοιπόν, αυτής της πολιτικής, που µοιάζει µε
των υπολοίπων κοµµάτων -γιατί αυτό ενδιαφέρει όλους σας, το
πώς θα εξυγιανθούν οι τράπεζες- όσον αφορά τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων, είναι η πρόταση νόµου του ΚΚΕ, που απαντά
στις ανάγκες των υπερχρεωµένων νοικοκυριών -και όχι µόνο των
νοικοκυριών, αλλά και των επαγγελµατικών δανείων, των κτηνοτροφικών και των αγροτικών δανείων- στην οποία µιλάµε για κούρεµα όχι µόνο των τόκων και του κεφαλαίου που έχει ανατοκιστεί, αλλά και µέρος του κεφαλαίου, γιατί πραγµατικά δεν µπορούν να αποπληρώσουν και περίοδο χάριτος και µη ανατοκισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω σε ένα, δύο λεπτά, αν µου
επιτρέπετε.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν τολµάτε να πείτε τίποτα για
την πρόταση νόµου του ΚΚΕ.
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες διατάξεις στο νοµοσχέδιο, όπως
ο φόρος στο κρασί. Και αυτό είναι ένα κατ’ εξοχήν µέρος των
διατροφικών αναγκών της ελληνικής οικογένειας, δηλαδή ένα
είδος που ικανοποιεί τις διατροφικές της ανάγκες. Ποιος θα τον
πληρώσει αυτόν τον επιπλέον φόρο στο κρασί; Τα φτωχά, τα
λαϊκά στρώµατα.
Και είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον των υπολοίπων, όταν έχουν
αποδεχθεί
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για τα αµπελοϋλικά, που επιτρέπει την αθρόα εισαγωγή κρασιού και µούστου στην Ελλάδα
και την ανάµειξη του µούστου. Και βγαίνει τώρα και µιλάει και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για το ελληνικό κρασί, όταν δεν
µπορούν οι αµπελουργοί να πουλήσουν το κρασί τους ή το παίρνουν τζάµπα το σταφύλι οι µεγάλες οινοποιητικές εταιρείες. Τι
να προστατέψετε, λοιπόν, και τι να πείτε;
Βγαίνετε υποκριτικά και λέτε για την πρώτη κατοικία. Μα, εδώ
την έχετε τρελάνει στον ΕΝΦΙΑ και στους φόρους! Δεν προστατέψατε την πρώτη κατοικία. Διατηρήσατε το καθεστώς οµηρίας,
που το αντιµετωπίζει µε τον συγκεκριµένο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σχετικά µε τα ανείσπρακτα ενοίκια: Πού οδηγείτε µε τη ρύθµιση για τα ανείσπρακτα ενοίκια; Οδηγείτε στο να καταφύγει
υποχρεωτικά στα δικαστήρια και να προχωρήσει σε έξωση αυτού
που καθυστερεί. Δηλαδή, θα υπάρξει ένα κύµα εξώσεων, ένα
κύµα προσφυγών στα δικαστήρια, για να πάρουν την απαλλαγή
ότι δεν έχουν πληρώσει;
Επίσης, για τα τέλη κυκλοφορίας: Με περίσσιο θράσος ο κ.
Αλεξιάδης -ο οποίος λείπει τώρα- είπε χθες: «Και τι είναι 20 ή 30
ευρώ που επιβαρύνουµε τα τέλη κυκλοφορίας;». Έτσι του είπανε; Τι είναι 20 ή 30 ευρώ; Δεν θα το δούµε σωρευτικά; Τα υπόλοιπα µέτρα, όπως τα 50 λεπτά στο λίτρο του κρασιού, είναι
τίποτα; Δεν είναι τίποτα µε αυτή τη λογική. Βάλτε τα, όµως, όλα
αυτά σωρευτικά!
Η νέα επιβάρυνση, λοιπόν, έχει τελικό αποδέκτη 13 εκατοµµύρια ευρώ, όπως και η ρύθµιση µε τα κόκκινα δάνεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, λοιπόν, η σκληρή διαπραγµάτευση έγινε για τις ανάγκες
των µονοπωλιακών οµίλων. Σε αυτή τη βάση θυσιάζετε τις λαϊκές
ανάγκες για την ικανοποίησή τους και συνεχίζετε την ίδια πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων. Μάλιστα, οι µαθητές, οι
σηµερινοί κυβερνώντες, έγιναν καλύτεροι από τους δασκάλους!
Η ρύθµιση των εκατό δόσεων σε συνδυασµό µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αυτό επιβεβαιώνει και ποιους εξυπηρετήσατε στο κάτω κάτω της γραφής.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο εγκλωβισµός δεν πρέπει να
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είναι ανάµεσα στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη. Σήµερα και µετά την
απεργία στις 12 Νοεµβρίου και τη µεγάλη κινητοποίηση της εργατικής τάξης και του λαού µας, ξεπροβάλλει ως ρεαλιστικότερη, αναγκαιότερη και επικαιρότερη η πρόταση του ΚΚΕ για
οργάνωση της πάλης, για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές.
Εµείς θα καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία και επί της
αρχής και για τα συγκεκριµένα άρθρα για το κρασί, για την
πρώτη κατοικία και για το ζήτηµα των εκατό δόσεων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο. Θα σας παρακαλούσα να τηρήσουµε τον χρόνο, γιατί θέλουν και οι Βουλευτές να µιλήσουν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έχετε δίκιο. Θα κάνω κάθε
προσπάθεια να είµαι µέσα στον χρόνο.
Εγώ νόµιζα ότι η ιδιοκτησία είναι κακό πράγµα για το ΚΚΕ. Η
προστασία της ιδιοκτησίας είναι το πρόβληµα που το καίει; Ίσως
δεν τα ξέρω τόσο καλά αυτά τα ιδεολογικά ζητήµατα.
Μια παράκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης. Σταµατήστε να τρώτε κάθε λέξη που έχετε εκστοµίσει ως
Αντιπολίτευση και είχατε νοµοθετήσει ως κυβέρνηση! Σταµατήστε να κάνετε συνεχώς τα αντίθετα από όσα λέγατε και όσα κάνατε το πρώτο χρονικό διάστηµα!
Τα µισά άρθρα αλλάζουν νόµους σας. Τα µισά άρθρα από όσα
ψηφίζουµε! Πού είναι η σεισάχθεια; Αυτό δεν υποσχόσασταν;
Όταν λέγαµε πως δεν γίνεται να χαρίζεις λεφτά σε αυτόν που
έχει και δεν πληρώνει, λέγατε πως δεν υπάρχουν τέτοιοι. Όλοι
οι Έλληνες ήταν σε ανέχεια και όλοι έπρεπε να προστατευτούν.
Τώρα θυµήθηκε τις βίλες ο κ. Σαντορινιός.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν λέγαµε για τις βίλες, κύριε
Θεοχάρη. Αφήστε τα αυτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: «Κανένα σπίτι», λέγατε,
κύριε Σαντορινιέ. Κανένα! Και αυτό σήµαινε και τις βίλες. Οπότε
δεν κοροϊδεύετε τον κόσµο µε τα παιχνίδια µε τις λέξεις. Σταµατήστε τα! Λέγατε: «Κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη»!
Όταν λέγαµε πως άλλα τα συµφέροντα του πολίτη που είναι
σε κίνδυνο φτώχειας, άλλα αυτού που απλώς δυσκολεύεται,
αλλά αυτού που ζητάει δάνειο για να χτίσει το σπίτι του, άλλα
του φορολογούµενου που βάζει συνέχεια χρήµατα από την
τσέπη του και άλλα του καταθέτη που δεν θέλει να κουρευθούν
τα χρήµατά του, µιλούσατε µόνο για τις ανάγκες του δανειολήπτη που έπρεπε να του χαριστούν τα δάνεια, όπως και το κούρεµα του χρέους, το οποίο το ξεχάσατε.
Να σας θυµίσω τις πάµπολλες δηλώσεις περί σεισάχθειας;
Πάµπολλες! Για όλους και για όλα! Σεισάχθεια για όλους και για
όλα! Και τι βλέπουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε; Δεν
βλέπω την προστασία των στεγαστικών δανείων από τα funds.
Δεν την υποσχέθηκε τις προάλλες ο Πρωθυπουργός; Δεν βλέπω
τίποτα για επιχειρηµατικά ή µικρά επαγγελµατικά δάνεια. Αν χαθούν οι πρώτες κατοικίες, εκεί δεν έχουµε θέµα; Είναι β’ κατηγορίας αυτές οι πρώτες κατοικίες; Δεν βλέπω καµµία προστασία
µετά το 2018. Στην τύχη τους οι κατοικίες από εκεί και πέρα.
Εσείς τι λέτε; Κάνετε όσα υποσχεθήκατε; Είστε ευχαριστηµένοι;
Δεν βλέπω ταχύτητα στη διαδικασία. Πάλι θα πάµε σε χρονοβόρες διαδικασίες πέντε, δέκα ετών; Μήπως το θέλετε αυτό, να
είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, για να έρθουν στα καινούργια
γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών που στήσατε, όπως καταγγέλθηκε από «Το Βήµα της Κυριακής» και από «ΤΑ ΝΕΑ» της Δευτέρας;
Το θέµα είναι µεγάλο. Είναι µεγάλο το θέµα και δεν σώζεται,
επειδή δήθεν αδέσµευτες εφηµερίδες λένε στους δηµοσιογράφους τους, «για εµάς αυτό το θέµα δεν υπάρχει» και «ταπώνουν»
όποιον δηµοσιογράφο πάει να γράψει. Αυτή είναι η νέα ηθική;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Εσείς τα αποδέχεστε αυτά;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Σαν φερέφωνο των µέσων ενηµέρωσης είστε!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Πρέπει να απαντήσετε
άµεσα στις καταγγελίες και τα ερωτήµατα που έθεσε και ο κ. Αυγενάκης µε την ερώτησή του, γιατί κατά πως φαίνεται είστε η καλύτερη Κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Σαν φερέφωνο συκοφαντικών
δηµοσιεύσεων είστε!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είπατε τα ψέµατα, όπως
έλεγαν πριν, αλλά περισσότερα και πιο πειστικά και τα αθετήσατε
πιο γρήγορα και χωρίς τύψεις! Κάνετε ρουσφέτια, όπως παλιά,
αλλά πιο επαγγελµατικά, µε γραφεία, κερνάτε και καφέ, κλείνετε
ραντεβού, έχετε και υποδοχή, διορίζετε φίλους, συγγενείς και
«κοµµατοφρουρούς», όπως παλιά! Όµως τώρα το κάνετε συστηµατικά, µε ζήλο και χωρίς φωτεινές εξαιρέσεις!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Εσείς το γράψατε το δηµοσίευµα; Συγχαρητήρια! Είστε ο καλύτερος συκοφάντης!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας πονάει, ναι! Σας πονάει ότι είστε ολόιδιοι, ότι είστε χειρότεροι!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τουλάχιστον είστε αποτελεσµατικοί; Δουλεύει το κράτος; Εικόνα διάλυσης παντού! Κατασχέσεις στη µισθοδοσία του «Παπαγεωργίου», του Νοσοκοµείου στη Θεσσαλονίκη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Προβλήµατα µε την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, µε τις
πινακίδες, µε το σύστηµα του Υπουργείου Μεταφορών, όπως καταγγέλλει η κ. Δούρου! Δηµόσια ΙΕΚ σε παράλυση και άλλα και
άλλα! Θα τα ακούσετε! Μην ανησυχείτε. Θα τα ακούσετε! Όσο
κι αν πονάει η αλήθεια, θα την ακούσετε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Χθες ξεπουλήθηκαν οι τράπεζες! Χθες ξεφτιλίστηκαν οι τράπεζες! Η Πειραιώς αποτιµήθηκε 18 εκατοµµύρια. Το σύνολο του
τραπεζικού συστήµατος -και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών- αποτιµήθηκε 750 εκατοµµύρια. Η µετοχή της Eurobank 1
λεπτό! Και τα ξένα funds κερδίζουν αµέσως από τη διαφορά στο
ταµπλό της µετοχής που έχει 0,024. Κερδίζουν από την πρώτη
µέρα! Χαρίζονται 40 δισεκατοµµύρια του ΤΧΣ και 18 δισεκατοµµύρια τα αποθεµατικά που υπήρχαν πριν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί; Διότι δεν µπορείτε να κάνετε
αλλιώς. Καταστρέψατε την οικονοµία! Έφυγαν οι καταθέσεις!
Αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια, κλείσατε τις τράπεζες και από
πάνω! Δεν διαπραγµατευθήκατε γρήγορα, δεν είχατε τα 10 δισεκατοµµύρια εύκαιρα και, συνεπώς, τα χέρια σας ήταν δεµένα.
Αν ήσασταν στην αντιπολίτευση τώρα, θα ακούγαµε κορόνες για
το ξεπούληµα των τραπεζών και άλλα τέτοια φαιδρά.
Ταξικό µας λέει ο κ. Σαντορινιός νοµοσχέδιο. Αλήθεια; Ταξικός
είναι ο φόρος στο κρασί; Αποσύρετέ τον, κάνω µία παρένθεση.
Όχι να τον κόψετε στη µέση, όπως σχεδιάζετε, αλλά αποσύρετέ
τον! Τα 40 λεπτά –παρεµπιπτόντως- έχουν και ΦΠΑ. Είναι 50
λεπτά, έχει και 23% ΦΠΑ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι 50
λεπτά, όχι 40, που κοροϊδεύετε τον κόσµο. Ταξικά τα 13 εκατοµµύρια έξτρα τέλη κυκλοφορίας; Ταξικό το clawback, που και κτυπάει άδικα τους νοµοταγείς και επιβραβεύει τους κλέφτες;;
Ταξικό το ότι µπαίνουν οι νέοι φόροι χωρίς να βγαίνει ο ΦΠΑ
στην εκπαίδευση; Και αυτό ταξικό; Ταξικό το ότι αφήνετε στο
απυρόβλητο το παράνοµο στοίχηµα και τη φοροδιαφυγή και βάζετε µόνο στο νόµιµο φορολογία;
Τίποτα από αυτά δεν είναι ταξικό. Είναι όλα τοξικά! Ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι τοξικός! Είστε τοξικοί για τις ελληνικές επιχειρήσεις! Μία,
µία τις χτυπάτε. Είστε τοξικοί για τους εργαζοµένους. Είστε τοξικοί για τους ανέργους. Είστε τοξικοί και «δακρυγόνοι» για τους
αγρότες, που δεν ντραπήκατε και τους ψεκάσατε χθες µε δακρυγόνα. Έχουν δίκιο τελικά οι ΑΝΕΛ. Μας ψεκάζουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
«Και τι προτείνετε εσείς;», µας λέτε. «Όλο κριτική είστε». Είναι
αλήθεια. Κάνουµε κριτική ως έχουµε χρέος. Έχουµε, όµως, και
προτάσεις.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ποιες είναι αυτές;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας τις έχουµε κάνει:
Προστασία της πρώτης κατοικίας ως κοινωνικό αγαθό όταν είναι
το µόνο περιουσιακό στοιχείο, ανεξάρτητα αν το δάνειο είναι
στεγαστικό ή επιχειρηµατικό. Ταχύτητα στη διαδικασία, όχι µε
τις δεκαετίες καθυστερήσεων που έχουµε µέχρι τώρα. Διαφορετικές επιλογές, ώστε να επιλέγει ο δανειολήπτης τι θα κάνει. Split
δάνεια. Κούρεµα ή πάγωµα. Απαλλαγή µέσω της αποποίησης
του ακινήτου. Μεγάλες περιόδους χάριτος και επιµηκύνσεις.
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ήσασταν Γενικός Γραµµατέας
Εσόδων. Γιατί δεν τα κάνατε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Και στα ισοδύναµα κάνουµε συνεχώς προτάσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Με τι λεφτά;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Φορολογήστε τον παράνοµο τζόγο. Είναι πολλά τα λεφτά στον παράνοµο τζόγο. Εκεί
είναι τα λεφτά. Ο φόρος που χάνουµε κάθε χρόνο είναι πάνω από
500 εκατοµµύρια.
Βάλτε ΦΠΑ και στα ΕΛΤΑ. Όχι στην καθολική υπηρεσία, για τα
γράµµατα των πολιτών, αλλά για τις επιστολές των επιχειρήσεων. Μπορείτε να πάρετε 100 εκατοµµύρια µόνο από εκεί, µε
αυτήν τη φορολογία και κυρίως θα αφήσετε και τον ανταγωνισµό
να λειτουργεί καλύτερα.
Βάλτε βινιέτα στους µεταφορείς. Σήµερα πληρώνουν µόνο οι
Έλληνες µεταφορείς µε ελληνικές πινακίδες. Φτιάξαµε την Εγνατία µε λεφτά του ελληνικού λαού και έχουµε κάνει µάγκες τους
Τούρκους µεταφορείς που χρησιµοποιούν τζάµπα τις δικές µας
υποδοµές, µπαίνουν από τον ‘Εβρο και φτάνουν στην Ιταλία
τζάµπα! Έτσι είναι. Δύο χιλιάδες Τούρκοι µεταφορείς µπαίνουν
την ηµέρα και έχει γίνει νούµερο ένα µεταφορική δύναµη στην
Ευρώπη η Τουρκία. Μπαίνουν δύο χιλιάδες Τούρκοι µεταφορείς
την ηµέρα. Χρεώστε τους βινιέτα 50 ευρώ την εβδοµάδα –δύο
ηµέρες κάθονται όλο κι όλο- και θα εισπράττετε 100.000 ευρώ
την ηµέρα. Οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί µεταφορείς έρχονται
µέσα, ξεφορτώνουν τα πάρανοµά τους και µετά κάθονται δεκαπέντε ηµέρες περιµένοντας να δουν τι θα πάρουν από την παραγωγή. Χρεώστε τους, λοιπόν,100 ευρώ. Είτε θα φύγουν άδειοι,
να ησυχάσουµε και να επιτρέψουµε στον Έλληνα µεταφορέα να
λειτουργήσει, ή τουλάχιστον θα πληρώσουν κάτι όσο µένουν.
Πάνω από πενήντα χιλιάδες φορτηγά Ελλήνων µεταφορέων
έχουν βουλγάρικες πινακίδες. Αυτοί γιατί να είναι τζάµπα και οι
άλλοι να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας; Αυτοί γατί τζάµπα;
Βάλτε τους να πληρώσουν 2.500 ευρώ τον χρόνο. Εκεί είναι τα
ισοδύναµα. Πάνω από τριάντα εκατοµµύρια θα πάρετε. Παντού,
σε κάθε χώρα -στη Σουηδία, στη Δανία, στην Ελβετία, στην Ολλανδία, στη Γερµανία- υπάρχει βινιέτα.
Να τι σηµαίνει «εστιάζω στην ελληνική επιχειρηµατικότητα και
τη βοηθώ», όχι µε αθέµιτο τρόπο, αλλά ενισχύοντας και τον δίκαιο ανταγωνισµό και βοηθώντας τον Έλληνα επιχειρηµατία. Να
τι σηµαίνει «έχω σχέδιο». Όχι δεν ξέρω το πρωί τι φόρους θα ψηφίσω το βράδυ.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θα ψηφίσετε το
βράδυ; Πείτε µου. Έχουµε ένα κατεπείγον νοµοσχέδιο. Τι φόρο
θα βάλετε στον ελληνικό λαό το βράδυ; Πείτε το. Δεν ξέρετε.
Αυτό δεν είναι κυβέρνηση! Είναι ανέκδοτο!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυβερνάτε σχεδόν έναν χρόνο.
Το έχετε καταλάβει; Και ξέρετε τι λένε; «Ο κλέφτης και ο ψεύτης
τον πρώτο χρόνο χαίρονται.» Χαρείτε τον. Είναι ο πρώτος σας
χρόνος. Δεν έχετε άλλον!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Θεοχάρη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή τρέχουν πολιτικά θέµατα και επειδή εµείς ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
θέλουµε να πάρουµε τον λόγο, αναρωτιόµαστε πότε θα µιλήσει
ο κύριος Υπουργός.
Παρακαλούµε τον κ. Τσακαλώτο να µας πει τώρα εάν θα πάρει
τον λόγο περιµένοντας οκτώ οµιλητές ή αµέσως µετά το τέλος
των εισηγητών. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, τρέχουν πολιτικά γεγονότα. Ακούµε, διαβάζουµε ότι εξαναγκάζεται Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε παραίτηση, επειδή δεν θέλει να ψηφίσει το σχέδιο
νόµου.
Αν ισχύουν αυτά, έχουµε το δικαίωµα ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τοποθετηθούµε πολιτικά. Ζήσαµε πέντε χρόνια κρίσης, κύριε Πρόεδρε. Τα έχετε ζήσει και εσείς. Αν πιέζουν Βου-
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λευτή να µην ψηφίσει, αυτά έχουν σχέση µε τη δηµοκρατία όσο
έχει ο Φάντης µε το ρετσινόλαδο.
Θέλω να ξέρω λοιπόν, για να συνεννοηθώ και µε τους άλλους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, πότε θα πάρει τον λόγο ο κ.
Τσακαλώτος, ώστε να ευθυγραµµιστούµε και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχει µιλήσει το
Προεδρείο µε τον κ. Τσακαλώτο. Ο Υπουργός θα µιλήσει αµέσως
µετά τους ειδικούς αγορητές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Καµµένε,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λίγο ανατρεπτικά. Θα καταθέσω στα Πρακτικά -δυστυχώς στα αγγλικά- ένα δηµοσίευµα
και παρακαλώ τους συναδέλφους να δείξουν προσοχή, γιατί
είναι εξαιρετικά σηµαντικό.
Σε χθεσινή του δήλωση ο κ. Γιούνκερ έκανε πρόταση για µία
Ευρώπη επίσηµα πλέον δύο ταχυτήτων. Η πρόταση του κ. Γιούνκερ για την Ευρώπη δύο ταχυτήτων συνίσταται στο εξής: Αναγνωρίζει η Ευρώπη ότι κάποια διαρθρωτικά µέτρα και κάποιοι
κανονισµοί και οδηγίες, που βγαίνουν για όλους, δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθούν µε τον ίδιο ρυθµό, στον ίδιο χρόνο και µε
τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη-µέλη τα οποία υπάρχουν αυτή
τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα δεκαεννιά µέλη της
Ευρωζώνης συν τα νέα µέλη που υπάρχουν στο πρόγραµµα για
την επέκτασή αυτής. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι εξαιρετικό να το διαβάσουµε όλοι, διότι, επειδή είναι χθεσινό νέο, ίσως θα πρέπει από εδώ και πέρα και η Κυβέρνηση και
η Αντιπολίτευση και εµείς σαν Βουλευτές να δούµε ώστε οι συζητήσεις που κάνουµε για την ελληνική οικονοµία, τα µέτρα που
περνάµε, οι εισηγήσεις που κάνουµε, να βρίσκονται κάτω και από
αυτό το πρίσµα.
Και πιθανόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτο, ίσως είναι µία
καλή ευκαιρία να το θέσουµε στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, µήπως µπούµε σε µία δεύτερη επίσηµη ταχύτητα εφαρµογής διαρθρωτικών και άλλων µέτρων, από τη στιγµή που και ο
Πρόεδρος της Κοµισιόν έκανε αυτή την εισήγηση.
Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ την ελληνική οικονοµία να προχωρήσει µε λογικό τρόπο, γρήγορο, βιώσιµο αλλά και σχετικά
υλοποιήσιµο, στο πλαίσιο της κατάστασης που βρίσκεται η ελληνική οικονοµία σήµερα που µιλάµε, στις 19 Νοεµβρίου. Διότι
δεν είναι δυνατόν όσα µέτρα ζητούµε από αυτή τη Βουλή να
εκτελεσθούν από την ελληνική οικονοµία, την ελληνική οικογένεια, αλλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις, να έλθουν και να υλοποιηθούν σε χρόνους που πιθανόν είναι ανεπίτρεπτοι, οικονοµικά
µιλώντας και όχι πολιτικά.
Νοµίζω ότι αν µας δώσουν ένα περιθώριο –χρονικό τουλάχιστον- και εφόσον όλοι εµείς είµαστε συνετοί και βάλουµε την
αναδιάρθρωση όλου του κράτους ως προτεραιότητα, έτσι ώστε
να γίνουµε ανταγωνιστικοί, αλλά και να έχουµε µια κανονική οικονοµία και µια κανονική χώρα, θα µπορέσουµε από εδώ και
πέρα να βρίσκουµε ευκολότερες λύσεις στο πώς θα γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονοµία µας και να βρεθούν δουλειές για τους
ανέργους.
Ως Ανεξάρτητοι Έλληνες κάναµε χθες µια εισήγηση σε ένα
θέµα που υπήρξε. Μένω στην πρόταση του Υπουργού, του κ.
Αλεξιάδη, που είπε ότι θα µελετήσει το ζήτηµα των οινοποιών και
των κρασιών. Υπήρχε µία πιθανή πρόθεση να αποσυρθεί το συγκεκριµένο άρθρο και να επανέλθουµε σε µια εβδοµάδα, εφόσον
συζητήσουµε όλοι µαζί κάποιες εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης αυτού του κενού, το οποίο -από όσα γνωρίζω, από τα
νούµερα που έχω δει- είναι λίγο ασαφές ως προς το έσοδό του
και τις υποθέσεις του υπολογισµού του. Θα δούµε µέχρι το τέλος
της ψηφοφορίας πώς θα πάει η όλη συζήτηση.
Δεν είναι δυνατόν µία οικονοµία όπως η ελληνική, στην κατάσταση που την παρέλαβε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων τον Φεβρουάριο, µε περίπου 80 δισεκατοµ-
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µύρια κόκκινα δάνεια, επιχειρηµατικά και φυσικών προσώπων, να
ελέγχεται σήµερα για το κατά πόσο σώζει τις τράπεζες.
Όπως είπε και ο κ. Θεοχάρης, είναι απλά νούµερα να τα δούµε
σε έναν πίνακα. Βάλαµε 50 δισεκατοµµύρια στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αυτά εξαϋλώθηκαν, επειδή τα τελευταία πέντε χρόνια δηµιουργήσαµε στις ίδιες τράπεζες 80 δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια, τα οποία δέσµευσαν αντίστοιχα κεφάλαια ή και περισσότερα από αυτά στις επισφάλειες και συγχρόνως τους κουρέψαµε το ενεργητικό κατά 38 δισεκατοµµύρια
το 2012 από τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου.
Ποιος έχει την ευθύνη και ποιος πρέπει σήµερα να δώσει λύση,
νοµίζω είναι εµφανές και προφανές. Θα έπρεπε όλοι µαζί να
βρούµε τη λύση κι όχι να κριτικάρουµε µια Κυβέρνηση, η οποία
οκτώ µήνες παλεύει να βρει λύσεις σε ένα σωρευµένο και άλυτο
πρόβληµα.
Όπως είπα κι εχθές, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες –κι επειδή έχω
και προσωπική εµπειρία, αν θέλετε, µε την εµπλοκή µου σε καταστάσεις πλειστηριασµών των τελευταίων δυο-τριών ετών- δεν
θα επιτρέψουµε, ειδικά σε ευπαθείς οµάδες, σε οικογένειες κάτω
των εισοδηµατικών κριτηρίων ή µε εισοδήµατα φτώχειας, βάσει
του οποιουδήποτε οργανισµού ορίζονται αυτά, ή µε µηνιαίο εισόδηµα το οποίο είναι το ελάχιστο για την αξιοπρεπή διαβίωση,
να χάσει οποιοσδήποτε Έλληνας το σπίτι στο οποίο ζει αυτός και
η οικογένειά του.
Εδώ θα κάνω µια πρόταση στον Υπουργό κ. Αλεξιάδη και είναι
κι εδώ ο κ. Τσακαλώτος να τη δει, σε σχέση µε τα σήµατα και τον
φόρο για τα αυτοκίνητα που είπαµε εχθές. Σας παρακαλώ να λάβουµε µια ιδιαίτερη µέριµνα για τους πολυτέκνους και τους ανθρώπους που έχουν ειδικές ικανότητες.
Υπάρχουν πολύτεκνοι που έχουν αναγκαστεί να έχουν µεγάλα
αυτοκίνητα άνω των δύο χιλιάδων κυβικών, για να χωράει µια
εξαµελής ή επταµελής οικογένεια, η οποία αναγκάζεται σήµερα
να πληρώσει 700 και 800 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Το θεωρώ αντικοινωνικό.
Πρέπει το κράτος να βοηθά την πολύτεκνη οικογένεια ποικιλοτρόπως, όπως το κάνει, και µε φοροαπαλλαγές και µε πολλά
άλλα κίνητρα, αλλά για το αυτοκίνητο και το µέσο κίνησης,
επειδή δεν είναι τόσες πολλές οι οικογένειες, θα ήθελα, παρακαλώ, να δούµε µια έκπτωση. Εγώ θα πρότεινα της τάξης ως και
του 50%.
Διότι γνωρίζουµε εµείς οι οικονοµολόγοι ότι το πρόβληµα της
Ελλάδας είναι και δηµογραφικό. Αν αυτούς τους ανθρώπους
τους κάνουµε suppress και τους πάρουµε το αυτοκίνητο, γιατί
δεν θα µπορέσουν οι πολύτεκνοι να δώσουν 800 ευρώ τον χρόνο
και θα πρέπει να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους µε ένα µικρότερο,
δεν θα µπορεί να µετακινηθεί η οικογένεια για πολλούς λόγους.
Το ίδιο θα ήθελα να δούµε, πάρα πολύ προσεκτικά, για τους
ανθρώπους µε ειδικές ικανότητες, που έχουν ειδικά αυτοκίνητα,
τα οποία είναι ακριβά και δυστυχώς κι αυτά µεγάλου κυβισµού,
διότι δεν βγαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα σε µικρό κυβισµό. Να
υπάρχει µια ειδική µέριµνα µείωσης 50% των τελών κυκλοφορίας
κατ’ ελάχιστο. Θα µπορούσε και να µηδενιστεί, εφόσον βρούµε
και το ισοδύναµο.
Το θεωρώ αδιανόητο ένα κράτος να βλέπει ως φορολογικό
έσοδο το αυτοκίνητο του πολύτεκνου, ο οποίος στηρίζει την ελληνική οικογένεια από την οικονοµία, τις δουλειές, τον Στρατό
και µην πούµε τώρα ότι είναι και µέρος της µεγάλης ανεργίας
που έχουµε, διότι υπάρχει και µια τεράστια ανεργία.
Θα ήθελα να το δούµε µαζί και θα ήθελα να µας κάνει και µια
σχετική αναφορά ο Υπουργός, αν το σκεφτεί, και πότε πρέπει να
το κάνουµε.
Για να λειτουργήσει κανονικά ένα κράτος, θα πρέπει να είµαστε όλοι ενήµεροι και θα σας διαβάσω –επειδή πολλοί εξ ηµών
δεν το γνωρίζουµε- τι σηµαίνει συνεργαζόµενος δανειολήπτης.
Συµφωνώ απόλυτα ότι είναι ένας ορισµός, ο οποίος έχει δοθεί
από την Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται µε συγκεκριµένους
κανόνες. Θα µου επιτρέψετε για ένα λεπτό να σας το διαβάσω
και θα αφήσω το κείµενο στα Πρακτικά, για να το διαβάσουµε
όλοι, για να είµαστε ενήµεροι τι σηµαίνει συνεργαζόµενος δανειολήπτης.
Διαβάζω τα βασικά: «Παρέχει πλήρη και επικαιροποιηµένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή σε όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό τους. Δεύτερον, είναι διαθέσιµος σε επικοινωνία µε τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό αυτού. Προβαίνει αυτοπροσώπως ή διά του αντικλήτου
του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον
δανειστή ή όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό του. Προβαίνει αυτοπροσώπως ή διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή ή όποιον
ενεργεί για λογαριασµό του, οι οποίες έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη µελλοντική οικονοµική του κατάσταση. Και τέλος, συναινεί σε διευκρίνιση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης µε
τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό του».
Υπάρχει στον Κώδικα Δεοντολογίας στον ν.4224/2013. Έχω κι
ένα ΦΕΚ. Κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και
δείτε και ποιος είναι ο συνεργαζόµενος δανειολήπτης. Είναι κάτι
λογικό. Δεν παίρνουµε το µέρος κανενός. Παίρνουµε το µέρος
του δικαίου.
Να διαβάσετε και το ΦΕΚ που θα καταθέσω. Νοµίζω είναι το
σωστό ΦΕΚ. Το έκανα λίγο γρήγορα και δεν πρόλαβα να δω αν
είναι το σωστό ΦΕΚ για το reference που κάνω. Αν είναι λάθος,
θα βρούµε το σωστό ΦΕΚ που αναφέρεται στο κειµενάκι στον
ν.4224/2013.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών προστατεύει –επειδή κάποιοι θα το δουν σαν ανέκδοτο- τον δανειολήπτη, διότι λέει το
πώς πρέπει να φέρεται η τράπεζα, ο τραπεζικός υπάλληλος και
πρέπει να το ξέρουµε όλοι. Το λάθος σε αυτήν την κοινωνία είναι
ότι δεν υπάρχει διαύγεια για τα δικαιώµατα των δανειοληπτών.
Ο δανειολήπτης, αν ξέρει και πάει στην τράπεζα, όπως λέει και
στο τελευταίο κοµµάτι ο Κώδικας Επικοινωνίας, και ξέρει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, δεν µπορεί κανένας τραπεζικός υπάλληλος σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα να του φερθεί
καταχρηστικά ή να του προτείνει πράγµατα τα οποία είναι εκτός
του Κώδικα Δεοντολογίας ή να του φερθεί µε απρεπή τρόπο ή
να τον προσβάλει σε προσωπικό ή εταιρικό επίπεδο. Απαγορεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Είναι ευθύνη όλων µας και επειδή έρχονται αυτά τα νοµοσχέδια και ο κόσµος θα πάει να έχει µια συνδιαλλαγή µε τις τράπεζες, αυτός που εµπίπτει στα κριτήρια για να µπει στις ρυθµίσεις
για την πρώτη κατοικία, θα πρέπει να γνωρίζουµε όλοι και να δώσουµε στον κόσµο δηµόσια τον Κώδικα Δεοντολογίας, διότι
αυτός ο κώδικας προστατεύει. Όπως λέµε και στα αγγλικά, είναι
το Code of Contact ένα κοµµάτι του, δηλαδή ο Κώδικας Επικοινωνίας µε την τράπεζα, πώς πρέπει η τράπεζα να επικοινωνεί µε
τον δανειολήπτη και όχι το αντίθετο. Είναι προς προστασία του.
Θα πιάσω λίγο το θέµα των φαρµάκων. Όπως το γνώριζα και
στο εξωτερικό, στην Ελλάδα έχουν γίνει εγκλήµατα. Τα τελευταία
σαράντα χρόνια ξέρουµε ότι τρωκτικά του δηµοσίου είχαν πέσει
ειδικά πάνω στο σύστηµα υγείας και το είχαν κατασπαράξει. Τα
έξοδα ήταν απίστευτα. Είχαν φτάσει τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ίσως και παραπάνω, τα οποία ήταν τελείως πλασµατικά, µε υπερτιµολογήσεις, συν τις µίζες γιατρών, νοσοκόµων, σε όλα τα επίπεδα της ιατρικής επιστήµης.
Εδώ θα κάνω µία πρόταση και θα καταθέσω, αν θέλετε και κάτι
πιο επίσηµο την ερχόµενη εβδοµάδα. Είχαµε κάνει µια µελέτη
παλιά, όταν ήµουν στο εξωτερικό, για το ποιο κράτος έχει τον
καλύτερο φορέα, ο οποίος µπορεί να δίνει χοντρικά φάρµακα όχι
µόνο στον εαυτό του, αλλά και σε άλλες χώρες.
Αυτό, λοιπόν, είναι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Υπηρεσιών
της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, το National Health Service
and System. Σε αυτό το σύστηµα µπορεί να πάει κάποια χώρα
και να παίρνει τα φάρµακά της στο ένα δέκατο της αξίας που τα
παίρνει σήµερα ή τα εισάγει η ίδια. Αν αυτό το κράτος θελήσει
κάποια µέρα να βγάλει τους µεσάζοντες από τη µέση, γαλλικών,
ελβετικών, γερµανικών ή οποιωνδήποτε εταιρειών, εισαγόµενων
πανάκριβων φαρµάκων και να πάρει τις τιµές, οι οποίες είναι στο
βρετανικό σύστηµα, αν θέλετε ή να το έχουµε σαν bench mark,
σαν καλή τιµολογιακή πρακτική, έτσι ώστε να διαπραγµατευόµα-
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στε καλύτερα, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Θα πρότεινα και θα φέρω την πρόταση στο Υπουργείο Υγείας
και στο Υπουργείο Οικονοµικών –διότι είναι συναρµόδια τα
Υπουργεία- να αποταθούµε στο Βρετανικό Σύστηµα Υγείας, να
δούµε τι πρόταση θα µας κάνει στο σύνολο των αναγκών από
πρώτες ύλες έως φάρµακα για το Ελληνικό Σύστηµα Υγείας, και
είµαι σίγουρος ότι θα βρούµε εκπτώσεις στις σηµερινές τιµές
πάνω από το 30% µε 40%. Είναι ένα ποσό το οποίο φθάνει τα 400
εκατοµµύρια σε έσοδα, τα οποία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κάπου αλλού.
Τέλος, να δούµε το ηλεκτρονικό στοίχηµα. Όπως έχω υποσχεθεί, όµως, θα σας φέρω την άλλη εβδοµάδα και αυτήν την έκθεση, που την τελειώνω, µε µια ανάλυση για τους τζίρους και το
µαύρο στοίχηµα στην Ελλάδα και το ξέπλυµα του χρήµατος που
γίνεται µέσω του ηλεκτρονικού στοιχήµατος από ηλεκτρονικά
παιγνίδια, τα οποία δεν περνούν από τον φορολογικό έλεγχο των
ελληνικών αρχών.
Υπάρχουν πολλές εταιρείες –και εδώ πρέπει να ανοίξουµε λίγο
το παιχνίδι- οι οποίες είναι όµηροι, όπως ήταν όµηροι και οι εταιρείες µε τις συχνότητες στα ΜΜΕ. Υπάρχει πρόβληµα µε τις εταιρείες στοιχηµάτων. Ή θα τους δώσουµε άδεια ή δεν θα τους
δώσουµε. Αυτήν τη στιγµή πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν διαφυγόντα έσοδα και διαφυγόντα κεφάλαια από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Δεν έχουν άδεια αυτοί. Αν τους δώσουµε άδεια,
θα περνά από το τραπεζικό σύστηµα τουλάχιστον ένα δισεκατοµµύριο τον χρόνο και θα µένει µέσα σαν εγγύηση απόδοσης
κερδών. Σας το λέω έτσι πολύ απλά.
Δεύτερον, αν ένας παίκτης κερδίσει σήµερα, πρέπει τα λεφτά
να πάνε στα νησιά Κέιµαν, στην Ολλανδία και να καταλήξουν µε
δύσκολο τρόπο σε κάποιο πρακτορείο, µε τρόπο παράνοµο, για
να τα εισπράξει κάποιος παίκτης που έχει παίξει πόκερ ή έχει παίξει στοίχηµα ή έχει παίξει άλογα ή έχει παίξει πάπιες. Αυτό, όταν
το φτιάξουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Καµµένε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Συγγνώµη, είναι σηµαντικό και τε-
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λειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εάν το εξορθολογίσουµε –και υπάρχουν τρόποι- τα έσοδα για
το ελληνικό δηµόσιο είναι απίστευτα. Χρειάζεται µόνο να µπούµε
σε µια κανονικότητα και µια νοµιµότητα. Να ξέρετε ότι αυτοί οι
άνθρωποι και αυτές οι εταιρείες αδυνατούν να πληρώσουν φόρους στην Ελλάδα. Δεν τους αναγνωρίζεται ΑΦΜ ή φορολογική
έδρα.
Όλα αυτά θα τα φέρω σε µια πρόταση την άλλη εβδοµάδα, να
τα δούµε και θα παρακαλούσα –ευχαριστώντας σας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, για την ανοχή σας- να είµαστε ανεκτικοί, διότι είµαστε σε συνεχή διαπραγµάτευση. Υπάρχουν
κάποια θέµατα στο εν λόγω νοµοσχέδιο, αλλά πιστεύω ότι µε
καλή πίστη και βοήθεια όλων θα καταφέρουµε να σώσουµε την
παρτίδα, να πάρουµε τα χρήµατα της ανακεφαλαιοποίησης, να
βγει ξανά η ρευστότητα στην αγορά και να ηρεµήσει αυτή η κατάσταση σε µια σταθερότητα από τη Δευτέρα-Τρίτη και µετά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ
κι εγώ, κύριε Καµµένε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα την επιστολή παραίτησης του Βουλευτή κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µε την επιστολή µου αυτή
να σας ανακοινώσω την παραίτησή µου από το βουλευτικό
αξίωµα και να σας ζητήσω να κινήσετε τις διαδικασίες αντικατάστασής µου.
Με εκτίµηση,
Γαβριήλ Σακελλαρίδης»
Κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ’ - 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Μάριος Γεωργιάδης.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως βλέπετε, οι
πρώτες απώλειες είναι εµφανείς. Ήδη, µέσα από την ίδια την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Κυβερνήσεως υπάρχουν αντιδράσεις
για τα νοµοσχέδια που µας φέρνετε να υπογράψουµε.
Δύο θα είναι οι βασικοί άξονες της δικής µου τοποθέτησης.
Αυτούς έχω προκρίνει και αυτούς θεωρώ ως τα σηµαντικότερα
σηµεία για το τρέχον νοµοσχέδιο για τα οικονοµικά και κοινωνικά
προβλήµατα της χώρας µας. Το πρώτο είναι το ασφαλιστικό ζήτηµα µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και τη ρύθµισή τους και το
δεύτερο είναι φυσικά το ζήτηµα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και κατ’ επέκταση των πλειστηριασµών.
Έρχεστε σήµερα να τροποποιήσετε εκ νέου διατάξεις του
νόµου που τροποποιήσατε πριν από ελάχιστο χρονικό διάστηµα.
Αυτό προδήλως αποδεικνύει την προχειρότητα, την επιπολαιότητα και την έλλειψη ουσιαστικής µελέτης των σχεδίων νόµων.
Μας φέρνετε, δηλαδή, νοµοσχέδια προς ψήφιση για άλλη µία
φορά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, µε συνέπεια να µην
καθίσταται εφικτή η µελέτη των προτιθέµενων τροποποιήσεων,
ο ουσιαστικός διάλογος και κυρίως η νοµική ασφάλεια των πολιτών. Οι πολίτες κυριολεκτικά δεν γνωρίζουν τι αναµένεται αύριο.
Αδυνατούν να προβούν σε οποιοδήποτε οικονοµικό προγραµµατισµό και είναι για άλλη µία φορά έρµαια των αποφάσεών σας.
Ενδεικτικά αναφέρω τον ν. 4221/2015, τον οποίο φέρνετε προς
τροποποίηση και είχατε τροποποιήσει µε ισχύ για 17-10-2015
πριν από µόλις έναν µε δύο µήνες. Οι εν λόγω µεταβολές συνίστανται στην αντιµετώπιση των νέων οφειλών, οι οποίες πρέπει
να εξοφλούνται εντός της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους
µε µια περίοδο χάριτος περίπου επτά µηνών, από 15-12-2015 έως
30-6-2016, και τους δίνετε και µια προθεσµία τριάντα ηµέρων για
να τα εξοφλήσουν.
Στη συνέχεια, από 1η Ιανουαρίου 2017 έρχονται ακόµα πιο
σκληρά µέτρα για τους πολίτες µας, οι οποίοι θα χάσουν τη ρύθµιση, εάν δεν εξοφλήσουν τις νέες οφειλές και αν δεν έχει παρέλθει το εξάµηνο από την προηγούµενη καθυστερηµένη οφειλή
τους. Αυτό σηµαίνει ότι η αρχική ψήφιση του ν. 4321/2015 ευνόησε για άλλη µία φορά τους έχοντες, εκείνους που είχαν τη
δυνατότητα να καταβάλουν κάποια χρήµατα και δεν το έκαναν
κυρίως κατ’ επιλογή, αναµένοντας ρυθµίσεις για εφάπαξ καταβολή.
Από την άλλη πλευρά, δεν ευνοείτε καθόλου εκείνους που παλεύουν µέρα-νύχτα να σώσουν την επιχείρησή τους, προσδοκώντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και κατά συνέπεια
την επιβίωσή τους.
Εκείνοι που θέλουν να υπαχθούν σε ρύθµιση ναι µεν µπορεί
να είναι σε κάποιες περιπτώσεις κατά συνήθεια κακοπληρωτές,
αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται
για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν, πρόκειται για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, οι
οποίοι συνεχίζουν την οικονοµική τους δραστηριότητα µε ελπίδες οικονοµικής ανάπτυξης για τη χώρα µας, πρόκειται για ανθρώπους που κυριολεκτικά παλεύουν να διασώσουν τα καταστήµατά τους, τα οποία ολοένα και κλείνουν, προκαλώντας
ακόµα µεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας και φυσικά
ακόµα µεγαλύτερη τρύπα στα ασφαλιστικά µας ταµεία.
Είναι παράλογο να χάνουν το σύνολο της ρύθµισης των οφειλών τους, αν χάσουν την προθεσµία κάποιας τρέχουσας υποχρέωσής τους, έστω και στα µικρά προθεσµιακά περιθώρια που
τους δίνετε µέχρι το τέλος του 2017. Οφείλετε να βρείτε τρόπο
να εντάσσονται οι τρέχουσες υποχρεώσεις τους στο σύνολο των
οικονοµικών τους εκκρεµοτήτων. Βάσει αυτού του σκεπτικού,
πρέπει να εφαρµόσετε κάποιον συνολικότερο αλγόριθµο υπολογισµού του πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα χάνουν τα πλεονεκτήµατα της ρύθµισης.
Με αυτόν τον πρόχειρο νόµο αυτήν τη στιγµή θεωρείται εκ των
πραγµάτων ότι τη στιγµή που έρχεται κάποιος επαγγελµατίας
στον ασφαλιστικό τοµέα για να ρυθµίσει τη δόση του έχει ήδη
λύσει το οικονοµικό του πρόβληµα και η επιχείρησή του βρίσκεται σε άνθιση. Δεν είναι έτσι όµως. Σκέφτεστε µε νοοτροπία µι-
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σθωτού του δηµοσίου, για να λύσετε ένα πρόβληµα της αγοράς
του ιδιωτικού τοµέα, που παράγει χρήµα από το µηδέν και που
δεν ξέρει τι του ξηµερώνει.
Ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας βρίσκεται στο στόχαστρο µιας
προβληµατικής οικονοµίας και κυρίως µιας επαναλαµβανόµενης
πολιτικής τακτικής προώθησης παλαιοκοµµατικών προσεγγίσεων
που πλήττουν τον ιδιωτικό τοµέα και αφήνουν ουσιωδώς ανεπηρέαστο τον δηµόσιο τοµέα.
Αν µέχρι πριν από λίγο καιρό ένας µέσος επιχειρηµατίας, ένας
ελεύθερος επαγγελµατίας αδυνατούσε να πληρώσει µε οµαλό
τρόπο τις ασφαλιστικές του εισφορές, τώρα που έχουν χειροτερέψει τα πράγµατα, η αντικειµενική αδυναµία είναι το λιγότερο
βέβαιη. Άλλωστε τι φοβάστε; Μήπως στο τέλος δεν πληρώσει;
Ο κ. Τσίπρας οµολόγησε ενώπιόν µας πριν από λίγο καιρό ότι
από τις αρχές του επόµενου έτους θα τρέχουµε σε ρυθµούς ανάπτυξης. Είναι δυνατόν να µην τον πιστέψουµε; Είναι δυνατόν να
λέει τόσο επιπόλαια πράγµατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός;
Η πρόταση της Ένωσης Κεντρώων –µιας και όλοι εδώ πέρα
ψάχνουµε για ισοδύναµα- είναι γνωστή εδώ και καιρό. Αν δεν τη
θυµόσαστε, θα σας την ξαναπούµε για άλλη µία φορά. Ένα ισοδύναµο θα πρέπει να είναι άµεσα να ενοποιηθούν όλες οι συντάξεις σε µία, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Οι µεγαλοσυνταξιούχοι άνω των 1.500 ευρώ σε αυτή την περίοδο κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήµατος είναι απαράδεκτο να διατηρούν τα προνόµιά τους εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας
των ανέργων και των χαµηλοσυνταξιούχων. Μιλάµε για τριακόσιες πενήντα χιλιάδες άτοµα. Αν κάνετε αυτήν τη µεταρρύθµιση,
η οποία µάλιστα είναι απολύτως σύµφωνη µε την αριστερή σας
ιδεολογία, τότε δεν υπάρχει καµµία απολύτως ανάγκη για άγχος
βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος.
Πρέπει να συµφωνήσετε ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι όντως
κοινωνική και δεν είναι κανένας κουµπαράς που τον σπάει οποιαδήποτε στιγµή όποιος θέλει. Οι προνοµιούχοι πρέπει να θυσιάσουν µέρος των εισοδηµάτων τους για τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα. Αν δεν θέλετε να πάτε προς αυτήν την κατεύθυνση, τότε παραδέχεστε ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ατοµικός κουµπαράς, όσα έχει δώσει ο
καθένας, τόσα θα πάρει.
Ακόµα και στον τοµέα της υγείας, σε αυτή δηλαδή την περίπτωση, εφόσον επιµένετε σε αυτήν την κοινωνικά απαράδεκτη
θέση, έχουµε να προτείνουµε το εξής: Διαχωρίστε άµεσα τις
οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και τα λοιπά ταµεία επαγγελµατιών,
στους τοµείς σύνταξης και υγείας για τους επαγγελµατίες που
έχουν δυσκολία και αδυναµία πληρωµής από το 2009 και µετά.
Διαγράψτε τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και τα λοιπά ταµεία επαγγελµατιών στους τοµείς υγείας.
Και αυτό γιατί; Απλούστατα, στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων ο ΟΑΕΕ και τα λοιπά ταµεία επαγγελµατιών, έχουν
επιβάλει χρεώσεις για υπηρεσίες που ποτέ δεν έχουν παρασχεθεί. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις και για διάφορους λόγους
αποκλείουν τους ασφαλισµένους τους από νοσοκοµειακή περίθαλψη και λοιπές παροχές υγείας.
Ε, λοιπόν, αν ισχύει αυτό και αν αντιµετωπίζετε την κοινωνική
ασφάλιση σαν ατοµικό κουµπαρά, διαγράψτε τα χρέη του τοµέα
υγείας σε οφειλέτες στους οποίους δεν έχετε παράσχει καµµία
υπηρεσία υγείας ποτέ. Δεν νοείτε να προστατεύετε τα δικά σας
παιδιά των ΔΕΚΟ µε βασιλικές συντάξεις και από την άλλη να
κλείνετε το µαγαζί του µικροµεσαίου ιδιώτη, επειδή έχασε την
τρέχουσα δόση του µήνα.
Αλήθεια, µήπως θυµάστε µε τι ποσό επιδοτούνται κάθε χρόνο
τα ταµεία ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ; Είναι
600.000.000 ευρώ, ναι ή όχι; Μαθηµατικά ξέρετε. Βάλτε τα κάτω
και θα δείτε ότι αυτήν τη στιγµή συνειδητά και εγκληµατικά συρρικνώνετε τον ιδιωτικό τοµέα για να µπορείτε ανενόχλητοι να
εδραιώσετε το κοµµατικό σας κράτος.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε έχουµε έναν σκληρά εργαζόµενο
στον ιδιωτικό τοµέα, όπως για παράδειγµα έναν ηλεκτρολόγο, ο
οποίος πασχίζει καθηµερινά να κρατήσει το µαγαζί του ανοικτό
και να πληρώσει τις ανά δίµηνο ασφαλιστικές του εισφορές
ύψους 800-900 ευρώ. Και όλα αυτά γιατί; Για να πάρει µια σύνταξη 600 ευρώ, όταν και εφόσον, και χωρίς να λάβει ουδεµία πα-
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ροχή ασφάλισης στο µέλλον.
Την ίδια στιγµή, έχετε έναν αντίστοιχο ηλεκτρολόγο –«πελάτη»
σας- της ΔΕΗ, ο οποίος παίρνει τριπλάσιο καθαρό εισόδηµα και
αναµένεται να πάρει πενταπλάσια σύνταξη σε σχέση µε τον
ιδιώτη. Ποια είναι η διαφορά τους; Είναι εµφανής. Ο υπάλληλος
της ΔΕΚΟ θα σας ψηφίσει ξανά, ενώ ο ιδιώτης δεν ανήκει στο
πελατολόγιό σας.
Έχετε φτάσει στο χείλος του γκρεµού, πέφτουµε και τίποτα
δεν έχει αλλάξει από τη θλιβερή νοοτροπία των τελευταίων δεκαετιών. Και τις τράπεζες κλείσατε, και τα σπίτια των δανειοληπτών θα πουλήσετε στη δική σας κατά οµολογία στυγνή οµάδα
των τραπεζιτών, και τη χώρα υποθηκεύσατε για δεκαετίες. Και
αυτό για ποιον λόγο; Για να διατηρήσετε την εξουσία µέσω του
πελατειακού σας συστήµατος µε οποιοδήποτε κόστος προς τους
υπολοίπους. Η οµάδα σας να περνάει καλά και οι υπόλοιποι ας
συνεχίσουν να ζουν σε µια δεύτερη, υποδεέστερη Ελλάδα.
Και τώρα µε τους πλειστηριασµούς έρχεστε να δώσετε το τελικό χτύπηµα στους δανειολήπτες. Για να ανακεφαλαιοποιήσετε
τις τράπεζες και για να προχωρήσετε το πρόγραµµα που έχετε
συµφωνήσει, προφανώς πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο από τα
τοξικά κόκκινα στεγαστικά δάνεια, τα οποία έχουν φτάσει τις τετρακόσιες χιλιάδες.
Σύµφωνα µε τα όσα διαβάζουµε, η άµεση προστασία από τον
πλειστηριασµό δεν αφορά περισσότερους από το 25%-30% των
εν λόγω δανειοληπτών. Φαντάζοµαι ότι καταλαβαίνετε την κοινωνική αναταραχή που προκαλείτε µε αυτήν τη διάταξη, η οποία
έρχεται να προστεθεί στην αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να συνεχίσω για δύο λεπτά.
Δεν έχω καταχραστεί ποτέ τον χρόνο µου. Παρακαλώ, λοιπόν,
να έχουµε λίγη ανοχή.
Εκεί, λοιπόν, έχουµε τη µεταβολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από την υποβολή της κατάσχεσης και µέσα
σε οκτώ µήνες, που ορίζει ο πλειστηριασµός των ακινήτων, και
µε λιγότερο φυσικά κόστος για τις διαδικασίες των τραπεζών.
Αυτές κυριολεκτικά αδηµονούν να έρθει η 1η Γενάρη του 2016
και να αρχίσει να ισχύει ο νόµος.
Έχετε καταλάβει τι θα συµβεί το Σεπτέµβριο του 2016; Συνειδητοποιείτε πόσοι άνθρωποι θα ξεσπιτωθούν; Θέλετε να πενταπλασιάσετε τον αριθµό των αυτοκτονιών;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Πού τα βρήκατε όλα αυτά τα ψέµατα;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και σας ρωτώ το εξής: Στις αρχές του
έτους, όταν η διακυβέρνηση της χώρας ήρθε στα χέρια σας, δεν
το είχατε καταλάβει; Νοµίζατε ότι οι δηµιουργικές ασάφειες, η
επίδειξη θράσους και µαγκιάς στους εταίρους της Ευρωζώνης
ήταν διαπραγµατευτικά εργαλεία και οδηγούσαν τη χώρα σε µια
ανάπτυξη και ευηµερία;
Όταν οι υπόλοιποι Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης µαζί
µε τους αδερφούς µας Κύπριους εκλιπαρούσαν να τους στείλετε
συγκεκριµένες διορθωτικές προτάσεις, εσείς µιλούσατε για «Ευρώπη των λαών», για αλληλεγγύη, για γερµανικές αποζηµιώσεις
και για επαχθή χρέη.
Αυτό το θέατρο σκιών, αυτή η ύψιστη γελοιοποίηση που επιφυλάξατε για την ταλαίπωρη αυτή χώρα µάς έφτασε στο τραγικό
αυτό σηµείο, µε την πλάτη στον τοίχο και χωρίς κανένα διαπραγµατευτικό χαρτί.
Τώρα, κύριοι, µαθαίνετε ότι η διαπραγµάτευση γίνεται µε
πράξη, µε αποδείξεις και µε σχέδια δράσης και όχι µε ακαδηµαϊκούς, ασυνάρτητους λόγους και µε εξυπνάδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία γι’ αυτό. Είτε είσαστε ανεύθυνοι και επιπόλαιοι, εποµένως ακατάλληλοι για διακυβέρνηση, είτε συνειδητά επιδιώκετε
να έρθει το Grexit ως φυσική συνέπεια του αδιέξοδου στο οποίο
µας έχετε φτάσει. Και αν έχετε σαν καραµέλα το επιχείρηµα ότι
ο λαός σας προτιµάει ήδη αυτό έχει αρχίσει να καταρρέει.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τον χρόνο.
Το αναλογικό 20% του πληθυσµού που σας έχει προτιµήσει
συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο. Είστε η Κυβέρνηση της
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Μεταπολίτευσης που προσπαθεί να περάσει το πιο βαρύ πρόγραµµα µε το µικρότερο λαϊκό έρεισµα. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει
το 2016, όπως αναµένετε. Η ανάπτυξη έχει πάρει διαζύγιο µε τη
χώρα µας, µε έναν ορίζοντα επανασύνδεσης ή επανεµφάνισής
της από το 2020 και µετά.
Βυθίσατε τη χώρα σε έναν οικονοµικό µεσαίωνα. Από αυτόν
τον µεσαίωνα µόνο η φωνή της λογικής, µόνο η φωνή του δηµοκρατικού, φιλελεύθερου Κέντρου µπορεί να µας βγάλει. Δεν
έχουµε πει εµείς ακόµη την τελευταία µας λέξη. Επιφυλασσόµεθα, λοιπόν, µέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι οµιλίες να δούµε
όλες τις τροποποιήσεις και θα τοποθετηθούµε την ώρα της ψηφοφορίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Γεωργιάδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 41ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος, για δεκατρία λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε από τον κ. Θεοχάρη, αλλά και
πολλούς άλλους ότι δεν διαπραγµατευτήκαµε καθόλου. Να σας
δώσω τρία παραδείγµατα για το πού ήµασταν και πού είµαστε.
Την προηγούµενη Κυριακή η τελική απόφαση του κουαρτέτου
ήταν ότι η προστασία θα αφορά µόνο το 25%, αυτή ήταν η τελική
προσφορά. Μας είπανε ότι τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια έχουν
τεράστια σηµασία για την ανακεφαλαιοποίηση και δεν µπορούν
να πάνε πέρα απ’ αυτό. Το καλοκαίρι η πίεση ήταν για το Grexit,
τώρα, το φθινόπωρο, ήταν για την ανακεφαλαιοποίηση. Και έχουµε φέρει ένα νοµοσχέδιο που έχει δύο ζώνες, και το 25% και το
60%, που θα µιλήσω µετά.
Πριν από τρεις ηµέρες, για τις εκατό δόσεις στο άρθρο 4 η
γραµµή του κουαρτέτου ήταν ότι µία ηµέρα αν χάσεις κάποια
καινούργια φορολογική υποχρέωση, είτε είναι ΕΝΦΙΑ είτε είναι
φόρος εισοδήµατος, χάνεις και τις εκατό δόσεις και ανεξαρτήτως από αυτό δεν έχεις κανένα δικαίωµα να µπεις σε κάποια
άλλη ρύθµιση των δώδεκα δόσεων. Τώρα, αυτήν τη στιγµή, αφού
διαπραγµατευτήκαµε πολύ σκληρά, αυτό δεν υπάρχει. Θα υπάρχει η σταδιακή µείωση του χρόνου που µπορεί αυτή η τιµωρία να
υπάρξει. Και το κάνουµε αυτό γιατί τους εξηγήσαµε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν χρήµατα ή δεν έχουν ρευστότητα, γιατί τους
χρωστάει κάποιος άλλος που αυτός δεν πληρώνει έγκαιρα και
άρα αυτός που δεν πληρώνει έγκαιρα είναι γιατί του χρωστάει
κάποιος άλλος που κι αυτός δεν πληρώνει έγκαιρα, και γι’ αυτό
διαπραγµατευτήκαµε σε αυτό.
Στο άρθρο 12 για τα ανείσπρακτα ενοίκια, πάλι ήταν αµείλικτοι
οι θεσµοί και διαπραγµατευτήκαµε να υπάρχει ένας ειδικός κώδικας φορολογίας για όλα αυτά τα ενοίκια που δεν έχει εισπράξει
κανείς και να φορολογηθεί µόνο όταν τα πάρει.
Μπορώ να πω πολλά άλλα παραδείγµατα, αλλά αυτά τα τρία
σάς δίνουν την εικόνα ότι αυτά που είπε ο κ. Θεοχάρης δεν στέκουν καθόλου και υπήρχε µια πολύ σκληρή διαπραγµάτευση,
κατά την οποία κερδίσαµε πράγµατα και χάσαµε πράγµατα,
όπως θα φανταζόταν κανείς.
Πάω τώρα στο βασικό σηµείο όπου υπάρχει µια διαφοροποίηση, που είναι για τον νόµο Κατσέλη και πώς τον έχουµε αλλάξει.
Πάω πρώτα στην ευρύτερη ζώνη, το πάνω από 60%, 61%. Μας
είπατε ότι δεν υπάρχει προστασία, µας είπατε ότι είναι χαµηλό
το εισοδηµατικό κριτήριο, ότι δεν ξέρουµε την πραγµατική ελληνική κοινωνία και πολλά άλλα. Για να µπεις σε αυτή τη ζώνη, το
1,7 που διαπραγµατευτήκαµε για να φτάσει πάνω από το 60%,
το οικογενειακό εισόδηµα µε δύο παιδιά είναι πολύ πάνω από τα
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35.000 ευρώ.
Τα φορολογητέα οικογενειακά εισοδήµατα τι ήταν τον προηγούµενο χρόνο; Για να δούµε ποιους προστατεύουµε και ποιους δεν προστατεύουµε και να δούµε ποιος έχει µια αίσθηση της
ελληνικής κοινωνίας και ποιος δεν έχει: Εισόδηµα µέχρι 23.000
ευρώ δήλωνε το 85,5% του πληθυσµού. Μέχρι 29.000 ευρώ δήλωνε το 90%. Και µέχρι 35.000 ευρώ δήλωνε το 94%. Εγώ να
δεχθώ ότι µετά από σαράντα χρόνια διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δηµοκρατίας υπάρχει µεγάλη φοροδιαφυγή στο εισόδηµα
κι ότι αυτοί οι αριθµοί είναι λίγο τσιµπηµένοι. Να το δεχθώ αυτό.
Όµως µην µου πείτε ότι γίνεται µια δραµατική αλλαγή. Μην µου
πείτε ότι έχουµε αλλάξει τελείως το ποιοι µπορούν να µπούνε και
έχουµε δηµιουργήσει ένα νέο καθεστώς, στο οποίο δεν προστατεύεται κανένας. Και οι µεσαίες τάξεις; Το 94%; Αυτούς υποστηρίζετε. Άρα να είµαστε ξεκάθαροι ότι εδώ όχι µόνο οι µεσαίες,
αλλά και οι υψηλές µεσαίες τάξεις µπορούν να µπούνε σε αυτόν
το νόµο. Το ξέρετε και νοµίζω ότι τα νούµερα αυτά που σας ανέφερα το αποδεικνύουν.
Τι δικλίδες ασφαλείας έχουν αυτοί που είναι στη µεγάλη ζώνη;
Έχουν τρεις.
Το πρώτο είναι ότι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπορείτε να το συζητήσετε µετά µεταξύ σας, κύριοι συνάδελφοι; Σας ευχαριστώ.
Η πρώτη δικλίδα. Αν είχες, για παράδειγµα, ένα σπίτι αξίας
100.000 ευρώ και τώρα η εµπορική του αξία είναι 50.000 ευρώ,
θα υπάρχει διαγραφή σε τρία χρόνια 50.000 ευρώ. Και αυτό θα
κτυπήσει τις τράπεζες. Υπάρχει κούρεµα, να το εξηγήσετε στον
κ. Καραθανασόπουλο. Θα υπάρχει κούρεµα 50.000 ευρώ σε
αυτόν που είχε σπίτι αξίας 100.000 ευρώ και τώρα είναι 50.000
ευρώ. Και θα πληρώνει, για να µην έχει άλλο βάρος η τράπεζα,
µε βάση το τι θα έπαιρνε η τράπεζα αν πουλούσε το σπίτι. Δηλαδή, θα µπορούσε να πλήρωνε 600 ευρώ, τώρα µπορεί να πληρώνει 400 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη δικλίδα.
Δεύτερη δικλίδα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας που θα υπάρχει
από την Τράπεζα Ελλάδας. Δηλαδή, θα µπορεί να πάει αυτός
που χρωστάει στην τράπεζα και αν είχε καλή συµπεριφορά να
µπορεί να τον προστατεύει η τράπεζα, ακόµα κι αν δεν µπορεί
να πληρώσει τη µικρότερη δόση. Αυτή είναι η δεύτερη δικλίδα.
Εκτός αν µου πείτε όλοι εσείς εδώ ότι δεν ξέρετε κανέναν που
να έχει µπει είτε στις εκατό δόσεις που λέτε, αλλά στον νόµο Κατσέλη, που είχε λεφτά και δεν το ξεπληρώνει. Εκτός αν µου πείτε
ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να πληρώσουν άνθρωποι που
έχουν λεφτά. Αυτή είναι η θέση σας; Ότι πρέπει να αδιαφορήσουµε για αυτούς; Ότι πρέπει να µην έχουµε ιεραρχήσεις; Δηλαδή, τι είναι αυτό που µας προτείνετε σε µια χώρα µε
ανθρωπιστική κρίση; Ότι αυτοί που δεν προστατεύουµε τώρα
που έχουν αυτά τα χρήµατα είναι πιο σηµαντικοί από τους ανθρώπους που πηγαίνουν στα νοσοκοµεία και τα νοσοκοµεία ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα µε τα ακριβά φάρµακα; Αυτό λέτε;
Είναι πιο σηµαντικοί αυτοί;
Κύριε Πρόεδρε, ενώ µιλάω συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία θορυβεί. Είναι µία συµπεριφορά που πραγµατικά µε εντυπωσιάζει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν απευθύνοµαι σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Στην Έδρα απευθύνοµαι, στο Προεδρείο, και ζήτησα να
λάβω στη συνέχεια τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Τσακαλώτο, δεν αφορούσε εσάς. Μιλάει προς εµένα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να
πάτε πάνω, κύριε συνάδελφε, να ξεκουραστείτε λιγάκι, και να
πάτε µετά να µιλήσετε µε την Έδρα. Όχι όταν µιλάω εγώ να µιλάτε παράλληλα από τη θέση σας.
Συνεχίζω. Άρα ποιο είναι το πιο σηµαντικό; Η ανθρωπιστική
κρίση, τα νοσοκοµεία, οι πρόσφυγες ή πρέπει να έχουµε απόλυτη προστασία ακόµα και σε αυτούς που δεν είναι καλοί πληρωτές; Νοµίζω ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε.
Πάµε τώρα στην άλλη ζώνη, που αφορά αυτούς που ανήκουν
στο 25%, που εκεί υπάρχει απόλυτη προστασία και αν δεν µπορούν να πληρώσουν έρχεται το κράτος να πληρώσει.
Επειδή άκουσα συγκρίσεις µε το τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία
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και το ΠΑΣΟΚ θέλω να σας διαβάσω κάτι που είπε ο κ. Κατάινεν
πριν από έναν χρόνο, στις 21 Οκτωβρίου 2014, σε µια ερώτηση
του κ. Παπαδηµούλη, όπου λέει τι είχαν συµφωνήσει µε την κυβέρνησή σας. Αφού λέει ότι τα άλλα είναι προσωρινά µέτρα, καταλήγει ο κ. Κατάινεν ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος προσαρµογής οι ελληνικές αρχές δεσµεύτηκαν να καταρτίσουν ένα
συνεκτικό σχέδιο για τη δηµιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναµων ιδιοκτητών κατοικιών. Αυτό συµφωνήσαµε. Αυτό που
γίνεται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εσείς καταργήσατε τον νόµο Κατσέλη και πανηγυρίζετε κιόλας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Χατζηδάκη,
παρακαλώ…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Λέει ο
κ. Κατάινεν, κύριε Χατζηδάκη -γιατί δεν ακούτε, επειδή σας απασχολεί ο κ. Βρούτσης- «όλα τα άλλα είναι προσωρινά και θα
έχουµε αυτό το κοινωνικό δίκτυ προστασίας».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είστε εκτός θέµατος. Είναι
άλλο τελείως.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άρα
και αυτό καταρρέει. Αυτά που κάνουµε εµείς τα είχατε συµφωνήσει εσείς και σας τα λέει ο κ. Κατάινεν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εκτίθεστε, θα σας τα πω
µετά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
ναι, θα µας τα πείτε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Χατζηδάκη,
παρακαλώ. Θα έχετε κι εσείς τον λόγο στην συνέχεια, καθώς επίσης και ο δικός σας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Μην διακόπτετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αναφέρεται, όµως, προσωπικά στον
συνάδελφο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει, διακοπή,
όµως, δεν επιτρέπεται.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
υπάρχει κανένα προσωπικό. Εξήγησα τι είπε ο κ. Κατάινεν και τι
είχε συµφωνήσει η δικιά σας κυβέρνηση. Αυτό είπα. Δεν είναι
προσωπικό.
Τι κάνει, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο; Αυτό το νοµοσχέδιο προσπαθεί να µοιράσει το βάρος της αναπροσαρµογής ανάµεσα
στις τράπεζες, που υπάρχει κούρεµα, στους δανειολήπτες που
µπορούν να πληρώσουν και στους φορολογούµενους. Και µην
µου πείτε γιατί δεν πληρώνει το κράτος και το άλλο κοµµάτι στην
κατηγορία κάτω του 25%. Αν γίνει αυτό θα χρειαζόµαστε ακόµα
περισσότερη ανακεφαλαιοποίηση που, όπως καταλαβαίνετε,
αυτή η ανακεφαλαιοποίηση πάλι από τους φορολογούµενους έρχεται, γιατί εµείς έχουµε δανειστεί από τον ESM που θα τα δώσει
τα λεφτά στο ΤΧΣ, για να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Άρα νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο µοιράζει πολύ καλά αυτό
το βάρος ανάµεσα στους τρεις παίκτες: τους φορολογούµενους,
τους δανειολήπτες και τους τραπεζίτες.
Αυτά σχετικά µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Το κυρίαρχο, όµως, είναι αν η Κυβέρνηση πάει καλά µε τον
οδικό της χάρτη. Αυτή είναι η µεγάλη εικόνα. Είχα πει -και το
είχαν πει και πολλοί άλλοι- ότι έχουµε έναν οδικό χάρτη, που αρχίζει µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, συνεχίζεται µε το
κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης και τελειώνει µε τη συζήτηση
για το χρέος.
Αυτό είναι ένα συγκεκριµένο σχέδιο που εκπληρώνεται βήµα
βήµα, µε κόστος, µε συµβιβασµούς, µε πράγµατα που δεν θα θέλαµε να κάνουµε εµείς, αλλά συγχρόνως έχει τη δυνατότητα υπό
όρους να βγάλει αυτήν τη χώρα από αυτήν την κρίση. Γιατί είναι
προς τιµήν µας ότι αυτή η ανακεφαλαιοποίηση για πρώτη φορά
συνδυάζεται µε την αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων.
Όπως θα δείτε, έχουµε συµφωνήσει και µια στρατηγική για
όλα τα κόκκινα δάνεια και τα αποτελέσµατα θα τα δείτε τις επόµενες εβδοµάδες. Άρα είναι µια ολοκληρωµένη πολιτική που
προσπαθεί να ελευθερώσει τη συµπιεσµένη ζήτηση που υπάρχει
σε αυτήν την οικονοµία, να µπορεί ο κόσµος να ξαναβάλει τα
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λεφτά του στις τράπεζες, να µπορεί ο κόσµος να καταναλώσει αυτός που φοβάται- να µπορούν οι επενδυτές να ξαναεπενδύσουν, για να µπορέσει µετά να µας δώσει τον χώρο και τον
χρόνο να ξεδιπλωθεί η στρατηγική µας για την ανάπτυξη, που θα
παρουσιάσουµε στους θεσµούς τον Μάρτιο του 2016.
Μας είπε ο κ. Δένδιας ότι πρέπει να συζητάµε αλλιώς. Τον
ακούω, αλλά δεν σας ακούν πολλοί σε αυτήν τη Αίθουσα, φοβάµαι κύριε Δένδια. Νοµίζω ότι µε τα στοιχεία που σας παρουσίασα, οι εκφράσεις που έχουν ακουστεί εδώ δεν ταιριάζουν.
Υπάρχουν προβληµατικά στοιχεία µέσα σε αυτόν τον νόµο, να τα
συζητήσουµε, αλλά ότι ο Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός των
πλειστηριασµών, ότι δεν υπάρχει καµµία προστασία κ.λπ., αυτά
φοβίζουν τον κόσµο, προσπαθούν να τροµοκρατήσουν τον κόσµο, δηµιουργούν προβλήµατα στην ανακεφαλαιοποίηση και δεν
βλέπω ποιος κερδίζει από αυτήν τη διαδικασία. Νοµίζω ότι αν θέλατε να κάνουµε µια τέτοια συζήτηση, θα έπρεπε να µιλήσετε και
στους δικούς σας Βουλευτές και να µιλήσει και το ΠΑΣΟΚ και
στους δικούς του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Για τον κ. Θεοχάρη έχω χάσει κάθε ελπίδα ότι µπορεί να αλλάξει. Αλλά επειδή είµαι καλοπροαίρετος, όπως ξέρει ο Χάρης,
πάντα υπάρχει ελπίδα για όλους.
(Χειροκροτήµατα-γέλωτες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τον λόγο παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πριν δώσω τον
λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που τον ζητούν,
θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση, χωρίς αυτό να θεωρηθεί παρατήρηση προς τον Υπουργό φυσικά.
Επειδή αναφέρονται συνήθως τα ονόµατα των Υπουργών µε
τους νόµους, θα ήθελα να πω ότι, όπως γνωρίζετε, οι νόµοι ψηφίζονται από τους Βουλευτές -την Κοινοβουλευτική Οµάδα που
στηρίζει- τον Πρωθυπουργό οπωσδήποτε, διότι χωρίς την έγκρισή του δεν έρχεται τελικά ο νόµος, και αυτό ισχύει και τώρα
και διαχρονικά.
Αναφέροµαι, κατ’ αρχάς, στον νόµο Πεπονή, που έχω ζήσει
αυτή την ιστορία, διότι ψηφίστηκε αµέσως µετά τις εκλογές του
’93. Και τότε, αν θέλετε, οι διάφοροι ήθελαν να ψηφιστεί ο νόµος
στο τέλος της τετραετίας, για να γίνουν και οι διορισµοί της τετραετίας που άρχιζε. Τότε πράγµατι ο Αντρέας Παπανδρέου σηκώθηκε πάνω και είπε: όχι, ο νόµος πρέπει να ψηφιστεί στην αρχή
της τετραετίας, αρκετά µέχρι τώρα µε τους διορισµούς. Δηλαδή,
ο πρωθυπουργός έχει τον λόγο. Δεν µπορούσε παραδείγµατος
χάριν ο κ. Πεπονής να έρθει εδώ στη Βουλή, εν αγνοία του Παπανδρέου ή διαφωνώντας µε τον Παπανδρέου, να φέρει τον
νόµο του. Δεν ήταν δυνατόν. Μπορούσε βέβαια να παραιτηθεί αν
διαφωνούσε ο Πρωθυπουργός.
Για το ίδιο πράγµα, λοιπόν, αναφέροµαι και στο νόµο της κ.
Κατσέλη, χωρίς να είναι µοµφή για την κ. Κατσέλη. Τότε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ζητούσε ουσιαστικά να µην
έρθει καθόλου, δηλαδή να µην αγγιχθεί η πρώτη κατοικία και υπό
την πίεση της τρόικας και αν θέλετε και της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας και του τότε πρωθυπουργού, έγινε αυτός ο νόµος. Ο
νόµος αυτός δεν έγινε απουσία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Παραλίγο να διαλυθεί η Κοινοβουλευτική Οµάδα. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα ζητούσε να µην έχει όριο ο νόµος, να κατοχυρωθεί η πρώτη κατοικία. Και αυτό το λέω για ιστορικούς λόγους,
γιατί το να ονοµατίζουµε τους νόµους µε τα ονόµατα των υπουργών, είτε είναι καλός ο νόµος είτε είναι κακός ο νόµος, είναι αδικία και για την Κοινοβουλευτική Οµάδα και για τον εκάστοτε
πρωθυπουργό και για το κόµµα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο
παρακαλώ. Αναφέρθηκε προσωπικά ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
ζητάει τον λόγο για ένα λεπτό. Θα ακολουθήσετε αµέσως µετά
εσείς.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για ένα λεπτό µόνο, για
να ευχαριστήσω τον Υπουργό που πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα
και για µένα….

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με
τρυφερότητα αναφέρθηκα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ελπίδα θα δούµε και θα
δει και η χώρα, όταν ο Υπουργός, αντί να παραθέτει στοιχεία που
δείχνουν φοροδιαφυγή, κοιτάξει να την πιάσει λίγο. Τότε θα
έρθει η ελπίδα. Επειδή, όµως, είπε ότι εµέµφθην την Κυβέρνηση
ότι δεν διαπραγµατεύεται θα ήθελα να του πω ότι και εχθές στην
επιτροπή και σήµερα, δεν είπα ότι δεν διαπραγµατεύεστε, είπα
ότι δεν φέρνετε κανένα αποτέλεσµα.
Είπα ότι διαπραγµατεύεστε και καταστρέφετε τη χώρα. Είπα
ότι διαπραγµατεύεστε και το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσής
σας δεν το άντεξε ούτε ο κ. Σακελλαρίδης, ο πρώην εκπρόσωπός
σας και παραιτήθηκε, και αν συνεχίσετε να διαπραγµατεύεστε
έτσι, δεν θα σας µείνει τελικά Κοινοβουλευτική Οµάδα!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για είκοσι δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή
φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να αποδείξουν ότι
έχουν το ταλέντο για να έχουν κάποια οικονοµία µε την αλήθεια,
ο κ. Θεοχάρης είπε επί λέξει «Γιατί δεν µας φέρατε αυτά που
υπήρχαν την προηγούµενη Κυριακή αφού δεν άλλαξαν καθόλου;». Σας εξήγησα µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο τι άλλαξε από
την προηγούµενη Κυριακή. Αυτό είπατε και σε αυτό απάντησα
και νοµίζω ότι επειδή µε τρυφερό τρόπο πάντα σας αντιµετωπίζω
θα µπορέσετε να το αποδεχτείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λοβέρδος και ακολουθεί ο κ. Βρούτσης. Η σειρά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι σύµφωνα µε τη σειρά της δήλωσής τους και όχι µε βάση τη δύναµη
των κοµµάτων. Αυτό λέει ο Κανονισµός, για να το ξεκαθαρίσουµε.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, καλό το χιούµορ,
αρκεί να µην αστειεύεσαι µε αυτό. Πραγµατικά είναι πολύ δύσκολες οι ώρες για την Κυβέρνηση της χώρας. Όλοι µας έχουµε µία
συναίσθηση ευθύνης –το γενικεύω και το λέω για όλους. Διότι
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παραίτηση Σακελλαρίδη αλλάζει
τα πολιτικά δεδοµένα µέσα στα οποία γινόταν αυτή η συζήτηση
που κάναµε από εχθές σήµερα εδώ. Τα αλλάζει και δίνει και µία
απάντηση σε όσους είχαµε αναρωτηθεί πολλές φορές το εξής:
Ο πολιτικός οπορτουνισµός όταν είναι κυβερνητικός τελικά τόσο
εύκολος είναι; Βγάζεις τη µάσκα και µιλάει άλλο πρόσωπο στη
θέση αυτού που µιλούσε πριν από λίγο στη Βουλή ή εκτός Βουλής, λέγοντας απολύτως διαφορετικά πράγµατα; Τόσο εύκολο
είναι;
Δεν αναρωτιόµουν στα µέσα ενηµέρωσης και εδώ, συνάδελφοι, -σας το θυµίζω, αν µου το επιτρέπετε- τι λέτε πολιτικά. Πολιτικά όλοι κάτι λέµε και όλο δίκιο έχουµε, αλλά ποτέ δεν θα το
βρούµε ενδεχοµένως. Έλεγα, τι σκέφτεστε µέσα σας; Πόσο εύκολο σας είναι από το άλφα να µιλάτε για το ωµέγα; Πόσο εύκολο είναι άραγε αυτά για τα οποία έριξες µία κυβέρνηση να τα
κάνεις µε πιο δύσκολο τρόπο για τον λαό; Πόσο εύκολο είναι;
Και σήµερα, δύο µήνες µετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου καµµιά φορά νοµίζουµε ότι οι εκλογές έχουν γίνει χρόνια πριν,
δύο µήνες πριν έχουν γίνει- µε αυτό το σχέδιο νόµου υπάρχει
δίπλα µας –θα ανακοινωθεί φαντάζοµαι και από το Προεδρείο
της Βουλής- ένα µεγάλο πολιτικό θέµα: Ο πρώην υποψήφιος Δήµαρχος Αθηναίων, ο πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που δεν
έφυγε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ανακοινώθηκε ήδη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …µε τον κ. Λαφαζάνη και τους λοιπούς, το µέλος αυτής της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, δεν
το αντέχει. Δηλαδή, αυτήν τη µεταστροφή των εκατό ογδόντα
µοιρών δεν την αντέχουν όλοι, και είναι λογικό. Είναι πολύ λογικό.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι ή αν δεν υπάρχουν, γιατί και από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες ένας Βουλευτής κάτι λέει. Δεν τα
ξέρω αυτά. Πριν εκδηλωθούν για µένα δεν υπάρχουν γεγονότα.
Όµως εκδηλώθηκαν, συνάδελφοι, και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να
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το λάβουµε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν µας και να το λάβετε
πιο πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας εσείς, διότι εσείς σηκώνετε το
βάρος ενός δεύτερου εαυτού. Ο δεύτερος εαυτός σας δεν έχει
καµµία σχέση µε τον πρώτο. Και µάλιστα κάποιοι από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία αγορεύοντας αγορεύουν σε α-ιστορικό
χρόνο, εκτός ιστορίας. Έχουν σχέδιο νόµου που κάνει περικοπές, που επιβάλλει φόρους και µιλάνε εναντίον των φόρων, εναντίον των περικοπών. Μιλάνε σαν να µην υπάρχει η εκδηλωθείσα
νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά σαν να είναι το 2014, το 2013,
σαν να είναι σε προεκλογική περίοδο. Αυτά δεν είναι σοβαρά
πράγµατα.
Στις «Διδαχές» του στους νέους ρήτορες ο Λουκιανός γράφει,
για πολλούς δασκάλους της εποχής, ότι τρία όπλα πρέπει να
έχεις αν έφυγες από την αναζήτηση της αλήθειας: την αναισχυντία πάνω από όλα, το θράσος οπωσδήποτε και την σκληρότητα,
την επιθετικότητα. Αν τα έχεις αυτά, προκόβεις. Και τα ζήσαµε
αυτά, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα εκδηλώνονται.
Το ερώτηµα που τίθεται στους Υπουργούς είναι ένα και µόνο:
αφού είναι τόσο καλό, κύριε Υπουργέ της Οικονοµίας, αυτό το
σχέδιο νόµου για τους πλειστηριασµούς, γιατί έχετε ήδη απώλειες; Έχουν αδυναµία κατανόησης οι Βουλευτές σας ή υπάρχει
πολιτικό πρόβληµα µε εσάς, µε τα περίφηµα «κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη»; Χθες το ειρωνεύονταν στα ραδιόφωνα, λέγοντας «κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη», καθ’ υπερβολήν βέβαια.
Αλλά, αναφέρονταν αυτοί που το κορόιδευαν έτσι στα ρηθέντα
από τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Σταθάκη.
Ο κ. Σταθάκης είπε «προστατεύουµε το 60%». Το 40% τι είναι,
κύριε Σταθάκη, που δεν το προστατεύετε; Είναι µπαταχτσήδες;
Είναι απατεώνες; Έχουν στρατηγική καταδολίευσης των δανειστών τους; Τι έχουν και τι είναι αυτοί, τους οποίους οι στατιστικές τους ανάγουν σε περισσότερους, σε 50%, σε 60% έως και
70%;
Και, όπως ειπώθηκε και από τον εισηγητή µας, τον κ. Κωνσταντινόπουλο, «πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά»,
αυτά λέγονται και χάνονται. Ένα θα µείνει: Πρώτη φορά πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας επί των ηµερών της δικής σας Κυβέρνησης και έχοντας τη νοµοθετική πρωτοβουλία, εσείς και ο κ.
Σταθάκης. Αυτό, όπως και να το πείτε, όπως και να το φέρετε,
σε όποιον επίτροπο και να αναφερθείτε, ό,τι και να κάνετε, είναι
έτσι και δεν αλλάζει!
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αφού τώρα καταλαβαίνετε, γιατί έχετε µπει στα ρούχα των Υπουργών της περασµένης
πενταετίας και βλέπετε ποια είναι τα προβλήµατα, είχαµε δύο
γραµµές πλεύσης. Και πολύ ωραία θύµισε ο κ. Κρεµαστινός τη
συζήτηση για τον ν. 3869/2010, τον οποίο εµείς λέµε «νόµο
ΠΑΣΟΚ».
Η µία γραµµή πλεύσης αφορούσε την πρώτη ενότητα του άρθρου 15, δηλαδή τους φτωχούς ανθρώπους, τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, για τα οποία ίσχυε ο νόµος του 2010. Το δεύτερο µέτωπο, η δεύτερη ενότητα των ρυθµίσεων του άρθρου 15, είναι
τα ενυπόθηκα δάνεια. Είναι δύο τα θέµατα, µη µπερδεύεστε.
Το πρώτο το ρυθµίσαµε µε τον ν. 3869/2010 και δώσαµε µια
αναπνοή στις υπερχρεωµένες οικογένειες. Σωστά λένε κάποιοι
ότι εκεί µπήκαν και ορισµένοι επιτήδειοι, που επωφελούνταν από
τις µακρινές δικασίµους, που έδινε το «στοµωµένο» σύστηµα
απονοµής της δικαιοσύνης. Πάντως, ο έχων το πρόβληµα είχε
και λύση.
Το δεύτερο ήταν οι αναβολές στους πλειστηριασµούς ενυπόθηκων για την πρώτη κατοικία, µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόµου, για τα οποία µε µάχες δίναµε κάθε χρόνο και την
ετήσια αναβολή.
Αυτά ήταν τα δύο µέτωπά µας. Δεν χάσαµε σε κανένα από τα
δύο µέτωπα. Η διαπραγµάτευση που κάναµε και στα δύο µέτωπα
ήταν µέχρι το τέλος επιτυχής. Μην µου λέτε τώρα «τι θα γινόταν
εάν…». Κάθε χρόνο ξεκινούσαµε µε προβλήµατα. Το νιώθετε και
το ζείτε. Θα το νιώσει και η Εθνική Αντιπροσωπεία µε τα µέτρα
που θα φέρετε για τα κενά του προϋπολογισµού σας για το 2015.
Κάθε µέρα που ξηµερώνει για έναν Υπουργό σε µια χώρα σε
κρίση είναι δύσκολη και έχει πολλά απροσδόκητα. Τώρα τα γεύεστε εσείς, µόνοι σας. Έτσι διαλέξατε να περπατήσετε επί πέντε
χρόνια. Και θα το πιείτε το πικρό ποτήρι όλο, µόνοι σας! Γιατί
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έτσι έχετε επιλέξει από το 2010.
Όλα αυτά ήταν γνωστά στη Βουλή. Δεν είναι κανείς συγχωρητέος, µε αδυναµία «διάκρισης». Όχι δηλαδή να πρωτεύσει αλλά
να καταλαβαίνει τις διαφορές. Εσείς δεν τις καταλαβαίνατε.
Σας θυµάµαι, κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, σε αυτό το Βήµα
να µας λέτε µε ποιο τρόπο και ένταση θα σκίζουν οι καθηγητές
των οικονοµικών τα ρούχα τους και τα πτυχία τους για τις οικονοµικές πολιτικές που ασκήθηκαν αυτά τα χρόνια. Λες και εσείς,
ένα χρόνο τώρα στην Κυβέρνηση, έχετε διαφορετική γραµµή
πλεύσης.
Και όλα αυτά τα περί πολιτικών κοινωνικής αναδιανοµής που
λέγατε για την προστασία των πολιτών από την ανθρωπιστική
κρίση, µε τους καταλόγους που έχουµε δώσει στην Εθνική Αντιπροσωπεία, έχουµε αποδείξει ότι ούτε αυτά στέκουν. Κάνατε
πολύ λιγότερα και στο θέµα της κοινωνικής αναδιανοµής -της περιορισµένης- από ό,τι έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, µε
βάση τους αριθµούς και όχι τα λεγόµενα.
Έρχεστε, λοιπόν και τις δύο επιτυχίες των προηγούµενων κυβερνήσεων στα δύο µέτωπα που σας προανέφερα σχετικά µε την
πρώτη κατοικία και τις παίρνετε πίσω. Για όλους; Όχι. Εµείς δεν
έχουµε χάσει τη δυνατότητα διάκρισης. Για το 40% που λέει ο κ.
Σταθάκης, ή για το 70% που δίνουν οι δικές µας αριθµητικές προσεγγίσεις. Για πολλούς ή και για τους περισσότερους. Διαλέξτε
και πάρτε! Πάντως, οι πλειστηριασµοί θα γίνουν, το πρώτον, επί
των ηµερών της Κυβέρνησης Τσίπρα!
Και δεν είναι µόνο αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που συγκροτεί το θέµα της αρχής και τον ακρογωνιαίο λίθο όλης της νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Είναι το µεγαλύτερο και το πιο γνωστό
στον κόσµο, στους πολίτες που µας κοιτούν µε αγωνία. Ό,τι συγκροτεί την αρχή, δηλαδή τη βάση αυτού του σχεδίου νόµου πρέπει να καταψηφιστεί, τουλάχιστον από αυτούς που έχουν µία
συνέπεια στις επιλογές τους και έτσι θα κάνουµε εµείς.
Έχετε βάλει τη χώρα σε µία δίνη ανεύρεσης ανύπαρκτων ισοδυνάµων, που όποιο και να πάρεις, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στη θέση κάποιου άλλου είναι κοινωνικώς οδυνηρό.
Δεν είναι κοινωνικώς οδυνηρό -στο επίπεδό του και στο πλαίσιό
του- το να απευθύνεσαι σε αυτόν ο οποίος σου δίνει κάποιες εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο ως φόρους µέσα από τα
οργανωµένα και όχι λαθραία τυχερά παιχνίδια; Είναι, αν σκεφθείς
το πρακτορείο της γειτονιάς. Είναι, αν σκεφθείς τα δηµόσια οικονοµικά. Δεν είµαι βέβαιος, αλλά τα 450 εκατοµµύρια ευρώ πρέπει να προσεγγίζει το έσοδο του δηµοσίου από τα τυχερά
παιχνίδια, τα οργανωµένα, όχι τα λαθραία.
Δεν είναι πρόβληµα πολιτικό πρώτης γραµµής το θέµα του ειδικού τέλους κατανάλωσης στο κρασί; Διαβάζοντας και τη διάταξη, δεν καταλαβαίνω και πώς θα µπει. Έχει και πάρα πολλά
τεχνικά προβλήµατα, αλλά δεν είναι η ώρα αυτή για τα τεχνικά
προβλήµατα, είναι η ώρα για τα πολιτικά προβλήµατα.
Ποιοι είναι οι κλάδοι της οικονοµίας που µπορεί να ωθήσουν
την ανάπτυξη στην Ελλάδα; Ο πρωτογενής τοµέας είναι ο πρώτος µε τον τουρισµό. Είναι πέντε τοµείς, δεν είναι έξι, επτά, οκτώ.
Μετά αρχίζουν οι εκθέσεις ιδεών και οι διανοητικές εκδροµές.
Ο πρωτογενής τοµέας είναι ο πιο βασικός. Τον έχετε τσακίσει.
Σαν να τον µισείτε, σαν να είστε οι Βουλευτές και η Κυβέρνηση
των πόλεων. Και στο κρασί; Εγώ δεν θα µιλήσω µε συµπάθεια
για συνήθειες του Έλληνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είµαι πιο –έτσι πιστεύω τουλάχιστον, στην κρίση σας- ορθολογικός ως πολιτικός. Όµως, θα µιλήσω για κάτι το οποίο αφορά
εκατοµµύρια ανθρώπους, αφορά την εθνική οικονοµία, αφορά
έναν ζωντανό κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, ο οποίος δεν σας
ζήτησε κίνητρα για να κάνει κέρδη από τα λεφτά του φορολογουµένου, δήθεν για να κινητοποιηθεί επιχειρηµατικά. Είναι κινητοποιηµένος ήδη. Κάνει την πορεία του µε µεγάλη επιτυχία και
αντί να τον τονώσεις, πας και του βάζεις ένα ειδικό τέλος, πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδοµένα –από ό,τι λένε οι εµπειρότεροι
από εµένα, τους πιστεύω- για να αντλήσεις εκείνα τα οποία ως
ανάγκη δηµιουργήθηκαν από την πολιτική σου.
Υπήρχαν, συνάδελφοι, στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων επί
των ηµερών της προηγούµενης Κυβέρνησης, των προηγούµενων

2300

κυβερνήσεων αυτά τα θέµατα; Η δηµοσιονοµική κατηφόρα
έφερε αυτά τα µέτρα και θα φέρει και τα υπόλοιπα, γιατί ο Δεκέµβριος εδώ είναι, όταν θα κληθούµε να καλύψουµε τις τρύπες
του προϋπολογισµού, που µόνο µε µέτρα κλείνουν και καλύπτονται.
Γιατί να συγκροτεί θελκτική αρχή του σχεδίου νόµου το άρθρο
13 και το άρθρο 14; Γιατί; Εσείς δηµιουργήσατε τις ανάγκες να
έρχονται στη Βουλή σήµερα αυτά και θα καλέσετε εµάς να τα
ψηφίσουµε; Τα καταψηφίζουµε και µάλιστα µε τον πιο έντονο
τρόπο!
Μια εµπειρία να σας µεταφέρω, αν σας χρειάζονται οι πολίτες
και τους ακούτε ακόµα. Είχαµε πει ότι ψηφίζουµε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λοβέρδο, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου δώσετε, κύριε Πρόεδρε, ένα
λεπτό ακόµα και για τη δευτερολογία µου. Δεν θα τη χρησιµοποιήσω.
Είχαµε πει ότι οι εκατό δόσεις -για τις οποίες παλέψαµε και
εµείς να έχουµε καλύτερους όρους, αλλά δεν τα καταφέραµεόπως ήρθαν από εσάς, καλές είναι, τις ψηφίζουµε, αλλά δεν τις
ξεψηφίζουµε. Πήγε, ήρθε το θέµα αυτό, είναι πάλι σήµερα ξανά
στο παρόν σχέδιο νόµου.
Μου έλεγε ένας πολίτης που υπάγεται στις διατάξεις και δεν
τα καταφέρνει: «Εµένα ως πολίτη µε χάσατε». Το έλεγε σε εµένα
τώρα. Του έλεγα: «Μα, εµείς δεν δώσαµε τέτοια παρακινδυνευµένη λύση. Η Κυβέρνηση Τσίπρα την έδωσε».
Μου είπε: «Οι πολιτικοί είστε το ίδιο. Ως πολίτη εµένα µε χάσατε». Εγώ που µπαίνω στη ρύθµιση, τώρα βγαίνω και από την
παλιά από την οποία είχα βγει για να µπω σε αυτήν.
Δεν ξέρω τι λέει ο χαµογελαστός Αναπληρωτής Υπουργός, ο
κ. Αλεξιάδης, αλλά αυτή η φράση εµένα µου έµεινε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές. Αυτή η Αίθουσα ψήφισε την παρακινδυνευµένη λύση αυτών των εκατό δόσεων και αυτή η Κυβέρνηση την
παίρνει πίσω. Απορώ το βράδυ στην ονοµαστική ψηφοφορία πώς
θα φερθούν και επ’ αυτού οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας.
Τέλος, το πιο σκληρό µέτρο που είχα πάρει ως Υπουργός
Υγείας ήταν το claw back. Θα το βρείτε στο άρθρο 16.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ολοκληρώνω.
Το clawback ήταν µια µέθοδος να συγκεντρώνουµε χρήµατα
όταν οι πολιτικές στην ανάπτυξή τους, συνάδελφοι, ήταν αβέβαιες. Ποια είναι η λογική της «δαγκάνας» αυτής; «Εγώ αυτά σου
δίνω να χαλάσεις για την υγεία. Ένα ευρώ παραπάνω στο παίρνω
αυτοµάτως». Αυτό δηµιουργούσε τροµερή αναστάτωση στον
χώρο. Την καταλάβαινα. Μας βοήθησε, όµως, ως µέτρο να φτάσουµε στα επιθυµητά επίπεδα κατανάλωσης φαρµακευτικής δαπάνης εκτός νοσοκοµείων, που είχε παροξυνθεί επί των ηµερών
της κυβέρνησης Καραµανλή, από 2,4 δισεκατοµµύρια είχε φτάσει στα 5,6 δισεκατοµµύρια. Η µέση τιµή στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, σε χώρες µε τον δικό µας πληθυσµό ήταν εκεί που τα
παρέδωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2004, δηλαδή 2,1 δισεκατοµµύρια, 2,2 δισεκατοµµύρια, 2,4 δισεκατοµµύρια. Βοήθησε
ένα µέτρο σκληρό.
Δεν διανοηθήκαµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να το εφαρµόσουµε αυτό στα νοσοκοµεία, τα οποία εδέχοντο ήδη τότε στις
δικές µου µέρες –δεν ξέρω τι γίνεται σήµερα- 30% παραπάνω
ασθενείς, που έφευγαν από την ιδιωτική υγεία διότι δεν είχαν
λεφτά. Στα νοσοκοµεία –και εκεί, βεβαίως, γίνονταν τα «πάρτι»
του αιώνα- συγκρατήθηκε η φαρµακευτική δαπάνη. Δεν εφαρµόσαµε όµως τέτοια µέτρα. Ήταν ευθύνη του κάθε διοικητή να δικαιολογεί τη φαρµακευτική του δαπάνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Πάρτε αυτό το µέτρο τώρα σε πολύ χαµηλές τιµές όπως ορίζει
το άρθρο 16. Σε έναν χώρο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που
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βρίσκει οποιοσδήποτε προστασία, σε αυτό το διευρυµένο σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας που έχει η Ελλάδα –προς τιµήν της- βάζετε µε τρόπο ισοµερή και αδιακρίτως ένα µέτρο που
έχει στο σπρέκτρουµ του το ίδιο ένα δηµόσιο νοσοκοµείο που
θεραπεύει τους καρκινοπαθείς µε ένα άλλο που δεν θεραπεύει
αυτήν τη βαρεία ασθένεια.
Πώς θα γίνουν οι εσωτερικές κατανοµές; Είναι τεχνικό πρόβληµα. Πώς για τρία χρόνια από τώρα δεσµεύει σε τόσο χαµηλά
επίπεδα τη φαρµακευτική δαπάνη, τη στιγµή που τα νοσοκοµεία
µας τα επισκέπτονται περισσότεροι; Πώς θα το καταφέρεις αυτό;
Ποιος δάσκαλος του νεοφιλελευθερισµού ηγείται του Υπουργείου Υγείας; Εγώ έλεγα ότι ο κ. Ξανθός –και το ξαναλέω- είναι
ένας πολύ µετριοπαθής άνθρωπος. Αυτό το µέτρο -και µάλιστα
διαβάζουµε, µπορεί να κάνω λάθος επιφυλάσσοµαι το λέω όµωςγιατί δεν το έθεσε η πλευρά της διαπραγµάτευσης που κάνατε
απέναντι; Αυτή είναι εφεύρεση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λεφτά ζητάτε. Λεφτά ζητάτε,
αλλά µε έναν τρόπο που δεν έχει προηγούµενο. Και δεν µπορούµε και τη διάταξη αυτήν να την ψηφίσουµε. Εν κατακλείδι,
δεν θα ψηφίσουµε τίποτα από αυτά που έχετε φέρει σήµερα εδώ.
Και επί της αρχής και επί των άρθρων είµαστε απέναντι. Και είσαστε, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε –το λέω και το ξαναλέω
και θα το πούνε και όλοι οι Βουλευτές µας-, η Κυβέρνηση των
πρώτων πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας! Να σας χαίρονται
αυτοί που σας ανέδειξαν! Να ξέρετε, όµως, ότι πολλοί ήδη το ξανασκέπτονται και θα το ξανασκεφτούν πολλές φορές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Λοβέρδο.
Απευθύνω παράκληση οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να σέβονται και αυτοί τον χρόνο, διότι αφαιρείται ο χρόνος από τους
Βουλευτές.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω στον νέο Κανονισµό της
Βουλής να περιοριστεί ο χρόνος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είπαµε εµείς να
γίνει κατεπειγόντως αυτή η διαδικασία. Να ήταν κανονική η διαδικασία να µιλούσαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που παίρνω τον λόγο ως προς αυτό. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να κρατήσουµε το χρονοδιάγραµµα, διότι
στις 19.00’ θα τελειώσει η διαδικασία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Νοµίζω ότι είχατε πει στις 19.30’.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Στις 19.00’,
19.15’ –θα το δούµε αυτό- για να αρχίσει η ψηφοφορία.
Επίσης, δεν είναι σωστό οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι –το
γνωρίζουν όλοι, θυµάστε τα προηγούµενα χρόνια- να µιλάνε αµέσως µετά τους εισηγητές και τον Υπουργό και να γίνεται αυτός
ο κύκλος, χωρίς καθόλου να µιλούν ενδιάµεσα Βουλευτές, πόσο
µάλλον όταν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µιλούν δεκαεπτά
λεπτά. Αν έλθουν και οι Πρόεδροι ή οι Αρχηγοί των κοµµάτων,
δεν ξέρω καν και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι προφανές
ότι δεν θα µιλήσει ουδείς.
Αυτό δεν συµβαίνει γιατί συζητείται το νοµοσχέδιο ως κατεπείγον. Το δεκάωρο αρκεί. Το έχετε ανακοινώσει από το πρωί και
έχουν τεθεί οι χρόνοι. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να τηρηθούν
οι χρόνοι. Έχετε κάθε δικαίωµα να πείτε ότι οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι θα µπορούσαν να µιλήσουν µετά από έξι, παραδείγµατος χάριν, Βουλευτές. Το ξέρετε καλύτερα από µένα και το
έχετε κάνει µε άψογο τρόπο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Κάνετε λάθος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Απλώς θέλω
να το πω προς το Σώµα. Δεν κάνω υπόδειξη στο Προεδρείο. Τα
λέω τώρα για να µην τα λέµε το απόγευµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνει λάθος.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Επίσης,
υπάρχουν τέσσερις Υπουργοί που θα µιλήσουν, το δε κατεπείγον
αποφασίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, από την επιτροπή.
Ο Κανονισµός λέει ότι η Κυβέρνηση προτείνει, η Διάσκεψη των
Προέδρων το συζητάει και προτείνει και η επιτροπή αποφασίζει.
Πέρασαν όλα αυτά τα στάδια, έχει προχωρήσει από το πρωί η
διαδικασία και δεν είναι δυνατόν στο όνοµα της επίκλησης συνεχώς «έχω να πω και αυτό και το άλλο και δευτερολογία και τριτολογία κ.λπ.» να φτάσουµε το απόγευµα σε ένα αδιέξοδο, που
όλη η υπόλοιπη Αίθουσα θα ωρύεται -και σωστά- ότι δεν είναι δυνατόν έστω είκοσι, τριάντα Βουλευτές να µην µιλήσουν. Με
αυτήν την έννοια κάνω την υπόδειξη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσβάλλοµαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Γιατί προσβάλλεσθε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσβάλλοµαι. Γιατί
τα λέει αυτά;
Σας ζητώ το λόγο να δικαιολογήσω το προσωπικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είστε ο πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που πήρε τον λόγο. Αν όλοι
µιλήσουν δεκαεπτά λεπτά, τότε τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε δίκιο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσβάλλοµαι πραγµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Πρόεδρε,
έχετε δίκιο στο ότι πράγµατι οι Βουλευτές διαµαρτύρονται διότι
δεν µπορούν να µιλήσουν. Γι’ αυτό προτείνω στο νέο Κανονισµό
να περιοριστεί ο χρόνος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το δεύτερο είναι
ότι ο κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι δεν θα ξαναζητήσει τον λόγο για
δευτερολογία, οπότε αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό, τουλάχιστον
από το Προεδρείο και τον κ. Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η παράκλησή µου
είναι να σεβαστείτε και τη δική µου επίκληση και του Προέδρου
της Βουλής, δηλαδή ότι πρέπει να σεβαστούµε τους Βουλευτές.
Άρα θα µιλήσει τώρα ο κ. Βρούτσης, µετά θα παρεµβληθούν
τέσσερις Βουλευτές και εν συνεχεία θα µιλήσει ο επόµενος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω θέµα προσωπικό,
πραγµατικό.
Θέλω τον λόγο, σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, κύριε Λοβέρδο, εξηγείστε το προσωπικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είδαµε µε πάρα πολύ µεγάλη γενναιοδωρία όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες και η Πλειοψηφία το
θέµα αυτής της διαδικασίας. Η Κυβέρνηση ήθελε να γίνει κατεπειγόντως, η πλειοψηφία είναι δεδοµένη, το πέρασε. Όµως, είπαµε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η συζήτηση. Έτσι δεχθήκαµε και τους φορείς χθες. Ο Κανονισµός δεν το επιτρέπει
αυτό, αλλά το κάναµε εµείς, εκτιµώντας τα δικά µας εσωτερικά
θέµατα, τα interna corporis όπως λέµε.
Σήµερα έχουµε το απόλυτο δικαίωµα -παρ’ ότι ο Κανονισµός
µιλάει για δέκα ώρες- να πάµε τη διαδικασία στις έντεκα και στις
δώδεκα ώρες. Δικό µας θέµα είναι, µπορούµε να το κάνουµε. Δεν
µπορούµε όµως, εν όψει αυτών των διαδικασιών, να στερούµε
από τα κόµµατα να κάνουν τις γενικές τους τοποθετήσεις.
Σας ζήτησα πράγµατι και τη δευτερολογία µου, γιατί έπρεπε
το κόµµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το είπα αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …το οποίο έχω την τιµή να εκπροσωπώ εδώ, να εκφραστεί πολιτικά.
Είναι δικαίωµά µας αυτό. Δεν µπορεί να διαµαρτύρονται οι
Βουλευτές εναντίον µας. Να διαµαρτυρηθούν εναντίον της Κυβέρνησης που φέρνει κατεπειγόντως όλα τα σχέδια νόµου της.
Υπό την έννοια αυτή, µε προσβάλλει η υπόδειξη του κυρίου
Προέδρου της Βουλής. Δεν έχω κανένα λόγο και καµµία διάθεση
να καταστρατηγώ τις διαδικασίες, αλλά δεν θα µας φιµώσετε κιόλας!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
δεν νοµίζω ότι ο Πρόεδρος έκανε µοµφή εναντίον σας. Αυτό είναι
το πρώτο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το προσωπικό δεν ακούσαµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό είναι το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το δεύτερο είναι
ότι πράγµατι οι Βουλευτές –και το ξέρετε- στρέφονται και κατά
του Προεδρείου, όταν δεν εφαρµόζει τον Κανονισµό όσον αφορά
τον χρόνο. Το γνωρίζετε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας προτείνουµε να µείνουµε µέχρι
τις δώδεκα τη νύχτα για να µιλήσουν όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Άλλο αυτό. Αυτό
είναι θέµα που πρέπει να το αποφασίσει η Ολοµέλεια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μας λέτε τώρα για τις δέκα ώρες;
Έχουν κάνει τον Κανονισµό «σαΐτα» και µας λένε τώρα για τις
δέκα ώρες. Να τις κάνουν δώδεκα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Τώρα θα σας
πω, κύριε Λοβέρδο. Μισό λεπτό.
Όταν λείπετε, παρακαλώ πολύ, να ενηµερώνεστε από τα Πρακτικά, όπως το κάνετε, τι έχει γίνει από την αρχή της διαδικασίας
στις 9.30’. Δεν υπάρχει επίκληση του δεκαώρου του Κανονισµού.
Ίσως δεν το έχετε αντιληφθεί. Παρακαλώ να ενηµερώνεστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το είπατε εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είπα «στο
πλαίσιο του δεκαώρου». Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ.
Υπάρχει επίκληση πολιτικής ανάγκης και συµφωνήθηκε για τις
19.00’ και τις 20.00’ και δεν µπορούµε να πάµε στις 23.00’ και
00.00’. Δεν έχει σχέση µε ανάγκες κοµµάτων, αλλά µε το ότι θα
πρέπει να έχει τελειώσει η ψηφοφορία µέχρι εκείνη την ώρα. Κι
εχθές στην επιτροπή σάς το είχαν πει οι Υπουργοί.
Δεν είναι θέµα του δεκαώρου και τυπολατρίας. Προς Θεού!
Μέχρι τις 00.00’ να καθόµασταν. Αν ήταν πραγµατικά στη διάθεσή µας να το κάνουµε, µπορούµε να το κάνουµε και µέχρι τις
00.00’. Δεν µπορούµε και δεν θέλουµε. Αντιληφθείτε το. Περί
αυτού πρόκειται. Να µην αντιδικήσουµε για κάτι το οποίο δεν το
γνωρίζετε. Αλίµονο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν αντιδικούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βρούτση, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαδέχοµαι στο Βήµα τον οµιλούντα πριν από λίγο
Υπουργό κ. Τσακαλώτο και επικαλούµαι την οµιλία του, σήµερα
στην Ολοµέλεια, δεύτερη ηµέρα της συζήτησης για το κρίσιµο
αυτό νοµοσχέδιο, στη βάση του ότι από προχθές µε τα δηµοσιεύµατα τα οποία διέρρευσε η Κυβέρνηση στον Τύπο, µε τις δηλώσεις των Υπουργών Οικονοµικών χθες από Βήµατος Βουλής
και σήµερα του κ. Τσακαλώτου προσπαθούν ουσιαστικά να κάνουν το µαύρο άσπρο.
Προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι το ξεδόντιασµα
που έκαναν στον νόµο Κατσέλη και το νόµο Χατζηδάκη ουσιαστικά θα έχει καλύτερα αποτελέσµατα για την προστασία των
πολιτών, γι’ αυτούς που πραγµατικά έχουν πρόβληµα, γι’ αυτούς
που η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ουσιαστικά προστάτευσε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λες τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κι επειδή εµείς ως Νέα Δηµοκρατία και καλό θα είναι να παίρνετε κάποια κοινοβουλευτικά ήθη και
συµπεριφορά από εµάς, στη λειτουργία µας και στον τρόπο που
πολιτευόµαστε- κληρονοµήσαµε τον νόµο Κατσέλη, τον σεβαστήκαµε –τον νόµο του ΠΑΣΟΚ- και πάνω σε αυτό κτίσαµε έναν
δικό µας νόµο, διπλό δίκτυ προστασίας, τον νόµο Χατζηδάκη.
Και θυµάστε πολύ καλά, κύριε Σταθάκη, όταν φέρναµε αυτούς
εδώ τους νόµους στη Βουλή όχι µόνο τους καταψηφίζατε, όχι
µόνο τους καταγγέλλατε, ήσασταν απέξω –όχι εσείς προσωπικά,
είστε ένας µετριοπαθής άνθρωπος- µε αρχηγό τον Πρωθυπουργό, κάτω από τις ιαχές «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
Και είχατε καλέσει όλον τον ελληνικό λαό να ρίξει αυτήν την
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ανάλγητη κυβέρνηση.
Και σήµερα έρχεστε εσείς εδώ υποτίθεται µε ένα αποτέλεσµα
µιας καλής διαπραγµάτευσης και ακυρώνετε τα πάντα, αφήνετε
απροστάτευτους εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας που
έχουν πρόβληµα µε την πρώτη κατοικία κι έρχεστε να κάνετε το
µαύρο άσπρο.
Κι εδώ έρχοµαι πολύ απλά να καταθέσω ότι κι αν ακόµη υπήρχαν κάποια ψήγµατα αξιοπιστίας όχι στην κοινωνία, γιατί ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει και καταλαβαίνει και τηρεί στάση αναµονής και σας έδωσε δεύτερη φορά ψήφο εµπιστοσύνης και τον
Ιανουάριο και τον Σεπτέµβριο και πίστεψε το «πρώτη φορά αριστερά», όλο αυτό το όνειρο το οποίο του καλλιεργήσατε και
καθώς παρακολουθεί αµήχανα έχει καταλάβει, πιστεύω, ποια
είναι η αλήθεια – αλλά αυτά τα λίγα ψήγµατα αξιοπιστίας που
προσπαθείτε πλέον να ενσπείρετε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
σας, για να στηρίξει το παρόν νοµοσχέδιο- χθες είχατε το πρώτο
δείγµα. Από τους εκατόν σαράντα πέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
µόνο τρεις το υπερασπίστηκαν. Και από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα των ΑΝΕΛ του κ. Καµµένου, ο οποίος έκανε και παράσταση στον Πειραιά για να υπερασπίσει τους πλειστηριασµούς
µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του, µόνο ένας. Αυτή είναι η εικόνα σας.
Κι έρχεται σήµερα να µπει και το κερασάκι στην τούρτα. Δεν
είναι τόσο αθώα ούτε πολιτικά ουδέτερη η παραίτηση του κ. Σακελλαρίδη. Ο κ. Σακελλαρίδης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και πρώην Υπουργός. Γιατί
παραιτήθηκε άραγε; Πολύ απλά γιατί τον στοιχειώνει κι έρχεται
σε σύγκρουση µε τον ίδιο του τον εαυτό, µε τα ψέµατα, µε τον
λαϊκισµό που ενσπείρατε όλο το προηγούµενο διάστηµα και
τώρα µπορείτε συνειδησιακά ή στην πραγµατική κοινωνία να το
αντιµετωπίσετε.
Είδατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Και ειδικά γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο, το οποίο είναι τόσο κοινωνικά ευαίσθητο, µα τόσο
κοινωνικά ευαίσθητο, έχει τόσες σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, διότι από τη Δευτέρα αρχίζει πλέον το θέµα των οµαδικών
πλειστηριασµών µε το «πρώτη φορά αριστερά», παραιτείται ο κ.
Σακελλαρίδης. Είναι ένα σοβαρό πολιτικό θέµα, το οποίο δεν
είναι ούτε πολιτικά ουδέτερο ούτε πολιτικά ανεύθυνο. Είναι το
αποτέλεσµα της πολιτικής σας το οποίο φαίνεται ότι θα έχει και
ουρά.
Από εµάς, ως Νέα Δηµοκρατία, µε τη σοβαρότητα και το κοινοβουλευτικό ήθος το οποίο έχουµε, βλέπετε µια διαφορετική
πολιτική συµπεριφορά. Καθόµαστε, συζητάµε µαζί σας, προσπαθούµε να συµπληρώσουµε τις διατάξεις του νόµου, να τις βελτιώσουµε, να τις κάνουµε καλύτερες. Όµως, δεν µας ακούτε.
Γκρεµίσατε ό,τι κληρονοµήσατε. Πήγατε να δηµιουργήσετε από
την αρχή κάτι καινούργιο, το οποίο ουσιαστικά έφερε µηδενικά
αποτελέσµατα και γυρίσατε το κοντέρ πίσω. Γκρεµίσατε τις θυσίες του ελληνικού λαού και σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε
ένα αδιέξοδο και πάτε να ξανακτίσετε.
Για να δούµε, κύριε Σταθάκη, το θέµα των εκατό δόσεων, παραδείγµατος χάριν, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνησή σας: Σας θυµίζω ότι ήταν το γεγονός το οποίο δεν
υπήρχε πάνελ τηλεοπτικό ή δηµόσια ραδιοφωνική συχνότητα
που να µην το είχατε βάλει ως πυλώνα της πολιτικής σας υπεράσπισης των κοινωνικών αναγκών και των κοινωνικά ευαίσθητων
κατηγοριών. Αυτό είχατε προβάλει. Με τέτοια κερδίσατε τις εκλογές, όπως και µε τους πλειστηριασµούς.
Θυµίζω, κύριε Σταθάκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -γιατί
στην πολιτική πρέπει να υπάρχει συνέχεια, να κρατάµε τα καλά,
να κτίζουµε επάνω σε αυτά και να τα διευρύνουµε- από αυτό το
Βήµα της Βουλής, πως όταν έγινα Υπουργός εγώ, κληρονόµησα
από την προηγούµενη κυβέρνηση συγκεκριµένα πράγµατα. Παραδέχθηκα ποια ήταν καλά, εντόπισα τις αδυναµίες και έκτισα
επάνω σε αυτά.
Τις εκατό δόσεις τις φέραµε τον Σεπτέµβριο ως Νέα Δηµοκρατία. Και τις φέραµε µονοµερώς. Είχαν ένα πάρα πολύ καλό κοινωνικό πλαίσιο ένταξης όσων είχαν αδυναµία πληρωµής των
ληξιπροθέσµων. Άρχισαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες να εντάσσονται στις εκατό δόσεις. Η τρόικα τότε ήρθε και συµφώνησε σε
δεύτερο χρόνο µαζί µας µε επιτόκιο 4%, µε ξεκαθαρισµένο το
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πλαίσιο, χωρίς να βάλουµε τους µεγαλοοφειλέτες µέσα, από το
ένα εκατοµµύριο και πάνω.
Θυµάµαι τότε, ξαφνικά, λίγες ηµέρες µετά, την κ. Βαλαβάνη,
δικό σας στέλεχος και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να οργανώνουν αυτήν την απαράδεκτη πολιτική λογική, αντεθνική λογική,
το κίνηµα «Δεν Πληρώνω». Και καθώς έρχονταν οι εκλογές και
πίστευαν όλοι ότι θα είστε κυβέρνηση, σταµάτησαν όλοι να πληρώνουν κάτω από το πρόσχηµα ότι εσείς θα φέρετε κάτι καλύτερο και τη σεισάχθεια, ότι θα χαρίσετε όλα τα δάνεια.
Φέρατε εδώ τις εκατό δόσεις, τις καινούργιες. Τις ψηφίσαµε.
Σας επιστήσαµε την προσοχή ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί γι’ αυτό που κάνετε σήµερα και να µην το αλλάξετε. Και
από τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συγκεκριµένος νόµος
έχει αλλάξει επτά φορές. Σήµερα, παραδείγµατος χάριν, στα
ασφαλιστικά ταµεία από 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που είχαν ενταχθεί, έχουν απενταχθεί, πριν εφαρµοσθούν οι καινούργιες διατάξεις, οι επαχθείς, 1,8 δισεκατοµµύρια, πάνω από το 50%.
Και επειδή άκουσα και τον κ. Αλεξιάδη να επικαλείται δικούς
µας νόµους σε σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε
και τη συγκεκριµένη διάταξη, σας λέω πολύ απλά ότι είχαµε καταφέρει -και είναι στον συγκεκριµένο νόµο, τον δικό µας νόµοότι δύο φορές µπορούσε κάποιος να χάσει τη ρύθµιση µέσα στον
ίδιο χρόνο και να µη βγει από τη ρύθµιση, να µην πληρώσει δηλαδή και να ενταχθεί. Και να τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας
και της διαπραγµάτευσής σας! Ακυρώνετε και αυτό!
Πώς να το ψηφίσουµε, κύριε Σταθάκη; Πώς να συµβιβαστούµε
µε κάτι το οποίο πήρατε καλό και το καταστρέψατε; Σας είχαµε
προειδοποιήσει: Προσέξτε! Όµως επιλέξατε αρχικά το ότι, «εµείς
δεν βλέπουµε την τρόικα, δεν την συναντούµε ποτέ και πουθενά», ξεκινήσατε µε τα meetings στις Βρυξέλλες, καταλήξατε
να έρθει η τρόικα πάλι στο Υπουργείο και εσείς να κάνετε τις περίφηµες συναντήσεις του Χίλτον ή της «λευκής πετσέτας». Αυτή
είναι η συµφωνία σας.
Ουσιαστικά, µε αυτά που βλέπουµε και µε κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν τα σηµαντικά ζητήµατα της οικονοµίας, της
κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής πολιτικής, σας λέω
πολύ απλά ότι, παρά τις καλές σας προθέσεις -κανείς δεν θέλει
να αµφισβητήσει ότι έχετε καλές προθέσεις, κανείς δεν θέλει να
το αµφισβητήσει αυτό- τα αποτελέσµατα που φέρνετε -γιατί τα
πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος- είναι όχι µηδενικά, αλλά
γυρίσατε τα πάντα προς τα πίσω.
Θα έλεγα να µας εξηγήσει κάποιος ποιος είναι ο λόγος και η
αιτία που φέρατε σε δεύτερο νοµοσχέδιο, µε κατεπείγουσα διαδικασία, το ζήτηµα της φορολόγησης των οινοπαραγωγών, του
αµπελώνα της πατρίδας µας. Είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρώπη που ερχόµαστε να επιβάλουµε φόρο σε κάτι το οποίο εµείς
παράγουµε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό αν υπάρχει
άλλη τέτοια χώρα. Να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός ότι δεν
υπάρχει καµµία χώρα στην Ευρώπη η οποία να βάζει Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης όταν παράγει η ίδια κρασί. Είµαστε οι µοναδικοί.
Αποτελούµε ευρωπαϊκή πρωτοτυπία!
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Λέτε ότι θα εισπράξετε 110 εκατοµµύρια
ευρώ. Το ξέρετε ότι υπάρχουν δεκάδες τεχνικά ζητήµατα λόγω
των οποίων είναι αδύναµη η περισυλλογή αυτών των φόρων;
Αυτό λειτουργεί συνδυαστικά µε το ότι ουσιαστικά ρίχνετε µία
µαχαιριά στον πρωτογενή τοµέα της χώρας, σε ένα ευαίσθητο
κοµµάτι, σε έναν συγκεκριµένο κλάδο για τον οποίο είµαστε όλοι
υπερήφανοι. Είµαστε υπερήφανοι για το καλό κρασί µας. Μάλιστα, δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τις διαµαρτυρίες όλων των Ελλήνων
οινοπαραγωγών, οι οποίοι σήµερα διαµαρτύρονται. Μας έχουν
γεµίσει –και δικαιολογηµένα- µε e-mail αγανάκτησης προκειµένου να το πάρετε πίσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας λέµε, λοιπόν, ότι εµείς αυτό δεν το δεχόµαστε. Όπως τα
καταφέραµε και µε την µπύρα και το πήρατε πίσω –ουσιαστικά,
βέβαια, δεν το πήρατε πίσω, αλλά το χάσατε στην ψηφοφορίαέτσι κι εδώ θα αναµετρηθούµε µέσα στη Βουλή, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Καταθέτουµε αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία
για το συγκεκριµένο ζήτηµα, όπως και για τους πλειστηριασµούς. Κι εδώ θα φανεί ποιος πραγµατικά θέλει τον πρωτογενή
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τοµέα και ποιος δεν τον θέλει.
Σήµερα το βράδυ θα αναµετρηθούµε! Πρέπει να µας ακούσουν –και θα µας ακούσουν, γιατί έχει ενδιαφέρον- οι δεκάδες
χιλιάδες εργαζόµενοι στη συγκεκριµένη καλλιέργεια, οι εκατοντάδες επιχειρήσεις που ασχολούνται στην Ελλάδα µε αυτό το αντικείµενο, της παραγωγής κρασιού. Μας παρακολουθούν
σήµερα. Και να δούµε το βράδυ, καθώς θα διεξάγεται η ονοµαστική ψηφοφορία, ποιοι πραγµατικά θα είναι υπέρ ή κατά. Γιατί
το να ανεβαίνουν εδώ στο Βήµα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να
βγαίνουν και το πρωί στην τηλεόραση και να λένε, «εµείς υποδείξαµε στην Κυβέρνησή µας να βάλει φόρο στο ουίσκι», αυτό
δεν λέει τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µετριώνται τα πράγµατα στην πολιτική και όχι µε το να βγαίνετε
στην τηλεόραση να λέτε τις προθέσεις σας. Εδώ, επί του πραγµατικού. Αυτό υποδηλώνει και η παραίτηση του κ. Σακελλαρίδη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Θα ήθελα να έχω τη µισή ανοχή
που δείξατε στον κ. Λοβέρδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
µην το πείτε ξανά αυτό. Ο κ. Λοβέρδος είπε ότι δεν θα µιλήσει
ξανά. Παραιτήθηκε της δευτερολογίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω ως εξής: Ήρθε εχθές µία τροπολογία από τον κ. Αλεξιάδη για τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτή πέρασε στα ψιλά, γιατί ουσιαστικά µέσα από την ανάλυση του Λογιστηρίου φαίνεται ότι
αυξάνεται κατά 3 εκατοµµύρια ευρώ µόνο το ύψος των τελών ως
έσοδα του κράτους. Όµως, υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα
που είναι θέµα συµβολισµού και συνέπειας του κράτους. Θα σας
διαβάσω δύο νούµερα, επειδή είστε και ένα κόµµα της Αριστεράς µε την ονοµαζόµενη κατ’ επίφαση περιβαλλοντική ευαισθησία.
Και αυτό το λέω, γιατί σήµερα καταρρίπτεται, κύριε Σταθάκη,
η περιβαλλοντική ευαισθησία της Αριστεράς. Εµείς φταίµε που
δεν αναδείξαµε ποτέ αυτά τα οποία έχουµε πιστέψει και κάνει
πράξη.
Σας λέω, λοιπόν ότι το 2013 τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας ήταν 1.183.000.000 ευρώ. Τον πιάσαµε τον στόχο. Το 2014
ήταν λιγότερα, δηλαδή 1.119.000.000 ευρώ. Τον πιάσαµε τον
στόχο. Για το 2015, ο στόχος ήταν 1.088.000.000 ευρώ στον προϋπολογισµό που σας παραδώσαµε. Ξέρετε γιατί µειωνόταν το
ποσό; Επειδή είχαµε επενδύσει ακριβώς σε αυτήν την περιβαλλοντική στρατηγική, ώστε ο κόσµος να αγοράζει τα αντιρρυπογόνα αυτοκίνητα µειωµένου διοξειδίου του άνθρακα, έτσι ώστε
να προσφέρουµε στο περιβάλλον. Και σήµερα, εσείς έρχεστε και
φορολογείτε αυτήν την αντιρρυπαντική τεχνολογία στα αυτοκίνητα και ουσιαστικά γκρεµίζετε αυτό το αντιρρυπαντικό περιβάλλον, το πλαίσιο και το δίχτυ που είχαµε κτίσει εµείς τα προηγούµενα χρόνια.
Είναι λάθος. Δεν θα το ψηφίσουµε. Δεν είναι τα 13 εκατοµµύρια ευρώ που εισπράττετε περισσότερο, αλλά η αλλαγή στη συνέπεια και στην κεντρική στρατηγική υπέρ του περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Βρούτση.
Ο κ. Αντωνίου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα από τα
πιο κρίσιµα νοµοσχέδια στην πορεία της χώρας µας για την
εφαρµογή των προαπαιτούµενων της συµφωνίας µε τους δανειστές.
Στόχος µας µέχρι το τέλος του 2015 είναι να έχουµε ολοκληρώσει τις απαιτούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να αποδεσµευθούν τα απαραίτητα ποσά που θα χρειαστούν, να δοθεί
µέρος από αυτά στην πραγµατική οικονοµία για τη σταδιακή
αποπληρωµή των υποχρεώσεων του δηµοσίου προς τους ιδιώ-
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τες και τους φορείς.
Από το 2016 ξεκινάµε τη µεγάλη συζήτηση για την αποµείωση
του χρέους, αυτού που εσείς λέγατε, κύριοι συνάδελφοι –εννοώ
τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας- ότι
είναι βιώσιµο.
Αυτός είναι ο οδικός χάρτης που η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ θα υπηρετήσει µε συνέπεια, παρά τις δυσκολίες. Περιθώρια για πισωγυρίσµατα και άλλες αποτυχίες δεν υπάρχουν
για τη χώρα µας.
Το παρόν νοµοσχέδιο περιέχει ρυθµίσεις για τα κόκκινα δάνεια
στην κατεύθυνση της προστασίας της συντριπτικά µεγάλης πλειοψηφίας των φτωχών και των µεσαίων νοικοκυριών. Για πρώτη
φορά στην όλη διαδικασία γίνεται αναφορά για την τρέχουσα δηλαδή την αγοραία- αξία του ακινήτου και όχι την αντικειµενική.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις της Αντιπολίτευσης, δηµιουργεί ένα πλέγµα προστασίας
των αδύνατων, αυτών που έχουν χάσει τις δουλειές τους κατά
την περίοδο της κρίσης, αυτών που έχουν µειωθεί τα εισοδήµατά
τους, των ανέργων και γενικά των φτωχών και µεσαίων νοικοκυριών.
Τα εισοδηµατικά όρια των 36.000 ευρώ ετησίως που βάζει ο
νόµος, που είναι και το πλαφόν προστασίας, καλύπτει πάνω από
το 85% των νοικοκυριών, καθώς, σύµφωνα µε τα φορολογικά
στοιχεία, µόνο το 15% των νοικοκυριών δηλώνει εισόδηµα πάνω
από το ποσό αυτό.
Μια άλλη καινοτοµία της υπό ψήφιση ρύθµισης είναι ότι στα
δικαστήρια επίλυσης διακανονισµού θα έρχεται το σύνολο των
χρεών του δανειολήπτη και έτσι θα καθορίζεται η εύλογη δόση
που µπορεί να καλύψει.
Είναι παραπλανητικό να λέγεται στην Αίθουσα αυτή ότι ο
νόµος Κατσέλη κάλυπτε το σύνολο σχεδόν των δανειοληπτών και
ότι υπήρχε πλήρης και καθολική προστασία. Από το σύνολο των
τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων που είναι σήµερα τα κόκκινα δάνεια για την πρώτη κατοικία, µόνο τα εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες
έχουν προσφύγει στον νόµο Κατσέλη. Αυτοί παραµένουν στη
ρύθµιση. Οι υπόλοιποι µπαίνουν στις νέες ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος του νοµοσχεδίου είναι
να προστατευθούν οι οικονοµικά αδύνατοι αυτής της χώρας. Και
αυτό γίνεται. Είναι, όµως, επίσης σηµαντικό αυτοί που µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν εισοδήµατα και δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να εντοπιστούν και να υποχρεωθούν να πληρώσουν. Έτσι θα αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθηµα των πολιτών.
Επίσης, πρέπει να υπάρξουν –δεν είναι εδώ και ο Υπουργός
Οικονοµικών- κάποιες ρυθµίσεις -παραδείγµατος χάριν, µείωση
επιτοκίων κ.λπ.- για όσους εξυπηρετούσαν κανονικά τα δάνειά
τους και τις υποχρεώσεις τους υφιστάµενοι αιµατηρές οικονοµίες όλο αυτό το διάστηµα της κρίσης, για να αισθανθούν και
αυτοί µια µορφή δικαίωσης και υλικής επιβράβευσης.
Τελειώνοντας, θέλω να υπενθυµίσω εδώ στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ ποια ήταν τα σχέδια των θεσµών για
την τύχη των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Αυτό
το ανέφερε και ο Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος. Φάνηκε από την
απάντηση που έδωσε ο αρµόδιος Επίτροπος κ. Κατάινεν στην
ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δηµήτρη Παπαδηµούλη πέρυσι την άνοιξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ
κι εγώ, κύριε Αντωνίου, ιδιαιτέρως για τον σεβασµό του χρόνου.
Ο κ. Καλαφάτης έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συνεχώς, µε περισσή αυταρέσκεια, µιλά για υπερήφανη
διαπραγµάτευση και καταλήγει στο τέλος σε επώδυνο συµβιβασµό.
Είναι προτιµότερο για µας να κάνετε µια επώδυνη διαπραγµάτευση, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, και να φέρνετε ένα
υπερήφανο αποτέλεσµα.
Είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να σκεφτεί κανείς κάποια
άλλη κυβέρνηση που µε τόσο κυνικό και ανάλγητο τρόπο, τόσο
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ανενδοίαστα και απροκάλυπτα, τόσο ραγδαία, αλλά και βίαια να
προχωρά στη µετάλλαξη στην οποία έχετε προχωρήσει εσείς.
Είναι τροµακτικός, σοκαριστικός θα έλεγα, ο τρόπος, η ευκολία µε την οποία φέρνετε νοµοσχέδια και ασκείτε πολιτικές σε
εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που λέγατε λίγους
µήνες, ακόµα και λίγες εβδοµάδες πριν.
Ό,τι αποτελούσε σηµαία για σας, εσείς οι ίδιοι το τσαλαπατάτε. Ακυρώνετε νόµους δικούς σας επανερχόµενοι σε δικές µας
ρυθµίσεις, όπως εσείς οµολογείτε, για τις διατάξεις για τις εκατό
δόσεις, κάτι που κάνετε και σήµερα στο σηµερινό νοµοσχέδιο
που συζητάµε.
Επιβάλλετε φόρους στον πρωτογενή τοµέα, λες και το κάνετε
επίτηδες, κύριοι της Κυβέρνησης, λες και το έχετε βάλει στόχο
να πλήττετε οτιδήποτε παραγωγικό, δυναµικό και εξωστρεφές,
όπως επιχειρείτε να κάνετε σήµερα µε το κρασί, πλήττοντας οινοπαραγωγούς, αµπελουργούς και εργαζόµενους. Επιβαρύνετε
εκείνους που ακούνε στην περιβαλλοντική τους και αντιρυπαντική τους συνείδηση, εσείς µε την υποτιθέµενη οικολογική αριστερή Κυβέρνηση. Και αυτό το κάνετε πάλι σήµερα µε την τροπολογία για την αύξηση των τελών κυκλοφορίας. Διαλύετε ό,τι
είχε κτιστεί και διακινδυνεύετε πολλά περισσότερα και σηµαντικότερα για τους Έλληνες πολίτες από εκείνα που υποτίθεται ότι
θέλετε να διασφαλίσετε. Είστε η Κυβέρνηση των ασύµµετρων
απωλειών.
Και έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ζήτηµα των
κόκκινων δανείων. Τι έγινε η προστασία που υποσχεθήκατε στις
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες; Υφαρπάξατε την ψήφο του ελληνικού λαού, υποσχόµενοι µεταξύ άλλων σεισάχθεια για τα χρέη.
Έτσι, παρασύρατε πολλούς συµπολίτες µας που επλήγησαν από
την κρίση να µην προχωρήσουν σε ρύθµιση των οφειλών τους.
Ακόµα χειρότερα, δηµιουργήσατε, καλλιεργήσατε και συντηρήσατε µε κάθε τρόπο κουλτούρα µη πληρωµών, αφού η προοπτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε την εύλογη
πεποίθηση πως το µεγαλύτερο µέρος των οφειλών θα διαγραφεί.
Πολεµήσατε µε κάθε µέσο το ολοκληρωµένο πλαίσιο προστασίας που νοµοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε
τους ν. 4222/2013 και 4307/2014, τους οποίους φυσικά καταψηφίσατε, όπως είχατε κάνει και στο παρελθόν µε το ν. 3869/2010.
Μας κατηγορούσατε τότε για παράδοση στους δανειστές και
αποδεικνύετε σήµερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πραγµατικός αιχµάλωτος των δανειστών. Τι έχετε, λοιπόν, να πείτε τώρα στον ελληνικό λαό, όταν η προστασία που του παρέχετε δεν πλησιάζει
καν τα επίπεδα προστασίας που είχε διασφαλίσει το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο;
Ο ν. 4224/2013 παρείχε προστασία της κύριας κατοικίας από
τους πλειστηριασµούς στην περίπτωση που η αντικειµενική της
αξία δεν υπερέβαινε τις 200.000 ευρώ, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του οφειλέτη ήταν µικρότερο ή ίσο των
35.000 ευρώ και η συνολική του κινητή και ακίνητη περιουσία να
µην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.
Ο νόµος αυτός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρείχε προστασία στο 90% περίπου των οφειλετών. Παράλληλα, ο νόµος
προέβλεπε τη δηµιουργία του κυβερνητικού συµβουλίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδοµένα µηχανισµού επίλυσης του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού
χρέους φυσικών, νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Μεταξύ άλλων, ο φορέας αυτός ήταν υπεύθυνος για τον καθορισµό των εννοιών του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και των
«εύλογων δαπανών διαβίωσης», παρέχοντας έτσι για πρώτη
φορά ένα πολύτιµο εργαλείο για τον διαχωρισµό των οφειλετών
που έχουν αντικειµενική αδυναµία να αποπληρώσουν τα χρέη
τους και αυτών που αποτελούν απλώς κακοπληρωτές καλυπτόµενοι πίσω από τους οικονοµικά αδύναµους οφειλέτες.
Μέσω του ίδιου νόµου θεσµοθετήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, στον οποίο προβλεπόταν να ενσωµατωθούν τα
προαναφερθέντα κριτήρια µε στόχο την εφαρµογή του αποκαλούµενου «ιρλανδικού µοντέλου».
Ο ν. 4307/2014 έδωσε τη δυνατότητα διεύρυνσης του υφιστάµενου πλαισίου και στα επιχειρηµατικά δάνεια, καθώς επετράπη
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σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, που ως τις 31-12-2013 είχαν
κύκλο εργασιών µέχρι 2.500.000 ευρώ, να ρυθµίσουν τις οφειλές
τους. Μάλιστα, στις ρυθµίσεις του παραπάνω νόµου υπήχθησαν
και τα δάνεια που µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου πρόσφεραν προστασία.
Η ένταξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του νόµου, τους έδινε τη δυνατότητα να διαγράψουν έως
και το 50% της οφειλής τους, παρέχοντας έτσι οξυγόνο σε βιώσιµες επιχειρήσεις που είχαν πληγεί από την κρίση, ώστε να διατηρούν θέσεις εργασίας.
Και τον νόµο αυτόν τον πολεµήσατε, καλλιεργώντας προεκλογικά τις προσδοκίες µιας γενναιότερης ρύθµισης, οι οποίες,
όµως, έµειναν προσδοκίες.
Όσο, όµως, και να πολεµήσατε το µόνο ολοκληρωµένο πλαίσιο
προστασίας των ευάλωτων συµπολιτών µας, που θεσπίστηκε από
την κυβέρνησή µας κατά τη διετία 2012-2014 -στην οποία είχα
την τιµή να µετέχω- αναγκαστήκατε να αναγνωρίσετε de facto
την ορθότητα των ρυθµίσεων.
Έτσι, στις προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης
στις ρυθµίσεις του ν.4336/2015, περιλαµβάνεται η επίδειξη συµπεριφοράς συνεργάσιµου δανειολήπτη, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Δεοντολογίας. Ναι, κύριοι συνάδελφοι, τον Κώδικα Δεοντολογίας
που επικρίνατε µε σφοδρότητα και απορρίπτατε µετά βδελυγµίας.
Εσείς, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, που κατηγορούσατε
εµάς ότι ανοίγαµε την κερκόπορτα των πλειστηριασµών, αναφερόµενοι στο µοναδικό νοµοθετικό πλαίσιο που παρείχε τον µέγιστο βαθµό προστασίας και για τα ευρωπαϊκά ακόµα δεδοµένα,
έρχεστε σήµερα και αίρετε την προστασία, ξεχνώντας και το
πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, και τη σεισάχθεια, και τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης των προβληµατικών δανείων, εξαπατώντας ουσιαστικά χωρίς ντροπή τον ελληνικό λαό.
Εσείς δεν θριαµβολογούσατε µετά την υπογραφή της συµφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου ότι κλείσατε το θέµα των προβληµατικών δανείων µε τη σύσταση του φορέα;
Κύριοι της Κυβέρνησης, καλλιεργήσατε ανέφικτες προσδοκίες
µε µοναδικό στόχο την εξουσία. Καλείστε, λοιπόν, τώρα να οµολογήσετε στον ελληνικό λαό την παταγώδη αποτυχία σας να υλοποιήσετε µία από τις βασικότερες, αν όχι τη βασικότερη,
εξαγγελία της Κυβέρνησής σας. Ο ελληνικός λαός µε την ψήφιση
του παρόντος νόµου θα γνωρίζει πλέον ότι δεν άνοιξε απλώς η
κερκόπορτα, αλλά άνοιξε διάπλατα η πόρτα των πλειστηριασµών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«1974: Η αποκατάσταση της Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Μετά τον λόγο θα λάβει
ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και θα ακολουθήσει ο κ. Καρράς, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Καταβάλαµε τεράστια προσπάθεια προηγουµένως για να καταλάβουµε τι ακριβώς ήθελε να πει ο
Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε σε αυτό εδώ το Βήµα για να δικαιολογηθεί για τα εγκληµατικά, καταστροφικά, αντιλαϊκά µέτρα
τα οποία ψηφίζει σήµερα η Κυβέρνησή του. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός δεν οµιλεί την ελληνική γλώσσα, δεν ξέρει ούτε να
διαβάζει την ελληνική γλώσσα. Δεν καταφέραµε να κατανοήσουµε πολλά απ’ αυτά που είπε.
Είπε, όµως, και µία µεγάλη αλήθεια, την οποία οφείλουµε να
επαναλάβουµε και την οποία την γνωρίζει άριστα και ο ελληνικός
λαός. Είπε, λοιπόν, ο αγγλοµαθής κ. Τσακαλώτος στους νεοδηµοκράτες Βουλευτές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτά τα οποία είχε συµφωνήσει η Νέα Δηµοκρατία και δεν µπορούσε να τα περάσει.
Αυτή είναι µία µεγάλη αλήθεια.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε διατεταγµένη υπηρεσία. Ο Τσίπρας έχει
αναλάβει ως εργολαβία να περάσει µε αυτήν την εκτρωµατική
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσα αντεθνικά και αντιλαϊκά µέτρα
δεν µπορούσε να περάσει ο Σαµαράς µε τον Βενιζέλο. Γι’ αυτό
και επελέγη ο Τσίπρας ως το αγαπηµένο παιδί της Μέρκελ και
της διεθνούς τοκογλυφίας. Και σήµερα εφαρµόζει µία εγκληµατική πολιτική, η οποία έχει ως τελικό στόχο τη διάλυση της ελληνικής οικονοµίας, την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και την
εκποίηση της εθνικής περιουσίας της Ελλάδας!
Εξαπατήσατε τους πολίτες, λέγοντας ωραία συνθήµατα. «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Τώρα, όµως, όλα τα σπίτια πάνε
στα χέρια των ξένων τοκογλύφων και των τραπεζιτών. Λέγατε,
«Go back Μέρκελ, go back Σόιµπλε». Λέγατε, «Όχι στον ΕΝΦΙΑλτη», ωραία λογοπαίγνια για να κοροϊδεύετε τους αδαείς. Λέγατε, επίσης, ότι µε ένα άρθρο και έναν νόµο θα καταργούσατε
τα µνηµόνια.
Και σήµερα, την κρίσιµη ώρα, όταν εξαπατήσατε τους πολίτες
και αναλάβατε την εξουσία, αποδειχθήκατε οι µεγαλύτεροι ψεύτες. Επιβάλατε το πιο αντεθνικό, προδοτικό µνηµόνιο, επιβάλλατε τους πιο αιµατηρούς φόρους στους φτωχούς Έλληνες.
Δεν πιστεύει κανείς τα ψέµατά σας, ότι θα καταδιώξετε το µεγάλο κεφάλαιο και τις βίλες µε τις πισίνες. Τις βίλες µε τις πισίνες
εσείς τις κατέχετε: ο Τσακαλώτος, ο Σταθάκης, όλοι οι Υπουργοί
του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν επενδύσει σε ξένα funds, οι οποίοι
έχουν εκατοµµύρια στο εξωτερικό, τα οποία ενίοτε ξεχνούν και
να τα δηλώσουν.
Εσείς που λέγατε «Go back Merkel», πηγαίνετε τώρα γονυπετείς στη Μέρκελ και της χαρίζετε την πρώτη κατοικία των Ελλήνων. Και βέβαια, το σχέδιό σας είναι αυτά τα σπίτια των Ελλήνων,
τα οποία θα κλαπούν, να αποδοθούν στη συνέχεια σε λαθροµετανάστες. Διότι ο στόχος των ξένων κέντρων εξουσίας, τα οποία
δυστυχώς διοικούν τη χώρα µας και την έχουν µετατρέψει σε ένα
άθλιο προτεκτοράτο, είναι οι Έλληνες να γίνουµε µειοψηφία
µέσα στην Ελλάδα. Αυτό το σχέδιο δεν πρόκειται να περάσει όσο
η Χρυσή Αυγή παραµένει κραταιή, παραµένει µοναδική Αντιπολίτευση στην Ελλάδα.
Αυτήν τη στιγµή καίγεται η Ευρώπη από την ισλαµική τροµοκρατία. Καίγεται από τροµοκράτες, οι οποίοι µπήκαν στην Ευρώπη περνώντας τα ελληνικά σύνορα. Και µήνες φωνάζουµε
µέσα στη Βουλή γι’ αυτό το έγκληµα που συντελείται –όχι µε την
ανοχή– και το προωθεί η Κυβέρνηση αυτό το έγκληµα. Είναι συνένοχη η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ σε αυτό το έγκληµα που
συµβαίνει σε βάρος της Ελλάδας, αλλά και σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Η πολιτική των ανοικτών συνόρων, στην οποία επιµένετε, είναι καταστροφή για τη χώρα µας. Είναι καταστροφή και
απαιτούµε να σταµατήσει.
Παρεµπιπτόντως να πω ότι ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής
ενοχλήθηκε προηγουµένως, επειδή ένας Βουλευτής του Λαϊκού
Συνδέσµου αποκάλεσε «βρώµα» την Τουρκία, το πιο ανθελληνικό, εγκληµατικό κράτος του κόσµου. Δεν ενοχλήθηκε ο κύριος
Πρόεδρος της Βουλής, όταν τον ίδιο ακριβώς χαρακτηρισµό είχε
χρησιµοποιήσει ο κ. Μπαλάφας. Έναν συνάδελφό σας, κύριε
Πρόεδρε, τον κ. Κωνσταντινόπουλο, τον είχε αποκαλέσει «βρώµα» σε µια επιτροπή. Τότε δεν σας ενόχλησε καθόλου να αποκαλείται «βρώµα» ένας Βουλευτής. Τώρα, όµως, δείχνετε µια τουρκοφιλία τροµερή. Δεν το περιµέναµε. Τέτοια τουρκολαγνεία,
κύριε Πρόεδρε της Βουλής;
Τη στιγµή, βεβαίως, που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, δυστυχώς, πάει και φωτογραφίζεται, χαριεντιζόµενος, µε Τούρκους
παράγοντες κάτω από έναν τεράστιο πίνακα του σφαγέα του Ελληνισµού Κεµάλ Ατατούρκ, δεν έχουµε να πούµε τίποτα άλλο,
πέρα από το ότι επιµένουµε στο χαρακτηρισµό «βρώµα» όχι µόνο
για την Τουρκία, αλλά και για την Κυβέρνησή σας, η οποία είναι
η πιο ανθελληνική συγκυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών, η
οποία κάνει όλη τη βρώµικη δουλειά της εθνοπροδοσίας που δεν
µπορούσαν να κάνουν τα προηγούµενα µνηµονιακά ανδρείκελα,
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία.
Και µιλάµε συγκεκριµένα, εδώ, µε το παρόν νοµοσχέδιο, πώς
ισοπεδώνετε ό,τι έχει αποµείνει όρθιο στην αγροτική µας παραγωγή, πώς θέλετε να δηµιουργήσετε καµένη γη στην Ελλάδα,
χτυπώντας τοµείς, όπως είναι η αµπελουργία, όπως είναι η πα-
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ραγωγή οίνου. Είναι τοµείς ακµάζοντες και τους καταστρέφετε.
Καταστρέφετε ό,τι έχει µείνει όρθιο.
Και ξέρετε πολύ καλά ότι µε το να επιβάλετε όλους αυτούς
τους νέους φόρους το µόνο που θα καταφέρετε δεν είναι να εισπράξετε χρήµατα. Πάρτε για παράδειγµα το πετρέλαιο. Τι έγινε
µε το πετρέλαιο; Όταν αυξήθηκαν κατακόρυφα οι φόροι, µηδέν
τα έσοδα στα δηµόσια ταµεία.
Με τη φορολογία αυτή, µε την πολιτική αυτήν την καταστροφική, µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγείται στην καταστροφή ο πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα. Κι έτσι, ευνοούνται οι ξένοι ανταγωνιστές. Τυχαίνει να είµαι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Οινολόγος και να έχω µελετήσει επισταµένως όλα τα ζητήµατα που αφορούν τον τοµέα αυτό της παραγωγής οίνου και της αµπελουργίας. Η µόνη «επιτυχία» που θα
έχετε µε όλα αυτά τα µέτρα είναι να αυξήσουν τα έσοδά τους οι
ανταγωνιστές µας, τα κράτη της Μεσογείου ως επί το πλείστον,
που παράγουν και αυτά κρασί και να κλείσουν εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις.
Αυτή, λοιπόν, είναι η Αριστερά: Είναι υποτακτικοί ξένων. Και
δείξατε το αριστερό σας προσωπείο, βεβαίως, το τι σηµαίνει Αριστερά µε τα ΜΑΤ και µε τα χηµικά, µε τα οποία χτυπήσατε χθες
τους Έλληνες αγρότες.
Υπηρετείτε ένα σχέδιο καταστροφής της Ελλάδος. Ξεπουλήσατε προσφάτως τα αεροδρόµια, τα οποία είναι επιχειρήσεις ανθηρές, επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο. Και όταν ένα σπίτι
κλείνει, δεν ξεπουλάει µια επιχείρηση που φέρνει λεφτά στο ταµείο του. Δεν µπορείτε να ξεπουλάτε επιχειρήσεις, οι οποίες φέρνουν έσοδα στα δηµόσια ταµεία.
Γι’ αυτό και λέµε ότι έχετε στόχο να καταστρέψετε τη χώρα.
Διότι η πολιτική σας εκεί µας οδηγεί. Αποκλειστικά εκεί. Μόνο
φόροι, µηδενισµός παραγωγής, κλοπή πρώτης κατοικίας. Η τελευταία πράξη του δράµατος θα είναι η εκποίηση της ενέργειας,
η εκποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος.
Ευτυχώς –κλείνω µε αυτό- η εκτρωµατική συγκυβέρνησή σας
είναι κυριολεκτικά υπό διάλυση. Ένας-ένας παίρνουν τον δρόµο
της φυγής Βουλευτές και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ.
Βλέπουµε σήµερα την περίπτωση Σακελλαρίδη, ο οποίος θα
έπρεπε βεβαίως να συµπεριφερθεί πιο τίµια, να καθίσει εδώ και
να καταψηφίσει αυτά τα εθνοπροδοτικά µέτρα. Να µην φύγει, να
πει «όχι» στην κλοπή της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Βλέπουµε και την περίπτωση του κ. Νικολόπουλου, του κ. Παναγούλη.
Ήδη, ελάχιστο χρόνο µετά τις εκλογές, η Κυβέρνησή σας είναι
υπό κατάρρευση, υπό διάλυση. Έχετε βεβαίως έτοιµα µαξιλαράκια µνηµονιακά, «µποµπολοκίνητα» όργανα, όργανα νταβατζήδων, που µπήκαν στη Βουλή µε την προώθηση που είχαν από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης που ελέγχουν οι «νταβατζήδες», αλλά
και αυτά τα µαξιλαράκια πολύ σύντοµα είναι δεδοµένο ότι θα
καούν και η Κυβέρνησή σας θα πέσει υπό την πίεση της λαϊκής
οργής και µε τη Χρυσή Αυγή στην πρωτοπορία αυτού του εθνικού αγώνα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι πλέον πασιφανές ότι η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου εφαρµόζει πολιτική συκοφάντησης της Αριστεράς. Πώς αλλιώς µπορεί
να χαρακτηριστεί µια πολιτική που επικαλείται την Αριστερά και
τις αρχές της και πράττει επιζήµια για τη χώρα, κόντρα στις παραδοσιακές αρχές της ίδιας της Αριστεράς. Επικαλείται µάχες
ενάντια στην οικονοµική ολιγαρχία, ενώ υπερφορολογεί τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Επικαλείται την παραγωγική ανασυγκρότηση και επιβαρύνει ό,τι δηµιουργικό και παραγωγικό
υπάρχει στον τόπο µας, διαλύει τον αγροτικό τοµέα. Επικαλείται
κοινωνική ευαισθησία και επιδεικνύει αναλγησία για τους αδύναµους και τα άτοµα µε αναπηρία.
Ακόµα ηχούν στα αφτιά µας οι δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Πώς µπορεί να χαρακτηρισθεί επιλογή να διαφυλαχθεί πάση θυσία ο αυτοσκοπός της
διαχείρισης της εξουσίας; Πώς αλλιώς µπορεί να εξηγηθεί ότι

2306

λέγατε συνειδητά ψέµατα επί πέντε χρόνια; Ότι λέγατε συνειδητά ψέµατα προεκλογικά τον Γενάρη µε το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης. Ότι συνειδητά εγκλωβίσατε τον ελληνικό λαό απαιτώντας το «όχι» στα µέτρα των 8 δισεκατοµµυρίων και στη συνέχεια
προτείνατε «ναι» σε µέτρα 14 δισεκατοµµυρίων. Πώς µπορεί να
χαρακτηρισθεί το γεγονός ότι λέγατε συνειδητά ψέµατα τον Σεπτέµβρη για δήθεν παράλληλο πρόγραµµα;
Για να µην αδικώ, υπάρχει µια συνέπεια λόγων προεκλογικών
και µετεκλογικών πράξεων. Προεκλογικά, τον Σεπτέµβρη ο κ.
Καµµένος διαφήµιζε ότι θα µάθει το παιδί µε το σπασµένο αριστερό χέρι να γράφει καλά µε το δεξί. Πράγµατι τα κατάφερε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, τα εγκληµατικά σας λάθη, οι άστοχες και ανερµάτιστες πολιτικές σας οδήγησαν τη χώρα ξανά σε ύφεση και την κοινωνία σε αβεβαιότητα.
Παραλάβατε πλεονάσµατα και δηµιουργήσατε ελλείµµατα. Φορτώσατε την κοινωνία µε 14 δισεκατοµµύρια αχρείαστα µέτρα,
που επιβαρύνουν κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση, κάθε πολίτη.
Κανένας φόρος, καµµιά επιβάρυνση για τον µεγάλο πλούτο.
Εκτός αν η Κυβέρνηση θεωρεί ολιγαρχία του πλούτου, τους διακόσιες χιλιάδες αµπελουργούς, τις επτακόσιες οινοποιητικές µονάδες και τους είκοσι χιλιάδες εργαζόµενους στον αµπελοοινικό
τοµέα.
Σας εξοµολογούµαι ότι µε το άκουσµα της κυβερνητικής επιλογής για τη φορολόγηση του οίνου, αναζήτησα τους «αµπελοφιλόσοφους» που το πρότειναν. Είµαι σίγουρος, δεν υπάρχει
άλλη εξήγηση, το αποφάσισαν πίνοντας ουίσκι. Είναι δυνατόν να
διορθώσετε το λάθος του ΦΠΑ στην εκπαίδευση µε νέο λάθος;
Επιβάλλετε ειδικό φόρο, που µαζί µε τον ΦΠΑ φτάνει το κόστος
παραγωγής; Είσαστε καλά, κύριοι Υπουργοί; Πού είναι ο σήµερα
εκτελών χρέη Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που µε τα παχιά
λόγια, τις προηγούµενες µέρες µίλαγε για στήριξη του αγροτικού τοµέα και των αγροτών;
Σας καταθέτω το έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχειρήσεων Οίνου, µε ηµεροµηνία 18 Νοεµβρίου, προς τους Βουλευτές, και κατ’ επέκταση στην ελληνική
Κυβέρνηση, ενός Ισπανού Γενικού Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που µιλάει για τη διάλυση αµπελοοινικού τοµέα στην
Ελλάδα και ζητάει την απόσυρση αυτών των διατάξεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ήταν µια ανάγκη που προέκυψε από την καταστροφική
απόφαση του δηµοψηφίσµατος. Χάθηκε, όµως, η δυνατότητα για
µια επιθετική ανακεφαλαιοποίηση, που θα καθιστούσε τις τράπεζες ικανές να διασφαλίσουν ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Η διάταξη που εισηγείστε για το ΤΧΣ, τροποποιώντας τα
ισχύοντα για πολλοστή φορά, οδηγεί στον απόλυτο έλεγχο του
τραπεζικού συστήµατος από τους δανειστές. Βεβαίως, στη σηµερινή συγκυρία, κάποιοι αναρωτιούνται ποιο είναι προτιµότερο:
να διορίζει η τρόικα µε τα κριτήριά της ή η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ µε τις σκοπιµότητές της;
Εµείς είµαστε ξεκάθαροι. Είµαστε αντίθετοι στον αφελληνισµό
των διοικήσεων των τραπεζών, που θα οδηγήσει µε µαθηµατική
ακρίβεια στον αφελληνισµό των ελληνικών επιχειρήσεων και της
οικονοµίας και βέβαια στη µεταφορά της διαχείρισης των κόκκινων δανείων στα χέρια των ξένων.
Η συµφωνία για τους µαζικούς πλειστηριασµούς είναι κόλαφος για την Κυβέρνηση. Οι κόκκινες γραµµές της διαπραγµάτευσης έγιναν ροζ κορδέλες. Τριακόσιες χιλιάδες οικογένειες µένουν, όχι απλά χωρίς προστασία για πρώτη κατοικία, αλλά χωρίς
δικαίωµα, χωρίς δυνατότητα να κριθούν από το δικαστήριο εάν
έχουν τις προϋποθέσεις να κρατήσουν την κατοικία τους.
Ζητούµε την παράταση του δικαιώµατος ένταξης στον ν. 3869
για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, τουλάχιστον µέχρι τέλος του
έτους. Ζητούµε την υιοθέτηση της ρύθµισης που προτείνει η
ΕΣΑΜΕΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, των οικογενειών που έχουν άτοµα µε αναπηρία –και καταθέτω το έγγραφο
της ΕΣΑΜΕΑ- και βεβαίως τη θέσπιση ρύθµισης πρόσθετης προ-
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στασίας για τις πολυµελείς οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η κυβερνητική πλειοψηφία, που θα ψηφίσει σήµερα για τους
µαζικούς πλειστηριασµούς, θα κληθεί να απολογηθεί για το ξεσπίτωµα πολλών χιλιάδων οικογενειών, αλλά και για τη µείωση
της αξίας όλων των ιδιοκτησιών είτε έχουν αποκτηθεί µε δάνεια
που εξυπηρετούνται, είτε έχουν αποπληρωθεί.
Για τα ανείσπρακτα ενοίκια έρχεστε µε µια ρύθµιση να διορθώσετε ένα προηγούµενο λάθος µε ένα νέο λάθος. Επιβάλλετε
στους ιδιοκτήτες να προσφύγουν πρώτα στο δικαστήριο και µετά
να µπορούν να εκχωρήσουν στη ΔΟΥ, µε τεράστιο και οικονοµικό
και γραφειοκρατικό κόστος.
Για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων έχουµε για πολλοστή φορά
τροποποίηση επί τα χείρω. Κύριε Αλεξιάδη, υποσχεθήκατε πολλές φορές ότι θα φέρετε κατάλογο των διακοσίων πενήντα περίπου ωφεληµένων εκατοµµυριούχων από την ΠΝΠ. Κάθε φορά
προβάλλετε και µια διαφορετική δικαιολογία. Ποιος δεν σας επιτρέπει να φέρετε τον κατάλογο των ωφεληµένων εκατοµµυριούχων στη Βουλή;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εσάς ποιος σας εµπόδισε να φέρετε… (δεν ακούστηκε).
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι σας εµποδίζει; Τι σας προβληµατίζει; Πείτε µας και εµείς θα πάρουµε πίσω το αίτηµα για την
κατάθεση των στοιχείων στη Βουλή.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εσείς τη λίστα Λαγκάρντ πότε θα τη φέρετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Πλειοψηφίας, συνέλθετε. Προφανώς η δήλωση του κ. Σακελλαρίδη που συνοδεύει την παραίτησή του ενισχύει όλους τους
προβληµατισµούς που σας εξέθεσα προηγουµένως. Σταµατήστε, έστω και τώρα, να ζηµιώνετε τη χώρα, την οικονοµία και να
καταστρέφετε τις δηµιουργικές και παραγωγικές δυνάµεις, την
ίδια την κοινωνία και τους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπράβο, κύριε Κεγκέρογλου, µου κερδίσατε και ένα λεπτό.
Τον λόγο έχει τώρα, όπως έχω εκφωνήσει, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, κ. Καρράς και αµέσως
µετά είναι η κ. Μανωλάκου –σας το λέω για να είστε στην Αίθουσα- ο κ. Μπαργιώτας…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχε πει το Προεδρείο ότι θα µιλούσα στις 13.00’ για να εισηγηθώ τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, τότε να µιλήσει ο κ. Καρράς, που τον έχω εκφωνήσει, και µετά τον κ. Καρρά
θα σας δώσω τον λόγο. Και θα ακολουθήσει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κι εµένα µε έχετε εκφωνήσει,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκ του Κανονισµού
ξέρετε ότι προηγείται…
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, θα µου επιτρέψετε να κάνω
τρεις συντοµότατες παρατηρήσεις ως προς τον τρόπο συζητήσεως του νοµοσχεδίου ως κατεπείγοντος.
Πράγµατι, χθες η επιτροπή αποφάσισε να συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αλλά κατά πλειοψηφία. Όλα τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και ο εκπρόσωπός µας στη
Διάσκεψη των Προέδρων ο κ. Γεωργιάδης καταψήφισαν να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία.
Γιατί το λέµε αυτό, κύριε Πρόεδρε; Έχει αξία. Έρχονται νοµοσχέδια ως κατεπείγοντα στη Βουλή, δεσµεύουν τη Βουλή, µας
στερούν πολλές φορές το δικαίωµα να τα επεξεργαστούµε από
πλευράς χρόνου, να συνεισφέρουµε στη νοµοθετική βελτίωση
και µέσα εκεί τι συναντάµε; Να είναι µία ή δύο οι κατεπείγουσες
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ρυθµίσεις και όλες οι άλλες διατάξεις να είναι διαχείρισης και
συνήθως είναι διατάξεις που επαναφέρονται.
Έχουµε ένα κλασικό παράδειγµα στο παρόν νοµοσχέδιο, που
συζητάµε σήµερα. Το άρθρο 2 αντικαθιστά –λέει- το άρθρο 26
του νόµου περί φορολογικής διαδικασίας. Μα, το αντικαθιστάτε,
κύριε Αλεξιάδη, τρίτη φορά µέσα σε δύο µήνες που είµαστε στη
Βουλή. Το θυµάµαι. Το αντικαταστήσατε µέσα στο πρώτο νοµοσχέδιο των κατεπειγόντων, το αντικαταστήσατε –επιχειρήσατε
να το αντικαταστήσετε- µε µια άκοµψη, άτεχνη νοµοτεχνική βελτίωση και έρχεστε τώρα και επαναλαµβάνετε ουσιαστικά, µε ελάχιστες λεκτικές διαφορές, τις ίδιες ρυθµίσεις για την επιλογή
υποθέσεων προς έλεγχο.
Σηµαίνει κάτι; Συµβαίνει κάτι; Μήπως παραγράφονται οι υποθέσεις και θέλουµε να δώσουµε ασυλία πια σε όλη αυτή την
έκταση της φοροδιαφυγής; Γιατί δεν µπορώ να κατανοήσω την
ποσοστικοποίηση, στην οποία αναφέρεστε συνεχώς. Το επαναλαµβάνετε. Θα γίνεται επιλογή χωρίς ανακοινώσιµα κριτήρια.
Το ίδιο βέβαια πρέπει να καταλογίσω και στη Νέα Δηµοκρατία,
η οποία εισήγαγε τον νόµο περί φορολογικής διαδικασίας και
αυτή έφερε την έννοια των µη ανακοινώσιµων κριτηρίων. Γιατί
να µην είναι ανακοινώσιµα; Γιατί να µην τα ξέρουµε, τουλάχιστον
µέσα στη Βουλή, ποια είναι τα κριτήρια αυτά, για να µπορούµε
και εµείς να ελέγξουµε αν πράγµατι οι φοροφυγάδες, εκείνοι που
οφείλουν στο κράτος, ελέγχονται ή επιλεκτικά, δειγµατοληπτικά
παίρνουµε κάποιους και λέµε «κάναµε πολύ καλά τη δουλειά µας
και τους άλλους τους παραγράφουµε και έτσι όλα πάνε καλά και
όλα είναι αρεστά και όλοι πρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι»; Ο
κ. Αλεξιάδης οφείλει µια σαφή απάντηση σε αυτό το σηµείο.
Ένα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, θέµα που θέλω να θέσω και µε
αφορά προσωπικά ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ένωσης
Κεντρώων είναι το εξής: Έχω διαπιστώσει –και θα µου το επιτρέψει και ο σεβαστός κύριος Πρόεδρος- ότι στα µικρότερα κόµµατα έχουµε µια αναντιστοιχία. Τι εννοώ; Έχουµε µια µικρή Κοινοβουλευτική Οµάδα και έτσι δεν µπορούµε να συνεισφέρουµε
όσο µπορούµε.
Αν περιοριστεί, λοιπόν, το δικαίωµα των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, τότε πλέον θα µειωθεί η φωνή µας. Δεν νοµίζουµε
ότι είναι οι προθέσεις αυτές, για τον λόγο ότι τα µεγαλύτερα κόµµατα έχουν µεγαλύτερο αριθµό Βουλευτών, έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν, να αναφέρονται, να έχουν συνεχώς οµιλητές
και εµείς να αποτελούµε σηµεία µέσα στην όλη συζήτηση.
Νοµίζω ότι πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να το δείτε αυτό το σηµείο,
διότι είναι στοιχείο δηµοκρατίας πλέον. Δεν θέλω να επεκταθώ
σε αυτήν την οµιλία εδώ. Σε αυτό πιστεύω στην Επιτροπή του
Κανονισµού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα επεκταθείτε στη
Διάσκεψη των Προέδρων. Μπορείτε να το βάλετε εκεί, για να µη
χάνετε χρόνο. Εντάξει; Γι’ αυτό το λέω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Το ανέφερα, επειδή ήταν και ευκαιρία, που είναι ο κ.
Βούτσης εδώ.
Τρίτο θέµα. Μίλησα ήδη για το ποιες είναι οι τάχα κατεπείγουσες διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Έδωσα το παράδειγµα του άρθρου 2. Συνεχίζω. Έρχοµαι, λοιπόν, και βλέπω τι;
Βλέπω µια διάταξη, η οποία δεν µου δίνει απάντηση. Με ανησυχεί
όµως. Ποια είναι αυτή η διάταξη; Είναι ότι αφ’ ενός µεν καταργούνται οι ρυθµίσεις µε το άρθρο 11 αρχικό σηµείο, 10 ήδη µετά
την αναρίθµηση, οι ρυθµίσεις του ΤΕΚΕ, του Ταµείου Εγγύησης
Καταθέσεων και εµφανίζεται µια άλλη διάταξη ως παράγραφος
30, η οποία λέει ότι αντικαθιστά το άρθρο 16 και µιλάει για δάνεια
εξυγίανσης. Δηλαδή, θα παίρνουµε από το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων τις αποταµιεύσεις του Έλληνα, του λαού και θα τα δίνουµε για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος;
Πού µπορεί να φτάσει αυτή η χοάνη; Πού µπορεί να φτάσει
αυτή η κολυµπήθρα στο να πέφτουν όλα τα χρήµατα µέσα και
να βρισκόµαστε ήδη στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να βρισκόµαστε ήδη στο σηµείο εκείνο που καθίσταται
πλέον επισφαλής η κατοικία του Έλληνα σε µεγάλο ποσοστό;
Αυτά τα ποσοστά προστασίας της πρώτης κατοικίας, 61%,
62% που λέει η Κυβέρνηση, εµείς δεν µπορούµε να τα ελέγξουµε
αλλά δεν µπορούµε και να τα δεχθούµε. Από τα µηνύµατα που
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παίρνουµε έξω στην κοινωνία ο κόσµος πραγµατικά ανησυχεί για
το ζήτηµα της προστασίας της κατοικίας του. Ούτε έδωσε η Κυβέρνηση ένα στοιχείο που να πείθει ότι αυτές οι ρυθµίσεις προστατεύουν έστω το 50%, το 60%, όπως µας λέει. Νοµίζω ότι στην
Αίθουσα αυτή πρέπει να ακουστούν αυτά τα ζητήµατα, διότι διαφορετικά δεν µπορούν να ρυθµιστούν.
Θέλω να πω κάτι άλλο τώρα: Μιλάµε ότι προστατεύουµε την
πρώτη κατοικία του Έλληνα, που έχει ανάγκη να την προστατεύσουµε, εκείνου του οικογενειάρχη που δεν µπορεί πλέον λόγω
της κρίσης να ανταποκριθεί στις διαµορφωµένες οικονοµικές και
κοινωνικές συνθήκες του.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω πάλι προσωπικά: Πώς τον προστατεύουµε τον οικογενειάρχη, όταν τον αναγκάζουµε για οτιδήποτε να προσφύγει στο δικαστήριο; Είµαι δικηγόρος και ξέρω τι
σηµαίνει αυτό. Θα προσφύγει στο δικαστήριο για να κάνει την αίτηση, θα προσφύγει στο δικαστήριο για να ζητήσει την αναστολή
εκτέλεσης, θα προσφύγει στο δικαστήριο για να ζητήσει την εκκαθάριση της περιουσίας του για να εξαιρέσει την πρώτη κατοικία από τον κίνδυνο της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ε, όχι, κύριοι της Κυβέρνησης! Δεν µπορεί η συνεχής προσφυγή στα δικαστήρια να παράσχει προστασία. Είτε µε τους εκατόν πενήντα ειρηνοδίκες που θα διορίσετε είτε µε τις καθαρίστριες που είχαν την καλή τύχη να µεταταχθούν στις γραµµατείες των δικαστηρίων, οτιδήποτε άλλο γίνει δεν θα φέρει το αποτέλεσµα.
Εγώ θα πω κάτι άλλο και ίσως είναι ριζοσπαστική η πρόταση
του κόµµατός µας: Βρισκόµαστε στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση
τραπεζών. Δεν είναι γνωστά τα νούµερα που έχουν δοθεί στις
τράπεζες. Δεν είναι γνωστά –τουλάχιστον σε εµάς- τα χρήµατα
που εξαφανίστηκαν από τις τράπεζες. Και αυτό οφείλεται σε
κακές πολιτικές, δεν είναι του παρόντος.
Όµως, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας είχε ένα
κεφάλαιο 50 δισεκατοµµυρίων, µε το οποίο προικοδοτήθηκε στη
σύστασή του. Πάει αυτό, έγινε αέρας, εξαϋλώθηκε! Σήµερα δίνουµε άλλα χρήµατα. Η Βουλή ψήφισε να ανακεφαλαιοποιηθούν
οι τράπεζες. Το 2014 ανακεφαλαιοποιήθηκαν µε ιδιωτικά κεφάλαια.
Ρωτώ, λοιπόν, και θέλω απάντηση: Το 2012 ήταν η χρυσή ευκαιρία και από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να τακτοποιήσει το θέµα της πρώτης κατοικίας. Γιατί υπήρχαν τότε τα
κεφάλαια εκείνα, τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διαγραφές δανείων εκείνων των συµπατριωτών µας, των συνανθρώπων µας που είχαν ανάγκη. Και δεν θα εµφανίζονταν αυτά τα
χρέη σήµερα.
Εάν είχατε καταφέρει, κύριοι, και είχατε ρυθµίσει τότε το ζήτηµα αυτό, σήµερα δεν θα εµφανιζόταν δανειολήπτης µε χρέος
100, 200 και 300 χιλιάδες! Γιατί αναγκάστηκε από την κρίση, που
δηµιουργήθηκε και από το πολιτικό σύστηµα, να χρεωθεί. Σταµάτησε να πληρώνει, δεν είχε. Έµεινε άνεργος!
Τι συνέβη όµως; Οι τράπεζες χρεώνουν προµήθειες, τόκους,
επιτόκια, τα πάντα. Και εκεί που θα µπορούσε µε λίγα χρήµατα
το κεφάλαιο σήµερα των 100 χιλιάδων –που τότε µπορεί να ήταν
10 ή 20 χιλιάδες– να έχει διαγραφεί ή να έχει ρυθµιστεί κατ’
άλλον τρόπο, αφέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην τύχη τους.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι η µοναδική σωστή πρόταση σήµερα είναι
να αφήσουµε πέρα τις ρυθµίσεις, τα δικαστήρια, τους δικηγόρους, τους δικαστές, τους γραµµατείς. Δεν θα πετύχουµε τίποτα.
Πρέπει να µπούµε στην ουσία. Να δούµε κριτήρια, εξώδικες ρυθµίσεις και να αναγκαστούν οι τράπεζες –είναι κρατικές οι τράπεζες, όσο και να λέµε ότι ανακεφαλαιοποιούνται από ιδιώτες, σε
ποιο ποσό, στα ελάχιστα, στα µέγιστα κεφάλαια, τα οποία απαιτούνται- να ανακεφαλαιοποιηθούν µεν, αλλά να διαγράψουν δάνεια.
Γιατί, ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ; Εάν έρθει το νοµοσχέδιο,
που λέτε ότι θα πουληθούν στεγαστικά ή άλλα δάνεια σε ξένα
κεφάλαια, τότε θα συµβεί το εξής:
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Οι τράπεζες θα έχουν πάρει επί δύο και επί τρεις φορές τα
χρήµατα τα οποία έχουν ανάγκη, θα τα έχει χρεωθεί ο ελληνικός
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λαός και θα πηγαίνουµε πάλι χωρίς ελπίδα και χωρίς κυβερνήτη.
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, εµείς είχαµε ξεκινήσει και είχαµε
προβληµατιστεί πάνω στο νοµοσχέδιο και µάλιστα είχαµε επιφυλαχθεί χθες. Σήµερα, όµως, χωρίς να ακούσουµε κάποια βελτίωση, χωρίς να ακούσουµε κάποια προσπάθεια της Κυβέρνησης, ότι επιχειρεί πραγµατικά να ρυθµίσει επ’ ωφελεία του συνόλου και της οικονοµίας και µε µια αναπτυξιακή διάσταση αυτά
τα ζητήµατα, οδηγούµεθα πλέον στη σκέψη ότι θα πρέπει να καταψηφίσουµε συνολικά το νοµοσχέδιο αυτό.
Συµπληρώνω κάτι: Ακούστηκαν πολλά σε σχέση µε τον οίνο.
Είναι ανάλγητη αυτή η θέση την οποία παίρνετε. Γιατί το λέω
αυτό; Για να πετύχει η οινοποιία στην Ελλάδα, δουλεύουν τριάντα και σαράντα χρόνια άνθρωποι, οι οποίοι έχουν καταφέρει να
εγκλιµατίσουν ποικιλίες, να τοποθετηθούν σε αγορές. Και ερχόµαστε σήµερα και τους λέµε: «Τι φωνάζετε; Μόνο σαράντα λεπτά
το λίτρο». Μα, τριάντα είναι τα λεπτά του κόστους παραγωγής!
Αποσύρετέ το αυτό, κύριοι, εάν θέλετε.
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας µόνο τούτο. Θα είµεθα πρόθυµοι να ακολουθήσουµε ρυθµίσεις για την πρώτη κατοικία, εάν εισήγοντο µέσα στο νοµοσχέδιο αντικειµενικές,
εξώδικες ρυθµίσεις, για να λήγει η διαδικασία µέσα σε έναν εύλογο χρόνο. Η πείρα µου σαράντα ενός χρόνων δικηγορίας, µου
λέει ότι ούτε σε έξι µήνες µπορούν να αποφασίσουν τα δικαστήρια ούτε σε έξι χρόνια, µε τη δοµή και την υποδοµή που έχουν.
Φέρτε, λοιπόν, να δούµε, να συζητήσουµε εξώδικες ρυθµίσεις,
και είµαστε κοντά σας, για να ανακουφίσουµε τον κόσµο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε συνάδελφε.
Μέχρι να έρθει ο κ. Βενιζέλος στο Βήµα…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να διευκρινίσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε; Να απαντήσετε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ένα λεπτό θα ήθελα, για να κάνω µία διευκρίνιση για το
άρθρο 2.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Λιγότερο από ένα λεπτό θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση µε τα όσα ακούστηκαν για το άρθρο 2, θα ήθελα να
διευκρινίσω ότι δεν είναι καινούργια διάταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Είναι η τρίτη φορά! Δεν
την αποσύρατε, όµως!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι διάταξη που έχει έρθει σε προηγούµενο νοµοσχέδιο.
Ακούσαµε κριτική, που ήταν σωστή, ότι κοινοβουλευτικά δεν
ήταν ο καλύτερος τρόπος µε τον οποίο είχε έρθει, διότι ήρθε ως
νοµοτεχνική βελτίωση σε τροπολογία. Αυτό που κάνουµε τώρα
είναι να φέρουµε τη διάταξη µε κανονική µορφή, µε άρθρο µε
παραγράφους και τα λοιπά. Δεν είναι καινούργια διάταξη, είναι
επανάληψη προηγούµενης διαδικασίας και το κάνουµε για κοινοβουλευτικούς λόγους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Είναι ερασιτεχνισµός,
όµως, επί της ουσίας, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, προφανώς
δεν ικανοποιείτε επί της ουσίας ο κ. Καρράς. Δώσατε την απάντηση και τελειώσαµε.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο.
Υπενθυµίζω -µέχρι να ξεκινήσει την τοποθέτησή του ο κ. Βενιζέλος- ότι αµέσως µετά έχει τον λόγο η κ. Μανωλάκου, ο κ.
Μπαργιώτας, ο κ. Φωκάς, ο κ. Θεοφύλακτος. Θα ακολουθήσει ο
κ. Καρακώστας από τη Χρυσή Αυγή, οι κ.κ. Βεσυρόπουλος,
Μπγιάλας, Χατζηδάκης, Παπανάτσιου.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως
και να το κάνουµε, είναι µία ικανοποίηση να βλέπεις την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να προσχωρεί στη στρατηγική µας, στη λογική του µνηµονίου, να αυτοδιαψεύδεται, να δικαιώνει δύσκολες
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επιλογές των προηγούµενων έξι ετών. Είπαµε να γίνει αυτό και
έχει την ιστορική αξία του, αλλά όχι και έτσι.
Η διαπραγµατευτική τακτική του κ. Τσίπρα έχει διαµορφωθεί.
Μας οδήγησε στο τρίτο µνηµόνιο, χωρίς αυτό να χρειάζεται τον
Δεκέµβριο του 2014. Η τακτική είναι πάρα πολύ απλή: Διαµορφώνεται ένα επικοινωνιακό σκηνικό δήθεν σκληρής διαπραγµάτευσης. Εξαντλείται ο χρόνος. Η χώρα «κολλάει µε την πλάτη
στον τοίχο» και η Κυβέρνηση µετά υποχωρεί κατά κράτος.
Έτσι φθάσαµε να παραµείνουµε στο µνηµόνιο άλλα τρία χρόνια και σήµερα µπορούµε να γιορτάσουµε την επέτειο του περιβόητου, ιστορικού mail Χαρδούβελη, το οποίο µπορεί να
συγκριθεί µε το µνηµόνιο 3 και τα µέτρα που εισάγει η Κυβέρνηση. Καθένας µπορεί να κρίνει κατά συνείδηση -και αν όχι µέσα
στην Αίθουσα αυτή, µόνος του- εάν η χώρα τον Νοέµβριο του
2015 είναι σε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση από τον Νοέµβριο-Δεκέµβριο του 2014.
Η διαφορά, δυστυχώς, είναι καταλυτική. Χάσαµε ένα εθνικό
κεκτηµένο. Οδηγηθήκαµε σε εθνική οπισθοχώρηση.
Τώρα υπάρχει µία προσδοκία, σύµφωνα µε αισιόδοξες εκτιµήσεις που γίνονται, να επανέλθουµε στο σηµείο στο οποίο βρισκόµασταν τον Δεκέµβριο του 2014 τον Δεκέµβριο του 2017. Και
αναφέροµαι στα µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας. Την ίδια
στιγµή η Πορτογαλία δανείζεται πλέον µε αρνητικό επιτόκιο στις
διεθνείς αγορές. Και όλα αυτά συνέβησαν ενώ είχαµε βρεθεί
πραγµατικά ένα βήµα πριν την έξοδο, πριν την αλλαγή status.
Βέβαια, στις Βρυξέλλες, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η ανάλυση που κάνουν είναι πάρα πολύ απλή. Θεωρούν ότι έχει πετύχει η στρατηγική τους, διότι τελικά από εκεί που τον Δεκέµβριο
του 2014 υπήρχε ένα ποσοστό –ας πούµε- 30%, 35% υπέρ της
ευρωπαϊκής στρατηγικής, του δύσκολου δρόµου και ένα 65%,
70% στα «κάγκελα», κατά του µνηµονίου, το οποίο είχε εντυπωσιαστεί από τις δηµαγωγίες και από τις υποσχέσεις, τώρα, έναν
χρόνο µετά, το 80% του Υπουργικού Σώµατος και σίγουρα της
Βουλής έχει προσχωρήσει λίγο ή πολύ στη δύσκολη ευρωπαϊκή
στρατηγική του απεχθούς µνηµονίου. Προσέξτε: Το 2015! Σκεφθείτε τι δυσκολίες υπήρχαν το 2010, 2011, 2012 κ.ο.κ..
Βεβαίως, εκτός Ελλάδας είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή η
διπλή γλώσσα του κ. Τσίπρα και του κ. Καµµένου, η αµφιθυµία,
το υπολανθάνον ψέµα, το οποίο δεν θεραπεύεται εύκολα, διότι
βλέπετε πως και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έχουµε αντιστάσεις.
Δεν έχουµε µόνο την παραίτηση του κ. Σακελλαρίδη, που τον
τιµά από πλευράς προσωπικής συνείδησης, αλλά δείχνει και την
εσωτερική αντίφαση στην Πλειοψηφία, έχουµε και το ζήτηµα του
κ. Νικολόπουλου στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Έχουµε µία
ασταθή πλέον κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έχουµε µια κρίση
νοµιµοποίησης πρώιµη.
Δύο µόλις µήνες µετά τις εκλογές έχουµε προβλήµατα στρατηγικής, προβλήµατα ήθους, προβλήµατα θεσµών, θεσµικό κατήφορο, υπόθεση Πανούση, έχουµε αµφισβήτηση θεµελιωδών
επιλογών της Κυβέρνησης από την κυβερνητική της πλειοψηφία.
Ταυτόχρονα, όλα αυτά δηµιουργούν ένα εξαιρετικά επισφαλές πλαίσιο για να συνδέσεις την οικονοµική πολιτική σου µε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής, µε εθνικά θέµατα, µε τη διαχείριση
των προσφυγικών πιέσεων και ροών, µε τη διαχείριση της απειλής της τροµοκρατίας.
Ο κ. Τσίπρας πήγε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και
στην Άγκυρα. Άκουσα τις δηλώσεις του. Έχω ζήσει αυτό το περιβάλλον των συζητήσεων και των κοινών δηλώσεων. Τι ακούσαµε; Αποδοχή της θέσης του κ. Νταβούτογλου ότι πρέπει να
αποφεύγονται οι παραβιάσεις ένθεν και ένθεν στο Αιγαίο και ότι
θα υπάρξει τεχνική συνεργασία των ακτοφυλακών.
Αυτό ήταν το ζητούµενο; Γι’ αυτό πήγε; Εδώ είµαστε. Μπορούµε να βοηθήσουµε. Μπορούµε να διασφαλίσουµε την εθνική
συνέχεια και την εθνική στρατηγική. Το ζήτηµα είναι πολύ βαθύτερο, τι γίνεται µε όλα αυτά που τώρα συνοµολογεί ο κ. Τσίπρας
στις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, για τα οποία
όµως µας λοιδορούσε, µας έβριζε, µας καταδίωκε τα προηγούµενα χρόνια, σε σχέση µε τη Συρία, µε τη Μέση Ανατολή, µε τη
Βόρεια Αφρική, σε σχέση µε την ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση µε το πώς αντιλαµβανόµαστε τη θέση
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µας µέσα στον κόσµο και µέσα στην Ευρωατλαντική Συµµαχία.
Και τα σηµερινά είναι το προοίµιο αυτών που ακολουθούν, γιατί
ακολουθούν τα πραγµατικά δύσκολα.
Ακολουθούν τα ζητήµατα του ασφαλιστικού, της αγροτικής
φορολογίας, νέα δηµοσιονοµικά µέτρα, διαρθρωτικές αλλαγές
για το άνοιγµα αγορών, αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση. Επιτέλους, θα δούµε τι επιβάρυνση στο χρέος είχε η καθυστέρηση και
η περιπετειώδης ενασχόληση µε το επονείδιστο χρέος, τη στιγµή
που θα έπρεπε να έχουµε ολοκληρώσει τις διευθετήσεις και τις
συµφωνίες του 2012, να πάρουµε το κάτι παραπάνω που µας
είχαν υποσχεθεί δίπλα σε αυτό το µεγάλο που πήραµε ως µείωση
το 2012.
Και το νοµοσχέδιο όµως αυτό έχει τη σηµασία του γιατί αφορά
την πρώτη κατοικία. Δυστυχώς αν η Κυβέρνηση τελικά άφηνε την
προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς στη
διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, οι τράπεζες θα προσέφεραν
στους οφειλέτες µεγαλύτερη προστασία από την προστασία που
προσφέρει ο νόµος της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου.
Τώρα, δυστυχώς, µε τον νόµο, µέσα από το σύστηµα εποπτείας των τραπεζών, οι τράπεζες δεν θα µπορέσουν να κάνουν
τις κινήσεις διευκόλυνσης που θα µπορούσαν να κάνουν.
Η δε απάντηση του κ. Καϊτάνεν, που επικαλέστηκε ο κ. Τσακαλώτος, είναι αστείο να ερµηνεύεται έτσι. Ο κ. Καϊτάνεν είπε ότι
υπάρχει ως προσωρινό µέτρο η αναστολή πλειστηριασµών µε
βάση τη νοµοθεσία µας και προστίθεται ως διαρθρωτικό µέτρο
το σύστηµα προστασίας των ευπαθών οµάδων, το εγγυηµένο
κοινωνικό εισόδηµα. Έτσι διαβάζεται µε κοινή λογική η απάντηση
του κ. Καϊτάνεν, όχι για να δικαιολογήσει την οπισθοχώρηση και
την ταπείνωση τη διαπραγµατευτική της Κυβέρνησης.
Όσον αφορά τις εκατό δόσεις σάς το ξαναείπαµε: Μην το ψηφίζετε. Θα το ξεψηφίσετε. Σεβαστείτε αυτό που βρήκατε. Το χειρότερο, όµως, είναι ότι δεν µιλούµε για τα επιχειρηµατικά δάνεια,
δεν µιλούµε για τις αναδιαρθρώσεις δανείων και επιχειρήσεων,
για τις προϋποθέσεις δανεισµού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Το έχουµε πει και άλλη φορά. Ο τρόπος που έγινε ο έλεγχος
της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, του χαρτοφυλακίου
των τραπεζών, οδηγεί σε δραµατική δυσκολία νέων χορηγήσεων,
άρα και νέων επενδύσεων από τον κορµό της οικονοµίας που
είναι η µικρή και µεσαία επιχείρηση. Και αυτό πρέπει να δούµε
µετά την ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό είναι το µεγάλο θέµα για την
ανάπτυξη, για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτά δεν
συζητούνται.
Ο κ. Τσακαλώτος λέει «έχουµε µια στρατηγική, έχουµε δροµολογήσει εξελίξεις, θα κάνουµε το ένα, θα κάνουµε το άλλο, θα
κάνουµε το τρίτο». Αυτά, ξέρετε, τα έχουµε πει χρόνια πριν, υπό
πολύ χειρότερες συνθήκες, µε πολύ µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Τώρα αυτό είναι το θέµα;
Αν δεν έχεις εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, που ενσωµατώνει και υπερβαίνει το µνηµόνιο, δεν µπορείς να διαπραγµατευτείς, δεν µπορείς να κινητοποιήσεις τις παραγωγικές δυνάµεις,
τις δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας, να εµπνεύσεις εµπιστοσύνη.
Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα δυσκόλεψαν την ανακεφαλαιοποίηση σε πολύ µεγάλο βαθµό. Έκαναν πρόσθετη ζηµιά
στην οικονοµία. Δυσκολεύουν την επάνοδο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Το θέµα είναι η αβεβαιότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στα χέρια του ένα εντυπωσιακό όπλο. Ο ίδιος
δηµιουργούσε την πολιτική αβεβαιότητα τα προηγούµενα χρόνια. Ο ίδιος έδιωχνε επενδύσεις. Ο ίδιος δηµιουργούσε φόβο κατανάλωσης. Ο ίδιος έπληττε την οικονοµία. Αν ως Κυβέρνηση
διαβεβαίωνε ότι αλλάζει πραγµατικά, ότι θα εγγυηθεί µια διαδικασία σοβαρής προσαρµογής και υπέρβασης, ο ίδιος θα ακύρωνε τον κίνδυνο της χώρας, το country risk, θα διευκόλυνε την
ανάπτυξη, την ανάκαµψη, και δεν το κάνει.
Δεν το κάνει γιατί θέλει να διατηρεί την εκκρεµότητα, τη διπλή
γλώσσα, το κλείσιµο του µατιού, τις µικρές πολιτικές σκοπιµότητες. Πρέπει να κρατάει συνεκτική µια αντιφατική Κοινοβουλευτική Οµάδα, µια εκλογική πλειοψηφία µεσαίου µεγέθους 35,5%,
αντιφατική εξ ορισµού, που ο καθένας µέσα σε αυτήν πιστεύει
αυτό που νοµίζει.
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Άρα τώρα που πρέπει να φύγουµε από τις υποσχέσεις, τα κούφια λόγια, τις δηµαγωγίες και να πάµε στο συγκεκριµένο και πρακτικό, τώρα δεν υπάρχει τίποτα αποτελεσµατικό, τίποτα συγκεκριµένο. Γι’ αυτό ψηφίστε τουλάχιστον την τροπολογία, η οποία
λέει πως όταν υπάγεται κάποιος στον ν.3869, όπως ισχύει -στον
νόµο µας δηλαδή, όπως ισχύει- οι ευνοϊκές ρυθµίσεις δεν θα θίγονται ούτε σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του δανειστή, γιατί τα δάνεια ρυθµίζονται, αλλά µπορεί µετά να ενεχυριάζονται ή µπορεί να µεταβιβάζονται.
Επίσης, οι ευνοϊκές ρυθµίσεις δεν θα θίγονται ούτε σε περίπτωση αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου εποπτείας του δανειστή, δηλαδή των τραπεζών, που ως κανονιστικό πλαίσιο ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου υπερισχύει του εθνικού νόµου. Και
αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία.
Το κρισιµότερο από όλα είναι το εξής. Όταν αλλάζεις γραµµή,
άλλαξε γραµµή µε γενναιότητα, πες «εντάξει, έλεγα λάθη, έλεγα
ψέµατα, είχα αυταπάτες, εµπόδισα την οµαλή εξέλιξη των πραγµάτων, έχω προκαλέσει βλάβη στην οικονοµία». Δεν τα λέει αυτά
η Κυβέρνηση.
Δεν θέλω να τα πει. Δεν θέλω να ταπεινώνεται κανείς. Έχει σηµασία να το συνειδητοποιούν αυτοί που νέµονται την εξουσία και
έχουν την ευθύνη για την εκπροσώπηση της ελληνικής δηµοκρατίας, να το κατανοήσουν για να µην προκαλέσουν µεγαλύτερη
βλάβη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Μανωλάκου έχει
τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Χαιρετίζουµε αυτούς που σήµερα
είναι στους δρόµους και βροντοφωνάζουν «όχι στους πλειστηριασµούς, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, κάτω οι φόροι».
Είµαστε µαζί τους, γιατί είναι αλήθεια ότι το νοµοσχέδιο σας
εξασφαλίζει τα αναγκαία εργαλεία για να χάσουν τα σπίτια τους
χιλιάδες χρεωµένες λαϊκές οικογένειες. Γι’ αυτό βγαίνουν και το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία µε κριτικό πνεύµα, για να αποενοχοποιηθούν µε την ευκαιρία και από τα µνηµόνια που έχουν περάσει, αλλά να σας πω ότι και από µέσα τους χαίρονται γιατί τα
άγρια αυτά µέτρα τα παίρνετε εσείς και αυτοί τα αποφεύγουν.
Νοµιµοποιείτε, λοιπόν, τους πλειστηριασµούς µε έναν τεµαχισµό και µια κατηγοριοποίηση που είναι πλαστή. Είναι δήθεν για
να προστατεύσετε την κύρια κατοικία στη φτωχολογιά. Είναι το
πέπλο θολούρας, για να κρύψετε τη ντροπή σας για την απελευθέρωση των πλειστηριασµών και της δήµευσης της λαϊκής κατοικίας για πρώτη φορά, προκειµένου να εξασφαλιστούν τα
κέρδη των τραπεζιτών. Έχει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ.
Εξάλλου, η σαλαµοποίηση, ο τεµαχισµός -όπως και την πει κανείς- έχει τη σηµασία της. Μεγαλύτερη κερδοφορία έχει η µεγάλη κατοικία σε περιοχές «φιλέτα», στα νησιά και στην ύπαιθρο,
ώστε να αξιοποιηθούν επενδυτικά από τα µονοπώλια, κι όχι το
µικρό διαµέρισµα του φτωχού. Γι’ αυτό σε πρώτη φάση ιεραρχείτε µε αυτόν τον τρόπο, που σας δίνει άλλοθι να το παίζετε φιλεύσπλαχνοι, ενώ στην ουσία καθιερώνετε και απελευθερώνετε
τους πλειστηριασµούς και ταυτόχρονα υποχρεώνετε τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά να πληρώσουν µε πολύ πιο αυστηρούς όρους τις οφειλές, να είναι όµηροι των τραπεζών. Συνεπώς
όλοι είναι υποψήφιοι να βγει το σπίτι τους στο σφυρί.
Βέβαια, η Κυβέρνηση εξασφαλίζει κρατικό χρήµα στους τραπεζικούς οµίλους, να µη χάσουν τα κέρδη τους, να µην έχουν τον
βραχνά των κόκκινων δανείων. Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται µε τζάµπα χρήµα που το αρπάζετε από λεηλατηµένα λαϊκά
νοικοκυριά. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Σε ό,τι αφορά το κρασί και την καθιέρωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταφέρατε να εξαγριώσετε όλο τον κόσµο και την
αγροτιά ακόµη µια φορά. Γνωρίσατε την κατακραυγή. Αρκετά
έχουν τραβήξει οι µικροµεσαίοι αµπελουργοί και από την ΚΑΠ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους εκµεταλλευτές τους, µεγαλέµπορους και βιοµήχανους, που τους παίρνουν τζάµπα τη σοδειά και κάνουν µήνες να τους πληρώσουν. Ήδη έχουν µειωθεί
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια περισσότερο από 20%.
Εµείς αρκετά είπαµε εχθές. Σας δίνουµε και καταθέτουµε στα
Πρακτικά τις καταγγελίες, τις ανακοινώσεις, αλλά και τα υποµνή-
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µατα πληθώρας οινοποιητικών συνεταιρισµών, από τη ΚΕΟΣΟΕ,
αλλά και από την Κρήτη, τη Σάµο, τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας και
τόσους άλλους.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και προσθέτουµε και το εξής. Το µέτρο σας µπορεί να το πάρετε, αλλά θα το ξαναφέρετε, γιατί ευνοεί τη συγκέντρωση και
συγκεντροποίηση του κλάδου σε λίγα µεγάλα οινοποιεία βιοµηχανίες, αυτές που θα µείνουν, αυτές που προωθεί η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική σας.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 16, όπου µπαίνει µείωση στη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη από 570 εκατοµµύρια στα 530 εκατοµµύρια το 2018 και περιλαµβάνει και τα εµβόλια και τον ΦΠΑ,
θα έχει συνέπειες στην έγκαιρη προµήθεια ιδιαίτερα των φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς και άλλους, όπως
και µείωση στα νέα φάρµακα που είναι εντός πατέντας, είναι πιο
ακριβά, αλλά και πιο αποτελεσµατικά, µε λιγότερες παρενέργειες κ.λπ.. Δεν θα έχει πρόσβαση ο φτωχός κόσµος.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει τάση ενίσχυσης της συνταγογράφησης φαρµάκων από τους γιατρούς µε κριτήριο τη µείωση του κόστους. Αυτό σηµαίνει φάρµακα κυρίως γενόσηµα, τα οποία θα
είναι πιο φθηνά, αλλά ενδεχοµένως να µην είναι και τα πλέον κατάλληλα για την αναγκαία εξατοµικευµένη θεραπεία των ασθενών.
Προβληµατισµό εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας εχθές το βράδυ, αλλά ήταν και αποκαλυπτικός. Βαθιά η ανησυχία του για τη
φαρµακοβιοµηχανία, όχι όµως για τον λαϊκό κόσµο.
Τελικά και στο θέµα της υγείας φαίνεται καθαρά η ταξική σας
πολιτική. Δηµόσια υγεία ουσιαστικά δεν θα υπάρχει. Όποιος έχει
λεφτά θα έχει υγεία.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που καταθέσατε, θα αναφερθώ
σε αυτή που έχει αύξηση τελών κυκλοφορίας και εντείνει τη φορολεηλασία. Μάλιστα, ο τρόπος παρουσίασης από τον κ. Αλεξιάδη ήταν προκλητικός. Παρουσιάζει µόνο τις µειώσεις, όχι
όµως τις αυξήσεις. Τις ξέχασε, όταν η τελική σούµα είναι 13 εκατοµµύρια επιπλέον.
Γι’ αυτό εµείς λέµε καθαρά και δυνατά: Καµµιά αυταπάτη, καµµιά αναµονή. Καλούµε τα λαϊκά στρώµατα µέσα από τα συνδικάτα και άλλους λαϊκούς φορείς να µην επιτρέψουν κανένα λαϊκό
σπίτι να βγει στο σφυρί. Να υιοθετήσουν το νοµοσχέδιο του ΚΚΕ
-ελπίζω να το φέρετε για ψήφιση στη Βουλή- που απαγορεύει
πλειστηριασµούς πρώτης και δεύτερης λαϊκής κατοικίας και µιλά
για διαγραφή χρεών από τόκους, δραστική περικοπή δανείων
που αναγκάστηκαν να πάρουν οι λαϊκές οικογένειες για τις ανάγκες τους.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η ενίσχυση της λαϊκής συµµαχίας εργατών, υπαλλήλων, αγροτιάς, νεολαίας, για την ανατροπή της
άγριας και βάρβαρης πολιτικής σας, για να γίνει πραγµατικά ο
λαός νοικοκύρης του πλούτου που παράγει και τον έχουν στα
χέρια τους οι καπιταλιστές που θέλουν ακόµα και τη λαϊκή κατοικία.
Απευθύνοµαι και στον κ. Θεοχάρη -δεν είναι στην Αίθουσα- λέγοντάς του να µην µπερδεύει συνειδητά ή ασυνείδητα την προστασία της λαϊκής κατοικίας µε την προστασία της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Ας µη στεναχωριέται. Στο βάθος ο κ. Τσακαλώτος τον συµπαθεί. Το οµολόγησε. Εξάλλου, ακολουθείτε την
ίδια πολιτική, παρά τις κοκοροµαχίες.
Τελικά, τα σπίτια δεν τα παίρνουν οι κοµµουνιστές, αλλά οι
τραπεζίτες µε τη στάµπα του ΣΥΡΙΖΑ και καθόλου αυτό δεν αθωώνει Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ µε τη λαϊκίστικη δηµαγωγία που
έχουν υιοθετήσει. Αυτή είναι η αγριότητα του καπιταλισµού, που
εσείς ονοµάζετε σύγχρονο καπιταλισµό. Να τον χαιρόσαστε.
Εµείς θα τον πολεµάµε µέχρι να τον ανατρέψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κωνσταντίνος
Μπαργιώτας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσε να είναι µια πανηγυρική συνεδρίαση και όχι µια
συνεδρίαση των τριάντα ατόµων, καθώς έτσι όπως εξελίσσονται
τα πράγµατα φαίνεται ότι έχουµε φτάσει κοντά στην επίτευξη
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του επόµενου εθνικού στόχου που έχει τεθεί από την Κυβέρνηση,
που είναι για ακόµη µια φορά και από ακόµα µια Κυβέρνηση η
δόση.
Είµαστε η χώρα junky, η οποία πηγαίνει από εβδοµάδα σε
εβδοµάδα ή από δίµηνο σε δίµηνο για να πάρει τη δόση και µόλις
παίρνουµε τη δόση ξανακάνουµε εθνικό στόχο την επόµενη δόση
να βγάλουµε τον µήνα και να δούµε. Όραµα, προοπτική θα
δούµε µετά, µετά από κάποια δόση, χωρίς να φαίνεται ποια είναι
αυτή.
Στο µεταξύ, ολοκληρώθηκε εν µέσω διθυράµβων η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, από ό,τι φαίνεται, εντελώς υπέρ των
ιδιωτικών funds που µπόρεσαν να πάρουν θέση, αφού αποκλείστηκαν οι µικροί µέτοχοι. Το ΤΧΣ φαίνεται ότι χάνει τον έλεγχο
και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες φορολογούµενοι
χάνουν κάθε έλεγχο και κάθε προσδοκία στα 40 περίπου δισεκατοµµύρια που «επενδύθηκαν» από τα δάνεια που πάρθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια σε αυτές. Εξαφανίζονται, δεν µένει τίποτα.
Το µεγάλο ερώτηµα παραµένει: Η ρευστότητα εξασφαλίζεται;
Κανείς δεν µιλάει γι’ αυτό. Όλοι µιλούν για κεφαλαιακές επάρκειες. Η ρευστότητα ίσως θα είναι ο στόχος της επόµενης δόσης.
Μπορεί να είναι ο µεγάλος. Ακούµε µε πολύ ενδιαφέρον το debate για τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας, αν θα ήταν
καλύτερο ή χειρότερο, αν οι τράπεζες από µόνες τους θα έκαναν
κάτι καλύτερο, τον έναν να εγκαλεί τον άλλον.
Ξέρουµε όλοι ότι οι πλειστηριασµοί -για την ακρίβεια, η αναστολή των πλειστηριασµών- είναι ένα πρόβληµα που έπρεπε να
λυθεί. Ήταν ένα πρόβληµα που χρόνιζε και έµπαινε κάτω από το
χαλί και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µόνο που σιγά-σιγά κάτω από το χαλί έχουν
µαζευτεί πολλά, το ασφαλιστικό, η λύση των πλειστηριασµών και
πολλά άλλα θέµατα.
Οι παλαιοί, ας πούµε, ότι ήταν δέσµιοι -και ήταν- και των µικροπολιτικών συµφερόντων και των προβληµάτων τους, είχαν
χρησιµοποιήσει όµως, κύριοι συνάδελφοι, ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό άλλοθι σε ό,τι αφορά την αναστολή των πλειστηριασµών, την αδιάλλακτη στάση του τότε επερχόµενου ΣΥΡΙΖΑ:
«Κανένα χέρι…». Δεν θα το ξαναπώ, έχει ειπωθεί τόσες πολλές
φορές.
Απλώς, σας καλώ να αναρωτηθείτε τι θα γινόταν έξω από τη
Βουλή στην Αθήνα σήµερα, αν µε κυβέρνηση οποιουδήποτε
άλλου κόµµατος και µε το ΣΥΡΙΖΑ στην Αντιπολίτευση συνέπιπτε
η ανακεφαλαιοποίηση µε τους όρους που γίνεται σήµερα, οι
πλειστηριασµοί της πρώτης κατοικίας και ο φόρος στο κρασί,
γιατί είναι και αυτός µέσα.
Πού οδήγησε, λοιπόν, αυτή η πολιτική, η πολιτική του επαίσχυντου και επονείδιστου χρέους, της αντιπολίτευσης συνεχώς
πάνω στα κάγκελα; Οδήγησε πρακτικά, κύριοι συνάδελφοι, στη
µεγέθυνση των προβληµάτων. Ως από θεία δίκη, βέβαια, αναγκάζεστε να τα λύσετε και το τραγικό είναι ότι αναγκάζεστε να τα
αντιµετωπίσετε µέσα ακριβώς στο πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο
δρούσαν αυτοί που καταγγέλλατε.
Κάνετε λίγο-πολύ τα ίδια πράγµατα και, αν θέλουµε να είµαστε
ειλικρινείς, οι πλειστηριασµοί λίγο-πολύ το ίδιο θα γίνονταν από
οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν αναλάµβανε τη λύση. Θα γίνονταν λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, αλλά σίγουρα µε τον ίδιο
τρόπο. Έρχεστε, λοιπόν, αντιµέτωποι µε την πραγµατικότητα και
τον εαυτό σας, µε τον παλαιό σας εαυτό, καθώς αρνείστε ουσιαστικά να αναζητήσετε έναν καινούργιο. Δηµιουργούνται, λοιπόν,
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν.
Σήµερα είναι γραµµένοι σε ένα σηµαντικότατο νοµοσχέδιο,
στην αναστολή των πλειστηριασµών και σε άλλες ρυθµίσεις,
εννέα οµιλητές από τη Συµπολίτευση. Αυτοί είναι όλοι κι όλοι.
Δεν µπορείτε να πολιτεύεστε κρυβόµενοι. Πρέπει να αντιµετωπίσετε την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι αυτή. Λυπάµαι, αλλά ακολουθούν και άλλα νοµοσχέδια στο ίδιο πολιτικό
πλαίσιο, το παλαιό µνηµονιακό σκηνικό. Δεν µπορείτε να τα διαπραγµατεύεστε µ’ αυτόν τον τρόπο.
Υπάρχει, βέβαια, πάντα η έντιµη –είναι αλήθεια- στάση του κ.
Σακελλαρίδη. Παραιτείσαι και φεύγεις ή µπαίνεις στη λογική να
δηµιουργήσεις κάτι µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Είναι συγκεκριµένο και δεν φθάνει. Θέλει πολιτική περιγραφή. Καλά είναι
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τα φοροµπηχτικά. Μπορεί να είναι και απαραίτητα, αλλά δεν
φθάνουν από µόνα τους, ούτε θα λύσουν το πρόβληµα.
Για να περάσω στα δύο θέµατα που θέλω να θίξω πολύ γρήγορα, θα έλεγα ότι δεν λύνει το πρόβληµα ο φόρος στο κρασί.
Το ένα είναι αυτό, δηλαδή τα οινοπνεύµατα. Αρχίζετε να δηµιουργείτε την αίσθηση ότι κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πουριτανός
και έχει πρόβληµα µε το οινόπνευµα εν Ελλάδι. Περάσαµε από
το τσίπουρο στις ελληνικές µπίρες και από εκεί στο ελληνικό
κρασί. Απλώς, ή έχουµε στερέψει από ιδέες –ο κ. Θεοχάρης
έκανε µερικές εναλλακτικές προτάσεις- ή έχετε πρόβληµα µε το
οινόπνευµα. Μάλιστα, δεν έχετε πρόβληµα µε το οινόπνευµα εν
γένει, αλλά µε τα ελληνικά οινοπνεύµατα, δηλαδή µε το τσίπουρο, τις ελληνικές µπίρες και το ελληνικό κρασί.
Ακούω ότι αυτό το σκέφτεστε ξανά και ότι θα αλλάξει και θα
έρθει ένα ισοδύναµο. Κάποια στιγµή, βέβαια, αυτό το παιχνίδι µε
τα ισοδύναµα πρέπει να σταµατήσει. Όµως, εν πάση περιπτώσει,
η παράκληση είναι το καινούργιο ισοδύναµο να µη θίγει ελληνική
παραγωγή. Ας θίγει κάτι άλλο. Ας είναι κάτι σαν αυτό που είπε ο
κ. Θεοχάρης για τις νταλίκες που περνούν από την Εγνατία δωρεάν χρόνια τώρα. Βρείτε κάτι το οποίο να λειτουργεί χωρίς να
θίγει την ελληνική παραγωγή, όπως η λογική µε το κρασί.
Το άλλο θέµα που θα ήθελα να θίξω στα επόµενα δύο λεπτά
είναι το πολύ ενδιαφέρον άρθρο 15 –έτσι νοµίζω ότι αριθµείται
µετά την κατάργηση του άρθρου 9, διορθώστε µε αν είναι λάθοςτο οποίο αφορά το clawback στα νοσοκοµεία. Είναι µία εξαιρετική ιδέα. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας ανακάλυψε, πρώτο
και µόνο, αυτό που έψαχναν από τον Μεσαίωνα, δηλαδή το αεικίνητον. Ξέρετε, είναι η µηχανή που δουλεύει χωρίς εξωτερική
ενέργεια.
Από αύριο, λοιπόν, τα νοσοκοµεία µπορούν να παραγγέλνουν
ό,τι γουστάρουν, ό,τι φάρµακα θέλουν και οι γιατροί οι οποίοι
καλώς κατηγορούνται ότι υπερσυνταγογραφούν θα µπορούν να
γράφουν ό,τι θέλουν, δηλαδή πρωτότυπα, ακριβά, περισσότερα
απ’ ό,τι χρειάζονται, γιατί κάποιος στο Υπουργείο ή στον ΕΟΦ –
διορθώστε µε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι της τρόικας, αλλά ότι ήταν φαεινή ιδέα του ΕΟΦ ή του Υπουργείουβρήκε το φοβερό κόλπο, δηλαδή να βάζουµε ένα όριο και από
εκεί και πέρα το κόστος των φαρµάκων να το πληρώνουν τα µονοπώλια.
Ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο και επαναστατικό! Μόνο που δεν έχει
δουλέψει έτσι πουθενά στον κόσµο. Με το «έτσι» εννοώ τη µέθοδο που στο χωριό µου λέγεται «χύµα και τσουβαλάτα». Το να
βάλεις ένα όριο στα νοσοκοµεία και από εκεί και πέρα να πεις
«θα κάνω debate», δεν λέει τίποτα. Όποιος ξέρει κατ’ ελάχιστον
πώς δουλεύουν τα νοσοκοµεία, ξέρει ότι δεν µπορεί να γίνει έτσι.
Τέτοιες µέθοδοι –εννοώ, φίλτρου οροφής- λειτουργούν στο
βαθµό που είναι αναλυµένες και ειδικές και όσο µικρότερο είναι
το παράθυρο, όσο πιο ειδικές είναι, τόσο καλύτερα δουλεύουν.
Το clawback δουλεύει πολύ καλά ενδεχοµένως ως clawback
στις χηµειοθεραπείες, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να
ελέγξεις πώς γίνονται οι χηµειοθεραπείες. Όταν το claw back
είναι για τα νοσοκοµεία, αυτό που θα γίνει στην πραγµατικότητα
–αν µπορέσει να εφαρµοστεί, γιατί πολύ αµφιβάλλω- είναι ότι αν
σπαταλά χηµειοθεραπευτικά ο «Ευαγγελισµός», θα την πληρώνουν τα αντιβιοτικά στην Αλεξανδρούπολη ή αντιστρόφως. Είναι
«κουτουρού», πήγαµε να πάρουµε τα πεντακόσια εξήντα, φέρε
τα πίσω.
Δεν έχει κανένα νόηµα έτσι. Υπάρχει τρόπος, και έχει εφαρµοστεί σε πολλές χώρες, ο κλειστός προϋπολογισµός στα τµήµατα
µε ένα σύστηµα κινήτρων και αντικινήτρων για τους γιατρούς
που συνταγογραφούν ή υπερσυνταγογραφούν, για τις κλινικές
ή τα τµήµατα που πάνε να ξεπεράσουν τον προϋπολογισµό τους.
Για τις εταιρείες που πιάνονται να έχουν κακές τακτικές, κακές
πρακτικές, δεν µπορεί να ισχύσει µε τον τρόπο που λέµε. Ο
Υπουργός θα πρέπει να υπογράφει από το καλοκαίρι κιόλας
αφειδώς υπερβάσεις. Εν γνώσει του και εν γνώσει των εταιρειών
ότι αυτά τα λεφτά δεν θα πληρωθούν ποτέ, οι εταιρείες πολύ λογικά θα εξαφανίσουν ό,τι φάρµακο εκτιµούν ότι τους κάνει ζηµιά
και δεν έχουν πλέον κέρδος και θα πουν: «δεν έχω, δεν µπορώ
να εισάγω, δεν µπορεί να παράγω ούτως ή άλλων». Και τη «νύφη»
ποιος θα την πληρώσει; Οι ασθενείς που θα πηγαίνουν, όπως ήδη
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συµβαίνει και χρόνια συµβαίνει, στο απέναντι φαρµακείο να πάρουν τα φάρµακα για να νοσηλευτούν στο νοσοκοµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαργιώτα,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία πολύ κακή ρύθµιση, µε τον τρόπο που εφαρµόζεται.
Θα θίξει τους ασθενείς, θα απορρυθµίσει τα νοσοκοµεία και ενδεχοµένως θα κάνει κακό και στην ελληνική παραγωγή. Όµως,
το κύριο είναι ότι θα απορρυθµίσει τα νοσοκοµεία µε τον τρόπο
που εφαρµόζεται. Θα πρέπει να αποσυρθεί και να ξανασυζητηθεί. Είµαστε υπέρ των φίλτρων και των µέτρων, αλλά να µπορούν
να εφαρµοστούν και να έχουν αναλυθεί επαρκώς.
Θα τελειώσω µε αυτό, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος που
µε πιέζει. Κάποτε πρέπει να συζητήσουµε και σοβαρά. Κάποτε
πρέπει να ευτυχήσουµε να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία. Το τελευταίο πλήρες νοµοσχέδιο ήταν του προηγούµενου Υπουργού της Νέας Δηµοκρατίας. Έκτοτε δεν έχουµε δει τίποτα. Πρέπει να δούµε πράγµατα
τα οποία κάπου, όπως άρχισα, όπως ανεβαίνατε στα κάγκελα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ, κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τι θα κάνετε µε τα ΚΕΠ; Είναι
να εφαρµοστούν το 2017. Τι θα κάνετε µε τις αξιολογήσεις; Θα
καταργήσετε την ΕΣΑΑ; Θα κάνετε συγχωνεύσεις στα νοσοκοµεία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Έχετε πολιτική αντιµετώπισης του προβλήµατος της κρίσης;
Ευχαριστώ.
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε εµένα και σε άλλον
Προεδρεύοντα η συγγνώµη δεν χρειάζεται. Απλά, επειδή στις
19.00’ κλείνουµε, πρέπει να µιλήσουν όσο περισσότεροι συνάδελφοι γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το Δηµοτικό Σχολείο Σελιανίτικων Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρ’ ότι σας έχει διανεµηθεί η τροπολογία για την επαναφορά
της απαλλαγής για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση, όχι για να την αναπτύξει, απλώς να την ανακοινώσει, δίνω τριάντα δεύτερα στον
κύριο Υπουργό.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με µεγάλη χαρά ανακοινώνω την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 54 και ειδικό 16, µε την οποία καταργείται η επιβολή ΦΠΑ
στην παιδεία 23% και λύνονται όλα τα πιθανά προβλήµατα που
έχουν δηµιουργηθεί στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο
καθεστώς αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Φωκά, έχετε τον λόγο.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το θέµα µας σήµερα είναι η δίκαιη ρύθµιση των
κόκκινων δανείων, ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες πρώτη κατοικία,
αλλά και να εξασφαλιστούν έσοδα στις τράπεζες, ώστε να δώ-
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σουν χρηµατοδότηση στους µικροµεσαίους ήρωές µας. Με την
ευκαιρία, το λέω αυτό γιατί δεν δίνουµε κίνητρα στην τραπεζική
αγορά να έρθουν αξιόπιστες διεθνείς και καθαρές τράπεζες µε
άφθονα κεφάλαια και να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη µε 3%
και µε 4% επιτόκιο.
Επίσης, να θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδας µία νέα κατηγορία, αυτή του ιδιωτικού χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, ώστε να
δίνονται µικροχρηµατοδοτήσεις και από µη τραπεζικά ιδρύµατα,
δηλαδή να φέρουµε «χθες» χρηµατοδοτήσεις στους µικροµεσαίους ήρωές µας για να µεγαλώσουν ή να ξεκινήσουν τη δικιά τους
δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πρόεδρος Οµπάµα έχουν
αποδεχθεί ότι η ανάπτυξη έρχεται από τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και όχι από τα µεγάλα έργα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα επικεντρωθώ τώρα στο νοµοσχέδιο.
Αρχίζω από τα απλά θέµατα. Αντί να φορολογούµε το κρασί, µε
το άρθρο 14, να βρούµε τι ξοδεύουν οι τετρακόσιοι τέσσερις φορείς του δηµοσίου που δεν έχουν απογραφεί, να µειώσουµε τις
δαπάνες, κύριοι, όπως έχει προτείνει η Ένωση Κεντρώων µε τα
εννιά σηµεία.
Στη συνέχεια, πάµε στο άρθρο 16. Οι µειώσεις στα φάρµακα
δεν συγκράτησαν τις δαπάνες. Αντί να τις καταργήσουµε, τώρα
επεκτείνουµε τις µειώσεις σε όλες τις φαρµακευτικές δαπάνες
του δηµοσίου. Αφού δεν δούλεψαν µε την πρώτη φορά, τι µας
κάνει να πιστεύουµε ότι θα δουλέψουν µε τη δεύτερη;
Προτείνω να βελτιώσουµε το σύστηµα υγείας µας, ώστε να
γιατρεύει πιο γρήγορα τους πολίτες. Μιλάω, κύριοι, για τις ηµέρες νοσηλείας ανά εισαγωγή. Τα σοβαρά ιδρύµατα, όπως είναι
το Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη -το οποίο επενδύει στην ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε χρόνο- χρειάζεται
όλο και λιγότερες µέρες για να γιατρέψει έναν ασθενή.
Επίσης, η Κυβέρνηση έχει αποδεχθεί δηµόσια ότι δεν µπορεί
να προστατεύσει το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων των
πολιτών που κατέχει. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων «έφαγε» 150.000 ευρώ πρόστιµο πριν από τρία χρόνια,
γιατί είχε διαρρεύσει όλα τα στοιχεία των πολιτών µας και µετά
δήλωσε και αδυναµία να τα προστατεύσει. Τώρα προτού καν καταφέρουµε να τα προστατεύσουµε, δίνουµε τα ΑΦΜ και όλα τα
στοιχεία των πολιτών και στην ΕΛΣΤΑ µε το άρθρο 1; Ακολούθως
στο άρθρο 5 ορίζουµε τις αποδοχές του προσωπικού του ΤΧΣ να
είναι ανάλογες µε τα golden boys των τραπεζών.
Κύριοι, αν θέλουµε ανταγωνιστικά στελέχη µε υψηλές αµοιβές,
τότε το δίκαιο είναι να πληρώνονται βάσει αποτελεσµάτων και να
µην απολαµβάνουν καµµιάς νοµικής προστασίας, όπως ακριβώς
και στον ιδιωτικό τοµέα. Θα πρέπει να δώσουµε ένα τέρµα στο
απυρόβλητο του δηµοσίου.
Στο άρθρο 4 αυστηροποιούµε τα όρια για την απώλεια της
ρύθµισης ως εξής: στον µήνα για το επόµενο εξάµηνο, σε δεκαπέντε µέρες για το µεθεπόµενο και σε λίγες µέρες για το 2017.
Το 2018 να είστε σίγουροι ότι θα χαθούν όλες οι ρυθµίσεις. Εδώ
το κράτος µας δεν αποπληρώνει ποτέ τις οφειλές του στην ώρα
του. Πώς τολµάµε να ζητάµε από τους πολίτες µας να είναι συνεπείς;
Τώρα θα επικεντρωθώ στα κόκκινα δάνεια. Απ’ ό,τι φαίνεται,
µε το άρθρο 15 θεωρούµε τις ιδιωτικές τράπεζες ανίκανες να
διαχειριστούν τα του οίκου τους. Κύριοι, οι τράπεζες ξέρουν
πολύ καλά ποιος πελάτης δεν είναι συνεργάσιµος και πώς να
εκτιµούν την αξία ακινήτου, όπως ξέρουν και πώς να παίρνουν
έστω και ένα µικρό ποσό απ’ όσα τους οφείλουν. Μάρτυρες σ’
αυτό είναι οι χιλιάδες πολίτες που χρωστούσαν σε κάρτες και
δάνεια και οι τράπεζες τους έχουν προσεγγίσει για συµβιβασµό
µε καταβολή του 30% και 50% επί των οφειλών τους.
Μην ξεχνάµε ότι οι αντικειµενικές αξίες µόνο κατ’ όνοµα είναι
αντικειµενικές. Σήµερα η ακίνητη περιουσία δεν έχει σχεδόν καµµία αξία. Στο άρθρο 15, κύριοι, παραπέµπουµε όλη τη λύση στα
ήδη υπερφορτωµένα µας δικαστήρια. Αυτό, κύριοι συνάδελφοι,
σηµαίνει ότι οι όποιες αποφάσεις θα βγουν µετά από χρόνια και
για τις τράπεζες ο χρόνος είναι χρήµα.
Κύριοι, προτείνω να νοµοθετήσουµε να γίνεται πρώτα προσπάθεια να επιλυθούν οι διαφορές στα κόκκινα δάνεια εξωδικαστικά,
ώστε να επιλύεται το θέµα µέσα σε λίγες µέρες. Ούτε πλειστηριασµοί ούτε τίποτα. Μιλάω για τον θεσµό της διαµεσολάβησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να συναντηθεί, δηλαδή, η τράπεζα µε το δανειολήπτη παρουσία
ειδικά εκπαιδευµένου ουδέτερου διαµεσολαβητή. Ο διαµεσολαβητής µε εχεµύθεια θα βοηθά τα µέρη να φτάσουν σε µια λύση,
η οποία θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, όπως ακριβώς µια δικαστική απόφαση. Έτσι, και οι πολίτες µας θα βρίσκουν το δίκιο
τους µε τις τράπεζες µέσα σε λίγες µέρες και οι τράπεζές µας
θα πληρώνονται µε ό,τι πραγµατικά µπορεί να πάρει από τον
οφειλέτη. Και µόλις λειτουργήσει το σύστηµα, το επεκτείνουµε
στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και τους ενοικιαστές.
Με τον τρόπο αυτό, ανακουφίζουµε ταυτόχρονα τα δικαστήρια
και θέτουµε τις βάσεις για να δώσουµε σε όλους µια δίκαιη δεύτερη ευκαιρία, είτε αυτός είναι ιδιώτης είτε είναι οι µικροµεσαίοι
ήρωες επιχειρηµατίες που δίνουν δουλειά στους ανέργους µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Θεοφύλακτος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς ήθελα να ξεκινήσω
και να ξεκαθαρίσουµε, γιατί ακούγονται πολλά στα κανάλια, στα
ραδιόφωνα, στα sites και ο κόσµος έχει µπερδευτεί, ότι ο νόµος
Κατσέλη ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει. Δεν αλλάζει κάτι µε αυτό,
δεν καταργείται ο νόµος Κατσέλη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο νόµος Χατζηδάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ναι, θα περάσω και στην ονοµασία του νόµου.
Τροποποιείται το άρθρο 9 του νόµου Κατσέλη που ίσχυε,
ισχύει και θα ισχύει –το επαναλαµβάνω- το οποίο αφορά τα κριτήρια της προστασίας της πρώτης κατοικίας, της εξαίρεσης από
τη ρευστοποίηση, για να είµαστε ακριβείς, του ενός ακινήτου που
δικαιούται το κάθε φυσικό πρόσωπο που µπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία του νόµου Κατσέλη. Μόνο αυτό αλλάζει. Δεν είναι λίγο,
είναι ουσιαστικό γι’ αυτό και το συζητάµε, αλλά δεν είναι και αυτό
που ακούστηκε και ακούγεται και ο κόσµος νοµίζει ότι καταργήθηκε ο νόµος Κατσέλη και τώρα θα πάµε στο µηδέν. Εξακολουθεί
να ισχύει.
Αυτό τι σηµαίνει στην πράξη; Ότι όσοι κατέθεσαν και θα καταθέσουν αιτήσεις και µετά την 1-1-2016 -και µε τον καινούργιο
νόµο θα καταθέτουν αίτηση- θα παίρνουν δικάσιµο, θα παίρνουν
προσωρινή διαταγή, θα αναστέλλουν τα καταδιωκτικά µέτρα, θα
έχουν τη διαδικασία προδικαστικού συµβιβασµού. Πρέπει να ειπωθούν αυτά, να ξεκαθαριστούν γιατί υπάρχει µια κινδυνολογία,
όπως και σε άλλα νοµοσχέδια που πέρασαν από την αρχή της
θητείας µας, που δεν στέκει, δεν είναι αληθινή.
Και µάλιστα, επειδή υπάρχει και το ζήτηµα της µεταβατικής
περιόδου, θα δείτε ότι αυτό το 25% θα έχει ένα δίληµµα για το
ποιες διατάξεις να διαλέξουν. Αν έχουν, δηλαδή, τη δυνατότητα
επιλογής να καταθέσουν τώρα αίτηση ως τις 31 Δεκεµβρίου ή
µετά από 1 Ιανουαρίου, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα θα δείτε στην
πράξη –το ξέρω γιατί έχω χειριστεί τέτοιες υποθέσεις σαν δικηγόρος και χειρίζοµαι- θα έχουν δίληµµα ποιες διατάξεις να διαλέξουν. Γιατί; Αυτές που φέρνουµε σήµερα για το 25%, όπως
περίπου έχει υπολογιστεί, για τα φτωχά λαϊκά στρώµατα είναι
κατά τι καλύτερες και θα δείτε ότι στην πράξη θα τις προτιµήσουν τα φτωχά λαϊκά στρώµατα.
Και, βέβαια, δεν µπορώ παρά να σχολιάσω ότι ξαφνικά ο νόµος
για κάποιες πτέρυγες της Βουλής έγινε ακατανόµαστος. Ο λαός
µας τον ξέρει, είναι ο νόµος Κατσέλη, πέρασε έτσι µε την ιστορία
που έχει και ενοχλεί τώρα η πολιτική επιλογή της Υπουργού που
τον πρότεινε και τον πέρασε από τη Βουλή. Η ιστορία έγραψε
και γράφει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ΠΑΣΟΚ τον πέρασε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Αναφέρεται ότι «υπήρχε η διπλή
προστασία…». Δεν καταλαβαίνουν αυτοί που τα λένε. Υπήρχε
διπλή προστασία, η οποία καταργήθηκε στις 31-12-2014. Από 11-2015 και µετά υπάρχει µόνο ο νόµος Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μη µας λένε «στα χέρια σας» και
λοιπά. Αυτό δεν το δέχοµαι -αν υπάρχει µια προϊστορία σάπια και
σκάει στα χέρια σου κάτι, δεν σηµαίνει ότι φταις εσύ- και πάλι
δεν είναι αλήθεια.
Η πραγµατικότητα, λοιπόν, είναι ότι από 1-1-2015 -πρέπει επι-
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τέλους να ξεκαθαριστεί και αυτό, ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους- µετά το τέλος ισχύος του ν.4224/2013, δεν ισχύει η
δεύτερη προστασία, που ήταν η «οµπρέλα» για όλους τους Έλληνες, ισχύει µόνο ο νόµος Κατσέλη -αυτό σηµαίνει ότι οι έµποροι έχουν θέµα και στην ουσία αυτό που ισχύει είναι η συµφωνία
κυρίων, τραπεζών µε δανειολήπτες- ο οποίος λοιπόν, εξακολουθεί και ισχύει και σήµερα.
Τα είπαµε και χθες στην επιτροπή, τώρα έχω τα δύο λεπτά παραπάνω, αλλά δεν µπορώ παρά να κάνω αναφορά σε αυτό που
είπε και ο Υπουργός ο κ. Τσακαλώτος ότι η προηγούµενη κυβέρνηση, και φάνηκε και στην απάντηση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, του κ. Κατάινεν σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή µας, του
κ. Παπαδηµούλη, ετοίµαζε πιθανώς και κατάργηση ή πολύ χειρότερους όρους από αυτούς του νόµου Κατσέλη. Και βλέπαµε
τα συστηµικά ΜΜΕ, όπως το είπαµε και χθες, τον πόλεµο που
έκαναν κατά της ελληνικής κοινωνίας, όταν µιλούσαν για µπαταχτσήδες µε πολλή ένταση και επαναλαµβανόµενα, γιατί προφανώς ήθελαν να περάσουν πολύ χειρότερους όρους από τους
σηµερινούς. Τους ξεχάσαµε τώρα τους µπαταχτσήδες. Εµείς
ούτε µιλήσαµε ούτε µιλάµε για µπαταχτσήδες.
Η ελληνική κοινωνία είχε τα περισσότερα «πράσινα δάνεια»
όταν ήταν η ελληνική οικογένεια στα καλά της. Είχε από τα λιγότερα κόκκινα δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλήρωνε και
µε το παραπάνω και µάλιστα δεν έδιναν σηµασία οι δανειολήπτες
στους καταχρηστικούς όρους των τραπεζών, γιατί περίσσευε το
εισόδηµα και έλεγαν: «δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο».
Πραγµατικά δεν υπάρχουν µπαταχτζήδες στις ελληνικές οικογένειες, υπάρχουν όµως µικρά, µεσαία και µεγάλα εισοδήµατα που
τώρα ρυθµίζονται µε διαφορετικό τρόπο.
Ο συµβιβασµός είναι ένας συµβιβασµός. Έχει τα θετικά του
και τα αρνητικά του, αλλά αντιµετωπίζει µε επιείκεια τα φτωχά
στρώµατα και µε εντιµότητα τα µεσαία. Τα µεγάλα θα αντιµετωπιστούν µε ρύθµιση µε τον Κώδικα Δεοντολογίας και µπορούν να
τα βγάλουν πέρα. Όταν κάποιος έχει εισόδηµα πάνω από 36.000
– 40.000 ευρώ µπορεί να κάνει µία ρύθµιση µε την τράπεζα.
Θα επαναλάβω, ότι τα χρήµατα αυτά που ψάχνουµε τώρα, τα
κόκκινα δάνεια, χάθηκαν όταν δόθηκαν και όχι τώρα που «κοκκίνησαν» τα δάνεια και τα µεγάλα ποσά χάθηκαν όταν οι διοικήσεις
των τραπεζών έδωσαν µεγάλα δάνεια στο τραπεζικό, εργοληπτικό και µιντιακό σύστηµα.
Το παρόν νοµοσχέδιο, πέρα από τα θετικά που είχε ο ν. 4336/
2015 -που εντάσσονται και οι ρυθµίσεις στην εφορεία και στο
ΤΕΒΕ και η πλήρης διαγραφή έως 20.000 ευρώ για τον άνεργο
που δεν έχει περιουσιακά στοιχεία- δεν είναι λίγα. Είναι η βελτιωµένη προστασία. Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι θα καταβάλλει τη δόση το κράτος σε αυτούς που έχουν χαµηλό εισόδηµα. Δεν µιλάµε για µηδενικό εισόδηµα. Μιλάµε για χαµηλό εισόδηµα, δηλαδή στα όρια της φτώχειας. Για το υπόλοιπο 35%
θα ισχύει περίπου ό,τι ισχύει και σήµερα. Θα καταβάλλουν µία
δόση ανάλογα µε τις δυνάµεις τους.
Πέρα από τα υπόλοιπα που έχουν αναφερθεί και από συναδέλφους, ότι η εµπορική αξία είναι θετική, νοµίζω ότι πρέπει να
ξεκαθαριστούν σε προτάσεις. Το είπε ο Υπουργός κ. Σταθάκης
πολλές φορές. Νοµίζω ότι καλό είναι να γραφτεί και ως νοµοτεχνική βελτίωση εκεί που λέει ότι η έναρξη της ισχύος της παραγράφου είναι από 1-1-2016, ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν
από την ηµεροµηνία αυτή διέπονται από το προϊσχύσαν άρθρο,
το άρθρο 9 παράγραφος 2.
Επίσης, για το συνεργάσιµο –γιατί αναφέρεται «να υπήρξε συνεργάσιµος ο δανειολήπτης κατά τον χρόνο της αρχικής καθυστέρησης»- καλό είναι η έννοια του συνεργάσιµου να είναι από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διότι και στην πράξη,
κύριε Υπουργέ, οι τράπεζες τώρα έστειλαν τις επιστολές. Το είπατε ότι έγινε και µας καλύπτετε.
Και αυτό που αναφέρθηκε και από την Αντιπολίτευση για το
χαµηλό 25% «οφειλέτης ενυπόθηκου δανείου», νοµίζω ότι µπορεί
να µπει «οφειλέτης που έχει δάνειο µε εµπράγµατη ασφάλεια».
Κατά τα λοιπά, σε αυτό που αναφέρθηκε από τον κ. Καραθανασόπουλο, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ότι έφυγε το «υπαιτίως»,
όντως έφυγε, µπορεί όµως ο δανειολήπτης να κάνει αίτηση µεταρρύθµισης όταν χάσει τη ρύθµιση, γιατί έχει µείωση του εισο-
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δήµατος, οπότε θα το αντιµετωπίσει µε αυτόν τον τρόπο.
Σε σχέση µε αυτό που ανέφερε ο κ. Θεοχάρης για τη σεισάχθεια, δεν ξέρουµε αν θα µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο,. Πάντως
δεν θα γίνει σεισάχθεια στα λάθη του παλιού πολιτικού συστήµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Για πρακτικούς λόγους τις νοµοτεχνικές προτάσεις που προτείνετε γράψτε τις σε ένα χαρτί και δώστε τις στον κύριο
Υπουργό µήπως θέλει να τις υιοθετήσει.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ευάγγελος Καρακώστας.
Αµέσως µετά τον λόγο θα πάρουν ο κ. Βεσυρόπουλος, ο κ.
Μπγιάλας, ο κ. Χατζηδάκης και η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Η κατάθεση του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου αποτελεί µία ακόµη απόδειξη εκείνου που υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή, του γεγονότος δηλαδή ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι µία κυβέρνηση ειδικής αποστολής. Όπως η κυβέρνηση
Σαµαρά ήταν η µοναδική που θα µπορούσε να αναλάβει, και ανέλαβε κατ’ εντολή ξένων κέντρων, την παράνοµη και αντισυνταγµατική πολιτική δίωξη της Χρυσής Αυγής, µε αντίστοιχο τρόπο η
Κυβέρνηση Τσίπρα είναι η µοναδική κυβέρνηση, η οποία θα µπορούσε να φέρει προς ψήφιση πρωτοφανή αντιλαϊκά µέτρα, τα
οποία δεν πλήττουν µόνο την οικονοµική ζωή του τόπου, αλλά
πολύ περισσότερο στοχεύουν στον σκληρό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας.
Τι επιδιώκει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε το παρόν νοµοσχέδιο; Υλοποιεί τους σχεδιασµούς των διεθνών τοκογλύφων να βάλουν χέρι στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Γιατί; Διότι
σήµερα το ποσοστό της ιδιόκτητης περιουσίας στην Ελλάδα
είναι ιδιαίτερα υψηλό, κάτι το οποίο προκαλεί την εκδικητική
µανία των τοκογλύφων των Βρυξελλών. Στόχος τους είναι το
συγκεκριµένο ποσοστό να φτάσει στα επίπεδα των χωρών της
Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή στο 40% µε 50% περίπου από το
80% στο οποίο είναι σήµερα.
Αποτελεί όνειδος και µόνο το γεγονός ότι αναφέρεται µε κυνικό τρόπο στο νοµοσχέδιο πως οι προτεινόµενες διατάξεις
σκοπό έχουν τη µεγιστοποίηση της συµµόρφωσης των οφειλετών που ρύθµισαν τις οφειλές τους, ώστε να αποτρέπονται από
το να δηµιουργούν νέες οφειλές.
Επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι να επαναληφθούν στην Ελλάδα οι βίαιες εξώσεις Ελλήνων πολιτών από τις οικίες τους,
ακριβώς όπως συµβαίνει -και έχει συµβεί και στο παρελθόν- στην
Ισπανία. Τα ακίνητα αυτά των Ελλήνων θα περάσουν στα χέρια
ξένων funds, τα οποία θα αγοράσουν µαζικά τα κόκκινα δάνεια
και σε αυτά θα εγκαταστήσουν κατόπιν εκατοµµύρια λαθροµεταναστών, οι οποίοι βρίσκονται σήµερα παράνοµα στη χώρα µας.
«Πρώτη φορά πλειστηριασµοί», λοιπόν, από την Κυβέρνηση
της Αριστεράς, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύει –ως δηλώνει- το 25% των δανειοληπτών, αφήνοντας στο έλεος των τραπεζιτών και των τοκογλύφων όλους τους υπολοίπους.
Γράφει στο νοµοσχέδιο στο άρθρο 15: Ο οφειλέτης θα πρέπει
σωρευτικά να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: Το διαθέσιµο οικογενειακό του εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης προσαυξηµένες κατά 70% όπως αυτές ορίζονται στο
νοµοσχέδιο. Η αντικειµενική αξία της κατοικίας κατά τον χρόνο
συζήτησης της αίτησης να µην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για
τον άγαµο οφειλέτη προσαυξηµένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαµο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και µέχρι τρία
τέκνα. Το ακίνητο για το οποίο κάνει την αίτηση να είναι η κύρια
κατοικία του. Σε ό,τι αφορά τις δανειακές οφειλές, ο δανειολήπτης πρέπει να υπήρξε συνεργάσιµος κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας κατά τον χρόνο της αρχικής καθυστέρησης
του δανείου.
Τι σηµαίνει αυτό; Με τις προϋποθέσεις αυτές υπολογίζεται ότι
επτά στα δέκα σπίτια Ελλήνων θα είναι έρµαια των ορέξεων τραπεζών ή των διεθνών οίκων στις οποίες θα πουλήσουν τα επισφαλή κόκκινα δάνεια. Με τον τρόπο αυτό αφήνονται εκτεθειµένα εκατόν εξήντα χιλιάδες κόκκινα δάνεια και εξασφαλίζονται,
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όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, περί τα εκατό χιλιάδες, τα οποία
καλύπτουν τις τεθείσες προϋποθέσεις.
Η ένταξη στο νέο πλαίσιο γίνεται µε τα εξής κριτήρια: Το ύψος
της αντικειµενικής αξίας ακινήτου και το ετήσιο εισόδηµα του δανειολήπτη. Η δόση θα υπολογίζεται από τη σηµερινή εµπορική
αξία, από τη συµπεριφορά του δανειολήπτη και από τη συνολική
περιουσιακή του κατάσταση. Η εκτίµηση αυτή θα γίνεται από ειδικές επιτροπές στις τράπεζες, οι οποίες θα αξιολογούν την οικονοµική δυνατότητα και ειλικρίνεια των δανειοληπτών.
Χαρακτηριστικό του σκεπτικού µε το οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση της Αριστεράς, είναι ότι λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να
µη βλάπτονται τα συµφέροντα των πιστωτών, δηλαδή των τραπεζών, όπως επί λέξει αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, καθώς τίθεται
ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάµει του σχεδίου ρύθµισης το ποσό το οποίο θα ελάµβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής
εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
Εποµένως µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δηλαδή είτε µε
αναγκαστική εκτέλεση είτε µε τον µηχανισµό των δόσεων, η τράπεζα δεν χάνει κανένα δικαίωµά της εκτός σπάνιας εξαίρεσης. Η
εκτίµηση του ποσού αυτού θα πραγµατοποιείται από ειδικό εµπειρογνώµονα, ο οποίος θα ορίζεται από το δικαστήριο.
Πάµε τώρα στους ειδικούς εµπειρογνώµονες για τους οποίους
θα συσταθεί στα κατά τόπους ειρηνοδικεία ειδικό µητρώο εµπειρογνωµόνων. Σήµερα εκκρεµούν στα ειρηνοδικεία για την υπαγωγή στο νόµο Κατσέλη δικάσιµοι, οι οποίες φτάνουν στο 2030
και 2032 λόγω του όγκου των προσφευγόντων σε αυτά για τη
ρύθµιση των δανείων τους. Με ποιον τρόπο πιστεύουν οι εγκέφαλοι του Υπουργείου Οικονοµικών ότι µπορεί το σχέδιο µε τους
ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι -σηµειωτέον- θα υποχρεούνται να γνωµοδοτούν για κάθε µία από τις περιπτώσεις ξεχωριστά τριάντα ηµέρες πριν τη συζήτηση της αίτησης, να
αποδώσει έστω και ελάχιστα µέσα στον όγκο όσων θα σπεύσουν
να κανονίσουν τις δόσεις τους για να µη χάσουν το ακίνητο;
Μιλάµε για τον απόλυτο παραλογισµό και µία νέα εξαπάτηση
των πολιτών µε το επιχείρηµα, τάχα, της προστασίας της πρώτης
κατοικίας.
Πάµε παρακάτω. Επόµενη καινοτοµία της «κοινωνικά ευαίσθητης» Αριστεράς, εκείνης η οποία διακήρυσσε µε υπερηφάνεια ότι
θα εφαρµόσει το µνηµόνιο µε κοινωνικό πρόσηµο, το εφεύρηµα
του συνεργάσιµου δανειολήπτη. Το εφεύρηµα αυτό αφήνει πλήρως έκθετο τον δανειολήπτη σε ιδιώτες, τραπεζικά στελέχη,
υπαλλήλους κ.λπ., τους οποίους όχι µόνο ενηµερώνει ενδελεχώς
για όλα τα προσωπικά στοιχεία του -περιουσία, λογαριασµούς,
κινητά, ακίνητα, µέλη της οικογένειας, κλπ.- αλλά είναι υποχρεωµένος και επί ποινή απώλειας ρύθµισης να τους γνωστοποιεί
κάθε νέα αλλαγή της προσωπικής του κατάστασης, ακόµη και
για ένα πρόβληµα υγείας, το οποίο µπορεί να του έχει κοστίσει
χρήµατα και να µην είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στη ρύθµιση
ή για µια κληρονοµιά που κέρδισε ή ένα λαχείο. Αυτή η εκχώρηση όλων των προσωπικών δεδοµένων σε αδίστακτους οικονοµικούς τοκογλύφους και τους υπαλλήλους τους, µόνο δηµοκρατία δεν θυµίζει.
Άλλο κατόρθωµα της Κυβέρνησης της Αριστεράς: Άρθρο 2.
Επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο από τη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων. Τα όργανα της φορολογικής διοίκησης αµνηστεύονται προκαταβολικά από κάθε ευθύνη πειθαρχική, ποινική
ή αστική, ως προς τις υποθέσεις που εξετάζουν κατά προτεραιότητα και που τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο -παράγραφος βόπως επίσης και ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων για εισήγηση ή απόφαση που έλαβε στο ίδιο πλαίσιο, παράγραφος ε.
Και όλα αυτά η Αριστερά τα χαρακτηρίζει αναίσχυντα και ανερυθρίαστα ως δείκτη προστασίας των δανειοληπτών. Και ακόµη
χειρότερα, αυτό το οποίο είπε χθες, αλλά και σήµερα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής του. «Δίνουµε…» -είπε- «…µία
δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες να γίνουν ξανά αξιοπρεπείς νοικοκυραίοι».
Αυτοί οι «αξιοπρεπείς νοικοκυραίοι», η ελληνική, δηλαδή, µεσαία τάξη, είναι εκείνη, η οποία θα θέσει τέλος στην ασυδοσία
των τραπεζιτών και των τοκογλύφων και την ασυδοσία της Κυβέρνησης. Γι’ αυτούς -τους τραπεζίτες, δηλαδή, και τους τοκογλύφους- εργάζεται η σηµερινή Κυβέρνηση, όπως εργαζόταν και
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η προηγούµενη!
Είτε, λοιπόν, µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είτε µε κυβέρνηση
Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, ο µοναδικός κερδισµένος από όσα
φέρνετε εδώ, τα οποία απλώς µεταφράζετε -άλλη µία δική σας
καινοτοµία είναι ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
µέχρι τις 20.00’, τουλάχιστον παλαιότερα τα έφερναν, τα µεταφράζαµε και πήγαινε µέχρι αργά η δουλειά, τώρα σας θέτουν και
χρονικό όριο µέχρι τις 20.00’, όπως ακούσαµε πριν λίγο- είναι οι
διεθνείς τοκογλύφοι. Η εθνική αντίσταση, συνεπώς, γίνεται για
τους Έλληνες το µέγιστο καθήκον.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος – Χρυσή Αυγή ως εκ τούτου δεν είναι µία
απλή πολιτική επιλογή, αλλά ο συνειδητός αγώνας επιβίωσης του
ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Βεσυρόπουλος
έχει τον λόγο.
Ακολουθεί ο κ. Μπγιάλας και ο κ. Χατζηδάκης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι της
κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι υπερήφανοι για τον τρόπο µε
τον οποίο η Κυβέρνηση φέρνει τα νοµοσχέδια στη Βουλή. Θα
είναι είδηση όταν κάποια στιγµή αυτή η Κυβέρνηση φέρει στη
Βουλή ένα νοµοσχέδιο µε κανονικές και φυσιολογικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες και όχι µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Η δυναµική των ψευδαισθήσεων που καλλιεργήσατε, εξαντλήθηκε. Στις εκλογές του Σεπτεµβρίου πείσατε το 35% του ελληνικού λαού ότι κάνετε σκληρή διαπραγµάτευση. Πόσους µπορείτε,
όµως, να πείσετε σήµερα µετά από όλα αυτά που φέρνετε για
να ψηφιστούν και µετά από όλα αυτά που έχετε συνοµολογήσει
και έρχονται στο άµεσο µέλλον; Όλα αυτά αποτελούν δική σας
ευθύνη και δικές σας επιλογές και να αφήσετε κατά µέρους το
παραµύθι της δήθεν διαπραγµάτευσης, γιατί τα µέτρα είναι δικές
σας επιλογές.
Δική σας επιλογή και όχι των δανειστών είναι το 23% του ΦΠΑ
στην εκπαίδευση.
Δική σας επιλογή είναι η επιβολή του ειδικού φόρου στο ελληνικό κρασί. Δική σας επιλογή ήταν η υπερφορολόγηση στον τουρισµό. Δική σας ευθύνη είναι το γεγονός ότι η χώρα γύρισε πίσω,
βρέθηκε µε την πλάτη στον τοίχο, έκλεισαν οι τράπεζες, επιβλήθηκαν capital controls και προέκυψε νέα ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης.
Δική σας ευθύνη και δικό σας έργο είναι η επιστροφή στα ελλείµµατα και το νέο µνηµόνιο -που µάλιστα είναι το πιο επώδυνοτη στιγµή που η χώρα θα έκλεινε την αξιολόγηση τον περασµένο
Ιανουάριο και θα έµπαινε σε προληπτική γραµµή στήριξης.
Τον κ. Βαρουφάκη ποιος τον επέλεξε; Αυτός που τον επέλεξε
δεν έχει ευθύνη; Δεν έβλεπε τι συνέβαινε το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουλίου στη χώρα; Για να µην αναφερθώ στο αλήστου µνήµης δηµοψήφισµα, το οποίο µάλλον θα θέλετε να ξεχάσετε.
Κανείς δεν αναφέρεται πλέον σε αυτό. Είναι σαν να µην έγινε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα για δήθεν διαπραγµάτευση. Εάν είναι η διαπραγµάτευση που κάνετε να έχει τα αποτελέσµατα που βλέπουµε και να φέρνετε τέτοιου είδους νοµοσχέδια στη Βουλή, µε µέτρα που διαλύουν την πραγµατική οικονοµία και την κοινωνική συνοχή, καλύτερα να σταµατήσετε να
διαπραγµατεύεστε. Να περιµένετε απλά τη µετάφραση αυτών
που σας στέλνουν.
Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε υπερήφανοι που έρχεστε για
τρίτη φορά και αλλάζετε τη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις. Υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή τη ρύθµιση έχοντας κάποιες σταθερές. Και εσείς έρχεστε για τρίτη
φορά και αλλάζετε αυτές τις σταθερές.
Θεωρείτε ότι µε αυτές τις πρακτικές µπορεί να υπάρχει σχέση
εµπιστοσύνης του πολίτη µε το κράτος; Αυτό και µόνο το γεγονός καταδεικνύει την προχειρότητα και τους αυτοσχεδιασµούς
µε τους οποίους κινείστε και νοµοθετείτε.
Θα αναφερθώ στη ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια. Βρίσκοµαι
σε ό,τι µε αφορά σε πολύ µεγάλη απόσταση από το λαϊκισµό.
Άλλοι ήταν αυτοί που έλεγαν από το Βήµα αυτό της Βουλής, «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Δεν είναι το µοναδικό που είπατε
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και αναγκαστήκατε να το καταπιείτε. Όµως, εδώ πλέον βρισκόµαστε µπροστά σε µια ακραία περίπτωση, στην οποία αφήνονται
ακάλυπτοι στους πλειστηριασµούς χιλιάδες πολίτες.
Εσείς καταψηφίσατε τον νόµο του κ. Χατζηδάκη, που προστάτευε το 90% των δανειοληπτών από πλειστηριασµούς και σε
πλήρη συµφωνία µε τις τράπεζες. Είστε ικανοποιηµένοι από τη
ρύθµιση που φέρνετε σήµερα; Τότε να την ψηφίσετε και να πάτε
µετά στους πολίτες να τους λέτε για την «περήφανη διαπραγµάτευση» και όλα αυτά τα φληναφήµατα, που αποτελούν πλέον
γραφικότητες και προσβάλλουν τη νοηµοσύνη των πολιτών.
Λένε κάποιοι ότι η ανάγκη ρύθµισης για τα κόκκινα δάνεια προέκυψε ως ανάγκη από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Πώς προέκυψε, όµως, το πρόβληµα µε τις τράπεζες; Διότι το
2014 είχαν γίνει stress tests και δεν υπήρχε πρόβληµα. Το πρόβληµα ανέκυψε από τις αρχές του 2015, µε το κλίµα αστάθειας
και αποσταθεροποίησης.
Πείτε µου ειλικρινά, πιστεύετε ότι µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις που φέρνετε προστατεύεται η πρώτη κατοικία; Σας καλώ να
συγκρίνεται αυτές τις ρυθµίσεις που φέρνετε µε τις αντίστοιχες
ρυθµίσεις του νόµου Χατζηδάκη, του ν. 4224 που εσείς καταψηφίσατε. Ο νόµος που εµείς φέραµε και ψηφίσαµε, ο ν. 4224, είχε
θεσµοθετήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας για έναν
χρόνο από ενδεχόµενους πλειστηριασµούς σε περίπτωση που η
πρώτη κατοικία είχε αντικειµενική αξία που δεν υπερέβαινε τις
200.000 ευρώ και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τις 270.000
ευρώ, ενώ το ετήσιο καθαρό -και όχι µεικτό- οικογενειακό εισόδηµα του οφειλέτη ήταν µικρότερο των 35.000 ευρώ.
Ο νόµος αυτός κάλυπτε το 90% των κόκκινων δανείων, προκειµένου να µη χάσουν το σπίτι τους κάποιοι από τους πλειστηριασµούς. Οι δανειολήπτες έπρεπε να καταβάλουν στις τράπεζες
για το δάνειό τους ένα ποσό ίσο µε το 10% του καθαρού µηνιαίου
εισοδήµατός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν
ξεπερνούσε τις 15.000 ευρώ και ένα ποσό 20% εάν είχαν εισόδηµα πάνω από αυτό το όριο.
Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, για ΑΜΕΑ και πολίτες που είχαν ως προστατευόµενα µέλη ΑΜΕΑ, τα όρια αυτά ανέβαιναν κατά 10%, κάτι που εσείς ούτε καν σκεφτήκατε να εντάξετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Εσείς έρχεστε σήµερα και πυροδοτείτε µια βραδυφλεγή κοινωνική βόµβα. Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου αφήνετε ακάλυπτο το 75% των οφειλετών και ανοίγει ο δρόµος για τους
πλειστηριασµούς, µέσω των οποίων πολλοί από αυτούς θα χάσουν τα σπίτια τους.
Με τη ρύθµιση που φέρνετε, οι δανειολήπτες χάνουν το δικαίωµα προστασίας εάν το εισόδηµά τους δεν επαρκεί για να
εξυπηρετήσουν το δάνειο. Φυσικά και δεν συναινούµε στην ένταξη στο καθεστώς προστασίας αυτών που διαθέτουν µεγάλη
περιουσία και δεν πλήρωναν. Μιλάµε για τα µεσαία εισοδήµατα,
τη µέση ελληνική οικογένεια. Και αυτούς θυσιάζετε ουσιαστικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει στρεβλή γενικά άποψη περί ισοδυνάµων. Ισοδύναµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η µεταφορά βαρών από έναν κλάδο της
οικονοµίας στον άλλον. Πρέπει να υπάρχει συναίσθηση της
πραγµατικότητας. Αυτή τη συναίσθηση δεν την έχετε. Και δεν
την είχατε όταν εσείς οι ίδιοι προτείνατε το 23% στον ΦΠΑ στην
εκπαίδευση, µε το σκεπτικό ότι το µέτρο δεν έπληττε τους ψηφοφόρους σας, µέχρι να καταλάβετε ότι έπληττε κάθε ελληνική
οικογένεια.
Ο ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση δεν ήταν πρόταση των δανειστών, όπως αρχικά θέλατε να παρουσιάσετε. Ήταν αποκλειστικά
δική σας! Η ίδια η Κοµισιόν σάς διέψευσε.
Τώρα έρχεστε, µετά από αναζήτηση τεσσάρων µηνών, και επιβάλλετε ειδικό φόρο στο ελληνικό κρασί, σε µία οινοπαραγωγό
χώρα όπως είναι η Ελλάδα, µε εξαγωγική δραστηριότητα, τη
στιγµή που καµµία άλλη οινοπαραγωγός χώρα στην Ευρώπη δεν
έχει διανοηθεί να επιβάλει έναν τέτοιο φόρο.
Τι πετυχαίνετε; Μειώνετε την ανταγωνιστικότητα της δυναµικά
αναπτυσσόµενης ελληνικής οινοποιίας και αντίστοιχα ενισχύετε
τα εισαγόµενα προϊόντα. Το ίδιο πράγµα που πήγατε να κάνετε
µε τις ελληνικές εταιρείες ζυθοποιίας. Σύµπτωση επαναλαµβανόµενη παύει να είναι σύµπτωση. Χίλια οινοποιεία, είκοσι χιλιάδες
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εργαζόµενοι και διακόσιες χιλιάδες αµπελουργοί βρίσκονται στο
στόχαστρο της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα.
Σας καλούµε να αποσύρετε τη συγκεκριµένη διάταξη και καλούµε τους Βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Είπε χθες ο κ. Αλεξιάδης ότι η Κυβέρνηση κάνει δεύτερες σκέψεις και κατέληξε µε το ηρωικό, «Η Κυβέρνηση συγκρούεται, διαπραγµατεύεται και βρίσκει την καλύτερη λύση για τους πολίτες.».
Μα, κύριε Υπουργέ, δική σας ιδέα ήταν η επιβολή ειδικού
φόρου στο ελληνικό κρασί! Με ποιον συγκρούεστε; Με τον ίδιο
σας τον εαυτό;
Σε ό,τι αφορά το άλλο ισοδύναµο, την αύξηση στα παιχνίδια
του ΟΠΑΠ, δεν γνωρίζω αν έχετε συνυπολογίσει τις επιπτώσεις
από την πτώση του τζίρου, κυρίως, όµως, από την ενίσχυση του
παράνοµου τζόγου.
Κλείνω µε µία σύντοµη αναφορά στη διάταξη για τα ανείσπρακτα ενοίκια, που δείχνει τον βαθµό αγκύλωσης που σας διακατέχει. Τι κάνετε; Αναγκάζετε τους ιδιοκτήτες να πάνε στα δικαστήρια, µε ό,τι σηµαίνει αυτό σε κόστος, χρόνο και χρήµα, µόνο
και µόνο για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες και ότι δεν
έχουν εισπράξει τα ενοίκια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συγκρούεται µε
τον εαυτό της, τις ιδεοληψίες της, την πραγµατικότητα και κυρίως µε τα ψέµατα που είπε στους πολίτες. Είναι δεδοµένο ότι
οδηγείται σε αδιέξοδο. Το αδιέξοδο το δικό σας, όµως, δεν µπορεί να µετατρέπεται καθηµερινά σε αδιέξοδο της χώρας και των
πολιτών. Άµεσα θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο εθνικό σχέδιο, ένα
σχέδιο που εσείς δεν έχετε ούτε µπορείτε να υπηρετήσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο συνάδελφος κ.
Μπγιάλας έχει τον λόγο.
Αυτό το γάµα τι χρειάζεται, κύριε συνάδελφε; Βγάλτε το, για
να µπορούµε να το εκφωνούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Γεµίζει το επώνυµο, κύριε Πρόεδρε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο και θέλει και εξήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έτσι, θέλει και εξήγηση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Γεµίζει το επώνυµο, όµως. Δεν είναι
άδειο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το συζητούσαµε. Είναι τρία σύµφωνα
στη σειρά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Πάντως, αν το µάθει κάποιος, µετά δεν
το ξεχνάει. Έχει το θετικό του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ώρες ψηφίζουµε αυτό
το νοµοσχέδιο, το οποίο η Κυβέρνηση έχει φέρει στην Ολοµέλεια
µέσα από µία αναγκαστική διαδροµή για την ψήφιση των προαπαιτουµένων, τα οποία είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και η εκταµίευση της
υποδόσης των 2 δισεκατοµµυρίων.
Είναι σίγουρο ότι πολλά λέγονται εδώ στην Αίθουσα. Όµως,
βλέπουµε ότι υπάρχει όντως µεγάλη δυνατότητα και ευχέρεια –
θα έλεγα- από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να µπορούν να παραποιούν τα πράγµατα, να κάνουν το άσπρο µαύρο
και ταυτόχρονα να βασίζονται στη λήθη του ελληνικού λαού.
Έχουµε κάποια συγκεκριµένα δεδοµένα. Η Ελλάδα βρίσκεται
σε εποπτεία από το 2010. Και σε αυτήν δεν την έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έγιναν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, οι οποίες απέτυχαν. Σε όλες
αυτές δεν λήφθηκε υπ’ όψιν η παράµετρος των κόκκινων δανείων.
Υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια, τα οποία, όµως, κάποιοι τα «κοκκίνισαν». Μήπως σας διαφεύγει αυτό; Μήπως σας διαφεύγει ότι
το 2010 το 5% των δανείων ήταν µη εξυπηρετούµενα; Σήµερα
γιατί είναι το 50%; Ήταν οι πολιτικές οι οποίες εφαρµόστηκαν
που έφεραν τον κόσµο σε απόγνωση, έκαναν τους καλοπληρωτές Έλληνες κακοπληρωτές.
Μήπως ξεχνάµε ότι αυτά τα κόκκινα δάνεια δίνονταν µε απλο-
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χεριά; Ξεχνάει κανείς από όλους εµάς εδώ ότι όταν πήγαινες να
πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο για ακίνητο αντικειµενικής αξίας
100.000 ευρώ -η εµπορική του αξία ήταν 120.000 και 150.000
ευρώ- σου έλεγε η τράπεζα, «Θα σου δώσω κι ένα επισκευαστικό, θα σου δώσω κι ένα άλλο». Τα έδιναν απλόχερα.
Πού βασίζονταν οι τράπεζες και έδιναν έτσι τα δάνεια; Δεν
έχουν ευθύνη σε αυτόν τον τοµέα; Και οι πολιτικές οι οποίες
εφαρµόζονταν δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο; Επίσης, δίνονταν εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, δάνεια στα κόµµατα, δάνεια στα ΜΜΕ.
Για όλα αυτά, κύριοι, εσείς που κυβερνήσατε αυτά τα χρόνια,
δεν έχετε ευθύνη; Και έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται σήµερα
να βγάλει την «καυτή πατάτα» µέσα από τη φωτιά;
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το νοµοσχέδιο είναι
επιβεβληµένο, αλλά είναι και θετικό, έχει τη θετική του διάσταση,
γιατί δεν µπορεί κανένας εδώ µέσα να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι µπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Όλοι µας το γνωρίζουµε. Υπάρχουν Έλληνες που µπορούν
να πληρώσουν και δεν πληρώνουν, µέσα σε αυτόν τον κυκεώνα,
σε αυτήν την αίσθηση που υπάρχει ότι δεν πληρώνουµε, γιατί και
να πληρώσουµε πάνε χαµένα.
Ναι, έγιναν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των προηγούµενων ετών.
Όποιοι πλήρωναν, θεωρούσαν τον εαυτό τους µετά ηλίθιο. Και
έρχεται το νοµοσχέδιο αυτό να δώσει τη λύση. Όπως και να το
κάνουµε, δεν µπορείτε να παραβλέψετε ότι το 25% των δανειοληπτών προστατεύεται εξ ολοκλήρου. Και όχι µόνον αυτό. Αν
υπάρχει αδυναµία κάποιου οφειλέτη να αποπληρώσει έστω και
τη µικρή δόση, τότε έρχεται το κράτος το οποίο την πληρώνει.
Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
Έχουµε τη δεύτερη κλίµακα που περιλαµβάνει το υπόλοιπο
35%. Γιατί σας φαίνεται παράξενο; Μέχρι 35.000 ευρώ εισόδηµα
µπορεί να ρυθµιστεί. Και ρυθµίζεται µε τους πιο καλούς όρους
της αγοράς. Ποιοι είναι αυτοί; Ότι το ποσό της δόσης θα κυµαίνεται στην εµπορική αξία του ακινήτου, δηλαδή στην τρέχουσα
τιµή µίσθωσης ενός τέτοιου ακινήτου. Δεν είναι αυτό διευκόλυνση για τους δανειολήπτες;
Γιατί µιλάτε για κατασχέσεις; Πού είναι οι κατασχέσεις σε αυτό
το επίπεδο; Βασίζεστε στο ότι µπορείτε εύκολα να παραποιείτε
τα γεγονότα. Δεν αναλαµβάνετε την ευθύνη να τοποθετηθείτε
θετικά, κριτικά, µε σκληρή κριτική, αλλά όχι µε µηδενιστική λογική και µε κινδυνολογίες. Και έχουµε και το υπόλοιπο ποσοστό
των δανειοληπτών, το υπόλοιπο 40%, το οποίο δεν καλύπτεται
µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας δανειολήπτης ο οποίος
έχει ένα εισόδηµα 40.000 ευρώ, µπορεί να ρυθµίσει µόνος του
και µε συµφωνία µε την τράπεζα την αποπληρωµή του δανείου
του. Μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν το κάνει; Είπαµε. Έχουµε και
το φαινόµενο αυτών που δεν θέλουν να το κάνουν και δεν πληρώνουν.
Πιστεύετε ότι θα αρχίσουν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασµοί των ακινήτων; Σε καµµία περίπτωση δεν θα γίνει αυτό. Και
το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από εµένα γιατί έχετε και χρόνια
στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει
πλειστηριασµός. Γιατί; Διότι οι τράπεζες δεν θέλουν τα ακίνητα.
Την αποπληρωµή των δανείων τους θέλουν.
Σε αυτούς, όµως, που µπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν, το µόνο που τους δίνει το νοµοσχέδιο είναι η δυνατότητα
να τους καλέσουν και να τους πιέσουν ώστε να αρχίσουν να πληρώνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα
και όσον αφορά τις εκατό δόσεις. Έχει µια διαδροµή ο νόµος
αυτός, µία θετική διαδροµή. Βγήκε πρώτα από τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν εντάσσονταν, όµως, οι πολίτες, διότι είχε πολλές παραµέτρους, οι οποίες δεν άφηναν τον οφειλέτη στο δηµόσιο να
ενταχθεί.
Με το νόµο της προηγούµενης κυβέρνησης εντάχθηκαν πάρα
πολλοί οφειλέτες του δηµοσίου. Σήµερα δεν καταργείται. Συνεχίζει να υπάρχει, δίνοντας τριάντα ηµέρες προθεσµία µέχρι τις
30-6-2016, δεκαπέντε ηµέρες µέχρι 31-12-2016 αν υπάρχει ληξιπρόθεσµη οφειλή και στην επόµενη περίοδο πάλι δεκαπέντε ηµέρες εάν υπάρχει δις µη αποπληρωµή της δόσης. Δεν καταργείται. Γιατί το παραβλέπετε και λέτε ότι καταργείται;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά τα ανείσπρακτα ενοίκια, νοµίζω ότι ο νόµος κινείται σε θετική πλευρά. Προσωπικά στην επιτροπή, όταν συζητήθηκε το προηγούµενο, τοποθετήθηκα και είπα ότι έπρεπε να
εφαρµοστεί ξανά η διάταξη, η οποία τα εκχωρεί στο δηµόσιο.
Όµως τα αποτελέσµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και η εµπειρία έχουν δείξει ότι αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσµα. Σήµερα, όµως, οι κάτοχοι των ακινήτων που έχουν ανείσπρακτα
ενοίκια δεν θα φορολογούνται µ’ αυτή τη διάταξη για τα ανείσπρακτα ενοίκια, παρά µόνο θα φορολογηθούν, όταν τα εισπράξουν. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί σας βρίσκει αντίθετους αυτή
η διάταξη.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι που δεν µου
άρεσε. Ο κ. Βρούτσης έκανε µια µοµφή για το αν κάποιοι Βουλευτές βγαίνουν στα κανάλια και λένε αν θα πρέπει να µπει ο
φόρος στο ουίσκι –έκανα τέτοια πρόταση χθες στην επιτροπήκαι όχι στο κρασί και να δούµε τι θα κάνουµε.
Δεν µπορώ να καταλάβω την ενόχληση του κ. Βρούτση. Για
δύο λόγους θα µπορούσα να τη φανταστώ. Ο ένας λόγος είναι
που ένας Βουλευτής της επαρχίας βγήκε τηλεφωνικά σε κάποια
ΜΜΕ της πρωτεύουσας. Εκτός αν τον ενόχλησε ότι η πρότασή
µου –εάν και εφόσον γίνει αποδεκτή- θα επιβαρύνει το ουίσκι το
οποίο µπορεί ο ίδιος να πίνει. Εγώ προσωπικά πίνω κρασί και το
ευχαριστιέµαι κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, νοµοθετείτε την άρση προστασίας για χρέη
στις τράπεζες και την άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας
για χιλιάδες δανειολήπτες. Όλες και όλοι που κατοικούν σ’ αυτόν
τον τόπο µετατρέπονται πια σε υποψήφιους αστέγους. Δεν τα
λέω εγώ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Έλεος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μπράβο, µπράβο! Χαίροµαι
για τις αντιδράσεις σας. Απλώς µάθετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που σπεύσατε να αντιδράσετε, ότι όλα αυτά δεν τα λέω
εγώ. Τα είχε πει ο Αρχηγός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, στις 21 Δεκεµβρίου 2013 από αυτό εδώ το Βήµα.
(Χειροκροτήµατα)
Τι δεν άρεσε στον κ. Τσίπρα; Δεν άρεσε ένα σύστηµα που κάλυπτε µετρηµένα το 90% των δανειοληπτών. Τα είχα πει από τότε
εδώ, απαντώντας στον κ. Τσίπρα. Δεν του άρεσε ότι υπήρχε ένα
σύστηµα, το οποίο δεν οδήγησε ούτε σε έναν πλειστηριασµό για
χρέη προς τις τράπεζες όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Αυτά
δεν σας άρεσαν.
Τι ήταν γενικότερα το σύστηµα που δεν σας άρεσε; Ήταν ένα
σύστηµα βασισµένο σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν η
εξωδικαστική προστασία. Υπήρχε δηλαδή τότε, µε τον νόµο
αυτό, για ένα χρόνο προστασία µε κάποια κριτήρια που ορίζονταν στον νόµο –και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, γιατί δεν
έχω πολύ χρόνο, 200.000 ευρώ αντικειµενική αξία της πρώτης
κατοικίας κ.ο.κ.- και υπήρχε παραπλεύρως και ένας κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος θα ίσχυε από εκεί και πέρα εσαεί κατά το
ιρλανδικό µοντέλο, προκειµένου εξωδικαστικά επίσης να επιλύονται οι διαφορές. Αυτά δεν σας άρεσαν, ούτε το ένα ούτε το
άλλο.
Δεν σας άρεσε ούτε ο δεύτερος άξονας του συστήµατος.
Ποιος άξονας δηλαδή; Ο νόµος Κατσέλη. Διότι όταν τον έφερε
η προηγούµενη κυβέρνηση, εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
δεν τον ψηφίσατε. Σας φάνηκε ότι ο νόµος αυτός ήταν ανεπαρκής. Σας αρέσει η κ. Κατσέλη σήµερα, δεν σας άρεσε ο νόµος
της τότε.
Άρα ήσασταν αντίθετοι σε όλα, και στην προσωρινή προστασία
και στον κώδικα δεοντολογίας και στον νόµο Κατσέλη. Τι περιµένει κάποιος άνθρωπος µε κοινή λογική; Όταν θα έρθει αυτή η
Κυβέρνηση, που δεν της αρέσει τίποτα, να φέρει ακόµα πληρέστερη προστασία, να καλύπτει δηλαδή και τα ακριβά προάστια
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Τι έγινε µε αυτήν την Κυβέρνηση, τη δική σας Κυβέρνηση; Τι
γίνεται σήµερα; Το 90% της απόλυτης προστασίας περιορίζεται
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στο 25%. Δεν σας άρεσε το 90%, σας αρέσει το 25%. Είστε ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι!
Το δεύτερο το οποίο έγινε είναι πως η εξωδικαστική προστασία πια δεν υπάρχει µε την έννοια της παράτασης, παρ’ ότι µας
κατηγορούσατε τότε ότι κρατάµε ή θα κρατήσουµε στο µέλλον
µόνο τον κώδικα δεοντολογίας. Και δεν µας κατηγορούσατε
µόνο πριν από τις εκλογές -προσέξτε- αλλά µας κατηγορούσατε
–και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- και µετά τις εκλογές, υποσχόµενοι
ότι δεν θα στηρίζεστε στον κώδικα δεοντολογίας, αλλά θα φέρετε νέα παράταση κατά τα πρότυπα των παλαιών παρατάσεων.
Λοιπόν, αυτή η υπόσχεσή σας πήγε στον κάλαθο των αχρήστων.
Και, τρίτον, αυτός ο επαίσχυντος, o απεχθής και επαχθής κώδικας δεοντολογίας παραµένει και ακούσαµε εχθές τους Υπουργούς να τον έχουν κάνει σηµαία, γιατί τον ενσωµατώνετε µε έναν
τρόπο στο παρόν νοµοθέτηµα.
Και, βεβαίως, εκτός από αυτό, ο ίδιος ο νόµος Κατσέλη, που
ήταν το τελευταίο καταφύγιο γι’ αυτούς που δεν καλύπτονταν
από την εξωδικαστική προστασία, «ξεδοντιάζεται», διότι περί
αυτού πρόκειται. Το σηµερινό νοµοθέτηµα είναι το «ξεδόντιασµα» του νόµου Κατσέλη.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι έλεγα το 2013 αυτά
λέω και τώρα. Σε µια χρυσή τοµή πίστευα το 2013, σε µια χρυσή
τοµή πιστεύω και τώρα. Εσείς, όµως, που λέγατε «όχι» στο 90%
κάλυψης το 2013, λέτε «ναι» στο 25% µόνο κάλυψης σήµερα.
Και ειλικρινά θα ήθελα να σας ρωτήσω: Πώς αισθάνεστε µέσα
σας; Θα ήθελα πραγµατικά να κρυφακούω τις συζητήσεις σας.
Τι λέτε µεταξύ σας εσείς, που ερχόσασταν και κατακεραυνώνατε
εµάς, τους ανάλγητες δήθεν και νεοφιλελεύθερους; Εσείς, όταν
τώρα έρχεστε και περνάτε αυτά τα µέτρα, στις ιδιωτικές σας συζητήσεις τι λέτε;
Και δεν µπορώ παρά να σηµειώσω τη θετική στάση του κ. Σακελλαρίδη. Δεν ταυτίζοµαι ιδεολογικά και πολιτικά µαζί του. Αλλά
τουλάχιστον υποθέτω ότι ο άνθρωπος είναι εντάξει µε τη συνείδησή του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Α, τώρα είναι εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εσείς πραγµατικά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τι λέτε στους φίλους σας και τους ψηφοφόρους σας; Πώς θα τοποθετηθείτε απέναντι σε αυτό το θέµα;
Καταλαβαίνω ότι θα πείτε «άλλαξαν οι συνθήκες, δυσκόλεψαν
οι συνθήκες, είναι πιο οξύ το πρόβληµα των κόκκινων δανείων
τώρα». Απάντηση: Ποιος το έκανε; Ποιος µίλησε για σεισάχθεια,
για χάρισµα των δανείων, πράγµα που έκανε ανθρώπους, που
ενδεχοµένως µπορούσαν να πληρώσουν, να µην πληρώνουν το
τελευταίο διάστηµα; Ποιος παράτησε το τραπεζικό σύστηµα στο
έλεος του θεού, µε αποτέλεσµα να καταστεί και πάλι ένα «πουκάµισο αδειανό»; Ποιος; Εσείς φυσικά µε τις υποσχέσεις σας και
τις παραλείψεις σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, θα πείτε «σκίσαµε τα πουκάµισά µας» πάλι, «διαπραγµατευτήκαµε επί πολλές ηµέρες». Μας το είπαν κι εχθές και
σήµερα οι Υπουργοί. Μπορούσατε να διαπραγµατευτείτε ενδεχοµένως και µερικούς µήνες. Το θέµα είναι ποια είναι τα αποτελέσµατα.
Και εδώ έχουµε δυο συγκρίσιµα µεγέθη. Έχουµε τη δική µας
διαπραγµάτευση επί του ιδίου θέµατος, που κατέληξε σε προστασία 90%, και τη δική σας διαπραγµάτευση, που κατέληξε σε
προστασία 25%. Τι να τις κάνουµε τις καλές σας προθέσεις; Δεν
έχετε αντίστοιχα θετικά αποτελέσµατα. Κι αυτό είναι που µετράει.
Τρίτη γραµµή αµύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και η τελευταία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τρίτη γραµµή αµύνης, η επίθεση στη Νέα Δηµοκρατία, δήθεν η απάντηση του κ. Κατάινεν,
που τι έλεγε; Ότι θα υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας για τους
αδυνάτους, ένα επίδοµα σαν κι αυτό που προβλέπεται στον σηµερινό νόµο.
Όµως, η κυβέρνηση Σαµαρά ποτέ δεν συζήτησε για κατάργηση ή «ξεδόντιασµα» του νόµου Κατσέλη. Κι αυτή είναι η ποιοτική µας διαφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Βρείτε τα και
σε αυτό µε τη συνείδησή σας.

2317

Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Ήταν να πω κι άλλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το θεωρώ, όµως, πολύ ουσιαστικό και θέλω απάντηση από τον κ. Σταθάκη.
Και θέλω -προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι-, πριν ψηφίσετε το βράδυ, να µε ακούσετε προσεκτικά, σας παρακαλώ,
σε αυτό που σας λέω. Λέει η διάταξη φέρατε, αφού µιλάει για τις
180.000 και τις 120.000 κ.λπ., το εξής, το οποίο εύστοχα επεσήµανε από εχθές ο εισηγητής µας κ. Δένδιας: Το σχέδιο ρύθµισης
δεν θα πρέπει να παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών θεωρείται ότι
παραβλάπτεται, αν το σχέδιο ρύθµισης προβλέπει ότι οι πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτή στην
οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
Σε απλά ελληνικά, θέλω να εξηγήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, τελειώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δώστε µου ένα λεπτό. Είναι πολύ σηµαντικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε. Σας
έχω δώσει δύο λεπτά παραπάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελειώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ο νόµος Κατσέλη έλεγε ότι
εκποιουµένης της υπόλοιπης περιουσίας σου, σώζεις την πρώτη
σου κατοικία. Με αυτή τη ρύθµιση και αν εκποιηθεί η υπόλοιπη
περιουσία σου, αν δεν φτάνει, χάνεις και την πρώτη σου κατοικία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Όχι, δεν είναι έτσι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα ψηφίσετε, αν κρατήσετε
αυτή τη ρύθµιση, να απωλέσουν µια σειρά από δανειολήπτες και
την πρώτη τους κατοικία. Ουσιαστικά, υποχρεώνετε ακόµα και
τους πιο αδύναµους δανειολήπτες να πληρώσουν το σπίτι τους
σαν να το αγόραζαν από πλειστηριασµό!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάρτε πίσω αυτή τη
ρύθµιση, η οποία στην καλύτερη περίπτωση είναι µια τεράστια
γκάφα. Να µάθετε άλλη φορά ποιες ρυθµίσεις φέρνετε και προτείνετε στους συναδέλφους να ψηφίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χατζηδάκη,
σας παρακαλώ, κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -έκκληση στη συνείδησή σας- µην ψηφίσετε ειδικά
αυτή τη ρύθµιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όλα τα σηµαντικά
όλοι οι συνάδελφοι τα αφήνετε στο τέλος. Πείτε τα στην αρχή
όλοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Τερψιθέας Λάρισας.
Σας καλωσορίζουµε στην Αθήνα και στο ελληνικό Κοινοβούλιο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου, µετά ακολουθεί ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού ο κ. Δανέλλης και
ξεκινά άλλη τετράδα µε την κ. Κανέλλη, την κ. Τζούφη, την κ. Κεραµέως και τον κ. Κουτσούκο.
Ορίστε, κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα γίνεται η αρχή µε το παρόν νοµοσχέδιο
για να εκταµιευθεί η πρώτη δόση και γίνεται το δεύτερο µεγάλο
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βήµα µετά από το νοµοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Τώρα πλέον, µετά την επιτυχή λήξη των διαβουλεύσεων µε τους πιστωτές, µπορούµε να προχωρήσουµε και µε τα
τελευταία προαπαιτούµενα, ούτως ώστε να ακολουθήσει άµεσα
η εκταµίευση των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ η κεφαλαιακή
θωράκιση θα προχωρήσει, αφού κλείσουν τα βιβλία προσφορών
για τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Άµεσο αποτέλεσµα των προαναφερθέντων είναι να ανοίξει η
συζήτηση για το χρέος, το οποίο µε τη σειρά του θα βάλει τις
σωστές βάσεις για να λυθεί το πρόβληµα της ασφυξίας της ελληνικής οικονοµίας, που σε συνδυασµό µε την ανακεφαλαιοποίηση θα σφραγίσει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών
ιδρυµάτων της χώρας.
Εµείς, λοιπόν, αφού κλείσαµε τη συµφωνία το καλοκαίρι µε
πίεση χρόνου, µε εκβιασµούς για Grexit, ενηµερώσαµε τον ελληνικό λαό ότι θα εφαρµόσουµε τη συµφωνία εκεί που συµφωνούµε, αλλά θα διαπραγµατευτούµε σε αυτά τα σηµεία που
διαφωνούµε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς, το
φάρµακο, τη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις, την αντικατάσταση
µε ισοδύναµα για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση και τα τέλη κυκλοφορίας του 2016.
Θα ήθελα να σταθώ, όµως, σε κάποια σηµεία σχετικά µε τα
κόκκινα δάνεια, το πιο φλέγον θέµα αυτής της διαπραγµάτευσης,
η τελική συµφωνία καλύπτει περίπου το 60% των δανειοληπτών.
Πιστεύω ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων θα ήθελε να προστατευθεί το 100% των δανειοληπτών. Αυτό που µπορούµε να κάνουµε, όµως, σήµερα θα καλύπτει τετρακόσιες χιλιάδες υπερήµερους οφειλέτες στεγαστικών δανείων, οι οποίοι δεν θα κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τα σπίτια τους.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τους ενταγµένους στον νόµο Κατσέλη, τους δανειολήπτες που έχουν κάνει αίτηση και δεν έχει
εκδικαστεί, καθώς και αυτούς που θα κάνουν αίτηση µέχρι τις
31-12-2015, καλύπτονται από τον προηγούµενο νόµο.
Όσον αφορά την παρούσα ρύθµιση, οι δανειολήπτες θα χωρίζονται σε δύο οµάδες. Αναφορικά µε την πρώτη οµάδα, αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του συνόλου µε τα χαµηλότερα
εισοδήµατα και η προστασία θα είναι πιο εύκολη και συνολική µε
την προηγούµενη ρύθµιση.
Ας το δούµε λίγο πιο αναλυτικά: Για το 25% των δανειοληπτών
που βρίσκονται στην πιο δεινή οικονοµική κατάσταση, το όριο
της αντικειµενικής αξίας της πρώτης κατοικίας ορίστηκε στις
170.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. Τα εισοδηµατικά κριτήρια θα προκύπτουν µε βάση το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εδώ καλύπτεται το 100% των δανειοληπτών
αυτής της κατηγορίας.
Επίσης –και εδώ είναι ένα πολύ σηµαντικό σηµείο στη συγκεκριµένη οµάδα των δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν και τα πιο χαµηλά εισοδήµατα- θα προβλεφθεί και η καταβολή επιδόµατος
100 εκατοµµυρίων ευρώ, ούτως ώστε να µπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες, αν εκείνοι δεν µπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις. Αυτό σηµαίνει
ότι σ’ αυτήν την κατηγορία όποιο έλλειµµα εισοδήµατος υπάρχει
για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου δανείου θα καλύπτεται
πλέον από το δηµόσιο.
Όσον αφορά τη δεύτερη οµάδα, στην οποία κατατάσσεται περίπου το 35% των δανειοληπτών, θα προβλέπεται και µια εξωδικαστική διαδικασία, κατά την οποία θα προκύπτει ένα ποσό µηνιαίας δόσης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει ο δανειολήπτης,
προκειµένου να διατηρήσει τη δυνατότητα εξαίρεσης από τον
πλειστηριασµό.
Παρ’ όλα αυτά, γι’ αυτήν την κατηγορία των δανειοληπτών θα
ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια: η αντικειµενική αξία της ακίνητης περιουσίας και το εισοδηµατικό κριτήριο, το οποίο θα προκύπτει και πάλι από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης. Έτσι, ο νέος
νόµος προβλέπει κάλυψη περίπου του 60% των νοικοκυριών µε
εισόδηµα έως 35.500 ευρώ.
Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό στοιχείο που θα αυξήσει σηµαντικά την κάλυψη αυτών των δανειοληπτών είναι το εξής: Ο προσδιορισµός της δόσης σ’ αυτήν την κατηγορία θα γίνεται µε την
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τρέχουσα εµπορική αξία του ακινήτου, η οποία σίγουρα είναι πιο
χαµηλή απ’ όταν πήρε το δάνειο ο οφειλέτης, αφού όλοι ξέρουµε
ότι έχει µειωθεί από 40% έως 50%. Αυτό ισοδυναµεί µε κούρεµα
του δανείου, αναπροσαρµόζοντας το δάνειο προς όφελος των
νοικοκυριών.
Ο πρώτος που προστατεύεται από τη ρύθµιση που έχουµε σήµερα στον νόµο είναι η κοινωνία. Το θέµα των κόκκινων δανείων
και των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας αποτελεί µια ωρολογιακή βόµβα. Η Ελλάδα καταγράφει θλιβερή παγκόσµια πρωτιά.
Αν δεν λυθεί το ζήτηµα, δεν µπορεί να υπάρχει ανάκαµψη. Εκεί
βρίσκεται και το κλειδί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι δύο προηγούµενες ανακεφαλαιοποιήσεις από τις προηγούµενες κυβερνήσεις δεν έλυσαν το ζήτηµα, αλλά το µετακύλισαν προς το µέλλον, µε τους Έλληνες φορολογούµενους να
έχουν πληρώσει ήδη από το υστέρηµά τους το ποσό των 60 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω πως η διαπραγµάτευση ξεκίνησε µε την απαίτηση των δανειστών για προστασία µόνο µε
16%-20%. Αυτό σηµαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κερδίσαµε ή
χάσαµε;
Στο κοµµάτι των ρυθµίσεων για τις εκατό δόσεις θα ήθελα να
ξεκινήσω λέγοντας πως οι πιστωτές επέµειναν, προκειµένου να
ενισχυθεί η κουλτούρα έγκαιρης πληρωµής και να αποβάλλεται
από τη ρύθµιση των εκατό δόσεων όποιος είναι ασυνεπής έστω
και για µία ηµέρα σε κάποια άλλη πληρωµή φόρου, κάτι που θα
συνέβαινε στο παρελθόν, πριν τη ρύθµιση των εκατό δόσεων,
όπου χανόταν η ρύθµιση µε την ασυνέπεια έστω και µίας ηµέρας.
Θα διατηρηθεί η περίοδος χάριτος των τριάντα ηµερών µέχρι 306-2016 και σταδιακά θα φθάσουµε στο να µην υπάρχει καµµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κερδήθηκε το σηµείο της διαπραγµάτευσης και της διαφωνίας
που είχαµε µε τους δανειστές που ήθελαν να µη συµµετέχει κάποιος οφειλέτης σ’ άλλες ευνοϊκές ρυθµίσεις, αν βρίσκεται στη
ρύθµιση των εκατό δόσεων. Δεν χάνεται η ευκαιρία να µπει ο
οφειλέτης στις δώδεκα δόσεις και σε άλλες ρυθµίσεις για νέες
οφειλές που δεν µπορεί να αποπληρώσει, αν έγκαιρα ενηµερώσει τις φορολογικές αρχές για την αδυναµία πληρωµής.
Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών, πριν καταστούν ληξιπρόθεσµες. Έτσι, ο οφειλέτης διατηρεί τη ρύθµιση, αρκεί να µην
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες οι νέες οφειλές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων από µισθώµατα,
ανησυχούσατε, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα φορολογούσε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα ανείσπρακτα ενοίκια. Με το άρθρο 12,
τα εν λόγω εισοδήµατα θα φορολογούνται στο έτος και κατά το
ποσό που αποδεδειγµένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 8.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παράλληλα, κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω πως στο νοµοσχέδιο υπάρχει και µια ελάφρυνση µέσω των τελών κυκλοφορίας
στα οχήµατα που έχουν εκδώσει άδεια κυκλοφορίας µέχρι το
2000, που φθάνουν µέχρι και τα 100 ευρώ αναλογικά, δηλαδή µε
τα κυβικά. Αντίστοιχες µειώσεις έρχονται και στο οχήµατα από
το 2001 έως το 2005.
Τέλος, δεν µπορείτε να µας εγκαλείτε για τη διευθέτηση στα
κόκκινα δάνεια που κληρονοµήσαµε. Μπορείτε για λόγους τηλεοπτικούς να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά την αλήθεια την έδωσε ο κ.
Κατάινεν –παρ’ όλο που ο κ. Χατζηδάκης, ο προηγούµενος οµιλητής, το αναίρεσε- σε ερώτηση στην Ευρωβουλή του κ. Παπαδηµούλη. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση Σαµαρά είχε συµφωνήσει την πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασµών και την πώληση σε distress funds.
Κλείνοντας να σας θυµίζω επίσης ότι δεν µπορείτε να κάνετε
πολιτική και µε την κλέφτη και µε τον αστυνόµο. Η ρύθµιση των
δόσεων επί κυβερνήσεως Σαµαρά προέβλεπε να χάνεται χωρίς
µία µέρα παράταση, αν εµφανιζόταν ένα νέο χρέος. Αυτή τη ρύθ-
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µιση εσείς τη βαφτίζετε επιτυχηµένη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Παπανάτσιου, νοµίζω ότι αρκετά µιλήσατε. Ήδη φτάσατε το ενάµισι
λεπτό υπέρβασης. Σας παρακαλώ πολύ να κλείσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Μισό δευτερόλεπτο.
Με τη δική µας ρύθµιση να βρίσκεται στον αντίποδα, κερδίζει
ή χάνει το νοικοκυριό και ο επιχειρηµατίας; Μάλλον, συνεχίζετε
να είστε µε το δόγµα της µηδενικής ανοχής και στην οικονοµία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού κ. Δανέλλης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Λαµπρούλη, έχουµε και την ορκωµοσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δανέλλη,
επειδή εκκρεµούσε η ορκωµοσία του κ. Βερναρδάκη, επιτρέψτε
µας να ολοκληρωθεί η ορκωµοσία και αµέσως µετά θα πάρετε
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Βεβαίως. Προηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, στο σηµείο αυτό θα προβούµε στην ορκωµοσία του
συναδέλφου κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη, που αντικαθιστά τον
κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε.

2319

Καλείται ο συνάδελφος κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης να προσέλθει και να δώσει προβλεπόµενο από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής όρκο.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο Βουλευτής κ. Χριστόφορος
Βερναρδάκης και δίνει τον παρακάτω όρκο:
«Διαβεβαιώνω στην τιµή και τη συνείδησή µου ότι θα είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, θα υπακούω
στο Σύνταγµα και τους νόµους και θα εκπληρώνω ευσυνείδητα
τα καθήκοντά µου»)
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άξιος, άξιος!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξιος, άξιος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλή δύναµη!
Κύριε Δανέλλη, µισό λεπτό ακόµη. Έχει ζητήσει τον λόγο ο
Υπουργός, ο κ. Αλεξιάδης, για να καταθέσει κάποιες νοµοθετικές
βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Αλεξιάδη.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα κατατεθεί µια νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 12 του
σχεδίου νόµου, στο ειδικό τέλος παιγνίων ανά στήλη.
Επίσης, στον τίτλο του νοµοσχεδίου «Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» να συµπληρωθούν µετά τη λέξη
«µεταρρυθµίσεων» οι λέξεις «και άλλες διατάξεις».
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ’ - 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, να διανεµηθούν στο Σώµα.
Ο κ. Δανέλλης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού, έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βερναρδάκη, σας εύχοµαι καλή δύναµη, καλή και χρήσιµη δουλειά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παραίτηση Σακελλαρίδη –
προφανώς για την οποία δεν µπορεί να επιχαίρει κανείς- δεν είναι
παρά η κορυφή ενός παγόβουνου, ενός παγόβουνου που αποτελεί το τίµηµα της βίαιης πρόσκρουσης του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγµατικότητα.
Η τακτική του χαϊδέµατος των αυτιών, του λαϊκισµού και της
δηµαγωγίας, αλλά και η επιµονή στο ψεύδος, οδηγούν µοιραία
στο ξήλωµα του πουλόβερ. Το σύνδροµο «δυϊσµού», το δισυπόστατο ΣΥΡΙΖΑ-Κυβέρνησης και ταυτοχρόνως ΣΥΡΙΖΑ-Αντιπολίτευση, ως άλλο φαινόµενο «Δόκτωρ Τζέκιλ και ο κύριος Χάιντ»,
δεν µπορεί παρά να δηµιουργεί αντίστοιχα φαινόµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες είχαµε µετά από καιρό µια
µαζικότατη κινητοποίηση αγροτών απ’ όλη την Ελλάδα. Και αυτή
τη φορά δεν ήσασταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
στην ίδια πλευρά µε τους αγρότες. Και να σκεφτεί κανείς πως
πρόκειται γι’ αυτούς τους αγρότες που στήριξαν µαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις. Αυτοί βίωσαν από
πρώτο χέρι τα προεκλογικά ψέµατα του κυρίου Πρωθυπουργού,
όπως επίσης, δυστυχώς, και τα χηµικά της αριστερής σας Κυβέρνησης. Κι όµως, δεν ήταν αναπόφευκτη η ρίψη τους. Εξάλλου, την προηγούµενη βραδιά δεν κρίθηκε σκόπιµη η ρίψη τους
στην κατ’ έθιµο πλέον ετήσια καταστροφή της οδού Στουρνάρη
από τους «γνωστούς-αγνώστους».
Όµως, κι εσείς βιώσατε από πρώτο χέρι µια κλασική αντιστροφή, µια ειρωνεία της Ιστορίας. Τελικά από το µότο σας «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» καταλήξαµε στα 100.000.000
ευρώ ως εγγύηση για τριακόσιες χιλιάδες δανειολήπτες. Σχεδιάζετε µ’ αυτό το ποσό να διασώσετε τριακόσιες χιλιάδες κατοικίες;
Αναρωτιόµαστε τι παραπάνω ζητούσαν οι δανειστές που δεν
το αποδεχθήκατε; Αυτό θα είναι το περίφηµο «κοινωνικό δίχτυ
προστασίας» για τα κόκκινα δάνεια; Από την προστασία όλων,
ακόµα και εκείνων που µπορούσαν να πληρώσουν, περάσαµε
στην προστασία µόνο για τόσους λίγους; Πηγαίνετε από το ένα
άκρο στο άλλο.
Όταν εµείς λέγαµε «ναι, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη»,
αλλά και «κανένα σπίτι δεν χαρίζεται», εσείς πουλούσατε σεισάχθεια. Ιδού τα αποτελέσµατα! Τώρα ανακαλύπτετε το κόστος του
λαϊκισµού και των ιδεοληπτικών εµµονών σας. Μόνο που αυτό το
κόστος δεν αφορά µόνο εσάς, αλλά και τον κάθε πολίτη αυτής
της χώρας.
Με το τρίτο πακέτο προαπαιτουµένων που φέρνετε για ψήφιση
στη Βουλή, αναρωτιόµαστε ποιο είναι το αναπτυξιακό σας σχέδιο
για τη χώρα και ποιο είναι το µοντέλο παραγωγικός ανασυγκρότησης που προεκλογικά διατυµπανίζατε.
Στο προηγούµενο πακέτο προαπαιτουµένων δώσαµε µάχη για
να σώσουµε τις µικρές αλλά δυναµικές ελληνικές ζυθοποιίες.
Αυτή τη φορά, από άγνοια ή υπόδειξη άλλων, η Κυβέρνησή σας
καταστρέφει την ελληνική οινοπαραγωγή. Και δεν είναι αµελητέο
το ποσό των 40 λεπτών ανά λίτρο.
Δυστυχώς, λόγω της ανεπάρκειας και της ανικανότητας της
Κυβέρνησης να βρει τόσους µήνες αξιόπιστα ισοδύναµα –πρόκειται για το παραµύθι των ισοδυνάµων, το οποίο είναι αντίστοιχο
µε εκείνο των κόκκινων γραµµών µερικούς µήνες πριν- στον ΦΠΑ
της εκπαίδευσης και µέσα στον πανικό της τελευταίας στιγµής,
όπου µε το µαχαίρι στον λαιµό θα πρέπει να αποδεχθούµε οτιδήποτε, ανοίγετε την κερκόπορτα που για χρόνια το λόµπι των
σκληρών αλκοολούχων ποτών προσπαθούσε να ανοίξει σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σηµειωτέον ότι µόνη η Ελλάδα από τις παραγωγές χώρες
οίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, ένα φόρο που αποτελεί παραλογισµό από τη
στιγµή που δεν µιλάµε για ένα επικίνδυνο για την υγεία προϊόν ή
για ένα προϊόν πολυτελείας αλλά για ένα ελληνικό τοπικό γεωρ-
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γικό προϊόν.
Και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι
εξαιρετικά φειδωλή στον προστατευτισµό προϊόντων της ελεύθερης αγοράς, προβλέπει µε οδηγία από το µακρινό ’60 ειδικά
για το κρασί τη δυνατότητα των κρατών-µελών που είναι παραγωγές οίνου να προσδιορίζουν µηδενικό ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοόλ στο κρασί.
Άραγε επιλέξατε συνειδητά ή από άγνοια την καταστροφή τελικά ενός κλάδου µε ιδιαίτερη δυναµική, µε αλµατώδη ποιοτική
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, που ανοίγεται µε αξιώσεις στη
διεθνή αγορά; Και εδώ θα πρέπει να ξέρουµε ότι ο κλάδος είναι
δυναµικός αλλά και εξαιρετικά εύθραυστος. Είναι ένας κλάδος
που έχει να αντιµετωπίσει έναν ισχυρότατο διεθνή ανταγωνισµό,
έχει να αντιµετωπίσει την απαγόρευση των νέων φυτεύσεων, έχει
να αντιµετωπίσει τη συνεχή αποµείωση της έκτασης του ελληνικού αµπελώνα και βεβαίως επιβαρύνεται µε τον υψηλότερο πανευρωπαϊκά ΦΠΑ του 23%.
Η άφρων επιλογή να επιλέξετε ως ισοδύναµο τον οινοποιητικό
κλάδο της χώρας είναι σίγουρο ότι θα µεταφέρει και µια σειρά
παθογενειών που σήµερα χαρακτηρίζουν και µαστίζουν τον
κλάδο της εγχώριας παραγωγής αποσταγµάτων –τσίπουρο,
ρακή, τσικουδιά- και στην οινοπαραγωγή.
Όσον αφορά την επιβάρυνση του ελληνικού οίνου µε 40 λεπτά
το λίτρο, όταν το ευρείας κατανάλωσης χύµα κρασί κοστίζει στον
οινοποιό περίπου 40 λεπτά και όταν αντιστοίχως 40 λεπτά είναι
το κόστος του εισαγόµενου χύµα κρασιού από Ιταλία ή Ισπανία,
καταλαβαίνετε ότι ο διπλασιασµός του µε τα 40 λεπτά της επιβάρυνσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης καθιστά εξαιρετικά
δύσκολο σε όλη αυτήν την αγορά να συνεχίσει να υπάρχει.
Και βεβαίως θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε παράνοµες πωλήσεις, στην υποβάθµιση του προϊόντος, στην ένταση του αθέµιτου
ανταγωνισµού και εν τέλει στην αποδιάρθρωση ενός δυναµικού,
όπως είπα λίγο πριν, κλάδου.
Θα είχε ενδιαφέρον να ακούγαµε την άποψη του φίλου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του κ. Αποστόλου.
Ήταν προ ολίγου εδώ και ελπίζω ότι θα µας δώσει κάποιες εξηγήσεις, αν ήξερε, αν ξέρει και αν συµφωνεί µε αυτήν την αντιµετώπιση.
Σε σχέση µε την πολυδιαφηµιζόµενη ρύθµιση των εκατό δόσεων, που υπήρξε η ναυαρχίδα του νοµοθετικού έργου της προηγούµενης επτάµηνης διακυβέρνησής σας, παρατηρούµε ότι για
πολλοστή φορά αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις παραµονής
στη ρύθµιση.
Πέρα από την ουσία των προβλέψεων των διατάξεων, νοµίζω
ότι παίζουµε ένα επικίνδυνο παιχνίδι στο πεδίο της φορολογικής
συνείδησης των πολιτών, γιατί η φορολογική συνείδηση δεν δηµιουργείται µέσα από απανωτές παλινωδίες και αλληλοαναιρούµενες διατάξεις ούτε είναι ανεξάρτητη από την ολοένα µειούµενη
φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Τελικά, η περίφηµη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς σε τι αφορά, αφού σε όλα τα σηµαντικά συνεχώς βρίσκεστε σε µία άτακτη οπισθοχώρηση; Μήπως
µόνο τις µεταβατικές διατάξεις;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επανειληµµένα αναφερθεί
και εγώ από αυτό το Βήµα στο µοτίβο προβληµατικής νοµοθέτησης που ακολουθείτε και τείνει να καταστεί παράδοση. Νοµοθετείτε αυτοσχεδιάζοντας, πρόχειρα και ασχεδίαστα, υπό το
κράτος πανικού, αφού χρόνος ποτέ δεν υπάρχει µιας και τον
εξαντλείτε στη µνηµειώδη διαπραγµατευτική σας τακτική. Το
άρθρο 2 του παρόντος νοµοσχεδίου, αποτελεί ένα µνηµείο ασάφειας και παράδειγµα πρόχειρης νοµοθέτησης. Προσπαθούµε
ακόµα να εξιχνιάσουµε εάν τα εκ παραδροµής λάθη, που συνεχώς ερχόµαστε µε επόµενα νοµοσχέδια να διορθώσουµε, είναι
προϊόντα νοµικής ανεπάρκειας ή πονηρών προθέσεων.
Όµως και σε σχέση µε τις κρίσιµες τροπολογίες που έρχονται
πάντα την τελευταία στιγµή, κρίσιµες τροπολογίες, όπως παραδείγµατος χάριν αυτή που έχουµε σήµερα προς ψήφιση και
αφορά την αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, αποτελούν µία ακόµη ένδειξη της προχειρότητας, δυστυχώς, µε την οποία ψάχνετε πόρους αλλά και
των ad hoc διαδικασιών που χαρακτηρίζουν, όπως ανέφερα και
προηγουµένως, τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείτε.
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Κατ’ αρχάς ο όλος στρατηγικός σχεδιασµός για την αντικατάσταση των παλιών αυτοκινήτων µε νέα µοντέλα υψηλής τεχνολογίας και χαµηλών ρύπων πηγαίνει περίπατο. Επιβάλλετε ένα
νέο τέλος σε όλους αυτούς που από το 2010 φρόντισαν να αντικαταστήσουν το αυτοκίνητό τους, τέλος του οποίου το ύψος κυµαίνεται από 80 έως 90 ευρώ, συνεχίζοντας να καλλιεργείτε µια
καταστροφική πια πεποίθηση στους πολίτες, της µη εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.
Για να έχουµε µία πλήρη εικόνα των όσων λέω, αρκεί να δούµε
πως µόλις σε τέσσερα νοµοσχέδια που καταθέσατε το τελευταίο
διάστηµα καταγράφονται τριάντα οκτώ αλλαγές, αντικαταστάσεις, απαλοιφές, προσθήκες ή καταργήσεις άρθρων σε νόµους
που εισηγηθήκατε το µόλις προηγούµενο διάστηµα και κάποιες
από τις οποίες και εµείς ψηφίσαµε.
Παραδείγµατος χάριν, το νόµο για το τρίτο µνηµόνιο που εσείς
διαπραγµατευτήκατε και φέρατε προς ψήφιση µία ηµέρα πριν
τον Δεκαπενταύγουστο, τον έχετε ήδη αλλάξει οκτώ φορές.
Προς επίρρωση των όσων λέω, καταθέτω για τα Πρακτικά ένα
σχετικό πίνακα µε αυτές τις συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Δανέλλης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, είστε ανακόλουθοι δυστυχώς για µία ακόµα φορά. Όχι µόνο, δυστυχώς, για τους πολίτες, αλλά και για τους ίδιους σας τους εαυτούς. Με το ένα χέρι
γράφετε νοµοσχέδια και µε το άλλο τα σβήνετε. Η πρακτική αυτή
αποκαλύπτει έναν ερασιτεχνισµό, µια ανεπάρκεια, µια προχειρότητα. Όµως κυρίως δείχνει τη µη συνειδητοποίηση της σοβαρότητας που απαιτείται προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι χρόνιες
παθογένειες που ταλανίζουν τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Επιµένετε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Αναβάλλετε
τις τοµές και τις µεταρρυθµίσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος
και η κοινωνία και προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να χαϊδεύετε τα
αφτιά της κοµµατικής σας πελατείας ακολουθώντας, δυστυχώς,
τη χρεοκοπηµένη πολιτική των προκατόχων σας.
Κλείνοντας, να επισηµάνω ότι λίγο δυτικότερα από εµάς η πολύπαθη Πορτογαλία χθες µπόρεσε να διαθέσει οµόλογα ενός
έτους µε αρνητικά επιτόκια παρά το ότι, βεβαίως, βρίσκεται σε
µια εξαιρετική πολιτική αστάθεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη.
Τον λόγο έχει η κ. Κανέλλη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα και
αµέσως µετά ακολουθεί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ.
Δραγασάκης.
Κύριε Υπουργέ, ζητήσατε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα µιλήσω µετά την κ. Κανέλλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για να καταθέσετε
κάποια νοµοτεχνική βελτίωση ή για να παρέµβετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Για νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θέλετε και τώρα;
Θα πάρει πολλή ώρα;
Κυρία Κανέλλη, να προηγηθεί ο κύριος Υπουργός;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Περιµένω, δεν έχω πρόβληµα. Μπας και
προλάβω και τίποτα µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γιατί µία λέξη
εξαφανίζεται και ογδόντα µέτρα έρχονται στο κεφάλι του κόσµου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Μετά την κ. Κανέλλη θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όταν θέλουµε να αποδείξουµε κάτι σε
απλό επίπεδο, όταν είναι δύο τα στρατόπεδα, από τη µία η εργασία και από την άλλη το κεφάλαιο και θέλετε να το αναπαραστήσετε, φανταστείτε το σαν ένα ρινγκ του µποξ. Διεθνώς, ανε-
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ξαρτήτως εθνικότητας και τοποθέτησης, τα γάντια είναι ή µπλε
ή κόκκινα. Έτσι ξεχωρίζεις τους παίκτες. Ακόµα και αν το σωβρακάκι είναι διαφορετικό, βάζεις ή µπλε ή κόκκινα γάντια.
Εσείς ερχόσαστε εδώ µε την αντίληψη της Αριστεράς ως κυβερνώσας ΜΚΟ, µε ύφος που προσφέρει εδώ στον λαό φιλάνθρωπα ανακουφιστικά µέτρα από την προηγούµενη κατάσταση!
Στην πραγµατικότητα είσαστε οι φιλάνθρωποι που ψιλοδιορθώνουν τα τραύµατα από τα προηγούµενα µνηµόνια και είναι ψέµα.
Ρίχνετε ακουαφόρτε στην πληγή, διότι έρχεστε σωρευτικά µε
αυτό το µνηµόνιο και παίρνετε θέση στο ρινγκ. Ποντάρετε συστηµατικά υπέρ του κεφαλαίου.
Ακόµα και σε αυτό το άρθρο 12, στη νοµοτεχνική βελτίωση
που µας στείλατε τώρα, εδώ που καθόµαστε, λέει ότι στη στήλη
-ο τζόγος, ως γνωστόν, βασίζεται σε ατοµικές και άλλες παθογένειες, τα οποία είναι στη φύση, είναι στο DNA, θυµηθείτε τον
Nick the Greek, ό,τι άλλο θέλετε πείτε- o παίκτης θα επιβαρυνθεί,
όχι ο µεγαλόσχηµος που εκµεταλλεύεται την αδυναµία του για
να βγάλει λεφτά. Ποτέ το καζίνο δεν χάνει. Μάρκα και εδώ.
Μάρκα το κάνατε. Τα µέτρα αυτά είναι µάρκα στο καζίνο, για να
µην παίρνει πρέφα κανένας.
Σας δίνω ένα παράδειγµα. Θα έχετε τη δυνατότητα στο 2 του
15, στη δεύτερη κατηγορία, να προστατεύσετε –λέει- αυτούς που
δεν µπορούν, έχετε και 100 εκατοµµύρια, να πληρώνει το κράτος. Δεν µου λέτε, θα προστατευθεί το σπίτι κάποιου ο οποίος
όντως µπαίνει σε αυτήν την κατηγορία, αν έχει και δάνειο ενυπόθηκο από κάρτα; Όχι. Εκεί µένει απροστάτευτος. Δεν θα το χάνει
για τις 100.000 που χρωστάει, θα το χάνει για τις 25.000 που µπορεί να χρωστάει στην καταναλωτική κάρτα. Μα, θα το χάνει, γιατί
αν το σύνολο ξεπερνάει αυτό που ξεπερνάει θα πρέπει να του το
παίρνει πίσω.
Πήγατε στα ακατάσχετα. Όταν κάνετε πλειστηριασµό τα ακατάσχετα µε ποια κριτήρια είναι; Με τα κριτήρια που λέει το άρθρο
953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας; Δεν µου λέτε, σε ποια
εποχή είµαστε; Στο 2015. Πείτε µου τι είναι; Καρέκλα, τραπέζι,
κρεβάτι, ένα σεντόνι, ένα κουτάλι, ένα πιρούνι, το αυτοκίνητο –
παλιό, σακαράκα, για να κουνηθεί-, το «παπάκι»; Το «παπάκι» το
έχει για να πάει να βρει δουλειά. Και αυτό στα κατασχόµενα; Η
τηλεόραση; Τι θα κάνετε; Θα βγει και θα κάθεται ο πολίτης, «γιατί
είναι καθάρµατα αυτοί που έχουν τις τηλεοράσεις», να µην δει
τηλεόραση; Δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης ούτε η ενηµέρωση!
Δεν πάει να χάσει και τον Πρωθυπουργό; Δεν σας νοιάζει.
Εκεί θα πάµε; Στην πραγµατικότητα ποιοι προστατεύονται;
Γιατί µιλάτε για την πρώτη κατοικία; Τα των Ελλήνων που έχουν
µικρές επιχειρήσεις έχουν υποθηκεύσει τα σπίτια τους και τα σπίτια των παιδιών τους στην πραγµατικότητα, που είναι πρώτες κατοικίες επί της ουσίας, για να κάνουν µία δουλειά. Αυτοί δεν
προστατεύονται.
Μιλάτε µε ποσοστά σωτηρίας; Εδώ µιλάτε µε ποσοστά σωτηρίας και το δέχεστε αυτό το πράγµα ως φυσιολογικό, φιλάνθρωπο, αναγκαστικής φιλανθρωπίας, δυσβάσταχτο έργο για
αριστερούς ανθρώπους σε δεξιά πορεία; Τουλάχιστον να κατέβει
το ύφος ότι σώζετε αυτούς που οι προηγούµενοι έπνιξαν. Διότι
τους έχετε βάλει σε διαλογή, σε διαλεκτήριο, µε κριτήρια τα
οποία δεν συνεπάγονται ότι κάποιος µπορεί να σας εµπιστευθεί.
Σας φέρνω ένα παράδειγµα. Πήγε ο άλλος και πήρε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν υβριδικό, ήταν οκτακόσια - εννιακόσια κυβικά, για να µην πληρώνει τέλη. Έρχεστε τώρα και του λέτε ότι
θα πληρώνει τέλη. Ποια εποχή του το λέτε; Την εποχή, που η µεγαλύτερη γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία έχει αποδειχθεί ότι
είχε ψεύτικο λογισµικό για το αν υπάρχει ή όχι και πόση µόλυνση
στην ατµόσφαιρα. Με τι κριτήρια; Ελληνικά, made in Greece, θα
φτιάξετε κριτήρια;
Με 90 στα 100. Με ποια κριτήρια; Των Αµερικανών που το ανακάλυψαν, του πανεπιστηµίου που το ανακάλυψαν, της «Volkswagen» µε τη ζηµιά της, µε τι κριτήρια; Και θα πάρει κάποιος ένα
αυτοκίνητο που θα είναι 90 στα 100 και θα βγείτε αύριο το πρωί
να του φέρετε µια τροπολογία στο επόµενο πακέτο προαπαιτουµένων και θα λέτε 60%. Και τελικά µόνο τα φαντάσµατα θα µπορούν να κινούνται χωρίς να µολύνουν το περιβάλλον, γιατί ως
γνωστόν είναι διαφανή και πάνε παντού.
Υπάρχει µια διάχυτη, σχεδόν επαγγελµατική –την αποκτήσατε
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µέσα σε δέκα µήνες, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ- αντίληψη ότι η διαστρέβλωση της πραγµατικότητας είναι ο µοναδικός τρόπος να
επιζήσει µια Κυβέρνηση σε αυτό το περιβάλλον και να στέκεται
υπερηφάνως, υπηρετούσα ποιους; Ποιους; Την πλειονότητα του
ελληνικού λαού, την εργατική τάξη, όταν λέτε σε κάθε περίπτωση
ότι ο πιστωτής, ο απέναντι, αυτός που έχει τα λεφτά, η απαξιωµένη τράπεζα για την οποία ο ελληνικός λαός δανείστηκε µε τις
προηγούµενες ανακεφαλαιοποιήσεις 40 δισεκατοµµύρια και σήµερα έρχεται ξανά να αντιµετωπίσει το ίδιο ζήτηµα µε το σύνολο
των τραπεζών να µην αποτιµώνται σε παραπάνω από 1,5 δισεκατοµµύριο; Και τα έχει φορτωθεί στην πλάτη του. Αυτός ο ελληνικός λαός γιατί να σας εµπιστευτεί; Που του λέτε σήµερα ότι αν
το σπίτι κάνει 50 και το πουλήσει 60 και του µείνουν και 10 από
τον πλειστηριασµό, θα πάρει 5 η τράπεζα και 5 ο ίδιος; Και αν
αύριο το πρωί ξυπνήσει η τράπεζα και πει, αφού έχει τη δυνατότητα να διαπραγµατεύεται, ότι εκείνη θα αποφασίσει, αφαιρουµένων των εξόδων της, δεν θα πάρει τίποτα.
Ξέρετε τι έχετε κάνει; Αφήστε τα συνθήµατα και το «κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Αυτά από την ώρα που το σπίτι δεν
είναι δηµόσια λαϊκή κατοικία και ιδιοκτησία και είναι ιδιοκτησία
πληρωµένη σαράντα οχτώ χιλιάδες φορές στο κεφάλαιο και δεν
προστατεύεται ούτε καν ως πρώτη ούτε ως έσχατη κατοικία,
διότι από την ώρα που υπάρχει τιµολόγιο στους τάφους γιατί θα
υπάρχει στα σπίτια -και θα κλείσω και θα κρατήσω τον χρόνο
µου- άκουσα και τον Υπουργό να το λέει. Ξέρετε τι κάνετε; Τρυφερά-τρυφερά σώζετε ενδεχοµένως το σπίτι για τον τραπεζίτη
και βάζετε τον πολίτη να διαπραγµατεύεται την ύπαρξή του, τον
ύπνο του, τον ξύπνιο του, πού θα κοιµηθεί, τι κεραµίδι θα έχει
πάνω από το κεφάλι του, µε τον τραπεζίτη εκκαθαριστή. Αυτός
θα έχει και το µαχαίρι και το πεπόνι. Τι είναι καλύτερο για αυτόν;
Πώς είναι καλύτερα για αυτόν; Πώς θα το διαπραγµατευτεί;
Πόσο θα το εκπλειστηριάσει; Τι λεφτά θα πάρει; Και αυτό το λέµε
δηµοκρατία και σωτηρία! Του 25%; Του 0,25%! Άµα µετακινήσετε
το µηδέν, µεταξύ πλην άπειρον και συν άπειρον, δεξιά παίρνει
αξία, αριστερά µειώνεται. Αυτό κάνετε. Βάζετε ένα µηδέν µπροστά στα δεξιά προγράµµατα και τα φέρατε στο 2,5%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κανέλλη.
Κύριε Υπουργέ, είχατε ζητήσει τον λόγο για να καταθέσετε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Καταθέτω -έντεκα νοµίζω είναι- νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και κάποιες που διευκρινίζουν τα προβλήµατα που
είχαν τεθεί και κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Καλά, η πρώτη είναι ο τίτλος, άνευ σηµασίας, θα σταθώ στις
τέσσερις-πέντε που είναι οι βασικές.
Να ξεκινήσω από την πρώτη και βασική.
Στο άρθρο 14 του σχεδίου νόµου, παράγραφος 2 του άρθρου
9, µετά τη φράση «πρόταση εκκαθάρισης» προστίθεται η φράση
«και σχέδιο διευθέτησης οφειλών». Ενισχύει προφανώς το αυτονόητο, µε καλύτερο τρόπο.
Δεύτερον, διευκρινίζεται το περί συνεργάσιµου οφειλέτη στην
περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του σχεδίου
νόµου.
Αναδιατυπώνεται ως εξής: «δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιµος
δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου
αυτός εφαρµόζεται». Και υπενθυµίζω ότι τώρα αρχίζει η εφαρµογή του, άρα δεν έχει καµµία σχέση µε το παρελθόν. Ξεκινάει
ουσιαστικά, ο χρόνος µηδέν είναι τώρα, περίπου τον Γενάρη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Όπου λέει ο οφειλέτης είναι συνεργάσιµος;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Όπου αυτός εφαρµόζεται. Δεν υπάρχει, αναδροµική, όµως, τέτοια υπόσταση, δεν υπήρχε πριν ο κώδικας.
Στην τροποποιούµενη µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του
σχεδίου νόµου παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.3869/2010 διαγράφεται η φράση «Σε αυτήν την περίπτωση το σχέδιο ρύθµισης
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δεν θα πρέπει να παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα τα µοιράσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ναι, θα µοιραστούν.
Θα πάµε στην επόµενη σηµαντική παράγραφο. Διαγράφεται
όλο το κοµµάτι που αφορά τους εκτιµητές και τον ειδικό εµπειρογνώµονα. Σε αυτό το κοµµάτι, το οποίο είναι η παράγραφος 1
του άρθρου 14 που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 9
του ν.3869/2010 διαγράφεται το «Η εκτίµηση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιµή του ακινήτου σε περίπτωση αναγκαστικής
εκτέλεσης γίνεται από ειδικό εµπειρογνώµονα εντός τριάντα ηµερών……κ.λπ.», φεύγει όλη αυτή η παράγραφος και αντικαθίσταται «Με πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα εκδοθεί
µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2015 ορίζονται οι κατευθύνσεις οι οποίες
λαµβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισµό της µέγιστης ικανότητας αποπληρωµής του οφειλέτη». Αυτό αναδιατυπώνεται ως
εξής: «Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα εκδοθεί εντός τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που λαµβάνονται υπ’ όψιν
για τον προσδιορισµό της µέγιστης ικανότητας αποπληρωµής
του οφειλέτη και τον προσδιορισµό του ποσού το οποίο θα ελάµβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης,
καθώς και για τον προσδιορισµό της ενδεχόµενης ζηµίας των πιστωτών».
Ουσιαστικά η διαδικασία µεταφέρεται µε ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να διευκολύνει όλη τη διαδικασία που θα
κάνει ο δικαστής κατά την πράξη ορισµού της τιµής αυτής καθώς
και των κανόνων οι οποίοι θα διέπουν την αποτίµηση ακριβώς
αυτών των δυνατοτήτων.
Τώρα, στο επόµενο θέµα που αφορά τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο νόµο, γίνεται σαφέστερο το σηµείο α’.
Λέµε λοιπόν: «α) το συγκεκριµένο ακίνητο χρησιµεύει ως κύρια
κατοικία του». Στο σηµείο δ’ προστίθεται «είναι συνεργάσιµος
δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου
αυτός εφαρµόζεται», που υπάρχει και στο προηγούµενο άρθρο,
και προστίθεται στο ε’ ότι «βρίσκεται σε πραγµατική αδυναµία
πληρωµής των µηνιαίων καταβολών όπως αυτές ορίζονται στο
σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούµενης παραγράφου».
Προστίθεται ακόµη σε αυτήν την παράγραφο -δεν τη διαβάζω
όλη- ότι «η συνεισφορά του ελληνικού δηµοσίου στο παραπάνω
σχέδιο διευθέτησης οφειλών, δεν µπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη και καταβάλλεται στους πιστωτές υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραµένει συνεπής στην καταβολή της
ελάχιστης συνεισφοράς». Αναφερόµαστε στο ότι θα πληρώνει
ένα ποσοστό µικρό, 5% έως 10% του εισοδήµατός του ο οφειλέτης. Το κράτος θα πληρώνει όλο το υπόλοιπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραµένει συνεπής στην καταβολή της
ελάχιστης συνεισφοράς. Αυτή είναι η επιπρόσθετη τροπολογία.
Στην τροποποιούµενη µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του
σχεδίου νόµου παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010,
στην τρίτη παράγραφο αυτής, µετά τη φράση «από το ελληνικό
δηµόσιο στους πιστωτές», εκεί δηλαδή όπου αυτό καλύπτει, προστίθεται η φράση «για το 2016». Το 2016, είναι ένα µεταβατικό
έτος όπου υπάρχει µια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που θα γίνει
αυτή η πληρωµή, σε σχέση µε το 2017 και το 2018, και γι’ αυτό
θέλει µια διευκρίνιση, ότι αυτό, το 2016, είναι ξεχωριστό έτος
από το 2017 και το 2018 αναφορικά µε τον τρόπο προσδιορισµού.
Και η τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση, η ενδέκατη, αφορά τη
µεταβατικότητα και τις µεταβατικές διατάξεις. Διατυπώθηκε από
πάρα πολλούς οµιλητές. Λέµε λοιπόν: «Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1-1-2016 και δεν καταλαµβάνει εκκρεµείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και
31-12-2015».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να διανεµηθούν στο Σώµα οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Τον λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ιωάννης
Δραγασάκης.
Κύριε Δραγασάκη, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά και βλέπουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προηγούµενους οµιλητές
να κάνουν διάφορα σχόλια για την πολιτική της Κυβέρνησης και
ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα είναι µαζί µε το λαό,
µαζί µε τους αγρότες. Δεν είµαστε απέναντι στους αγρότες.
Πολλά από τα αιτήµατα των αγροτών είναι λογικά και δίκαια. Και
η Κυβέρνηση αυτή θα ήθελε πολύ να µπορεί να τα ικανοποιήσει.
Όµως, η ιστορία είναι πρόσφατη και γνωστή. Και δεν µπορούµε
να κάνουµε πολιτική απογειωµένοι από την πραγµατικότητα.
Εµείς δεν εγκαταλείψαµε τους στόχους µας. Υποχρεωθήκαµε
να τους επαναϊεραρχήσουµε από ανάγκη. Αυτό το κατάλαβε ο
λαός γι’ αυτό και ψήφισε ξανά τις δικές µας δυνάµεις να είναι
Κυβέρνηση εδώ.
Δεν θα σταµατήσουµε, λοιπόν, να προσβλέπουµε στη δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν δυνατή την ικανοποίηση ακριβώς αυτών των στόχων και αυτών των αιτηµάτων των
αγροτών και του λαού.
Καλούµε και τώρα όλες τις αριστερές και τις προοδευτικές δυνάµεις, ακόµα και αυτές που δείχνουν να µην κατανοούν ποια
είναι σήµερα η κυρίαρχη σύγκρουση στην κοινωνία και φτάνουν
να συκοφαντούν τον κόσµο του ΣΥΡΙZA, να σκεφτούν τι κρίνεται
σήµερα στην κοινωνία, ποιος είναι απέναντι σε ποιον, να δουν ότι
έχει αρχίσει µια σύγκρουση ανάµεσα στις κατεστηµένες δυνάµεις και τις δυνάµεις που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και
να πάρουν τη θέση που πρέπει να πάρουν.
Εµείς δεν θα πάψουµε ποτέ να καλούµε σε συστράτευση σε
στόχους κοινούς. Κατανοούµε ότι υπάρχουν θέµατα, για τα οποία υπάρχουν διαφορές, αντιθέσεις. Δεν τους ζητούµε να συµµεριστούν τη δική µας ευθύνη. Όµως, νοµίζω ότι δεν πρέπει µε
τη στάση τους να επιτρέψουν σε δυνάµεις αντιλαϊκές να περάσουν το σχέδιό τους.
Ο λόγος για τον οποίο ήθελα κυρίως να µιλήσω, είναι για να
υπογραµµίσω ότι η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών, η διαδικασία της επίλυσης των δανείων και η διαδικασία της µείωσης της ανεργίας και της αύξησης της απασχόλησης, είναι τρεις αλληλένδετες και αλληλεξαρτώµενες διαδικασίες. Εάν αυτό γίνει κατανοητό, νοµίζω ότι µπορούν να απαντηθούν πολλά από τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί και από την κ.
Κανέλλη πριν, «γιατί τόσα λεφτά για τις τράπεζες;», «γιατί µηδενίστηκε σήµερα η αξία των τραπεζών;» κ.λπ..
Μόνο εάν η ανακεφαλαιοποίηση ή µόνο όταν η ανακεφαλαιοποίηση, όπως αυτή η Κυβέρνηση θέλει να κάνει, συνδυαστεί µε
την αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων και µε µια πολιτική ανάκαµψης της απασχόλησης, µόνο τότε η ανακεφαλαιοποίηση θα
κριθεί ως επιτυχής.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Διότι, όταν µιλάµε για κόκκινα δάνεια,
σηµαίνει ότι δεσµεύονται πόροι των τραπεζών, «τρώγονται» κεφάλαια των τραπεζών και όσο τα κόκκινα δάνεια συσσωρεύονται
αντί να επιλύονται, διαρκώς θα απαιτούνται νέα κεφάλαια για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό ακριβώς έγινε ως τώρα
και αυτό προσπαθούµε να αποτρέψουµε στο µέλλον. Και γι’ αυτό
ακριβώς αυτό το θέµα δεν αφορά µόνο τους δανειολήπτες αλλά
όλη την κοινωνία, όλους µας. Κλειδί δηλαδή για τις εξελίξεις,
είναι η ανακεφαλαιοποίηση σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση
των κόκκινων δανείων και σε συνδυασµό µε µια πολιτική ανάκαµψης της οικονοµίας και της απασχόλησης.
Γιατί χρειάζεται, λοιπόν, η νέα ανακεφαλαιοποίηση που συζητούµε σήµερα; Πρώτον, διότι στις προηγούµενες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν αντιµετωπίστηκαν τα κόκκινα δάνεια και δεύτερον,
διότι δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα στη λειτουργία των τραπεζών.
Αυτή είναι η άποψη όχι µόνο η δική µας αλλά -να µου επιτραπεί
να πω- και η επικρατούσα επιστηµονική άποψη, για όσους ασχολούνται µε το θέµα. Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά της
Βουλής µια µελέτη µεταξύ των πολλών του καθηγητή κ. Αυγου-
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λέα, που έγινε για λογαριασµό του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία προσπαθεί ακριβώς να δει όλο αυτό το πρόβληµα των τραπεζών και το
πώς φτάσαµε ως εδώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ιωάννης
Δραγασάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τον ίδιο λόγο µηδενίστηκαν και οι αξίες των µετοχών πολλές φορές, όχι µόνο τώρα. Και βλέπουµε εδώ να έχουν χάσει τεράστια ποσά και εκείνοι που είχαν επενδύσει στις τράπεζες µε
την προηγούµενη ανακεφαλαιοποίηση. Το ενδιαφέρον εδώ και
το θετικό είναι, ότι παρ’ όλα αυτά πολλοί από τους παλαιούς ξένους επενδυτές επανεπενδύουν στις τράπεζες σήµερα. Γιατί το
κάνουν αυτό, αφού έχασαν τα λεφτά τους; Ο λόγος είναι, διότι
σήµερα θεωρούν ότι η παρούσα Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη
να προχωρήσει µετά την ανακεφαλαιοποίηση σε αυτό που ήδη
είπα, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων.
Και στο ερώτηµα γιατί ο λαός να εµπιστευτεί αυτήν την Κυβέρνηση ότι δεν θα χάσει ξανά τα λεφτά του –διότι έχει δίκιο, όχι
µόνο 40 δισεκατοµµύρια ευρώ που είπε η κ. Κανέλλη, περισσότερα έχουν ξοδευτεί και χαθεί- απάντηση είναι η ελπίδα. Και είναι
και στόχος προς κατάκτηση αυτός, αυτήν τη φορά να προχωρήσουµε αποφασιστικά στην αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων
και σε ό,τι άλλο χρειάζεται για την ανάκαµψη της οικονοµίας και
της απασχόλησης.
Τι έγινε ως τώρα; Και γιατί αυτό το οποίο γίνεται σήµερα είναι
κάτι ποιοτικά διαφορετικό, το οποίο πιστεύω ότι από αντιπολιτευτική πρόθεση ορισµένοι δεν θέλουν να το κατανοήσουν;
Αυτό που έγινε ως τώρα, βεβαίως, επέτρεψε σε έναν κόσµο
να µη χάσει το σπίτι του και αυτό είναι θετικό. Όµως, εκείνο που
προστατεύθηκε ως τώρα, ήταν κυρίως η απραξία. Εκείνο που
προστατεύθηκε ως τώρα, ήταν µία λειτουργία του τραπεζικού
συστήµατος, το οποίο δεν είχε κίνητρα ούτε πίεση να αντιµετωπίσει το θέµα των κόκκινων δανείων. Το ανακύκλωνε, συσσωρευόταν.
Το δεύτερο που προστατεύθηκε ως τώρα, ήταν µία λειτουργία
των τραπεζών που επέτρεπε να υπάρξουν πελατειακά δίκτυα, πελατειακές σχέσεις, χαριστικά δάνεια. Τα δάνεια προς τα κόµµατα
είναι ενδεικτικό θέµα και δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει να συζητείται.
Τα δάνεια προς ορισµένες γνωστές επιχειρήσεις είναι, επίσης,
άλλο παράδειγµα. Γνωρίζετε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις από
αυτές –δυστυχώς, θα πω εγώ- χρειάστηκε να γίνουν και αντικείµενο δικαστικής έρευνας.
Εποµένως, αυτό το οποίο υπήρξε ως τώρα, ήταν µία διαδικασία ένα υπαρκτό πρόβληµα να γιγαντωθεί, να γίνει µία ωρολογιακή βόµβα –εννοώ τα κόκκινα δάνεια στην ολότητά τους- που
αν τώρα δεν το αντιµετωπίσουµε και αφήσουµε να σκάσει αυτή
η βόµβα ούτε προστασία πρώτης κατοικίας θα έχουµε ούτε προστασία θέσεων εργασίας θα έχουµε ούτε οικονοµία θα έχουµε
αλλά θα έχουµε µία γενικευµένη κρίση.
Και για να µη σπαταλήσω χρόνο, θα καταθέσω στα Πρακτικά
δύο πίνακες µε στοιχεία που καταρτίσαµε µε τη βοήθεια πρωτογενών στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδας, που επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο είπα, ότι δηλαδή από το 2012, 2013, παρά
την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε, τα κόκκινα δάνεια, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, συνέχισαν να αυξάνουν και ποσοτικά και
ως ποσοστό των συνολικών δανείων και µάλιστα µε έντονο ρυθµό.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ιωάννης
Δραγασάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες
πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο που θα δείτε στα διαγράµµατα που θα πάρετε,
είναι ότι έχουµε µία όχι µείωση αλλά επιβράδυνση της αύξησης
των δανείων –πότε;- όταν αρχίζει να επιβραδύνεται η αύξηση της
ανεργίας, όταν αρχίζει να επιβραδύνεται η ύφεση και να έχουµε
τάση προς την ανάκαµψη. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, αυτό που
είπα στην αρχή, ότι όταν έχουµε αύξηση της ανεργίας, ύφεση,
τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται. Όταν έχουµε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε συνάδελφε, για ποια χρονολογία
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µιλάτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Είναι για όλη τη σειρά, είναι από το 2007 µέχρι το 2014.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, αυτό που λέτε για την ανάκαµψη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Αρχίζει από τα µέσα του 2013 προς το 2014. Δεν αρνούµαστε
εµείς ότι υπήρξε µία τέτοια τάση και αυτό θα δείτε στον πίνακα.
Τι δείχνει τελικά, όµως; Ότι δεν υπήρξε αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος των κόκκινων δανείων αλλά συσσωρεύτηκαν και έχουµε φθάσει στα σηµερινά επίπεδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να έχω µία φωτοτυπία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Θα πάρετε µετά.
Τι κάνει τώρα η παρούσα Κυβέρνηση; Πρώτον, θέτουµε ως
πρώτο στόχο την επίλυση αυτού του τεράστιου προβλήµατος
των συσσωρευµένων κόκκινων δανείων και δεύτερον, το κάνουµε
αυτό µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, µε όρους απασχόλησης
και µε όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονοµίας.
Οι ρυθµίσεις που έχετε συζητήσει επαρκώς που αφορούν την
πρώτη κατοικία, είναι το ένα σκέλος αυτής της στρατηγικής µας.
Το δεύτερο σκέλος, είναι αυτό που θα συζητήσουµε στα επιχειρηµατικά δάνεια, όπου επιτέλους πρέπει να µπει τέρµα στα «θαλασσοδάνεια». Όµως, πρέπει να µπει τέλος και σε µια επιχειρηµατικότητα που είναι συνήθης στη χώρα µας, όπου κάποιοι θέλουν να έχουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό και τα δάνειά τους
στο εσωτερικό και όλο αυτό να προστατεύεται από το πολιτικό
σύστηµα που είχαµε ως σήµερα.
Σε αυτό, λοιπόν, το καθεστώς θέλουµε να βάλουµε τέρµα.
Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να τα βάζεις µε κατεστηµένα
συµφέροντα ετών και δεκαετιών. Αυτό εννοούσα στην αρχή της
οµιλίας µου, όταν απευθυνόµουν και στο Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος και σε άλλες δυνάµεις που αυτοπροσδιορίζονται ως
προοδευτικές, δηµοκρατικές, αριστερές. Τους καλώ να δουν τη
σύγκρουση η οποία υπάρχει εξ αντικειµένου, πέρα από τις
όποιες αδυναµίες µπορεί να έχουν κάποιοι χειρισµοί της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας, αν µπορώ,
για να κάνω µία συµπλήρωση.
Πριν από λίγο καιρό από αυτό εδώ το Βήµα µίλησα για την
ανάγκη, πέρα από την εξυγίανση των τεσσάρων τραπεζών, να
σκεφτούµε συνολικά την αρχιτεκτονική του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Έκανα φαίνεται το λάθος να µιλήσω για ένα παράλληλο τραπεζικό σύστηµα. Εξεπλάγην από τα σχόλια ορισµένων
Βουλευτών. Δεν ήξερα ότι στην Αίθουσα αυτή υπήρχε τόση άγνοια. Το παράλληλο σύστηµα είναι µια πραγµατικότητα στην Ευρώπη.
Πρώτον, έχουν θεσπιστεί οδηγίες οι οποίες επιτρέπουν την
ύπαρξη ιδρυµάτων, τα οποία δεν λέγονται πια τράπεζες αλλά κάνουν πιστωτικές λειτουργίες, εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα, εκκαθαρίζουν συναλλαγές. Αυτή είναι µια τάση δυναµική, στην
οποία µας ενδιαφέρει να µπούµε.
Δεύτερον, σε όλες τις χώρες, πέρα από τις τράπεζες που χαρακτηρίστηκαν συστηµικές και ελέγχονται αυστηρά από την ΕΚΤ,
υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τράπεζες, οι οποίες ανήκουν σε
ένα διαφορετικό καθεστώς. Γι’ αυτό το πράγµα µίλησα.
Τρίτον, όµως, και πιο σηµαντικό, που είναι ίσως και αυτό που
ενόχλησε, όταν µιλάµε για παράλληλο τραπεζικό σύστηµα, µιλάµε και για εναλλακτικά κριτήρια λειτουργίας αυτού του συστήµατος. Δεν είναι η κερδοσκοπική λειτουργία η µοναδική που
µπορεί να υπάρξει στον κόσµο. Έχουµε ανάγκες αναπτυξιακές.
Έχουµε ανάγκες χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Έχουµε ανάγκες περιφερειακής ανάπτυξης. Από την παγκόσµια ρευστότητα που υπάρχει, έχουµε νέες δυνατότητες να
τις αξιοποιήσουµε.
Αυτά, λοιπόν, απαιτούν όχι µόνο να ενισχύσουµε και να κάνουµε υγιείς και βιώσιµες τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες
αλλά να βρούµε τρόπους να αναπτύξουµε και νέους θεσµούς και
νέα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία, που από τη µία πλευρά θα αξιοποιούν αυτές τις νέες δυνατότητες στις οποίες αναφέρθηκα και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από την άλλη θα απαντούν σε ανάγκες τις οποίες ανέφερα.
Και είχε δίκιο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, νοµίζω, από το ΠΑΣΟΚ,
που είπε ότι το θέµα δεν είναι εάν υπάρχει ή όχι το παράλληλο
σύστηµα, αλλά πώς θα το δηµιουργήσουµε. Ακόµα και σε αυτό
όµως υπάρχουν συµφέροντα που δεν θέλουν να κάνουµε κανένα
βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόµα, λοιπόν, και σε αυτό
θα χρειαστεί µια ευρύτερη συµπαράταξη, για να ανοίξουµε
δρόµο και να δηµιουργήσουµε ακριβώς αυτές τις νέες δυνατότητες στις οποίες αναφέρθηκα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δραγασάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για ποιο θέµα, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν ζητήσει τον λόγο.
Κύριε Λοβέρδο, ακούστε –και αυτό να το ακούσει όλο το
Σώµα- ήδη κοντεύει η ώρα της λήξης. Έχουν ζητήσει τον λόγο
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που δεν έχουν µιλήσει. Έπονται
Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων, Βουλευτές οι οποίοι θέλουν να µιλήσουν –και µε το δίκιο τους-, Υπουργοί που θα θέλουν
να µιλήσουν. Γι’ αυτόν τον λόγο σάς παρακαλώ πολύ να δώσουµε τον λόγο σε δύο οµιλητές και από εκεί και πέρα ακολουθεί
ο κ. Παφίλης και στη συνέχεια τέσσερις Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε ακριβώς;
Σας δίνω µισό λεπτό να πείτε αυτό που θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και εµείς έχουµε ζητήσει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχουµε εµείς ευθύνη. Όταν παίρνει Υπουργός τον λόγο και θέτει νέα θέµατα εν επιγνώσει αυτού
που ο Πρόεδρος της Βουλής είπε για τις 20.00’, τις 21.00’ το
βράδυ, µη µου λέτε ότι φταίω εγώ που θα περιοριστεί ο χρόνος
των άλλων Βουλευτών.
Άνοιξε το θέµα του παράλληλου τραπεζικού συστήµατος. Δεχόµαστε την αυτοκριτική του. Είµαι από αυτούς που δεν πίστευα
στα αυτιά µου και ζήτησα τα Πρακτικά πριν ασκήσω κριτική. Είδα
ακριβώς τη διατύπωση την οποία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, εάν
µπούµε σε νέο κύκλο οµιλιών θα πάρετε πολύ περισσότερο
χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ το έκανα; Γιατί απευθύνεστε σε
µένα; Έθεσε θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
έχετε κάνει την οµιλία σας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βεβαίως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): …πήρατε χρόνο και
από τη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Την εξήντλησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε εξαντλήσει
το χρόνο ήδη στην παρέµβασή σας και τώρα φτάνουµε ήδη στο
ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ να δώσουµε τον λόγο στην κ.
Τζούφη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το Προεδρείο της Βουλής είναι ενιαίο.
Δεν φταίω εγώ εάν δεν ήσασταν εδώ εκείνη τη στιγµή. Είπα ότι
δεν θέλω τη δευτερολογία µου. Μίλησε, όµως, Υπουργός. Θέτω
νέα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι να ακούσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήµουν µέσα στην
Αίθουσα, αλλά εσείς δεν θέλετε να κοιτάζετε προς τα εκεί. Αξιοποιήσατε και το χρόνο της δευτερολογίας σας και µε την επιείκεια του Προεδρείου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν αντιλέγω. Ωστόσο εγώ σας είπα
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ότι άνοιξε νέος κύκλος. Απαντήστε µου σε κάτι. Είναι εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας σταµατήσουµε
εδώ. Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ πολύ, καθίστε κάτω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να σταµατήσει τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Συνεχίζει όµως. Τι να πει;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Τζούφη, ξεκινήστε. Έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Από εδώ και πέρα, όταν παίρνει το λόγο ο Υπουργός, δεν θα
υπάρχει αντίλογος; Αυτό λέτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν εσείς το µεταφράζετε έτσι, είναι πρόβληµά σας, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα έρθουν δέκα Υπουργοί και αντίλογος δεν θα υπάρχει. Ωραία δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Τζούφη,
έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζοµαι ότι είναι πολύ δύσκολο για
εµένα να τοποθετηθώ µετά από την τόσο ουσιαστική εισήγηση
του συντρόφου Δραγασάκη και βέβαια σ’ ένα περιβάλλον που
συζητάει φλέγοντα και πολύ σηµαντικά άρθρα του νοµοσχεδίου
για την πρώτη κατοικία, όπου όµως επιλέγεται από αρκετούς ένα
ακραία δηµαγωγικό περιβάλλον για να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση.
Έχω επιλέξει στον λίγο χρόνο που µου έχει δοθεί, να µιλήσω
αποκλειστικά για το θέµα του φαρµάκου, δηλαδή για την εισαγωγή του συστήµατος αυτόµατων επιστροφών για όλα τα φάρµακα και εµβόλια που αγοράζονται από τους δηµόσιους φορείς
υγείας, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος
σχεδίου νόµου. Πιθανόν η τοποθέτησή µου αυτή να µοιάζει παράταιρη ή και αδιάφορη. Θα την επιχειρήσω όµως.
Είναι γνωστό ότι ήδη από το 2013, το σύστηµα αυτό είχε εφαρµογή στην εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, όχι όµως
στα νοσοκοµεία. Εκεί η δαπάνη αυτή, µαζί και µε τα χορηγούµενα φάρµακα από τον ΕΟΠΥΥ, παρουσιάζει διαρκείς αυξητικές
τάσεις και παρά τις διαδοχικές µειώσεις των ορίων των αγορών
για τα φάρµακα στους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων, δεν
έγινε δυνατόν να συγκρατηθούν οι δαπάνες, ενώ υπήρχαν και
πολύ µεγάλες δυσκολίες στην προµήθεια ακριβών φαρµάκων, µε
αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των ασθενών που έπρεπε να παίρνουν τα φάρµακα αυτά από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ και να τα
φέρνουν στο νοσοκοµείο.
Συνεπώς, υπήρχε η ανάγκη ενός ενιαίου µηχανισµού για όλες
τις δηµόσιες δαπάνες για φαρµακευτικά προϊόντα, ρύθµιση που
εισάγεται µε το άρθρο 16 και αφορά τα δηµόσια νοσοκοµεία, τον
ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς φορείς υγείας.
Όπως πιθανά γνωρίζουµε όλοι, αυτός ο µηχανισµός της αυτόµατης επιστροφής, υπήρξε αντικείµενο διαπραγµάτευσης και
τριβών ανάµεσα στη διαπραγµατευτική οµάδα και τους δανειστές, αφού απαιτούσαν αυτή η επιστροφή να οριστεί στα 500
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ απαιτούσαν και την άµεση και άπαξ κατάργηση της προστασίας των off patent και των γενοσήµων,
χωρίς δηλαδή, σταδιακή αποµείωση που θα οδηγούσε σε καταστροφή της εγχώριας φαρµακοβιοµηχανίας.
Τελικά, συµφωνήθηκε η σταδιακή αποµείωση του εν λόγω µηχανισµού προστασίας µέσα στην περίοδο των δύο ετών και αυτό
θα ρυθµιστεί µε άµεση υπουργική απόφαση, ενώ για το ύψος της
δαπάνης, πάνω από την οποία θα υπάρχει αυτό το claw back,
όπως λέγεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες, θα είναι µεγαλύτερο το ύψος, δηλαδή περίπου στα 570 εκατοµµύρια ευρώ για
το 2016 µέχρι 530 εκατοµµύρια για το 2018. Όλα αυτά γίνονται
σε µία προσπάθεια συγκράτησης και εξορθολογισµού των δαπανών.
Πιστεύουµε πως η συµφωνία αυτή, παρά τις σοβαρές δυσκολίες που προκύπτουν, είναι ικανή να διασφαλίσει τη λειτουργία
της αγοράς φαρµάκων και τη δηµόσια υγεία συνολικά, κυρίως
όµως διασφαλίζει ότι το βάρος δεν θα πέσει στους ήδη επιβαρυµένους ασθενείς.
Διασφαλίζει ακόµη και τον επιµερισµό του κόστους από τη µεί-
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ωση της δαπάνης µεταξύ εγχώριας και πολυεθνικής φαρµακοβιοµηχανίας, όπως επίσης και την εξοικονόµηση της δηµόσιας
φαρµακευτικής δαπάνης η οποία εξετάζεται, εφόσον υπάρξει, να
συνδεθεί µε τη µείωση του κόστους συµµετοχής των ασθενών
στα φάρµακά τους, αφού αυτό έχει τριπλασιαστεί.
Ωστόσο, η παραπάνω συµφωνία αποκτά νόηµα µόνο αν παράλληλα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις υλοποιηθεί και τηρηθεί
µία δέσµη διαρθρωτικών µέτρων, όπως αύξηση της χρήσης των
γενοσήµων µέσω στοχοθετηµένης και σοβαρής επιστηµονικής
καµπάνιας, αφού υπάρχουν αξιόπιστα δεδοµένα και συσσωρευµένη κλινική εµπειρία, προσφέροντας επίσης κίνητρα σε γιατρούς, σε ασθενείς, παραδείγµατος χάριν µε µειωµένο ποσοστό
συµµετοχής και σε φαρµακοποιούς.
Όλα αυτά θα γίνουν µε τη σύσταση µιας εθνικής επιτροπής
διαπραγµάτευσης για τα φάρµακα υψηλού κόστους, που ήδη
προβλέπεται να ξεκινήσει άµεσα στον ΕΟΠΥΥ, µε την εισαγωγή
θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και των νοσοκοµειακών φαρµάκων, που είναι εφικτή, κρίσιµη και απαραίτητη και διασφαλίζει και
γιατρούς από αβλεψίες, έκθεση σε δικαστικές περιπέτειες και
ασθενείς από υπερκατανάλωση φαρµάκων και παρενέργειες, µε
την αναδιοργάνωση του συστήµατος προµηθειών των φαρµάκων
στα νοσοκοµεία και την κεντρική διαχείριση των ακριβών νοσοκοµειακών φαρµάκων.
Βεβαίως, για να συµβούν όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξει συµµετοχή και συνέργεια όλων των εµπλεκοµένων.
Αναφέροµαι στις καινούργιες διοικήσεις των νοσοκοµείων
που πρέπει να συµβάλλουν δυναµικά σε αυτήν τη διαδικασία όσο
και στην ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, από την οποία θα θέλαµε
να µη δούµε φαινόµενα µη παροχής φαρµάκων πέραν του πλαφόν που καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισµός στο κάθε νοσοκοµείο. Και νοµίζω από την τοποθέτηση του εκπροσώπου εδώ
ότι θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα.
Αναφέροµαι ακόµη και στους γιατρούς και τους φαρµακοποιούς, ως φορείς εκστρατειών ενηµέρωσης για την αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία των ποιοτικών γενόσηµων που κυκλοφορούν στη χώρα µας. Αναφέροµαι και στους συλλόγους των
ασθενών, που θα πρέπει να υπάρχει µαζί τους ανοικτός διάλογος
και κλίµα εµπιστοσύνης για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.
Κλείνοντας, θα ήθελα να εστιάσω σε ένα ζήτηµα πολύ σοβαρό,
που αφορά µια µεγάλη µερίδα συµπολιτών µας, την παροχή φαρµακευτικής κάλυψης στους ανασφαλίστους. Γνωρίζω ότι είναι
στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας η πρόσβαση των ανασφαλίστων στις δηµόσιες δοµές υγείας, συµπεριλαµβανοµένης και της φαρµακευτικής κάλυψης.
Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει οπωσδήποτε να
διασφαλιστεί στην πράξη η φαρµακευτική αυτή περίθαλψη των
ανασφαλίστων και βεβαίως, για να συµβεί αυτό, χρειάζεται ένας
αυξηµένος προϋπολογισµός αγορών στο κατατεθειµένο οικονοµικό προϋπολογισµό του επόµενου έτους, αφού προτεραιότητα
της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της δηµόσιας περίθαλψης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό ακόµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πόροι είναι περιορισµένοι και
η χώρα µας καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια να διασφαλίσει τη
χρηµατοδοτική σταθερότητα που χρειάζεται για να στηρίξει το
κοινωνικό κράτος.
Ήδη, εφαρµόζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που πρέπει
να συνεχιστεί και το 2016 µε αύξηση των πόρων για τα νοσοκοµεία, περαιτέρω στελεχιακή ενίσχυσή τους και µε σοβαρή προσπάθεια στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ώστε
να ανατραπεί η σηµερινή δύσκολη εικόνα της δηµόσιας περίθαλψης για τους ασθενείς αλλά και για τους εργαζόµενους, που
ηρωικά την σηκώνουν στην πλάτη τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Τζούφη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
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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 έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 21ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Καλώς ήρθατε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Νίκη Κεραµέως από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπούµαι που για άλλη µια
φορά βρισκόµαστε άνευ λόγου ενώπιον µιας fast track διαδικασίας νοµοθέτησης, εντός ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων, που
αφαιρούν τελικά τη δυνατότητα από τον Βουλευτή να ασκήσει
δεόντως τα καθήκοντά του.
Και λέω «άνευ λόγου», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί όλοι
γνωρίζουµε ότι τα προαπαιτούµενα που συζητάµε σήµερα ήταν
γνωστά από τον Αύγουστο, για να µην πω από τον Ιούλιο. Συνεπώς, το µόνο που χρειαζόταν ήταν σχέδιο και πρόγραµµα και
φαίνεται ότι αυτό δεν το έχετε.
Η σύντοµη παρέµβασή µου θα επικεντρωθεί σε τέσσερα σηµεία που καταδεικνύουν την ασυνέπεια λόγων και πράξεων της
Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται και σε αυτό το νοµοθέτηµα.
Με το άρθρο 3, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µειώνετε τη θητεία της ανεξάρτητης Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
από πέντε σε δύο χρόνια. Ασυνεπείς για άλλη µια φορά, τη
στιγµή που εσείς οι ίδιοι ανάγετε την πάταξη της φοροδιαφυγής
σε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής σας, τη στιγµή που εσείς οι
ίδιοι έχετε πρώτα συρρικνώσει τις αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Σήµερα εσείς οι ίδιοι περιορίζετε και τη θητεία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
χωρίς καµµιά αιτιολόγηση.
Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε προϊδεάσει από την
προηγούµενη θητεία του προς το Υπουργικό Συµβούλιο ότι θα
στραφεί κατά των αυτόνοµων οντοτήτων που έχουν δηµιουργηθεί στο δηµόσιο στα χρόνια των µνηµονίου.
Κι ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Γιατί; Ποιος είναι ο
λόγος που µειώνετε τη θητεία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων από πέντε σε δύο χρόνια;
Άλλωστε, µην ξεχνάµε ότι µια από τις δράσεις, στην οποία
συµφωνήσατε εσείς οι ίδιοι µε την υπογραφή του τρίτου µνηµονίου, είναι η αποπολιτικοποίηση της διοίκησης. Σας παραπέµπω
στη σελίδα 1.032 του µνηµονίου και σας παραπέµπω, επίσης, και
στη δήλωση της συνόδου για το ευρώ του Ιουλίου, στη σελίδα
4, που εσείς οι ίδιοι έχετε συµφωνήσει ως βασική προϋπόθεση
για τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της
ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι οραµατίζεστε την ανεξάρτητη, µακριά από στενά κοµµατικά κριτήρια διοίκηση; Με µειωµένες θητείες και αυθαίρετες παρεµβάσεις από την πολιτική ηγεσία;
Δεύτερον, µε το άρθρο 4, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τροποποιείτε για τρίτη φορά το καθεστώς που εσείς οι ίδιοι εισαγάγατε για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων. Τώρα, λοιπόν, κατόπιν
εορτής, αφού οι πολίτες έχουν ήδη επιλέξει να υπαχθούν στη
ρύθµιση, έχοντας ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της ρύθµισης, τους
λέτε, «Λυπούµαστε, αλλάζουν οι όροι» και πλέον ο οφειλέτης
µπορεί να χάσει τη ρύθµιση πολύ πιο εύκολα από αυτό που του
είχατε πει αρχικά.
Είστε και εδώ ανακόλουθοι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
και αυτήν τη φορά σε σχέση µε τις ίδιες κυβερνητικές σας πράξεις. Αλλάζετε τη δική σας ρύθµιση, αποκλείοντας χρεοφειλέτες
του δηµοσίου που καλοπροαίρετα σας πίστεψαν και νοικοκυρεµένα πληρώνουν τις δόσεις τους.
Τρίτον, µε τα άρθρα 13 και 14, προτείνετε την επιβολή δύο
νέων φόρων ως αντιστάθµισµα στην απόσυρση του ΦΠΑ 23%
στην ιδιωτική εκπαίδευση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλαξε η αρίθµηση των άρθρων, κυρία συνάδελφε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Εντάξει, νοµίζω ότι όλοι ξέρουµε ποιοι
είναι οι δύο φόροι που εισάγονται. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει αµφιβολία. Και, ευτυχώς, εισήχθη µε τροπολογία η κατάργηση του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΠΑ στην εκπαίδευση, µε καθυστέρηση πριν από λίγο. Και σίγουρα µε ικανοποίηση πληροφορηθήκαµε την απόσυρση αυτού
του µέτρου. Δεν είναι, όµως, λύση να σωρεύετε φόρους, οι οποίοι σε καµµία περίπτωση δεν πλήττουν τα συµφέροντα της ολιγαρχίας, όπως χαρακτηριστικά παιανίζετε.
Εξηγούµαι. Το ειδικό τέλος 5 λεπτών του ευρώ ανά στήλη κάθε
παιγνίου της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» βαρύνει αποκλειστικά τον παίκτη, όχι
την ΟΠΑΠ, µε προφανείς επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες των
πρακτορείων και πολλά κίνητρα για την άνθηση του παράνοµου
τζόγου.
Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί πλήττει την
ελληνική εµφιαλωµένη οινοπαραγωγή, µια παραγωγή που χάρη
στην καλή σχέση ποιότητας-τιµής είναι ανταγωνιστική και αποτελεί σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Η φορολόγηση µε 40
λεπτά ανά λίτρο τελικού προϊόντος υπερβαίνει κάθε λογική. Γιατί
το λέω αυτό; Υπερβαίνει κάθε λογική, όχι µόνο γιατί το κόστος
παραγωγής του λίτρου αυτού είναι 35 λεπτά αλλά επιπλέον διότι
διπλασιάζει τις τιµές πώλησης του κρασιού. Γιατί το λέω αυτό;
Διότι όλοι ξέρουµε ότι η τιµή εκκίνησης του ελληνικού εµφιαλωµένου κρασιού ξεκινάει από τα 40 λεπτά. Άρα, εσείς τι κάνετε;
Διπλασιάζετε την τιµή πώλησης στην εγχώρια αγορά και µε λίγα
λόγια, θέτετε εκτός ανταγωνισµού τα ελληνικά κρασιά. Άρα, ευνοείται µε αυτόν τον τρόπο η διακίνηση του παράνοµου, χύµα
κρασιού και προφανώς µειώνεται η ανταγωνιστικότητα και άρα
και η εξαγωγική ικανότητα.
Η ασυνέπειά σας, όµως, είναι εντυπωσιακή. Πριν από µία εβδοµάδα αποσύρατε αντίστοιχη διάταξη που έπληττε την ελληνική
ζυθοποιία. Σήµερα έρχεστε και πλήττετε την ελληνική οινοποιία.
Μήπως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, να σκεφτείτε µια
φορά να φορολογήσετε εισαγόµενα ξένα προϊόντα ή µήπως
ακόµα καλύτερα να σκεφτείτε να περικόψετε δηµόσιες δαπάνες,
αντί να αντιστρατεύεστε την ήδη καταταλαιπωρηµένη ιδιωτική
ελληνική οικονοµία;
Τέλος, µε το άρθρο 15, από την προεκλογική σηµαία της «σεισάχθειας» και της διαγραφής των χρεών φτάσαµε σήµερα να
προστατεύεται µόλις το 25% των δανειοληπτών και στην πραγµατικότητα η πρώτη κατοικία να µένει απροστάτευτη. Καταργείτε
τελείως την εξώδικη προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για µετά το 2018 για τα επιχειρηµατικά δάνεια.
Κάποια στιγµή ακούσαµε ότι θα ενεργοποιήσετε το νόµο Δένδια, το ν. 4307. Όµως, από όσο φαίνεται από όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που έχετε πάρει µέχρι σήµερα, η στήριξη της
επιχειρηµατικότητας, µικρής και µεσαίας, δεν φαίνεται να είναι
στις προτεραιότητές σας.
Εµείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σήµερα στεκόµαστε
εδώ, για άλλη µια φορά, κάνοντας εποικοδοµητική αντιπολίτευση
-το είδατε χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην επιτροπή- και σας λέµε να χτίσετε πάνω στο νοµικό
οπλοστάσιο που σας παραδώσαµε. Όχι µόνο ο ψηφισµένος ν.
4307/2014 για τα επιχειρηµατικά δάνεια αλλά και ολόκληρη η
προεργασία που είχε γίνει για τη ρύθµιση των µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων ήταν στη διάθεσή σας, ήταν στη διάθεσή της Κυβέρνησής σας.
Εσείς, όµως, επιλέγετε να πορεύεστε στα σκοτεινά, τόσο σκοτεινά που και εσείς οι ίδιοι διαψεύδετε όχι µόνο τις προεκλογικές
σας υποσχέσεις αλλά και τις ίδιες τις κυβερνητικές σας πράξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ο κ.
Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα µπαίνω στον πειρασµό µετά την
προηγούµενη οµιλία.
Ακριβώς αυτό κάνουν. Χτίζουν πάνω σ’ αυτά που οικοδοµήσατε. Ακριβώς τον ίδιο δρόµο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αφήστε τα αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Δίκη προθέσεων θα κάνουµε τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εκεί που σταµατήσατε εσείς –και που
κι εσείς να ήσασταν σε αυτήν τη θέση τα ίδια θα κάνατε- συνεχί-
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ζουν τώρα…
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Μακάρι να το έκαναν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακριβώς αυτό κάνουν. Και µη φωνάζετε πολύ. Αυτό ακριβώς κάνουν. Ήταν αποκαλυπτική και η οµιλία του κ. Δραγασάκη που ήταν ειλικρινής σαν οµιλία. Εγώ τον
εκτιµώ, άσχετα αν διαφωνούµε ριζικά. Αυτό ακριβώς κάνουν. Συνεχίζουν και χτίζουν συνολικά εκεί που σταµατήσατε και θα πω
γιατί.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση µε τη συζήτηση µε
τον κ. Λοβέρδο και µε όλα αυτά που γίνονται. Εδώ δεν υπάρχουν
κάποιοι που µπορούν να µιλούν όποτε θέλουν και κάποιοι που
µπορούν να µιλούν µία φορά. Έχετε δίκιο πολιτικά αλλά εδώ
υπάρχει µία διαδικασία. Κάθε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
έχει δώδεκα λεπτά και έξι λεπτά, συνολικά δεκαοκτώ λεπτά, να
µιλήσει. Εσείς τα εξαντλήσατε όλα και είπατε ότι δεν θα µιλήσετε
ξανά. Τίθεται καινούργιο θέµα. Ας κρατούσατε το δικαίωµα δευτερολογίας σας. Δεν µπορούµε εδώ να παίζουµε συνέχεια ούτε
γενικότερα ορισµένοι –και δεν αφορά µόνο εσάς- να έχουν το
προνόµιο να µιλούν όποτε θέλουν και άλλοι να είναι πιο πειθαρχηµένοι ως προς τον Κανονισµό.
Για να µην καταναλώνω, λοιπόν, το χρόνο µου, ως προς το κατεπείγον. Είδατε πώς τα φέρνει η ζωή καµµιά φορά; Εδώ κάθε
µέρα για πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει «πραξικόπηµα», κ.λπ..
Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έλεγε αυτά. Εδώ, όµως, έχετε ξεπεράσει πλέον
κάθε όριο. Έχετε σπάσει όλα τα ρεκόρ κυριολεκτικά µε το κατεπείγον! Τέτοια ταχύτητα προσαρµογής, τέτοια ταχύτητα µάθησης σε σχέση µε τους προηγούµενους, είναι ασύλληπτη. Ούτε
εµείς δεν την περιµέναµε. Λέγαµε ότι θα κρατήσετε και κανένα
πρόσχηµα. Εσείς δεν κρατάτε τίποτα πια. Απλώς, έρχεστε και
λέτε, «Διαπραγµατευόµαστε µέχρι το τέλος και γι’ αυτό ερχόµαστε µε τα κατεπείγοντα». Κοροϊδεύετε τον κόσµο κυριολεκτικά!
Ας αναφερθούµε, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο. Τι κάνει; Εµείς λέµε
ότι έχει δύο βασικές κατευθύνσεις ενταγµένες µέσα σε µία γενικότερη στρατηγική. Ανοίγει ο δρόµος –λεωφόρος- για πλειστηριασµό λαϊκών κατοικιών. Θα ακολουθήσουν και τα επιχειρηµατικά δάνεια που έχουν ακόµα περισσότερο ψωµί.
Δεύτερον, θα υπάρξει κλιµάκωση φοροεπιδροµής. Ναι ή όχι;
Βάζετε νέους φόρους στον κόσµο, στους εργαζόµενους. Έτσι
δεν είναι, κύριε Σταθάκη; Βάζετε. Το γιατί είναι άλλος λογαριασµός.
Τι είπε ο κ. Τσακαλώτος; Κάναµε, λέει, πολύ σκληρή διαπραγµάτευση –τουλάχιστον ζυµάρι, λέµε εµείς, τόσο σκληρή!- και
κερδίσαµε και χάσαµε. Ψεύτικο είναι το ερώτηµα. Τι σηµαίνει
«κερδίσαµε και χάσαµε»; Ποιοι; Οι δανειστές και εµείς είµαστε;
Στην Ελλάδα, δηλαδή, είναι οι δανειστές απέναντι και στο σύνολο
η χώρα; Δεν υπάρχουν τάξεις; Δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, για να το πω µε απλές λέξεις, προκειµένου να το µας καταλαβαίνει και ο κόσµος; Ψεύτικο, λοιπόν, είναι το ερώτηµα.
Για να δούµε, λοιπόν, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Κι εδώ
θα απολογηθούµε όλοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Και να κοπεί
η συνειδητή απάτη. Πείτε την αλήθεια τουλάχιστον, πράγµα που
δεν πρόκειται να κάνετε.
Απελευθερώνονται οι πλειστηριασµοί για τη λαϊκή κατοικία, ναι
ή όχι; Απελευθερώνονται. Γίνονται πιο αυστηροί οι όροι πληρωµής για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, ναι ή όχι;
Ρωτάµε, λοιπόν, το εξής: Ποιος κερδίζει απ’ αυτό, τα λαϊκά νοικοκυριά ή οι τράπεζες, δηλαδή το κεφάλαιο, για να το πω γενικότερα; Γίνονται όµηροι των τραπεζών τα υπερχρεωµένα λαϊκά
νοικοκυριά, αυτοί που χρωστούν, µε τις ρυθµίσεις που κάνετε,
ναι ή όχι; Δεν γίνονται; Μη βιάζεστε, γιατί θα δούµε παρακάτω τι
θα πείτε.
Εξασφαλίζετε, ταυτόχρονα, ένα κονδύλι 100 εκατοµµυρίων
ευρώ –και θα πω από πού- για να µην τύχει και πάθουν ζηµιά οι
τράπεζες, ναι ή όχι; Το εξασφαλίζετε. Δηλαδή, ό,τι υπάρξει σαν
ανακούφιση –αν υπάρξει- θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Θα
το αναλύσω πιο κάτω.
Ποιους εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτή η ρύθµιση; Εξυπηρετεί τα
λαϊκά νοικοκυριά συνολικά ή τους τραπεζικούς οµίλους; Δηµιουργεί καλύτερους όρους για να απαλλαγούν οι τράπεζες από
το βραχνά των κόκκινων δανείων, ναι ή όχι; Δηµιουργούνται προϋποθέσεις, αφού απαλλαγούν, να µπουν σε νέα κερδοφορία, ναι
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ή όχι;
Αν πείτε «όχι», σας λέω τι είπε ο κ. Δραγασάκης. Έχουµε, λέει,
µε βάση τις δικές µας ρυθµίσεις που εσείς δεν κάνατε –και κατηγορεί τη Νέα Δηµοκρατία- επανεπένδυση των παλαιών επενδυτών, οι οποίοι έχασαν και τώρα έρχονται ξανά. Αλήθεια, γιατί
έρχονται ξανά; Μυρίζονται ψητό. Γι’ αυτό έρχονται. Χαζοί είναι;
Τους έχετε αυτούς, αυτά τα οικονοµικά τέρατα που δεν λογαριάζουν τίποτα, για αφελείς; Γι’ αυτό έρχονται. Και αυτή ήταν η
είδηση.
Δεύτερον -λέει- διασφαλίζουµε την επανεκκίνηση. Ποια επανεκκίνηση; Ποιου; Της καπιταλιστικής οικονοµίας. Πώς θα γίνει
η επανεκκίνησή της; Για να χάσουν οι καπιταλιστές να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ή για να έχουν µεγαλύτερα κέρδη.
Και το τραπεζικό σύστηµα µέσα στον καπιταλισµό έτσι λειτουργεί. Δεν το αµφισβητούµε.
Μάλιστα, λέµε τώρα ότι αυτήν τη στιγµή γίνεται και ανακεφαλαιοποίηση µε κρατικό χρήµα! Το κρατικό χρήµα ποιος θα το
πληρώσει, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ; Ποιος θα την πληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση; Δεν θα την πληρώσει ο ελληνικός
λαός; Μήπως θα την πληρώσουν οι εφοπλιστές, οι βιοµήχανοι;
Πάλι ο ελληνικός λαός.
Έρχεται και το εξής ερώτηµα: Μας είπε ο κ. Δραγασάκης,
απευθυνόµενος στο ΚΚΕ, ότι υπάρχει σύγκρουση, την οποία πρέπει να τη δούµε. Εµείς συµφωνούµε ότι υπάρχει σύγκρουση.
Ποια είναι η σύγκρουση, όµως; Μεταξύ ποίων είναι η σύγκρουση;
Εµείς λέµε του κεφαλαίου και της εργασίας, των µονοπωλίων και
του λαού που θέλει να διασφαλίσει συνθήκες σκλαβιάς, σύγχρονης δουλείας για να µπορέσει να επανεπενδύσει.
Ένα βασικό –βασικότατο!- εργαλείο στον καπιταλισµό είναι και
οι ίδιες οι τράπεζες.
Δεύτερη πλευρά, για να δούµε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει:
Έχουµε νέους φόρους, ναι ή όχι; Έχουµε. Τι έχουµε; Έχουµε 13
εκατοµµύρια στα τέλη κυκλοφορίας. Ποιος θα τα πληρώσει; Οι
πλούσιοι; Σιγά τα ωά αν πληρώσουν οι πλούσιοι 50 ευρώ παραπάνω. Ένα πούρο είναι. Δεν ξέρω τώρα µην είναι και µισό πούρο.
Δεν το ξέρω αυτό το «άθληµα». Θα τα πληρώσει η συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζοµένων και του λαού που έχει κάποια αυτοκίνητα.
Δεύτερον, φόρος στο κρασί: Μέχρις εκεί! Μάλιστα, ξέρετε,
καµµιά φορά –θέλω να τα πω, παρ’ όλο που δεν µου αρέσει- προκαλεί όχι απλώς εκνευρισµό, κάτι χειρότερο όταν λέγεται, «Έλα
µωρέ, 40 λεπτά είναι!». Σαράντα λεπτά εδώ, 30 εκεί, 50 αλλού
ξέρετε πόσα είναι για τη λαϊκή οικογένεια; Ξέρετε για έναν εφοπλιστή, για έναν βιοµήχανο που πίνει κρασί των 50 ευρώ και των
70 ευρώ και των 100 ευρώ και των 200 ευρώ ή πίνει σαµπάνιες
Ντοµ Περινιόν και τις άλλες που λένε, τι είναι; Σιγά τα ωά, δηλαδή, αν θα πληρώσει και 40 και 50. Όµως, για την λαϊκή οικογένεια άµα κάνεις πρόσθεση και για το κρασί και για τα τέλη και
για τον ΕΝΦΙΑ και όλα τα υπόλοιπα, βγαίνει ένα αδιέξοδο.
Σταµατήστε, λοιπόν, αυτήν την ειρωνεία. Και απευθύνοµαι ειδικά σε Υπουργούς και συγκεκριµένα στον κ. Τσακαλώτο, που
µε έναν απαξιωτικό τρόπο λέει: «Και τι είναι 30 λεπτά;». Βέβαια,
για αυτόν µπορεί να µην είναι τίποτα, όπως και για κάποιους που
έχουν. Όµως, αν στον κόσµο βάλεις τριάντα, τριάντα, τριάντα,
βγαίνουν πάρα πολλά.
Μάλιστα, εδώ κάνετε κι ένα κόλπο και πρέπει να το πούµε.
Πόσα είναι που σας λείπουν; Είναι 400 εκατοµµύρια. Πόσα λέτε
ότι θα µαζέψετε και µε τη φορολογία του κρασιού; Λέτε ότι θα
µαζέψετε 560 εκατοµµύρια. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος; Μπορεί
να κάνω λάθος. Να τα κατεβάσω και να πω 500 εκατοµµύρια. Λοιπόν, 400 εκατοµµύρια θα µαζέψετε µε βάση τα προαπαιτούµενα
και µένουν 100 εκατοµµύρια. Ποια είναι τα 100 εκατοµµύρια;
Αυτά που θα δώσετε –υποτίθεται- για να καλύψετε το κεραµίδι
του φτωχού. Δηλαδή, όπως το είπε πολύ ωραία ο Καραθανασόπουλος, κάνετε µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα. Δηλαδή, καλείτε
τον ελληνικό λαό µέσα από τη φορολογία του κρασιού και άλλα,
να πληρώσει την κοινωνική σας πολιτική. Και έχετε και το θράσος
να λέτε ότι είναι µε κοινωνική δικαιοσύνη.
Έτσι κάνω και εγώ! Άµα σας µαζέψω όλα τα λεφτά και σας
δώσω µετά από 5 ευρώ, θα είµαι και εγώ πολύ καλός, όταν σας
έχω πάρει 100 και 200. Αυτό ακριβώς κάνετε και κοροϊδεύετε τον
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ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έφυγε ο κ. Αλεξιάδης. Θα ήθελα να µας πει -έχουµε κάνει και
ερώτηση- πώς θα συνεισφέρουν τελικά οι εφοπλιστές, παραδείγµατος χάριν. Εµείς έχουµε ένα στοιχείο στο οποίο θέλουµε επιβεβαίωση. Γιατί δεν απαντάει καµία κυβέρνηση µέχρι τώρα; Να
πουν ότι πλήρωσαν 120 εκατοµµύρια, 130 εκατοµµύρια, 140 εκατοµµύρια σε φορολογία τα πληρώµατα το 2013 και ότι οι εφοπλιστές πλήρωσαν 70 εκατοµµύρια, 75 εκατοµµύρια. Ισχύει αυτό;
Ήρθε ο κ. Αλεξιάδης.
Κύριε Αλεξιάδη, επαναλαµβάνω. Θα µας πείτε πόσα πλήρωσαν
οι εφοπλιστές, ο πρώτος εµπορικός στόλος του κόσµου, και
πόσα πληρώνουν τα πληρώµατα; Θα µας το πείτε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα µας πείτε εσείς τι κάνετε τώρα;
Γδέρνετε τον κοσµάκη, φορολογώντας ακόµα και το κρασί που
είναι ένα προϊόν που γνωρίζουµε όλοι όσοι ζούµε εδώ πέρα,
εκτός από εκείνους που τέλος πάντων το υποτιµάνε. Θα µας
πείτε καµµιά φορά εδώ στα νοµοσχέδιά σας τι συνεισφέρουν
όλοι αυτοί σε αυτό το γδάρσιµο του ελληνικού λαού;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί έχω δέκα λεπτά; Δώδεκα λεπτά δεν έχω;
Άρα, λοιπόν, θέλω να µας πείτε µε επιχειρήµατα και όχι µε
«φούµαρα» -και συγγνώµη για την έκφραση- αν προστατεύετε
καλύτερα τους αδύναµους απ’ ό,τι πριν. Και πριν χάλια ήταν. Δεν
το συζητάµε. Εµείς γι’ αυτό δεν ψηφίσαµε το νόµο Κατσέλη.
Τώρα µε τον καινούργιο νόµο δηµιουργείτε καλύτερες ή χειρότερες προϋποθέσεις; Για να δούµε αν είναι ταξική ή όχι η πολιτική.
Ας δούµε, λοιπόν, τι όρους ένταξης βάζετε. Αρχικά βάζετε την
κύρια κατοικία -την προστατεύουµε, λέτε-, το κεραµίδι του φτωχού. Ναι, αλλά αν τύχει και έχει κι ένα σπίτι στο χωριό από τον
πατέρα του που είναι έτοιµο να πέσει ή και κανένα χωράφι, µε
αυτήν τη ρύθµιση του το παίρνετε. Ναι ή όχι; Το παίρνετε! Δεν
τους προστατεύετε! Αυτός θεωρείται πλούσιος, µεγάλος, πολύ
πλούσιος!
Δεύτερον, βάζετε το οικογενειακό εισόδηµα. Εδώ θέλει µεγάλη συζήτηση.
Τρίτον, βάζετε την αντικειµενική αξία. Μάλιστα, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι εδώ έχουµε ασφαλιστική δικλίδα, το «κούρεµα». Μα,
ποιον δουλεύετε; Το «κούρεµα» είναι αντικειµενικό. Ας υποθέσουµε ότι µια τράπεζα παίρνει το σπίτι ενός, το οποίο έκανε
100.000 ευρώ, και πάει να το πουλήσει. Τώρα αυτό το σπίτι κάνει
50.000 ευρώ. Μπορεί να το πουλήσει παραπάνω; Όχι! Άρα, τώρα
τους διευκολύνετε. Αυτό δεν είναι ότι «κουρεύετε» αλλά ότι απλώς αναγνωρίζετε µια πραγµατικότητα που υπάρχει στην αγορά.
Και δεν µπορείτε να κάνετε αλλιώς. Και αυτό συµφέρει τις τράπεζες, γιατί βάζετε και ασφαλιστικές δικλίδες σε προκλητικό σηµείο. Λέτε, δηλαδή, ότι αν τύχει κάποιος και το πουλήσει παραπάνω ενδιάµεσα –για παράδειγµα, αν το πουλήσει 70.000 αντί
για 50.000 ευρώ-, θα δώσει 10.000 ευρώ στην τράπεζα και 10.000
ευρώ θα κρατήσει αυτός. Μέχρι εκεί. Ποιον εξυπηρετείτε, λοιπόν, εδώ;
Και βάζετε, βέβαια, και το θέµα του συνεργάσιµου. Ποιος θα
αποφασίσει αν κάποιος είναι συνεργάσιµος; Τι σηµαίνει «συνεργάσιµος»; Αυτό θα αποφασιστεί µε βάση των Κώδικα Δεοντολογίας. Φαντάζοµαι ότι οι τράπεζες έφτιαξαν τον Κώδικα Δεοντολογίας για να βοηθήσουν τον κοσµάκη και όχι για να κερδίσουν!
Μάλλον έτσι πρέπει και ισχύει αυτό που λέτε, «Οι κοµµουνιστές
λένε υπερβολές»! Μα, γι’ αυτό έχουν φτιάξει τον κώδικα!
Μάλιστα, θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα για το «κούρεµα».
Όπως το πάτε, θα καταλήξει τελικά να το πληρώσουν τέσσερις
φορές, γιατί είναι σε εικοσαετία. Με τους τόκους και τους ανατοκισµούς, θα φτάσει να το πληρώνουν τέσσερις από τρεις που
το πληρώνουν τώρα. Και όσον αφορά το «κούρεµα» που λέτε,
είναι απάτη. Δεν είναι «κούρεµα» αλλά «ξύρισµα» και µάλιστα
«σύριζα ξύρισµα» –κυριολεκτικά το εννοώ- γι’ αυτούς που πάνε
να τους πάρουν τα σπίτια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έπειτα έχετε και το θέµα του δικαστηρίου. Και σωστά ειπώθηκε. Ένας, δηλαδή, που δεν µπορεί να πληρώσει, θα αναγκαστεί να πάει στα δικαστήρια τέσσερις φορές. Τέσσερις! Ούτε µία
ούτε δύο! Σκεφτείτε πόσα θα πληρώσει αυτός, δεδοµένου ότι η
δικαιοσύνη είναι ακριβή. Έτσι την έχετε κάνει! Μάλιστα, θα είναι
και αιχµάλωτος. Και θα είναι αιχµάλωτος εξαιτίας της θέσης που
λέει ότι η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε
να µη χάνουν οι πιστωτές. Γιατί δεν βάζετε να µη χάνουν οι δανειστές και να κερδίζουν; Ποιους εξυπηρετείτε; Υπάρχει πιο καραµπινάτη ρύθµιση υπέρ των τραπεζών; Και η Τράπεζα της
Ελλάδας. Έχετε βάλει, δηλαδή, πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλίδες υπέρ των τραπεζών και καµµία υπέρ των λαϊκών στρωµάτων.
Και βγάλατε και αυτό το «υπαιτίως». Το είπε ο εισηγητής µας,
ο κ. Καραθανασόπουλος, δυο, τρεις φορές. Γιατί δεν το βάζετε
αυτό; Δεν µας δώσατε καµµία εξήγηση. Γιατί το βγάζετε; Έπαθε
ένα ατύχηµα ο άνθρωπος ή συνέβη κάτι τραγικό στην οικογένεια
ή κάτι άλλο προσωρινό και δεν µπορεί να πληρώσει. Του παίρνουµε το κεφάλι. Γιατί; Δώστε µια εξήγηση.
Εµείς λέµε ότι αυτό το κάνετε για να διασφαλίσετε -γιατί δεν
προστατεύετε τους δανειολήπτες ούτε τα λαϊκά στρώµατα ούτε
τη λαϊκή κατοικία- και να προστατεύσετε τις τράπεζες. Και αυτό
το, «Μοιράζουµε δίκαια στους φορολογούµενους, στους δανειολήπτες και τις τράπεζες», όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, µου θυµίζει «τα δικά µου, δικά µου και τα δικά σου, δικά µου» υπέρ των
τραπεζών.
Και µε αφορµή αυτήν τη συζήτηση –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε-, αυτό που µπαίνει αντικειµενικά στην ηµερήσια διάταξη –
και όχι επειδή το βάζει το ΚΚΕ- είναι το τι είναι η κατοικία. Είναι
κοινωνικό αγαθό, είναι δικαίωµα ή είναι -και µάλιστα το 2015- εµπόρευµα; Εδώ υπάρχουν θεµελιακά δύο διαφορετικές κοσµοθεωρίες και πολιτικές αντιλήψεις. Από τη στιγµή που η κατοικία,
όπως –θα πω ξανά- ακόµα και τα ανθρώπινα όργανα -που είναι η
ακραία µορφή- είναι εµπόρευµα, έτσι θα λειτουργούν. Σαν εµπόρευµα.
Εµείς λέµε ότι η κοινωνία σήµερα έχει όλη τη δυνατότητα να
παρέχει µία και δύο κατοικίες -για να µην πω και τρεις, είναι τέτοια η εξέλιξη, ποιοτική, σύγχρονη- ώστε να ζουν καλύτερα οι
άνθρωποι. Αυτό για να γίνει, πρέπει να γίνει κοινωνική ιδιοκτησία
ο πλούτος που παράγεται.
Και να πω ακόµα ότι ο σοσιαλισµός, µε όλες τις αδυναµίες και
τα προβλήµατα, είχε λύσει αυτό το πρόβληµα εκείνες τις εποχές.
Και µην τον κρίνουµε µε τα σηµερινά δεδοµένα. Ακόµα και οι άνθρωποι που ζουν σήµερα σε αυτές τις χώρες που υπάρχει άγριος
καπιταλισµός, αυτό που έχουν ακόµα, στο ελάχιστο, ό,τι έχουν,
είναι οι κατακτήσεις από την πλευρά του σοσιαλισµού. Στον καπιταλισµό τι τους κάνατε; Ή τον αναγκάζεις να δουλεύει όλη του
τη ζωή, να µη βγαίνει έξω, να κάνει αιµατηρές οικονοµίες για να
φτιάξει ένα σπιτάκι ή τον στέλνεις στις τράπεζες όπου το πληρώνει τρεις φορές και έρχεσαι µετά και του βάζεις και ενοίκιο και
όλα τα υπόλοιπα.
Και εδώ να σταµατήσουν οι υποκρισίες και οι κραυγές της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των υπολοίπων, που ξαφνικά
ανακάλυψαν το τι έγινε µε την κατοικία. Εσείς δεν βάλατε ενοίκιο,
κύριε Λοβέρδο, κύριε Δένδια και όλοι οι υπόλοιποι, στην κατοικία;
Το πλήρωσε τρεις φορές και έρχεστε και του βάζετε ΕΝΦΙΑ, δηλαδή ενοίκιο συν τους υπόλοιπους φόρους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Α, αυτό λέτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι ή όχι αυτό;
Το πλήρωσε και το ξεχρέωσε. Μιλάω για τα λαϊκά στρώµατα,
για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Εποµένως, µη βγαίνετε τώρα στα κεραµίδια.
Και τότε, όταν πήραν τα δάνεια -επειδή τους κατηγορείτε κιόλας- τα πήραν µε τα δεδοµένα που είχαν. Έπαιρνε ο άλλος 1.500
ευρώ, 2.000 ευρώ και σου λέει, «Μπορώ να ξεπληρώσω ένα δάνειο µαζί µε τη γυναικά µου µε 300 ευρώ το µήνα». Αλλάζουν,
ανατρέπονται όλα αυτά, τους τα παίρνετε όλα πίσω και τις συντάξεις και έρχεστε τώρα και τους λέτε σε τελευταία ανάλυση,
«Εσείς φταίτε».
Και έχουµε, βέβαια, και τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, οι
οποίοι βρήκαν το σενάριο ότι όλα αυτά γίνονται για να βάλουν
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λαθροµετανάστες. Αυτό είπαν. Ουσιαστικά αυτό λένε. Δεν βλέπουν ούτε το κεφάλαιο ούτε την κερδοφορία ούτε τις τράπεζες
ούτε το τι πρόκειται να γίνει συνολικά για την καπιταλιστική οικονοµία. Οι λαθροµετανάστες είναι το πρόβληµα.
Τελειώνω µε δυο λόγια.
Εµείς θέλουµε να σας προειδοποιήσουµε για τη λαϊκή κατοικία
-την κατοικία των εργαζόµενων κ.λπ.- αν µπείτε στη διαδικασία
πλειστηριασµών- µε δυο λέξεις: Μολών λαβέ. Πάρτε το χαµπάρι
ότι το ΚΚΕ θα κάνει τα πάντα µέσα απ’ όλους τους µαζικούς φορείς που δουλεύει, θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει όλους,
ώστε να ισχύσει αυτό, δηλαδή το «µολών λαβέ». Και δεν θα έχει
λαβέ! Δεν θα τις πάρετε.
Και δεύτερον, επειδή ανοίγει η συζήτηση για το ασφαλιστικό
απ’ ό,τι φαίνεται πάρα πολύ γρήγορα, µην τολµήσετε να βάλετε
χέρι στα εναποµείναντα, στα τελευταία δικαιώµατα. Αυτό είναι
αιτία πολέµου και θα γίνει κόλαση! Σας το λέµε ευθέως. Δεν πρόκειται, σε ό,τι µας αφορά και όσο µπορούµε ως ΚΚΕ, να αφήσουµε τον λαό να παραδοθεί και να οδηγηθεί στην ακραία κυριολεκτικά δυστυχία.
Αυτό να το υπολογίσετε, κύριοι Υπουργοί -απευθύνοµαι στην
Κυβέρνηση- πάρα πολύ καλά, γιατί το ΚΚΕ όταν λέει κάτι, το
τηρεί και δεν κάνει διακηρύξεις τύπου τηλεόρασης για να εντυπωσιάσει. Σας ξαναλέµε, λοιπόν, για το ασφαλιστικό ότι είναι
αιτία πολέµου και ότι θα το πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Και
θα έχουµε το λαό µε το µέρος µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παφίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επιτρέψτε µου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας επιτρέπω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αφού µου το ζητήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα πως µας τιµά µε την παρουσία του ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέµατα και Θέµατα Αποδήµων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου, καθώς και
η Πρόξενος κ. Νατάσα Στυλιανού, οι οποίοι είναι προσκεκληµένοι
από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού όπου και θα παρέµβουν µε οµιλία τους.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Δένδιας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µας διανεµήθηκαν νοµοτεχνικές βελτιώσεις και θα πρέπει να ζητήσω κάποιες διευκρινίσεις από τον κ. Σταθάκη για να µπορέσουµε να διαµορφώσουµε άποψη, διότι δεν είναι όλες ευκρινείς. Έχω την άδειά σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οι διευκρινίσεις
αυτές αφορούν στη νοµοτεχνική που κατέθεσε ο κ. Σταθάκης
προηγουµένως;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ακριβώς, διότι δεν διενεµήθη κωδικοποιηµένο το κείµενο. Διενεµήθη µόνο ως προσθήκες – αφαιρέσεις. Κατά τούτο το κείµενο –καίτοι εγώ προσωπικά χαίροµαι,
γιατί τουλάχιστον αντελήφθη η Κυβέρνηση ότι δύο πράγµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάξτε, για να µη
σπαταλούµε τον χρόνο, σας φτάνουν ένα-δυο λεπτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Δεν
θα βγάλω λόγο, να ρωτήσω πρόκειται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Σταθάκη, αν θέλετε το φέρνετε µπροστά σας, γιατί φαντάζοµαι και για εσάς δεν θα είναι εύκολο. Η περίπτωση 1 είναι
εντάξει, η περίπτωση 2 είναι εντάξει, όχι µε την έννοια ότι συµφωνούµε, µε την έννοια ότι αποκαθιστά τη λογική επάρκεια του
κειµένου, γιατί πριν δεν υπήρχε.
Στην περίπτωση 3, εκεί που λέτε «αναδιατυπώνεται ως εξής»,
λέτε «βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, όπου
αυτός εφαρµόζεται». Τελειώνει η φράση εκεί στο κείµενο; Γιατί
εδώ συνεχίζει το κείµενο και αν το συνεχίζουµε, αλλάζει το νόηµα
µε τη φράση «κατά τον χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του
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δανείου». Θα σας πρότεινα ρητά να αναφέρεται, εάν ερµηνεύω
σωστά αυτό που θέλετε, ότι αυτό διαγράφεται.
Επίσης, να σας πω κάτι ερµηνεύοντας πάλι την άποψή σας για
το 5. Όπως το έχετε, σε συνδυασµό µε το 2 είναι πράγµατι βελτίωση και αντιµετωπίζει σε ένα βαθµό την αντίφαση που έλεγα
χθες στον κ. Τσακαλώτο και υπήρξε λίγο δύσκολο να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε. Όµως, σας λέω ότι θα το καθιστάτε
επίσης δυσχερές για τον οφειλέτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν σας µιλώ πολιτικά τώρα, σας µιλώ µόνο τεχνικά. Όπως
είναι, είναι δυσχερές για τον οφειλέτη, διότι το δικαστήριο θα το
ερµηνεύσει το προϊόν της πιθανής εκκαθάρισης, ως παράµετρο
για να εγκρίνει όλο το σχέδιο. Έτσι όπως έχει γίνει, δεν µπορεί
να το βγάλει στο σφυρί αλλά θα του βάλει εξαιρετικά ψηλά το
κριτήριο. Το λέω λειτουργώντας ως άτυπος νοµικός σας σύµβουλος, το ξαναλέω, και όχι πολιτικά. Το κοιτάτε.
Επίσης, όσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος στην παράγραφο 7, θα σας έλεγα το εξής: στο β’ εδάφιο όσον αφορά την
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα πρέπει να ορίσει
τη διαδικασία και κριτήρια που λαµβάνονται υπ’ όψιν για τον περιορισµό της µέγιστης ικανότητας αποπληρωµής, για να είναι δεσµευτική για τους πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα,
θα σας πρότεινα να υπάρξει είτε υπουργική απόφαση είτε προεδρικό διάταγµα. Διότι η πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της
Ελλάδος δεν δεσµεύει κατ’ ανάγκη τον ιδιώτη πιστωτή και έτσι
θα αστοχήσει η διάταξη, παρ’ ότι το προσπαθείτε.
Επιφυλλάσσοµαι επίσης για δύο διορθώσεις, τις οποίες δεν
µπόρεσα να βρω, για να τοποθετηθώ.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα το κοιτάξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Δένδια.
Κύριε Υπουργέ, να δώσουµε τον λόγο σε ένα-δυο Βουλευτές
και κάποια στιγµή, εφόσον και ο κ. Δένδιας έχει και κάποιες
άλλες ερωτήσεις και κάποιοι άλλοι από τα υπόλοιπα κόµµατα εισηγητές, να τα µαζέψετε και στο τέλος ενδεχοµένως κάποια
στιγµή να παρέµβετε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει όλοι σήµερα να στραφούµε προς την Κυβέρνηση και να παραδεχτούµε πως τα καταφέρατε. Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης τα κατάφεραν. Έφεραν
τον µαρξισµό σε κάθε ελληνική οικογένεια.
Ναι, κύριε Σταθάκη, φέρατε τον µαρξισµό. Απαλλοτριώνετε
την ελληνική ιδιοκτησία…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, όχι και µαρξισµός
αυτό! Είσαι γελοίος που λες ότι αυτό είναι µαρξισµός. Αυτό οφείλεται στις τράπεζες και στους τραπεζίτες και είναι καπιταλισµός!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Να αποσύρετε τις ύβρεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό κάνεις κάθε φορά
και είναι γελοιότητα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καραθανασόπουλε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είσαι γελοίος να νοµίζεις ότι αυτό είναι ο κοµµουνισµός!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσύ είσαι τραµπούκος. Και εσείς είστε
υβριστής και τραµπούκος. Εντάξει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αµυρά, συνεχίστε τον λόγο σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Καλά κάνεις; Επειδή είσαι τραµπούκος,
καλά κάνεις; Τραµπούκε, ε, τραµπούκε! Λεκτικέ τραµπούκε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αµυρά, σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Λοιπόν, επαναλαµβάνω. Αλλά, να τον
ανακαλέσετε, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορεί να µπαίνει µέσα και να
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αρχίζει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ, ηρεµήστε λίγο.
Κύριε Αµυρά, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όπως είδατε, θίξαµε τα ιερά και τα όσια
των κοµµουνιστών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Του κοµµουνισµού είναι
αυτά τα ιερά και τα όσια; Του καπιταλισµού είναι αυτά και των
τραπεζιτών. Άντε τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αµυρά, µη ρίχνετε λάδι τώρα… Συνεχίστε την οµιλία σας. Σας παρακαλώ
πολύ, µη συνεχίζετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Να ανακαλέσετε. Να πάρετε πίσω τις
ύβρεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ, ας ηρεµήσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς να τα πάρετε πίσω
και όχι να συκοφαντείτε τον κοµµουνισµό. Είσαι γελοίος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Να πάρετε πίσω τις ύβρεις, κύριε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είσαι γελοίος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσείς είστε γελοίος! Είστε ένας δειλός
γελοίος! Αυτό είστε! Ή, µε άλλα λόγια, είστε ένας Έλληνας κοµµουνιστής. Αυτό τα λέει όλα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Άντε ρε, που θα πεις για τους
Έλληνες κοµµουνιστές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επανέρχοµαι, λοιπόν και δίνω τα εύσηµα εγώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Άντε µπράβο, βουτυροµπεµπέ!
Μισή σφαλιάρα είσαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …προς δυσαρέσκεια του ΚΚΕ στους Έλληνες Υπουργούς της Αριστερής Κυβέρνησης, διότι, ναι, απαλλοτριώνουν την ιδιοκτησία, µέσω των τραπεζών. Το κράτος δίνει
τα χρήµατα στις τράπεζες, οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια του
κόσµου και τα σπίτια ανήκουν στο κράτος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και αυτό είναι µαρξισµός;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ε, αν είχατε λοιπόν, την υποµονή θα
ακούγατε ότι θα έλεγα ότι τα σπίτια ανήκουν στο κράτος αλλά
όχι µε την ορθόδοξη κουµµουνιστική θεωρία, αλλά µε τη θεωρία….
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά τώρα, δεν το σώνεις, προχώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Έλα εδώ, να το διαβάσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Προχώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Έλα εδώ να το διαβάσεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, έτσι θα πάει;
Έτσι θα πάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν απευθύνοµαι σε
εσάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, αλλά απευθύνοµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στους υπόλοιπους
Βουλευτές απευθύνοµαι. Συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Έλεγα, λοιπόν, έχουµε τους ορθόδοξους κοµµουνιστές και έχουµε τους ανορθόδοξους, τους υβριδικούς κοµµουνιστές, που έχουν συνεταίρους τους τραπεζίτες
και εργαλείο τους πλειστηριασµούς.
Θα σου το δώσω να το δεις το κείµενο, αγαπητέ συνάδελφε,
και να ζητήσεις συγγνώµη για τις ύβρεις σου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πάµε παρακάτω.
Επρόκειτο να σας πω ότι µας λείπει η προηγούµενη Βουλή.
Πού είναι ο συριζαίοι Βουλευτές που ανέµιζαν την κόκκινη σηµαία της επανάστασης κατά των τραπεζιτών; Πού είστε, κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Είναι δυνατόν σε ένα τόσο σοβαρό θέµα, να πάρετε τον λόγο µόνο εννιά από εσάς, από τους εκατόν
σαράντα πέντε;
Σας διαβάζω λοιπόν, τι λέγατε για τους τραπεζίτες, στους
οποίους τραπεζίτες δίνετε τη δυνατότητα να απαλλοτριώσουν,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να κατασχέσουν, να βγάλουν σε πλειστηριασµό την πρώτη κατοικία. Μεγαλοκαρχαρίες τους λέγατε, κοράκια, βρικόλακες και
βδέλλες που πίνουν το αίµα του λαού. Τι απέγιναν τώρα; Έγιναν
συνεργάτες σας; Αλλά υπάρχει, βεβαίως, πέραν της σιωπής και
ο άλλος δρόµος, αυτός ο δρόµος που ακολούθησε ο Γαβριήλ
Σακελλαρίδης. Παραιτήθηκε, διότι δεν ήθελε να βάλει τη υπογραφή του σε αυτό το απαράδεκτο νοµοσχέδιο.
Αλλά έχουµε συνηθίσει πια να νοµοθετείτε και µε τρόπο προχειρότητας και του ποδαριού και χωρίς περιεχόµενο.
Είπατε, λοιπόν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Έλεος, κρίνετε τους πάντες, κόψτε κάτι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ο πρώην κοµµουνιστής! Ο πρώην κοµµουνιστής, που αναµόρφωσε το ΙΚΑ, ο κ. Θεωνάς!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε,
κύριε Θεωνά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Επί έξι µήνες έσωζε το ΙΚΑ και έρχεται
τώρα να µας πει! Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αµυρά, συνεχίστε την οµιλία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: .(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε,
κύριε Θεωνά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω;
Να πάρει το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στερείτε το χρόνο
από τους επόµενους οµιλητές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Χαιρόµαστε που παραδώσατε το ΙΚΑ ανθηρό. Το πήρατε χρεωκοπηµένο, το παραδώσατε ανθηρό. Αυτό
τα λέει όλα για εσάς. Πάµε παρακάτω.
Μάθαµε, λοιπόν, ότι τα ισοδύναµα ή ισόποσα σηµαίνουν σφάξιµο, σηµαίνουν άγνοια, σηµαίνουν ερασιτεχνισµό. Το είδαµε
αυτό στην περίπτωση του κρασιού. Είναι τέτοια η προχειρότητα,
κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, που σας διατρέχει, ώστε ξεχάσατε να βάλετε τη διάταξη στο νοµοσχέδιο που έρχεται για
την κατάργηση του ΦΠΑ στο 23% στην εκπαίδευση και ήρθατε
µε τροπολογία δυόµισι ώρες πριν πάµε στην ψήφιση και το θυµηθήκατε.
Πού είναι το λαθρεµπόριο των καυσίµων; Πού είναι το χτύπηµα
της διαπλοκής, πού είναι η σύλληψη των µεγάλων φοροφυγάδων, πού είναι η λίστα Λαγκάρντ, πού είναι η σκληρή διαπραγµάτευση σε αυτά τα µέτωπα; Λόγια του αέρα. Φορολογείτε ό,τι
αναπνέει, ό,τι κινείται και ό,τι τρέχει σε αυτήν τη χώρα. Ό,τι πάει
µπροστά. Μόνο τα ποδήλατα δεν έχετε φορολογήσει και ελπίζω
να µη σας δίνω ιδέες τώρα, κύριε Αλεξιάδη.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καλή ιδέα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Καλή ιδέα, µάλιστα.
Στην τροπολογία 53, που µας φέρατε για τις αλλαγές στα τέλη
κυκλοφορίας, δεν είδα να έχετε µια πρόβλεψη έστω στην αιτιολογική έκθεση, έστω µε ένα δικό σας σηµείωµα για το τι θα κάνετε µε τη «VOLKSWAGEN».
Ο Ματίας Μύλερ, ο γενικός διευθυντής της «VOLKSWAGEN»,
έστειλε µια επιστολή στους είκοσι οχτώ Υπουργούς Οικονοµικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτώ. Του έχετε απαντήσει; Και πέραν
της απάντησης –γιατί αυτό είναι το δευτερεύον- τι ποσά θα
έπρεπε να εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο από τα τέλη κυκλοφορίας των πειραγµένων ως προς το λογισµικό τους αυτοκινήτων
της «VOLKSWAGEN»; Θα τα διεκδικήσετε αυτά τα χρήµατα; Με
ποιον τρόπο;
Είναι η εύκολη λύση να βάζετε τέλη κυκλοφορίας στα υβριδικά, παρά το γεγονός ότι, όταν τα αγόρασαν αυτά οι κάτοχοί
τους, ήξεραν ότι ο νόµος έλεγε πως δεν θα πρέπει να πληρώνονται, απαλλάσσονται. Είναι εύκολο, λοιπόν, στον ανώνυµο Έλληνα
οδηγό και κάτοχο αυτοκινήτου να πετάτε άλλο ένα τσεκούρεµα,
αλλά είναι πιο δύσκολο µάλλον, απ’ ό,τι φαίνεται, για εσάς να τα
βάλετε µε την «VOLKSWAGEN».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κατά τα άλλα το κρασί σας πείραξε! Μόνο που το κρασί δεν
είναι ένα αλκοολούχο ποτό, είναι ένα γεωργικό προϊόν!
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Με ακούτε, κύριε Υπουργέ; Με συγχωρείτε, γιατί βλέπω ότι µε
τον κ. Θεωνά εκεί έχετε πιάσει κουβέντα. Τι θα γίνει;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για τα ποδήλατα λέµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Για τα ποδήλατα λέτε; Σας είπε ο κ. Θεωνάς να φορολογήσετε τα ποδήλατα; Ε, όχι, βάλτε µαζί µου,
κύριε Θεωνά, όχι µε τα ποδήλατα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Τελικά δεν θα αφήσεις άνθρωπο απείρακτο εδώ µέσα, κύριε Αµυρά! Έλεος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Λοιπόν, διακόσιες είκοσι χιλιάδες Έλληνες απασχολούνται από το χωράφι έως το τελικό προϊόν του κρασιού και αντί εσείς να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτήν την
πρωτογενή παραγωγή, να ενισχύσετε την προσπάθειά τους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνές πρώτες ύλες, για να κατασκευάζουν µπουκάλια, ετικέτες και βεβαίως το πώµα, εσείς εξωθείτε τις µικρές εξαγωγικές αµπελουργικές µονάδες σε αργό
θάνατο.
Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Σίκινο, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα
νησάκι στις Κυκλάδες –έχει πάει ο κ. Λοβέρδος- µεταξύ Φολεγάνδρου και Σαντορίνης. Από εκεί είστε; Η Σίκινος, λοιπόν, στα
αρχαία χρόνια ονοµαζόταν Οινόη. Γιατί; Διότι είχε πολλά αµπέλια
παρά το µικρό της µέγεθος και µία εκπληκτική ντόπια ποικιλία,
το µαυροτράγανο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Με τι ΦΠΑ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Περιµένετε, τότε δεν είχε ΦΠΑ. Όµως,
είχε ωραίους δειπνοσοφιστές, σαν και εσάς, που έδιναν ενδιαφέρον και υπεραξία στο προϊόν. Όµως, στη Σίκινο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αµυρά, να
ολοκληρώνουµε σιγά-σιγά. Θα σας δώσω χρόνο, επειδή είχατε
διακοπές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βλέπετε είναι επεισοδιακή η οµιλία µου.
Κάθε φορά που ανεβαίνω, όλο και κάποιος «µου την πέφτει» για
κάποιον λόγο. Εν πάση περιπτώσει, ούτε ο Θεοχάρης να ήµουνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κοµµουνιστικός κίνδυνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στη Σίκινο, λοιπόν, -στα αρχαία χρόνια
Οινόη- υπάρχει ένα πρότυπο οινοποιείο. Το έχει ο Γιώργος ο Μάναλης µε την οικογένειά του. Είναι είκοσι στρέµµατα όλα και όλα.
Επανέφερε την ποικιλία την ντόπια, το µαυροτράγανο, και κατάφερε µέσα σε δύο-τρία χρόνια να βγάζει ένα µικρό, περιορισµένο
αριθµό µπουκαλιών, τρεις χιλιάδες µποτίλιες αλλά να αποτελεί
πλέον σηµάδι της Σικίνου αυτό το κρασί.
Πείτε µου εσείς τώρα, µε την αύξηση κατά 0,50 ευρώ στο
µπουκάλι, τι µέλλον έχει στη Σίκινο αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα
είναι πρότυπο το οινοποιείο. Δηλαδή, λειτουργεί αποκλειστικά
και µόνο µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τι θα του πείτε του κ.
Μάναλη; Θα του πείτε «καλά κρασιά» ή ότι πνιγήκατε σε µια κουταλιά κρασί και δεν καταφέρατε να βγείτε από αυτήν;
Πάντως σε έναν πληθυσµό διακοσίων είκοσι ανθρώπων, που
έχει όλους κι όλους η Σίκινος, ο αριθµός των εργαζοµένων σε
αυτό το πρότυπο οινοποιείο, πέντε εργαζόµενοι, είναι µια τεράστια, µια µεγάλη συµβολή στην τοπική οικονοµία. Ξανασκεφθείτε
το, λοιπόν, και αποσύρετε αυτήν την διάταξη.
Γιατί όµως όλα αυτά; Γιατί όλα γίνονται πρόχειρα. Και αν µε
ρωτούσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ποιο λόγο η χώρα
δεν µπορεί να σηκώσει κεφάλι, θα σας πω και θα σας δείξω τη
βουλευτική µας ταυτότητα. Να για ποιο λόγο! Βλέπω και τον
Πρόεδρο. Είναι δυνατόν η ταυτότητά µας, αντί για «Βουλή των
Ελλήνων» να γράφει «ουλή των Ελλήνων»;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Οκτώ κοµµάτια βγήκαν έτσι! Τι πρόβληµα υπάρχει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Οκτώ κοµµάτια! Δεν µπορώ να διανοηθώ
ούτε µισό κοµµάτι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν µπορώ να διανοηθώ! Αυτή η «ουλή
των Ελλήνων» δίνει την απάντηση για το χάλι της χώρας!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Κουτσούκος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα ρωτήσουµε
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τον κύριο Υπουργό…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
Παρακαλώ για ησυχία. Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οργανώστε ένα πεντάλεπτο, για να
υποβάλουµε ερωτήµατα στον κ. Σταθάκη για τις αλλαγές που
έχει κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει. Ας µιλήσουν κάποιοι Βουλευτές. Με τα ερωτήµατα του ενός αγορητού
και τα ερωτήµατα του άλλου αγορητού, την οχλαγωγία και τη
φασαρία, οι Βουλευτές δεν έχουν πάρει τον λόγο έως τώρα. Υπολείπονται αρκετοί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βρείτε πέντε λεπτά να ρωτήσουµε τον
Υπουργό. Δεν γίνεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Λοβέρδο,
πέντε λεπτά κατά τη γνώµη µου είναι πολλά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πέντε λεπτά είναι µία οµιλία! Να τα πει
ο κ. Κουτσούκος από εκεί! Δεν έχετε Βουλευτές να τα πείτε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουτσούκο,
έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο το γεγονός ότι
σε κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται εδώ στη Βουλή µε αυτήν τη διαδικασία ευτελίζεται το Κοινοβούλιο και αποκαλύπτεται πλήρως
σε όλα της τα σηµεία η αναξιοπιστία της Κυβέρνησης.
Είναι και το γεγονός –που αυτό πρέπει να ενδιαφέρει τους πολίτες– ότι το πολιτικό αποτέλεσµα που παράγεται οδηγεί σε πολύ
χειρότερα αποτελέσµατα για τη χώρα και τους ίδιους τους πολίτες. Δηλαδή, βυθίζει ένα σκαλί παρακάτω τη χώρα.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί ενώ έχουµε µια Κυβέρνηση, η οποία
διαπραγµατεύτηκε και έφερε το χειρότερο µνηµόνιο, τη χειρότερη συµφωνία, το τρίτο αχρείαστο και επαχθέστερο µνηµόνιο,
δεν έχει ένα σχέδιο που να υπερβαίνει αυτό το µνηµόνιο µε δικές
της, προοδευτικές πρωτοβουλίες, αλλαγές και µεταρρυθµίσεις
που θα οδηγούσαν σε επανεκκίνηση την ελληνική οικονοµία,
αλλά δυστυχώς κάνει τη χειρότερη διαχείριση αυτής της χειρότερης συµφωνίας και το κάνει µε το χειρότερο δυνατό τρόπο.
Και την κάνει µε τον χειρότερο τρόπο, διότι, πρώτον, αναδεικνύεται κάθε φορά η αναποτελεσµατικότητά της και, δεύτερον,
η υποταγή της σε αυτούς που µέχρι πρόσφατα ξόρκιζε, τη λεγόµενη τρόικα, το αποκαλούµενο τώρα «κουαρτέτο»!
Εκείνο είναι που πρέπει να µας απασχολεί για την προοπτική
αυτού του τόπου. Γιατί τα νοµοσχέδια έρχονται και παρέρχονται
και έχουµε µια Κυβέρνηση που έχει συνηθίσει να γράφει και να
ξεγράφει, να ψηφίζει και να «ξεψηφίζει». Διότι, ένα µεγάλο µέρος
του νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε σήµερα, το είχαµε ψηφίσει πριν
δεκαπέντε ηµέρες και σήµερα το «ξεψηφίζουµε».
Τα παραδείγµατα για τα κεντρικά ζητήµατα που διακυβεύονται
σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
Το πρώτο µεγάλο θέµα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτό για το οποίο συνθηµατολογούσαν, όταν χρησιµοποιούσαν συνθήµατα στον ΣΥΡΙΖΑ και έλεγαν: «Κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη».
Είχαµε δύο νόµους προστασίας: τον ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ
και τον ν.4221/2013 της συγκυβέρνησης, οι οποίοι όριζαν µε συγκεκριµένο τρόπο την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο πρώτος µε µια παρέµβαση στο ειρηνοδικείο και ο δεύτερος άνευ
δικαστικής παρέµβασης.
Τι κάνει η νοµοθετική ρύθµιση της Κυβέρνησης; Βελτιώνει την
προστασία; Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Χειροτερεύει τους
όρους. Τώρα η Κυβέρνηση έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα να µας
πει πόσο τοις εκατό προστατεύεται πλήρως, πόσο τοις εκατό
προστατεύεται λιγότερο και τι τελικά µένει απροστάτευτο. Αυτό
είναι ήσσονος σηµασίας, απέναντι στο µεγάλο ζήτηµα ότι από 11-2016 θα ξεκινήσουν οι πλειστηριασµοί.
Το µόνο θετικό της συζήτησης είναι ότι στην αναδιατύπωση µε
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έκανε ο Υπουργός, δέχθηκε την
πρόταση που του κάναµε –και ο κ. Κεγκέρογλου και ο κ. Λοβέρδος και ο εισηγητής µας- να κατοχυρώσει µεταβατικά µέχρι την
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1-1-2016 αυτούς που έχουν χρησιµοποιήσει τον δικό µας νόµο
και δεν έχουν εκδικαστεί οι υποθέσεις τους.
Κατά τα άλλα, η νοµοτεχνική βελτίωση θεωρώ ότι χειροτερεύει
τους όρους, από τη στιγµή που λέει στην παράγραφο 3 περίπτωση δ’ ότι «ο οφειλέτης είναι συνεργαζόµενος δανειολήπτης
βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, όπου αυτός
εφαρµόζεται». Δηλαδή, εάν έχει και µια άλλη υποχρέωση στην
τράπεζα από µια άλλη πιστωτική κάρτα και δεν είναι συνεργάσιµος, µπορεί τα ξερά να κάψουνε και τα χλωρά! Άρα, ξεκινούν οι
πλειστηριασµοί από 1-1-2016.
Το δεύτερο παράδειγµα είναι αυτό που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ειπώθηκε το πρωί πώς ευτελίστηκε η
αξία των τραπεζών από τις 15-1-2015, που ανέλαβε την Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν περίπου 25 δισεκατοµµύρια η µετοχική
τους αξία, σε περίπου 2-3 δισεκατοµµύρια µε βάση την τιµή των
µετοχών.
Σε αυτό βέβαια δεν φταίνε τα κόκκινα δάνεια, γιατί τα κόκκινα
δάνεια ήταν έτσι, όταν η αξία των τραπεζών ήταν 25 δισεκατοµµύρια. Και η αξία των τραπεζών είναι λεφτά του ελληνικού λαού
µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν είναι
ιδιοκτησία των τραπεζιτών.
Αυτή η ανακεφαλαιοποίηση, λοιπόν, που γίνεται τώρα µε τους
όρους που επέβαλαν οι δανειστές µας, είναι αυτό για το οποίο ο
κ. Τσίπρας έλεγε προ καιρού εδώ στη Βουλή ότι θα παραδώσουµε τις τράπεζες στα ξένα χέρια και την οικονοµία στο ξένο
κεφάλαιο. Αυτό ακριβώς γίνεται.
Δεν µε έπιασε εµένα ο πόνος για τους τραπεζίτες. Με νοιάζει
κατά πόσο θα έχουµε ένα ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, που θα
µπορεί να λαµβάνει υπ’ όψιν του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας και να λειτουργεί µε αυτά τα κριτήρια, την ενίσχυση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, την
ανάδειξη και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών.
Είπα στην επιτροπή ότι µε βάση αυτές τις διατάξεις ούτε κλητήρα δεν µπορεί να διορίσει ο Υπουργός Οικονοµικών, που δέχθηκε νοµοτεχνικά να βελτιώσει ό,τι προσθήκες και βελτιώσεις
έκανε την προηγούµενη φορά κατά τις υποδείξεις των τροϊκανών.
Το τρίτο µεγάλο ζήτηµα που αναδεικνύεται –και έρχεται κάθε
φορά εδώ και µας τιµά µε την παρουσία του στο Κοινοβούλιο ο
κ. Αλεξιάδης- είναι αυτή η συνεχής αλλαγή των φορολογικών διατάξεων, που παίρνουµε και ξαναπαίρνουµε υποθέσεις από το
ΣΔΟΕ στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, οι βερµπαλισµοί κατά της φοροδιαφυγής, που ξιφουλκεί κατά κύριο λόγο
και ο ίδιος και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης αλλά και ο κ. Τσίπρας
και το αποτέλεσµα είναι µηδέν.
Σήµερα περνάµε διατάξεις µε τις οποίες νοµιµοποιούµε την
παραγραφή των υποθέσεων για το 2016 και δίνουµε πλήρη απαλλαγή, ακόµα και ποινική, σε αυτές που θα την χρειαστούν.
Και µια και έχει αναφερθεί, θα σας υπενθυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –το είπαν όλοι οι οµιλητές µας- ότι αυτή είναι η
τρίτη ερώτηση που κάναµε προς την Κυβέρνηση, για να µας πει
τους εκατοµµυριούχους που κάλυψε µε τη ρύθµιση των εκατό
δόσεων µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Ούτε και αυτή
είναι απαντηµένη. Θα επιµείνουµε, για να αποκαλυφθεί, γιατί πιστεύω ότι ο κ. Αλεξιάδης, που είπε εδώ ότι θα µας φέρει τα στοιχεία, δεν έχει κανένα προσωπικό όφελος να καλύπτει κάποιους
στην Κυβέρνηση που ενδεχόµενα θέλουν να καλύψουν κάποιους
µεγαλόσχηµους υποστηρικτές της Κυβέρνησης – και δεν ξέρω
µήπως είναι και στελέχη τους.
Το επόµενο θέµα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό
που έχει να κάνει µε τον πόλεµο της Κυβέρνησης κατά του πρωτογενούς τοµέα. Είναι ο µόνος τοµέας που δηµιούργησε πλεο-
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νασµατικό ισοζύγιο τα χρόνια της κρίσης ίσως λόγω της µείωσης
της εσωτερικής κατανάλωσης και των εισαγωγών. Άνοιξε όµως
ορίζοντες µε τις εξαγωγές. Οι αµπελουργοί, οι οινοποιοί ήταν
πρωτοπόροι. Δηµιούργησαν προστιθέµενη αξία. Γιατί το πρόβληµα του αγροτικού τοµέα είναι ότι δεν δηµιουργεί προστιθέµενη αξία. Και έρχεται τώρα η Κυβέρνηση να βάλει µια φορολογία 40 λεπτών στο λίτρο και διπλασιάζει το κόστος παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς που είµαστε από αγροτικές περιφέρειες και ξέρουµε
πόσο έχει το σταφύλι, πόσο κοστίζει ο µούστος, πόσο κοστίζει
ένα απλό λαϊκό κρασί –που όµως αυτό καταναλώνει ο λαός µαςγνωρίζουµε ότι η Κυβέρνηση ουσιαστικά διπλασιάζει το κόστος,
καταβυθίζει την ελληνική οινοπαραγωγή, καθιστά µη ανταγωνιστική την εξαγωγική µας οινοποιητική βιοµηχανία.
Τελικά, αποδεικνύεται ότι και µε τις άλλες αλλαγές που έκανε,
µε το 23% στον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, µε τις φορολογίες
που ετοιµάζει, µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, έναν
τοµέα που θα µπορούσε να υποστηρίξει, τη λεγόµενη παραγωγική ανασυγκρότηση, τον καταβυθίζει έτι περαιτέρω και καταδικάζει στον αφανισµό συγκεκριµένες µονάδες, οι οποίες ήταν
κοσµήµατα και υποδείγµατα για το πώς πρέπει να δουλέψουµε
στον αγροτικό τοµέα.
Και έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση και µας κάνει αίτηση να µη
δηµαγωγούµε. Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέµε ακριβώς τα ίδια που λέγαµε, µε την ίδια συνέπεια υποστηρίζουµε τις
θέσεις µας. Και καλωσορίζουµε την Κυβέρνηση, όταν προσγειώνεται στην πραγµατικότητα αλλά δεν µπορεί να µας ζητάνε και
τα ρέστα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουτσούκο,
ολοκληρώνετε, σας παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλουν να αποδεχτούν ότι προσγειώνονται στην πραγµατικότητα και πρέπει να ζητήσουν ένα συγγνώµη και µετά να ανοίξουν ένα σοβαρό, ουσιαστικό διάλογο και µέσα στο Κοινοβούλιο
και µέσα στην κοινωνία, αν θέλουν να επιτύχουν συναινέσεις.
Διότι, έτσι όπως πάνε τα πράγµατα, θα καταρρεύσει σύντοµα και
η Κυβέρνηση και το δυστύχηµα είναι ότι µαζί της θα καταρρεύσει
και η χώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλος.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, έχετε
τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στην τροπολογία που κατατέθηκε µε γενικό αριθµό κατάθεσης 54 και ειδικό αριθµό 16 έχει γίνει ένα λάθος στα εισαγωγικά. Στην παράγραφο 1 της τροπολογίας µετά τη φράση
«κατά περίπτωση στην αρµόδια αρχή» µετά τη λέξη «αρχή» µπαίνουν τα εισαγωγικά και όχι στο τέλος της παραγράφου. Στο
τέλος της ίδιας της παραγράφου, δηλαδή, το σύµβολο των εισαγωγικών διαγράφεται. Αυτό είναι µόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε για
τη διευκρίνιση.
Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χωρίς να θέλω να επηρεάσω καθόλου την εκλογική διαδικασία
της αρχηγίας της Νέας Δηµοκρατίας, θέλω να επικαλεστώ κάτι
που πριν πολύ λίγο καιρό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µε τον
οποίο µπορεί να διαφωνεί ή να συµφωνεί κάποιος, αλλά πιστεύω
ότι είναι πολιτικά ειλικρινής. Είχε πει, λοιπόν: «Εµείς δεν κάναµε
πλειστηριασµούς». Είχε πει, επίσης, όµως: «Εµείς δεν είχαµε
λύσει το πρόβληµα, αλλά τουλάχιστον το είχαµε µεταθέσει χρονικά».
Είναι µία ειλικρινής τοποθέτηση και ξεκινάω από αυτήν. Το να
κουκουλώνεις εσαεί ένα πρόβληµα δεν λέει τίποτα. Κάποια
στιγµή πρέπει να το λύσεις. Θα ήθελα ακόµα να θυµίσω –γιατί
τα γραπτά µένουν- το non paper του Κατάινεν στην ερώτηση που
του έκανε ο Δηµήτρης Παπαδηµούλης το 2014. Διαβάστε το µε
προσοχή. Θα δείτε ότι αυτοαναιρείστε σε πάρα πολλά από αυτά
που λέτε.
Θα ήθελα ακόµα, έστω και εάν δεν µε συµφέρει, να πω το
εξής: Έχω ακούσει αυτές τις δύο ηµέρες, τουλάχιστον τριάντα
οµιλητές να χρησιµοποιούν τη φράση «κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη». Το άκουσα µία, το άκουσα δύο, το άκουσα τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Μέτρησα καµµιά τριανταριά. Επειδή συµβαίνει
να έχω ανακατευτεί µε πάρα πολλούς πλειστηριασµούς και στο
Ίλιον και στη Νέα Ιωνία και στον Πειραιά, θέλω να πω αυτό που
είπα και εχθές, αλλά το επαναλαµβάνω και σήµερα: Αυτή είναι
µια αρνητική Αντιπολίτευση, ειλικρινής. Δεν λέω ότι είναι ψεύτικη.
Υπερβολές έχουν λεχθεί. Δεν έχουν λεχθεί πάντως από τον Τσακαλώτο, τον Σταθάκη και τον Αλεξιάδη.
Θα περίµενα σε ένα τόσο σοβαρό θέµα πρόταση. Κάνε την αρνητική σου Αντιπολίτευση –για εµένα δείχνει έλλειψη επιχειρηµάτων, δείχνει ότι δεν πατάς γερά στα πόδια σου για να επικαλείσαι κάτι κακό που έκανε η σηµερινή Κυβέρνηση-, αλλά κάνε
και την πρότασή σου πώς λύνεται αυτό το πρόβληµα.
Εδώ επιτρέψτε µου να επικαλεστώ µια πραγµατικότητα. Το
ύψος εισοδήµατος µέχρι το οποίο έχει ο δανειολήπτης έχει τη
δυνατότητα να γλιτώσει το σπίτι του είναι τριάντα έξι χιλιάδες.
Το έχει πει σε όλους τους τόνους ο κ. Σταθάκης και άλλοι Υπουργοί.
Για να δούµε πώς. Ξέρετε πολλούς Έλληνες πολίτες που να
έχουν εισόδηµα τρία χιλιάρικα καθαρά το µήνα; Να µου τους
πείτε και εµένα. Επειδή το ψάξαµε, λοιπόν, σας λέω ότι πάνω από
τις 36.000 ευρώ είναι µόνο το 16% των Ελλήνων πολιτών. Και
επειδή εγώ πήγα πολλές φορές σε πλειστηριασµούς, ποτέ, µα
ποτέ, όταν ακούγαµε ότι ένα σπίτι ήταν πάνω από εκατόν ογδόντα τετραγωνικά, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ασχολούµασταν. Πρώτη κατοικία, πενήντα, εξήντα, εβδοµήντα, ογδόντα,
ενενήντα τετραγωνικά και προς Θεού όχι εγγύηση για κάποιο επιχειρηµατικό δάνειο. Είναι άλλο κοµµάτι αυτό. Τα λέω αυτά γιατί
πιστεύω ότι η υπερβολή -δεν θέλω να χρησιµοποιήσω τη λέξη
«δηµαγωγία», θέλω να χρησιµοποιήσω τη λέξη «υπερβολή»- περίσσεψε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα επί δύο ηµέρες.
Ποια είναι η γνώµη µου; Τη λέω ευθέως. Δεν έχω µάθει να υποκρίνοµαι. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει ούτε ένας πλειστηριασµός.
Γιατί;
Αν κάποιος ανήκει πραγµατικά στο 40% των δανειοληπτών –
εγώ παίρνω την πιο δύσκολη περίπτωση, αυτή που δεν µας συµφέρει- που δεν καλύπτεται από πουθενά έχει κάποια δυνατότητα
αυτό το σπίτι να το σώσει; Έχει.
Θα το ξαναπώ: Στην Ισπανία έκαναν ένα πολύ µεγάλο λάθος.
Έγιναν πλειστηριασµοί σε βάρος τριάµισι εκατοµµυρίων πολιτών. Τραβάνε τα µαλλιά τους οι Ισπανοί τραπεζίτες γι’ αυτήν την
ανοησία που κάνανε. Ρωτήστε τους ή ψάξτε το και θα βρείτε τα
σχετικά στοιχεία. Είναι υποχρεωµένοι να συντηρούν αυτά τα σπίτια. Δεν τα ζητάει κανένας πια. Ξέρουµε όλοι ότι η κατοικία
έπεσε. Ψάχνουν να βρούνε λύση. Προτείνουν τώρα στην Ισπανία
οι ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών να πληρώνουν ένα χαµηλότερο
ενοίκιο έως ότου µπορέσουν να επανακτήσουν το σπίτι τους.
Θέλω επίσης να επισηµάνω ένα δεύτερο κοµµάτι: Η δεύτερη
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κατηγορία δανειοληπτών –είναι κεντρικό ζήτηµα σε αυτό το νοµοθέτηµα- έχει τη δυνατότητα µε την τρέχουσα, την εµπορική
δηλαδή αξία και όχι την αντικειµενική, να αποπληρώσει το δάνειο. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό; Το ξέραµε από παλιά; Εγώ
λέω πως δεν το ξέραµε.
Ξελαρυγγιάστηκε ο κ. Τσακαλώτος εχθές για να πει το αυτονόητο. Είναι άλλο πράγµα να πληρώνεις στις 200.000 ευρώ που
το αγόρασες και άλλο πράγµα στις 100.000 που αξίζει σήµερα.
Είναι αυτόµατο κούρεµα χρέους, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Και δεν πιάνω το 25%,
που νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι είναι
δεδοµένο πως τους ευνοεί αυτούς τους ανθρώπους, συν ο νόµος
Κατσέλη.
Τι θέλω να πω; Να κοιτάξουµε µπροστά. Είναι η πρώτη φορά
που πραγµατικά επιχειρείται από τις τράπεζες –γιατί αυτά τα δάνεια ήταν στο 10% και πήγαν στο 40%- είναι η πρώτη φορά που
οι τράπεζες προσπαθούν να λύσουν το πρόβληµα, που φορτώνονται και αυτές µια ζηµιά. Φορτώνεται το κράτος µια άλλη ζηµιά
µε τα 100 εκατοµµύρια και κάποιοι δανειολήπτες. Πιστεύω ότι
µπορεί να µην είναι και κανένας.
Με πήρε σήµερα ένας δανειολήπτης και µου είπε «πρώτη κατοικία και µου παίρνουν το σπίτι». Του ζήτησα να µου εξηγήσει.
Μου είπε «είχα µια επιχείρηση και είχα βάλει εγγύηση το σπίτι
µου». Του λέω «σέβοµαι το πρόβληµά σου, αλλά αυτό πηγαίνει
στα επιχειρηµατικά δάνεια, θα το δούµε αργότερα, δεν είναι
πρώτη κατοικία που την πλήρωσες και δεν µπορείς τώρα» κ.λπ..
Το λέω αυτό γιατί πολλοί θα βγουν να θριαµβολογήσουν µε τέτοιου είδους περιστατικά αύριο.
Είναι µια σκληρή δαιµονισµένη περίοδος για πολιτικούς µε
γερά νεύρα, σκληρούς παίκτες. Στην αρχαία εποχή έλεγαν
«δυοίν κακοίν προκειµένοιν, το µη χείρον βέλτιστον». Μπορεί κάποιοι να αδικηθούν. Και;
Έγινε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ή τελειώνει; Τελειώνει η αξιολόγηση; Πάµε για κούρεµα του χρέους; Πάµε να
µπούµε στις αγορές το τρίτο τρίµηνο του 2016; Μπορούµε να εκµεταλλευτούµε τα τέσσερα επενδυτικά πακέτα —εκεί ναι, να µας
κάνετε σκληρή κριτική- τα 40 δισεκατοµµύρια του Γιούνκερ, τη
χαλάρωση του Ντράγκι, που για πρώτη φορά µας λέει ο ίδιος
«ελάτε, σας βάζω», τα 20 δισεκατοµµύρια από τα χαµηλά πλεονάσµατα και πάνω από όλα το ΕΣΠΑ που δινόταν σε παρέες;
Δεν θέλω να κάνω κριτική στα παλιά. Πιστεύω ότι εκεί πράγµατι θα δοκιµαστούµε για το αν ξέρουµε να κυβερνάµε. Δίνω
δίκιο και στους αγρότες και σε όσους κατεβαίνουν κάτω. Μισό
ευρώ να µου κόψουν από τη σύνταξή µου –σας το λέω ευθέωςκαι εµένα θα µε ενοχλούσε. Ναι, εµείς κυβερνάµε, θα πάρουµε
και το πολιτικό κόστος.
Επειδή κάτι ακούγεται για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, σας
λέω ότι είµαστε µια συµπαγής Κοινοβουλευτική Οµάδα. Ξαναλέω
ότι µιλάω µόνο για τους Ανεξάρτητους Έλληνες και για κανέναν
άλλον. Δεν υπάρχει µία στο εκατοµµύριο, θα στηρίξουµε σε
αυτήν τη δύσκολη καµπή την προσπάθεια για εξυγίανση.
Τελειώνοντας, µια παράκληση: Κάντε κάτι µε το κρασί, δεν
είναι πια τόσο φοβερό. Εµείς είπαµε ότι δεν είµαστε διατεθειµένοι να ρίξουµε την Κυβέρνηση ούτε για αυτό ούτε για τίποτε
άλλο. Κάντε κάτι, µπορείτε. Ξαναλέω: τσιγάρο, ουίσκι, βότκα;
Βρείτε ένα ισοδύναµο, να πάει στα κοµµάτια. Δεν κάνει να πειράξετε αυτόν τον κλάδο. Πιστεύω ότι και εσείς το ξέρετε και το
έχετε καταλάβει και κάνετε αυτή τη στιγµή κάποια προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαχριστόπουλο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλουµε να σας κάνουµε κάποιες ερωτήσεις. Πείτε στον Πρόεδρο να µας δώσει τη
δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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,
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τριάντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και δυο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 21ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Καβαδέλλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για την προστασία από τους πλειστηριασµούς προκαλεί και απογοήτευση και φόβο. Πρόκειται ουσιαστικά για µια
γενική απελευθέρωση των πλειστηριασµών. Με περιορισµένη
µόνο την προστασία της κύριας κατοικίας, η δήθεν ευεργετική
για την πλειοψηφία των δανειοληπτών απαγόρευση των πλειστηριασµών των ακινήτων για αντικειµενικές αξίες -όπως βλέπουµε
εδώ και στο διορθωτικό που λάβαµε τώρα- κάτω από 120.000
ευρώ, ουσιαστικά καταργείται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Η πρακτική αυτή θα οδηγήσει σε πλειστηριασµούς ακινήτων
έναντι εξευτελιστικών τιµηµάτων. Εδώ ελλοχεύει ασφαλώς ο τεράστιος κίνδυνος, λόγω των µαζικών πλειστηριασµών, πέραν των
αυτοκτονιών, να υποβαθµιστούν εµπορικά όλα τα ακίνητα, µε
αποτέλεσµα να προτιµάει κάποιος -κατά τα άλλα πρώην συνεπής- δανειολήπτης να µην αποπληρώσει το υπόλοιπο του δανείου του γιατί πιθανόν το υπόλοιπο, λόγω της πτώσης των τιµών,
να υπερβαίνει την αξία του ακινήτου.
Εδώ υπάρχει και κάτι περίεργο, αυτή η φράση «συνεπής δανειολήπτης». Τι το θέλατε αυτό; Μοιάζει µε πιστοποιητικό πολιτικών φρονηµάτων. Είναι αυτός που θα έρθει στο πολιτικό σας
γραφείο να ζητήσει ρουσφέτι; Είναι ο κουµπάρος, ο αφισοκολλητής; Αφού δεν τίθενται αντικειµενικά κριτήρια, θα αποφασίζει
ο τραπεζίτης. Κι αν κάποιος δεν είναι αρεστός στον τραπεζίτη,
αν δεν απάντησε στην επιστολή της τραπέζης εντός δεκαπέντε
ηµερών, τίθεται αυτόµατα εκτός προστασίας;
Η ανακοινωθείσα προστασία της πρώτης κατοικίας εµφανίζει
την Κυβέρνηση αποκοµµένη από την πραγµατικότητα και από τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία. Το προηγούµενο καθεστώς προέβλεπε και εξωδικαστική διευθέτηση,
δηλαδή ανέξοδη προσφυγή του οφειλέτη, πέραν των δυνατοτήτων που του παρείχε ο ν.3869/2010.
Η µη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, αφού στην
ουσία ισχύει µόνο για τα επόµενα τρία έτη, εκτός του ότι καλύπτει, όπως λέτε εσείς, το 25% των υπερχρεωµένων δανειοληπτών, είναι προσωρινή λύση. Δεν λύνει το πρόβληµα οριστικά.
Εµείς περιµέναµε µια οριστική λύση, για να ξέρει και ο δανειολήπτης τι να κάνει. Μετά τι µέλλει γενέσθαι; Θα του πάρουµε το
σπίτι;
Οι εµπνευστές του παρόντος νοµοσχεδίου οφείλουν να υπολογίσουν άµεσα τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη σταδιακή απελευθέρωση των πλειστηριασµών, καθώς δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν
το κόστος µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης του πολίτη. Τα κριτήρια
που ανακοινώθηκαν, αποδεικνύουν ότι δεν εφαρµόστηκε καµµιά
επιστηµονική µέθοδος, αλλά έγινε κάποια εξαγωγή συµπερασµάτων. Η Κυβέρνηση βασίστηκε µόνο σε απρόσωπα νούµερα και
κάποιους µέσους όρους που ανακοίνωσε.
Ως εκ τούτου, η προστασία της κύριας κατοικίας δεν αποτελεί
παρά προετοιµασία για την πλήρη κατάργησή της. Είναι το «τυράκι» κι ελπίζω να µην βγω αληθινός. Πάντως, έτσι φαίνεται,
καθώς µετά την τριετία δεν προστατεύεται καµµιά κατοικία,
ακόµη κι αν ο δανειολήπτης δεν διαθέτει κάποιο εισόδηµα ικανό
να καλύψει κάποιες δαπάνες ή αν αυτή η κατοικία είναι το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει.
Κάτι άλλο που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι οι οφειλές συνεχίζουν να τοκίζονται, οπότε το πρόβληµα, ακόµη και αν σήµερα
δεν υπάρχει σε κάποιους, είναι κορυφή του παγόβουνου. Από
κάτω υπάρχουν και οι τόκοι και όλα αυτά που επιφορτίζουν το
δάνειο.
Επίσης, δεν είδαµε τίποτα για προϊόντα καταναλωτικής πίστης,
που πάρα πολλοί είναι εκτεθειµένοι σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση,
οι µεγάλοι χαµένοι είναι οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, για τους
οποίους δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική πρόβλεψη.
Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι ίσως παγίδα. Για τα χρέη
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στις τράπεζες, κερδισµένοι βγαίνουν, όπως φαίνεται, όσοι δηλώνουν στην εφορία χαµηλά εισοδήµατα. Έτσι θα δηµιουργηθούν
προϋποθέσεις και κίνητρα για φοροκλοπή, δηλαδή να δηλώνει
κάποιος λιγότερα για να γλιτώσει και το σπίτι.
Επίσης, το δηµόσιο προτίθεται, όπως ακούσαµε εχθές, να καταβάλλει στις τράπεζες περί τα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Και κατ’
εκτίµηση του κ. Τσακαλώτου, αν δεν γίνεται καµµιά πρόβλεψη
στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, αυτό σηµαίνει ότι θα ληφθούν πρόσθετα µέτρα για τους φορολογούµενους ασφαλώς
και θα ψάχνουµε πάλι για ισοδύναµα σε λίγο καιρό, όταν θα χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί αυτή η υπόσχεση.
Επιπροσθέτως, θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη και για τους
συνεπείς δανειολήπτες, µια µείωση επιτοκίου. Αντιθέτως, ο κύριος Υπουργός Οικονοµίας κ. Σταθάκης προτρέπει τους συνεπείς να επιδιώξουν µε παζάρια και να διαπραγµατευτούν το
υπόλοιπο, δηλαδή ότι το ακίνητό τους έχει απαξιωθεί λόγω της
κρίσης κ.λπ..
Τώρα όσον αφορά τον τζόγο, µε το νοµοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση επιβαρύνει τον νόµιµο τζόγο και στέλνει τους παίκτες σε
µια παράνοµη αγορά. Γιατί ο άλλος να επιβαρύνεται; Πηγαίνει
και παίζει στο διαδίκτυο όπου του αρέσει. Τελικώς, τα έσοδα θα
µειωθούν λόγω της διαρροής. Εδώ είµαστε και θα το δείτε.
Τώρα για τις εκατό δόσεις έρχονται µεγάλες ανατροπές.
Θα πεταχτούν εκτός ρύθµισης µια ώρα αρχύτερα µε αυτή την
προσπάθεια της Κυβέρνησης και θα το καταφέρει µε τις αλλαγές
που φέρνει το πολυνοµοσχέδιο. Είναι άδικο να χάνουν το σύνολο
της ρύθµισης των οφειλών τους, αν χάσουν την προθεσµία κάποιας τρέχουσας υποχρέωσης.
Ως προς τον ελληνικό οίνο, τι να πει κανείς; Ο κόσµος δεν είναι
αφελής. Έγινε µια προσπάθεια στον ελληνικό ζύθο. Τώρα ο ελληνικός οίνος µπήκε στο στόχαστρο. Καταστρέφεται ό,τι χτιζόταν χρόνια. Εγώ νοµίζω ότι η λέξη ελληνικό προϊόν σας πειράζει.
Θα µπορούσατε να βάζατε έναν φόρο στο ουίσκι, στα βαριά αλκοολούχα, αλλά επειδή είναι εισαγόµενα, εκεί νοµίζω ότι έχετε
πρόβληµα. Εξάλλου, στο ακριβό ποτό η επιβάρυνση δεν θα φαινόταν, ενώ στον ελληνικό οίνο είναι περίπου 100% πάνω στην
αξία του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό. Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τα Ι.Χ., είναι εύκολος στόχος. Δεν είναι πολυτέλεια
ένα αυτοκίνητο δύο χιλιάδων κυβικών, δεκαπέντε ετών, µε χίλια
προβλήµατα. Ο άλλος δεν µπορεί να αγοράσει κάτι άλλο, γι’
αυτό το κρατάει. Και κατανάλωση έχει στη βενζίνη και χίλια δυο
άλλα βάσανα. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι υπέρογκα, ειδικά γι’ αυτούς που έχουν µεγάλου κυβισµού αυτοκίνητα. Τουλάχιστον,
δώστε τη δυνατότητα να πληρώσουν ανά τριµηνία τα τέλη. Θα
είναι µια διευκόλυνση και έτσι οι καταθέσεις των πινακίδων θα
ελαχιστοποιηθούν σηµαντικά. Γιατί ο άλλος θα µπορεί να δώσει
τα 200 ευρώ. Δεν µπορεί να δώσει αµέσως τα 600 ευρώ που ζητάτε.
Κλείνοντας, επανέρχοµαι στο θέµα των κόκκινων δανείων και
στους µαζικούς πλειστηριασµούς. Έχετε σκεφτεί, αφού όλος
αυτός ο κόσµος βγει στο δρόµο, τους ξεσπιτώσετε, πετάξετε τις
οικογένειες στο δρόµο, πώς θα τους συνδράµετε; Στους µετανάστες -και καλά κάνετε- δίνετε δυνατότητες για κάποια φροντίδα, κατοικία κ.λπ.. Τους Έλληνες θα τους εξαθλιώσετε, είναι
ακόµα περισσότεροι.
Εν πάση περιπτώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, βάλτε µια
τελεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρακαλώ, τελειώνω.
Εγώ νοµίζω ότι θα ήταν καλύτερο να ζητήσετε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας σχηµατισµό κυβέρνησης όλων των κοµµάτων, να πάµε όλοι µαζί στους δανειστές, να έρθει η ώρα του
µεγάλου όχι και πιστεύω ότι θα γίνουµε καλύτερα ακουστοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Σκρέκας έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα
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πράγµατα δυστυχώς δεν πηγαίνουν καλά για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όµως, το χειρότερο είναι ότι τα πράγµατα δεν πάνε
καλά για την ίδια τη χώρα.
Το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται σήµερα προς συζήτηση και το οποίο φυσικά εµείς δεν θα το ψηφίσουµε, αποτελεί
δυστυχώς για άλλη µια φορά ένα τεκµήριο, µια απόδειξη της συνολικής αναδίπλωσης της Κυβέρνησης στις µετεκλογικές της
υλοποιήσεις σε σχέση µε τις προεκλογικές της δεσµεύσεις. Για
άλλη µια φορά αποδεικνύεται η κατάρρευση, η διάψευση όλων
αυτών των υποσχέσεων και όλων των προσδοκιών που τα δυόµισι χρόνια της δικής σας αντιπολίτευσης είχατε δηµιουργήσει
στους πολίτες και µε τις οποίες κατορθώσατε να έρθετε στην
εξουσία.
Όµως, το χειρότερο από όλα για µένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και για πολλούς Βουλευτές της Αντιπολίτευσης
και ο µεγάλος προβληµατισµός είναι ότι, δυστυχώς, δεν καταλαβαίνετε τη θέση στην οποία έχετε περιέλθει. Άκουσα, για παράδειγµα, σήµερα σε πολλά µεγάλα κανάλια και σε πολλές εκποµπές µεγάλης τηλεθέασης Βουλευτές από τη Συµπολίτευση να
πανηγυρίζουν για το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε καταθέσει και
για τα θέµατα τα οποία παρακάτω θα αναλύσω και να υπεραµύνονται και να είναι πολύ χαρούµενοι, καθώς το παρόν νοµοσχέδιο
είναι, υποτίθεται, ένα προϊόν µίας πολύ σκληρής αλλά και πολύ
επιτυχηµένης διαπραγµάτευσης.
Ακούστε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ψηφίζετε σήµερα και όπως σας λέω, εµείς δεν θα ψηφίσουµε.
Σε ό,τι αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, θα αναφέρω, κύριε Υπουργέ, κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί µέχρι τώρα στη Βουλή.
Ανακύπτει ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ανακύπτει ζήτηµα αναδροµικής εφαρµογής του νόµου
στις εκκρεµείς αιτήσεις, καθώς αναφέρει ως κρίσιµο χρόνο τον
χρόνο συζήτησης της αιτήσεως. Δηλαδή, ένας οφειλέτης τα χρόνια της κρίσης, ένας δανειολήπτης ο οποίος εξαιτίας της κρίσης
περιήλθε σε οικονοµική δυσκολία, είχε πάρει ένα δάνειο για να
αγοράσει ένα σπίτι το οποίο είναι η πρώτη του κατοικία, είχε χρησιµοποιήσει τα όπλα τα οποία του είχαµε δώσει εµείς από την
προηγούµενη κυβέρνηση µε το ν. 3869/2010, αλλά και µε το νόµο
Χατζηδάκη, που ίσχυε µέχρι και την τελευταία µέρα που εσείς
µας ρίξατε εκβιαστικά, µη ψηφίζοντας Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Όποιος, λοιπόν, είχε χρησιµοποιήσει τον νόµο Κατσέλη,
είχε µπει, χρησιµοποιώντας κάποια όρια. Συγκεκριµένα, για τον
άγαµο ήταν 200.000 ευρώ, προσαυξηµένα κατά 50%, δηλαδή
300.000 ευρώ.
Έρχεται, όµως, το άρθρο 9, παράγραφος 2, του ν. 3869/2010
που ρητώς αναφέρει σε ό,τι αφορά τις αντικειµενικές αξίες που
αφορούν τη διάσωση, ότι αυτές προσδιορίζονται στο χρόνο συζήτησης των υποθέσεων. Αυτοί οι υπερχρεωµένοι δανειολήπτες
που είχαν αδυναµία να πληρώσουν τα δάνειά τους, προσέφυγαν
στο νόµο Κατσέλη πριν από τρία χρόνια και πήραν µία δικάσιµο
για συζήτηση. Η συζήτηση θα γίνει µετά από δύο, πέντε ή επτά
χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τότε θα οριστούν οι αντικειµενικές αξίες.
Όµως, οι αντικειµενικές αξίες τότε, κύριε Υπουργέ, θα είναι
µειωµένες σε σχέση µε τα όρια στα οποία θα µπορεί να έχει προστασία ο δανειολήπτης, πράγµα που σηµαίνει ότι περίπου το 50%
των υφιστάµενων αιτήσεων που έχουν κατατεθεί και που προστατεύονται σήµερα από το νόµο Κατσέλη, θα βγουν εκτός προστασίας.
Αυτό κάνετε σήµερα. Αν δεν το κάνετε αυτό, παρακαλώ πάρα
πολύ να διευκρινίσετε, γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Μ’ αυτήν
τη ρύθµιση, έτσι όπως εισάγεται, παραβιάζεται ευθέως το άρθρο
20 του Συντάγµατος περί αρχής του κράτους δικαίου, αφού
έχουµε εφαρµογή αναδροµικά δυσµενέστερης διάταξης σε υφιστάµενες προγενέστερες υποθέσεις.
Αυτό ψηφίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι ότι ψηφίζετε µόνο την ακύρωση ουσιαστικά, την κατάρριψη κάθε έννοιας προστασίας πρώτης κατοικίας αφού δεν υπάρχει πια
αυτόµατη προστασία. Με το νόµο Χατζηδάκη πήγαινε ο δανειολήπτης µε µία αίτηση στην τράπεζα, τηρούσε κάποιες προϋποθέσεις και αυτόµατα έµπαινε σε καθεστώς προστασίας. Για να
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γίνει αυτό τώρα, θα πρέπει ο οφειλέτης, ο αδύναµος που δεν έχει
χρήµατα να πληρώσει το δάνειό του, να προσφύγει στο δικαστήριο, βάζοντας δικηγόρο και κάνοντας έξοδα.
Υπάρχουν και άλλα δύο ζητήµατα. Το ένα είναι το ζήτηµα του
συνεργάσιµου δανειολήπτη, το οποίο το διορθώσατε µε µία νοµοτεχνική βελτίωση που φέρατε.
Όµως, υπάρχει κι ένα άλλο ζήτηµα που αφορά τα κριτήρια των
εύλογων δαπανών διαβίωσης.
Εδώ αναφέρεται ότι αυτά τα κριτήρια θα προσδιορίζονται µε
τον ορισµό εµπειρογνώµονα, κύριε Υπουργέ. Ποιος θα πληρώσει
τον εµπειρογνώµονα; Τον εµπειρογνώµονα θα τον ορίσει ο δικαστής. Ποιος θα τον πληρώσει; Ποιος θα επωµιστεί το βάρος; Θα
το επωµιστεί ο οφειλέτης, ο δανειολήπτης ο συνεργάσιµος, ο
οποίος προσπαθεί προσφεύγοντας στο νόµο να προστατεύσει
την πρώτη του κατοικία, επειδή δεν έχει χρήµατα να ζήσει και εξ
αυτού δεν του περισσεύουν χρήµατα για να πληρώσει το δάνειο.
Άρα, αυτό που εισάγετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ουσιαστικά άρση
της προστασίας. Αφήνετε τον κόσµο στο έλεος της αγοράς.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό προέρχεται από µία αριστερή κυβέρνηση, που προσφέρει δυστυχώς λιγότερα εργαλεία για την προστασία τους απ’ αυτά που η προηγούµενη κυβέρνηση, την οποία
λοιδορήσατε και επανειληµµένως σπιλώσατε τα τελευταία δυόµισι χρόνια, προσέφερε πραγµατικά στους αδυνάµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ήρθε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και έφερε ένα πινακάκι
το οποίο διένειµε κιόλας και είπε ότι τα επισφαλή δάνεια το 2012,
τα «non perfoming loans», δηλαδή τα κόκκινα δάνεια, ήταν περίπου 55 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2013 ήταν 75 δισεκατοµµύρια
ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 20 δισεκατοµµύρια ευρώ εξαιτίας
της κρίσης. Το 2014, ένα χρόνο µετά, είχαν αυξηθεί µόλις κατά
3 δισεκατοµµύρια ευρώ και είχαν αρχίσει να κάµπτονται, γιατί
είχε αρχίσει η ανάκαµψη της οικονοµίας και είχε αρχίσει ο κόσµος να πληρώνει.
Κύριε Υπουργέ, δεν λέτε στους Βουλευτές του Κοινοβουλίου
πόσα είναι σήµερα τα κόκκινα δάνεια. Μετά από δέκα µήνες
δικής σας διακυβέρνησης παραλάβατε περίπου 78 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πόσα έχουν γίνει σήµερα τα κόκκινα δάνεια; Γιατί δεν
λέτε ότι τα κόκκινα δάνεια σήµερα ξεπερνούν τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα σε δέκα µήνες δικής σας διακυβέρνησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί δεν λέτε ότι όλοι οι οικονοµικοί δείκτες της χώρας είναι
δυσµενέστεροι και ότι όλα πηγαίνουν στο χειρότερο;
Όσον αφορά το κρασί, θα ήθελα να σας πω ότι έχετε µανία να
φορολογείτε τα ελληνικά προϊόντα. Μπορεί να αγοράζουµε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα ή ευρωπαϊκά ρούχα, αλλά ο Έλληνας πίνει
ελληνικό κρασί. Και έρχεστε και φορολογείτε το ελληνικό κρασί.
Δεν είπε κανείς µέσα στη Βουλή ότι δεν είναι µόνο τα σαράντα
λεπτά το λίτρο, είναι ότι αυτήν τη στιγµή όλες οι συνεταιριστικές
επιχειρήσεις και εταιρείες, όλοι οι µικροί οινοποιοί, όλοι οι µεγαλύτεροι οινοποιοί οι Έλληνες έχουν αποθήκη, έχουν στοκ, έχουν
κρασιά µέσα. Ξέρετε, έχει τελειώσει ο τρύγος και αυτήν τη
στιγµή βράζουν τα νέα κρασιά. Και θα χρειαστεί να πληρώσουν
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πριν ακόµα πουλήσουν µία φιάλη.
Δηλαδή, πριν ακόµα πάει µία φιάλη στην αγορά, εσείς τους βάζετε για την αποθήκη που έχουν, όπου ακόµα µπορεί να µην
έχουν εµφιαλωθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώστε, κύριε
Σκρέκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σκρέκα, κοκκίνησε το χρονόµετρο. Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θέλω µισό λεπτό.
Πάτε και βάζετε φόρο. Θα σας πω για ένα συνεταιρισµό που
ξέρω που έχει έξι χιλιάδες τόνους, δηλαδή έξι εκατοµµύρια
λίτρα. Με σαράντα λεπτά φόρο θα πρέπει να πληρώσει 2,5 εκατοµµύρια ευρώ αύριο, αν εφαρµοστεί. Μα, υπάρχουν αυτά τα
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χρήµατα;
Καταστρέφετε την ελληνική παραγωγή, την ελληνική µεταποίηση. Και υποτίθεται ότι βγήκατε και σας ψήφισε ο κόσµος για να
βελτιώσετε και να αλλάξετε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σκρέκα, αφαιρείτε χρόνο από τους συναδέλφους. Βάλτε µια τελεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ σταµατήστε
την παραπλάνηση του κόσµου. Είσαστε πολύ πλούσιοι στις θεωρίες, πολύ πλούσιοι στις υποσχέσεις, αλλά πολύ φτωχοί στις
υλοποιήσεις και στο αποτέλεσµα. Αλλάξτε γρήγορα, γιατί η ζηµιά
που κάνετε είναι ανεπανόρθωτη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει τώρα
ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ο κ.
Δηµήτρης Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µέχρι σήµερα λέγαµε ότι η
συγκυβέρνησή σας ακολουθεί τη γνωστή τακτική των προηγούµενων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να φέρνει µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος νοµοθετικά µέτρα που πλήττουν
το λαϊκό εισόδηµα, τα δικαιώµατα του λαού µας. Από σήµερα και
πέρα τους έχετε πλέον ξεπεράσει.
Μέσα σε µόλις δύο µήνες από τις εκλογές του Σεπτέµβρη, µαζί
µε τους επτά προηγούµενους βέβαια από τις εκλογές του Γενάρη που αναρριχηθήκατε στην εξουσία, έχετε φέρει τόσα κατεπείγοντα µέτρα και νοµοθετήµατα, υιοθετώντας πλήρως όλες
τις αντιδηµοκρατικές και αυταρχικές πρακτικές. Έχετε ξεπεράσει
σε συχνότητα, όχι µόνο ποσοστιαία, αλλά και σε αριθµούς -αν τα
υπολογίσετε, αν βάλετε το χαρτάκι κάτω και το µολυβάκι και τα
υπολογίσετε- όλες τις προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις
πριν τη δική σας. Έχετε, βλέπετε, το προνόµιο ως Αριστεροί, ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ να είστε πρωτοπόροι και σε αυτό, µετά την πλήρη µετάλλαξή σας, παρότι επιµένετε να τη θεωρείτε αυτήν τη µετάλλαξη προσωρινή. «Ουδέν µονιµότερο του προσωρινού», έλεγαν
οι σοφοί πρόγονοί µας, πολύ περισσότερο µάλιστα που η καρέκλα της εξουσίας είναι πολύ γλυκιά και συνηθίζεται και εύκολα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στο θέµα, θέλω να εκφράσω ξανά εκ µέρους του ΚΚΕ την αλληλεγγύη µας µε τον λευκαδίτικο λαό που βιώνει τις τραγικές συνέπειες από τις ελλείψεις
σε αντισεισµική θωράκιση και προστασία, όπως πριν από αυτόν
οι Κεφαλλονίτες και άλλες περιοχές της χώρας µας. Πρέπει
άµεσα να αποκατασταθούν οι ζηµιές, να δοθούν αποζηµιώσεις,
να προχωρήσει ο έλεγχος καταλληλόλητας των κτηρίων, να αρχίσουν αµέσως όλα τα µέτρα αντισεισµικής θωράκισης και προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα.
Είµαστε σήµερα εδώ για µια ακόµα παρτίδα αντιλαϊκών προαπαιτούµενων που συµφωνήθηκαν ανάµεσα στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών και διεθνών
οργανισµών και συµµαχιών του κεφαλαίου. Πρόκειται για µια
συµφωνία που φέρνει το ξεσπίτωµα χιλιάδων οικογενειών που
δεν µπορούν να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου τους, νέους
φόρους που προστίθενται σε αυτούς που ισχύουν, εκβιασµούς
για να πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά έγκαιρα τα χρέη τους και
πολλά ακόµα που βασανίζουν για χρόνια όσα νοικοκυριά προσπαθούν να σταθούν όρθια και να µεγαλώσουν τα παιδιά τους.
Μια συµφωνία που διατηρεί, επίσης, την οµηρία χιλιάδων µικρών
υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, στις οποίες απασχολούνται δεκάδες, χιλιάδες εργαζόµενοι. Μια συµφωνία-λαιµητόµος που
είναι απαραίτητο προαπαιτούµενο για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζικών οµίλων, για να µπορούν οι µονοπωλιακοί όµιλοι
να νιώθουν σιγουριά ότι θα ανοίξουν –µε το αίµα βέβαια του
λαού- νέα πεδία για σίγουρα κέρδη.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα που έχει καταγραφεί πλέον και
στο νοµοσχέδιο για να ψηφιστεί άρον-άρον από αυτή τη Βουλή.
«Τα νέα είναι καλά, συµφωνία σε όλα τα ζητήµατα, το EuroWorking Group χαιρέτισε την πρόοδο που σηµειώθηκε». Αυτή ήταν η
φράση του Προέδρου του Eurogroup, µε την οποία σφραγίστηκε
για µια ακόµα φορά η σφαγή σε βάρος του λαού.
Βέβαια, το ενδιαφέρον δεν είναι τι λένε αυτοί, αλλά πώς αντι-
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λαµβάνεται ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας το ζήτηµα αυτό. Μετά
από χρόνια, λέει, αυτός ο αγώνας έδωσε το δικαίωµα στον ελληνικό λαό να ελπίζει και να προσδοκά ένα καλύτερο µέλλον.
Αυτά είναι τα λόγια που είπε προχθές στη Βουλή, ενώ είχε κλείσει
τη συµφωνία µε τους εταίρους του, ενώ γνώριζε ότι το κόστος
των µέτρων που θα παρθούν θα το πληρώσουν πολύ ακριβά οι
λαϊκές οικογένειες.
Το έργο «προαπαιτούµενα» έχει παιχτεί πολλές φορές στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια από τις προηγούµενες κυβερνήσεις
και φέτος από την «πρώτη και δεύτερη φορά Αριστερά». Πρόκειται για µέτρα σκληρής δηµοσιονοµικής πολιτικής για να µπορεί
να χρηµατοδοτηθεί η χώρα από τα άλλα καπιταλιστικά κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αναδιαρθρώσεις στήριξης της
καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Κάθε φορά που νέα προαπαιτούµενα µέτρα µπαίνουν στην τελική ευθεία για υλοποίηση, πάντα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
σκαρφίζεται κάτι για να εξαπατήσει τον λαό. Πότε αυτή η απάτη
λέγεται ισοδύναµα που θα µετριάσουν τις επιπτώσεις, πότε η
συµφωνία είναι καλύτερη απ’ αυτή που έκαναν οι προηγούµενοι,
πότε υπάρχουν κόκκινες γραµµές.
Τώρα το παραµύθι λέγεται «καταπολέµηση της διαπλοκής που
προσπαθεί να µας ανατρέψει», λένε. Μόνο που αυτό το παραµύθι
δεν έχει δράκο, γιατί την ίδια στιγµή που τσακίζουν το λαό και
καταγγέλλουν τη διαπλοκή και ορισµένους νταβατζήδες, την ίδια
στιγµή εξασφαλίζουν φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις, ζεστό
χρήµα από ΕΣΠΑ και πακέτο Γιούνκερ, ιδιωτικοποιήσεις, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και όλα αυτά για λογαριασµό µόνο
των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων που είναι ο µεγάλος διαφθορέας, η πηγή της διαφθοράς πολιτικών, κρατικών στελεχών
και αστών πολιτικών.
Κυρίες και κύριοι, απάτη ολκής είναι η προστασία που υπόσχεται η συγκυβέρνηση στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά. Στο σφίξιµο
της θηλειάς των πλειστηριασµών γύρω από την πρώτη κατοικία
των χρεωµένων λαϊκών νοικοκυριών προχωρά στην ουσία η συγκυβέρνηση. Ουσιαστικά η όποια παρεχόµενη προστασία αποµένει, πέφτει στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Θα έχει χρονικό
ορίζοντα µέχρι το 2018, ενώ η ένταξη σ’ αυτήν προϋποθέτει την
προσφυγή του οφειλέτη στα δικαστήρια, τα οποία και θα αποφασίζουν για το ύψος της ελάχιστης δόσης ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα ακόµα και των πιο ανήµπορων, αδύναµων
νοικοκυριών.
Την ίδια ώρα, η επικοινωνιακή τακτική της συγκυβέρνησης
αποτελεί µια ακόµα απάτη ολκής. Είναι αποκαλυπτικό ότι επιχειρούν να τσουβαλιάσουν την όποια παρεχόµενη νοµική προστασία µε τον τρόπο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, που έτσι κι
αλλιώς χρησιµοποιούν οι τράπεζες µε βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας στο πλαίσιο των εξωδικαστικών συµβιβασµών και των ατοµικών συµφωνιών µε την πελατεία τους.
Μάλιστα, σύµφωνα και µε το οικονοµικό επιτελείο της συγκυβέρνησης, ο Κώδικας Δεοντολογίας θα ενισχυθεί µε νέες διατάξεις, προκειµένου βέβαια να ενταθούν οι εκβιασµοί και οι απειλές
απέναντι στα χρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά, εξαναγκάζοντάς τα να
κόψουν ακόµα και από στοιχειώδεις δαπάνες επιβίωσης προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες και τους µεγαλοµετόχους τους.
Οι µάσκες πέφτουν. Το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, το
οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει το κεραµίδι της φτωχής λαϊκής
οικογένειας, τοποθετείται για τον άγαµο στις 8.180 ευρώ –µικτό
εισόδηµα το χρόνο-, για το ζευγάρι στις 13.917 ευρώ, µε προσαύξηση 3.361 ευρώ για κάθε παιδί.
Παράλληλα, το όριο της αντικειµενικής αξίας για την παραπάνω προστασία διαµορφώνεται στις 170.000 ευρώ, που βέβαια
θα υποχωρήσει στη συνέχεια µαζί µε την προς τα κάτω αναθεώρηση των αντικειµενικών τιµών.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το οικονοµικό επιτελείο ανακάλυψε νέο αντίστοιχο έλλειµµα στα ισοδύναµα µέτρα που αφορούν την αντικατάσταση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Βέβαια, καλά κάνει και φεύγει ο ΦΠΑ από τα φροντιστήρια και
τα άλλα σχολειά της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όµως, σ’ αυτό το
πλαίσιο πέρα από το φόρο στα τυχερά παιχνίδια, καθιερώνεται
και η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης και στο κρασί.
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Το κρασάκι που πίνουν από καταβολής Ελλάδας οι λαϊκές οικογένειες στο σπίτι ή στην ταβέρνα µέχρι και αυτό θα ψηφίσουν
σήµερα να ακριβύνει, επειδή έτσι θέλει η Κυβέρνηση σε συµφωνία µε το κουαρτέτο. Εκτός και αν έχουµε καµµιά εξέλιξη κατά
τη διάρκεια της βραδιάς. Μάλιστα, όπως λένε, αναζητούνται
ακόµα ένα-δυο µέτρα, προκειµένου να συµπληρωθεί το ποσό
αυτό.
Κυρίες και κύριοι, η συγκυβέρνηση κάνει λόγο για καθεστώς
µερικής προστασίας για υψηλότερα εισοδήµατα. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για έναν ακόµα απροκάλυπτο εµπαιγµό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η ψηφοφορία γίνεται σε λίγες µέρες. Δεν χρειάζεται η Νέα Δηµοκρατία να γίνεται εδώ η ζύµωση, κυρία Βούλτεψη. Ενοχλείτε
τον οµιλητή, δηλαδή, γιατί σας ακούω πολύ έντονα.
Τα ποσά των δόσεων και η ίδια η προστασία από τους πλειστηριασµούς επίσης θα καθορίζονται µε βάση τις δικαστικές
αποφάσεις και µε την προσκόµιση των αναγκαίων αποδεικτικών
στοιχείων από τους οικονοµικά αδύνατους οφειλέτες. Η εν λόγω
κατηγορία, κατά τα λεγόµενα των Υπουργών, αφορά σε ετήσια
εισοδήµατα µε πλαφόν στα 35.000 ευρώ για την τετραµελή οικογένεια και αντικειµενική αξία έως 230.000 ευρώ. Ο προσδιορισµός της δόσης που θα πληρώσουν τα νοικοκυριά θα γίνεται από
το δικαστήριο µε βάση την τρέχουσα εµπορική αξία της πρώτης
κατοικίας.
Να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν καταφέρει ο δανειολήπτης να εξυπηρετήσει αυτήν την παραπάνω ρύθµιση ή το δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να τύχει προστασίας, τότε έρχεται
αντιµέτωπος αµέσως µε τον κίνδυνο πλειστηριασµού.
Η διαχείριση των ληξιπρόθεσµων χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς την Εφορία αποτελεί ένα ακόµα βήµα στην κατεύθυνση επιβολής της κουλτούρας πληρωµών που προωθούν
Κυβέρνηση και εταίροι. Μάλιστα, µε στόχο να αρπάξουν από τα
λαϊκά νοικοκυριά τα τρέχοντα χαράτσια, προβλέπουν την αποβολή από τη ρύθµιση της διευκόλυνσης µέχρι εκατό δόσεις των
νοικοκυριών που δεν θα καταφέρουν να αποπληρώσουν τόσο τα
παλαιότερης κοπής χαράτσια όσο και τα νέα που προστίθενται
συνεχώς εντός των παρεχοµένων προθεσµιών. Το περιθώριο των
τριάντα ηµερών για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων απ’ όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση θα διατηρηθεί
µέχρι τον Ιούνη του 2016, στη συνέχεια θα περιοριστεί σταδιακά
στις είκοσι και τις δέκα µέρες, ώσπου το 2018 να µηδενιστεί εντελώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ησυχία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι, το ζήτηµα των πλειστηριασµών στην πρώτη
κατοικία είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε το συνολικότερο
θέµα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, τον βηµατισµό και
την πολιτική που θα επιλέξουν στη συνέχεια οι τραπεζικοί όµιλοι.
Το συγκεκριµένο ζήτηµα, επί του οποίου οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, παραπέµπεται σε επόµενο νοµοσχέδιο.
Σύµφωνα µε το οικονοµικό επιτελείο, θα περιλαµβάνονται διαφορετικές λύσεις για τις διάφορες κατηγορίες δανείων, όπως µεγάλα επιχειρηµατικά, µικρά επιχειρηµατικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, αλλά θα προωθείται η διαχείριση εντός του τραπεζικού
συστήµατος, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόµενο πώλησής
τους σε άλλους ενδιαφερόµενους επενδυτές.
Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµείωσε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει σύντοµα µε την ταχεία υιοθέτηση της απαραίτητης νοµοθεσίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο την Πέµπτη,
δηλαδή σήµερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µαζί µε όλα αυτά δεν πρέπει να
µας διαφύγει της προσοχής η επικίνδυνη εξέλιξη που έχουµε να
αντιµετωπίσουµε µετά τη σφαγή του γαλλικού λαού στο Παρίσι
από φανατικούς τζιχαντιστές, τους οποίους πρώτα στήριξαν,
εξόπλισαν και εκπαίδευσαν ισχυρά ιµπεριαλιστικά κράτη, οι υπηρεσίες τους και τώρα χρησιµοποιούν τη δολοφονική στάση τους
ως άλλοθι νέων επεµβάσεων και αιµατοκυλίσµατος των λαών στο
βωµό των οξυµένων ανταγωνισµών τους για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής και των σφαιρών επιρροής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Γαλλία, Ρωσία, Γερµανία, Μεγάλη
Βρετανία, αραβικά κράτη, µοναρχίες του Κόλπου, περιφερειακές
δυνάµεις, όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, ανταγωνίζονται µε τη
συµµετοχή και άλλων κρατών στο πλαίσιο της συµµαχίας του
ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απλά του κοινού αντιτροµοκρατικού αγώνα.
Δεν µας διαφεύγει της προσοχής ότι οµόφωνα ενεργοποιήθηκε µετά από γαλλικό αίτηµα το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «για παροχή βοήθειας µε όλα τα διαθέσιµα
µέσα».
Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά στην
ιστορία της το σχετικό άρθρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει και
επισήµως τη θεσµική οµπρέλα για την εµπλοκή όλων των κρατών-µελών της µε όλα τα µέσα, δηλαδή και µε στρατιωτικά, στην
κλιµάκωση, εµβάθυνση και γενίκευση των επεµβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική.
Η γαλλική Κυβέρνηση, αντί να επικαλεστεί το άρθρο 222 της
Συνθήκης της Λισαβόνας, που αναφέρεται µάλιστα πιο συγκεκριµένα στην περίπτωση τροµοκρατικών επιθέσεων, επέλεξε να
κάνει επίκληση στο άρθρο αυτό της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο αναγνωρίζει τον θεµελιώδη ρόλο του ΝΑΤΟ.
Πέρα από άλλες προεκτάσεις που ενδεχοµένως κρύβονται, πρόκειται για µια κίνηση που προφανώς συνδέεται µε τις συνολικότερες αντιθέσεις και διεργασίες για την πορεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στις οποίες είναι φανερό ότι παρεµβαίνουν ενεργά οι
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι διαβεβαιώσεις της ελληνικής Κυβέρνησης για µη στρατιωτική εµπλοκή, την ίδια ώρα µάλιστα που
Υπουργοί επικαλούνται συνεχώς τον ρόλο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούγονται µάλλον ως ανέκδοτο.
Άλλωστε, όλοι οι µετέχοντες Υπουργοί –την ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άµυνας- έκαναν αποδεκτό το
αίτηµα της Γαλλίας. Και για να µην υπάρχει καµµιά παρανόηση
επ’ αυτού, ο Γάλλος Υπουργός Άµυνας δήλωνε πως κάθε χώρα
θα µπορεί να βοηθήσει µε κάποιο τρόπο, γρήγορα και σε διάφορα µέρη. Η βοήθεια θα µπορούσε να περιλαµβάνει µεγαλύτερη υποστήριξη στη Συρία, στο Ιράκ και στην Αφρική.
Η επισήµανση του Γάλλου για βοήθεια µε κάθε τρόπο παραπέµπει στους διάφορους τρόπους µε τους οποίους θα εµπλακούν στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις τα διάφορα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για την Ελλάδα και µε βάση την
επιδίωξη του εγχώριου κεφαλαίου να αναβαθµιστεί γεωστρατηγικά στην ευρύτερη περιοχή, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και οι προκάτοχοί της- έχει όλο το προηγούµενο διάστηµα
διαφηµίσει έντονα τη δυνατότητα να συνδράµει παραχωρώντας
βάσεις, άλλες υποστηρικτικές υποδοµές και µέσα, επιτελείς και
επιµελητεία, αλλά και πληροφορίες –κρισιµότατο κοµµάτι στη
διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων- χωρίς τελικά να αποκλείεται
και άµεση στρατιωτική συµµετοχή στην επέµβαση.
Η ατζέντα αυτή βροµάει µπαρούτι. Το λέµε καθαρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Υπουργοί Άµυνας συζήτησαν και για τον µελλοντικό ρόλο και τη διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Άµυνας. Έχει σκοπό, µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη των αµυντικών
δυνατοτήτων στον τοµέα της διαχείρισης κρίσεων καθώς και την
προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον
τοµέα των εξοπλισµών, αλλά και το σχέδιο δράσης της Κοµισιόν
για την ευρωπαϊκή αµυντική βιοµηχανία καθώς και την ανάπτυξη
ικανοτήτων για την υποστήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι ζητήµατα που αποτυπώνουν τις ετοιµασίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανάληψη διευρυµένης πλέον
στρατιωτικής δράσης. Μάλιστα, έκαναν επισκόπηση των διεξαγόµενων επιχειρήσεων, ιδίως δε της επιχείρησης στην Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία αλλά και της ναυτικής επιχείρησης στη
Μεσόγειο.
Την περασµένη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, στην παρέµβασή του στο Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στάθηκε στα ζητήµατα διαχείρισης του προσφυγικού ζητήµατος. Εν όψει και του ταξιδιού του ίδιου και του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, επεσήµανε τις δυσκολίες στην εφαρµογή αποφάσεων που έχουν ληφθεί διµερώς ή σε επίπεδο
Ένωσης και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει κοινή βούληση και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ’ - 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

αποφασιστικότητα από όλα τα µέρη για την εφαρµογή του στην
πράξη. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στην απόφαση για µετεγκατάσταση προσφύγων εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
διµερές ελληνοτουρκικό πρωτόκολλο επανεισδοχής, στη συµφωνία επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και στις
συµφωνίες επανεισδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες
χώρες, όπως το Πακιστάν.
Προειδοποιούµε για µια ακόµα φορά πως παίζετε επικίνδυνο
παιγνίδι µε την τούρκικη πολιτική. Ανοίγετε τον δρόµο, εν ονόµατι
της αντιµετώπισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού προβλήµατος, για συγκυριαρχία στο Αιγαίο, για άνοιγµα της όρεξης
στην τούρκικη αστική τάξη και τους συµµάχους της, για επέκταση των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, για περιορισµό της λαϊκής
κυριαρχίας, για ένα νέο σχέδιο Ανάν στο Κυπριακό.
Τελειώνω µε την παρένθεση αυτή, άλλωστε δεν είναι και το αντικείµενο της σηµερινής συζήτησης για αναλυτική εξέταση. Και
επειδή τα ζητήµατα είναι σύνθετα και πολλά και πάντα ο λαός
µας και η νεολαία την πληρώνει στο τέλος, γι’ αυτό αυτούς και
το κίνηµά τους καλούµε και από αυτό το Βήµα της Βουλής να αντισταθούν, να κινητοποιηθούν, να οργανωθούν πιο αποφασιστικά
και ενάντια στα σηµερινά µέτρα που θα ψηφίσει η πλειοψηφία
σας των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε το σιγοντάρισµα και το ψεύτικο αντιπολιτευτικό ξέσπασµα των υπολοίπων κοµµάτων που σας συνδράµουν πολλαπλώς αλλιώς, αλλά και να βρεθεί σε ετοιµότητα
ο λαός µας για νέους µεγάλους απεργιακούς αγώνες και πάλι
και για όσα έρχονται, για το ασφαλιστικό, την υγεία, την πρόνοια,
την παιδεία, τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα.
Μην έχετε καµµιά αµφιβολία ότι αυτός ο αντιλαϊκός νόµος που
ψηφίζεται απόψε δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει ούτε
µία περίπτωση στο εκατοµµύριο να γίνει κατάσχεση, πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας εργατικής λαϊκής οικογένειας και µη διανοηθείτε να χρησιµοποιήσετε και το µαστίγιο ενάντια στους
εργαζόµενους. Ο ίδιος ο λαός θα το στρέψει ενάντιά σας.
Η µεγάλη επιτυχία της πρόσφατης απεργίας και των συλλαλητηρίων, στα οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τα συνδικάτα, τα
εργατικά σωµατεία, οι οµοσπονδίες, κυρίως αυτές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, είναι το παράδειγµα για τις µορφές πάλης,
το περιεχόµενο του αγώνα στο οποίο πρέπει κάτω από τις δικές
τους σηµαίες, τις γνήσια ταξικές σηµαίες να συσπειρωθούν, να
συµπαραταχθούν όλοι οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούµενοι ΕΒΕ, οι αγρότες, τα παιδιά τους και
οι γυναίκες τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ζούµε σήµερα µία ακόµη διαδικασία εξπρές προκειµένου να ψηφιστεί ένα νοµοσχέδιο προς εξυπηρέτηση της λεγόµενης, από πλευράς Κυβερνήσεως, νέας συµφωνίας, η οποία
στην πραγµατικότητα είναι ένα µνηµόνιο. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης είπε ότι η διαδικασία πρέπει να
έχει περατωθεί µέχρι τις 19.00’ η ώρα, διότι δεν έχουµε χρόνο.
Και ενώ δεν έχουµε χρόνο και πράγµατι επιταχύνονται οι διαδικασίες για όλα αυτά τα µνηµονιακά νοµοσχέδια, δεν έχει γίνει
ούτε µία συζήτηση σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για τα σοβαρά ζητήµατα, όπως είναι οι επτακόσιες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην πατρίδα µας ή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί σήµερα,
θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι µέσα σε καθεστώς σιωπής καταργήθηκε µία επιτροπή της Βουλής που υπήρχε, η Επιτροπή Αληθείας, όπως είχε ονοµαστεί, του Δηµοσίου Χρέους.
Και το µνηµόνιο το οποίο υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα
σχετικό µε το χρέος της Ελλάδος, ένα χρέος 320 δισεκατοµµυρίων ευρώ…
Παρακαλώ, θέλετε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σκρέκα, αφοσιωµένο σας βλέπω στη συζήτηση!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα χρέος 320 δισεκατοµµυρίων ευρώ που είναι το ζητούµε-
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νον και το οποίο αφορά άµεσα το µνηµόνιο. Εάν δεν υπήρχε το
χρέος αυτό, δεν θα είχαµε τα µνηµόνια. Είναι δίκαιο αυτό το
χρέος; Ο ΣΥΡΙΖΑ µέχρι τις 25 Ιανουαρίου του 2015 έλεγε ότι είναι
επαχθές και πρέπει να καταγγελθεί, µε εξαίρεση τον παριστάµενο εδώ Υπουργό κ. Σταθάκη, ο οποίος είχε κάνει δήλωση, αν
δεν κάνω λάθος, ότι µόνο το 5% του χρέους µπορεί να θεωρηθεί
επαχθές.
Για εµάς είναι πολύ περισσότερο και εν τοιαύτη περιπτώσει
αυτό το ζήτηµα πρέπει να εξεταστεί. Όταν είχαµε στην προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Υπουργό εδώ έναν πρώην εισαγγελέα
τον κ. Νικολούδη, ο οποίος είχε δηλώσει δηµόσια ότι υπάρχουν
δηµόσια έργα και οδοί οι οποίοι κοστολογήθηκαν πέντε φορές
πάνω από όσο κοστίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είχαµε
τα εξοπλιστικά για τα οποία ξοδεύτηκαν ίσως και περισσότερα
από 100 δισεκατοµµύρια ευρώ και έχουµε δεδοµένο ότι υπήρχε
υπερτιµολόγηση στα εξοπλιστικά -και όχι µόνο δεδοµένο- έχουµε
και δίκες και καταδίκες και ανθρώπους που αποδεδειγµένα πήραν µίζες για να υπερκοστολογήσουν τις προµήθειες εις ό,τι
αφορά ζητήµατα εθνικής αµύνης της χώρας, είναι λοιπόν επαχθές το χρέος; Επαχθές είναι ένα χρέος µιας χώρας όταν έχει
χρησιµοποιηθεί όχι επ’ ωφελεία του λαού. Και αποδεδειγµένα
δεν χρησιµοποιήθηκε επ’ ωφελεία του λαού. Άρα, είναι επαχθές
και δεν κάνετε τίποτε πάνω σε αυτό το θέµα. Έχετε ξεχάσει το
χρέος και αρκείστε µόνο σε κάποιες γενικόλογες αναφορές, ούτε
καν υποσχέσεις, ότι θα εξεταστεί το κούρεµα του ελληνικού χρέους. Τίποτε δεν έχετε πάρει πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Μάλιστα
προ ηµερών ψηφίστηκε εδώ από την Πλειοψηφία η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Αξίζει τον κόπο να θυµηθούµε τι έγινε µε την προηγούµενη
ανακεφαλαιοποίηση, όταν ο ελληνικός λαός από το υστέρηµά
του έδωσε περίπου 40 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και τι πήρε; Μετοχές. Πόσο αξίζουν σήµερα οι µετοχές; Το γνωρίζετε; Μόλις το
2%, 800.000.000 ευρώ. Έκλεψαν από τον ελληνικό λαό
39.200.000.000 ευρώ µέσω της γνωστής µεθόδου του χρηµατιστηρίου όπου θα οδεύσουν και πάλι οι µετοχές που θα πάρει το
ελληνικό κράτος µε τη νέα ανακεφαλαιοποίηση.
Είχε πει ο Πρωθυπουργός ακόµη και στις προγραµµατικές του
δηλώσεις ότι θα πάρει το µάνατζµεντ των τραπεζών. Μα, αν δεν
έχεις την πλειοψηφία των µετοχών, δεν έχεις τίποτε και οι µετοχές θα πάνε στο χρηµατιστήριο και από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουµε την κατηφόρα η οποία τις αναµένει.
Επιπλέον, είναι πολύ αµφίβολο αν µπορεί να ασκήσει, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πολιτική
δική της η Κυβέρνηση εν αγνοία και σε αντίθεση µε τα όσα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά τα οποία θα ψηφίσουµε σήµερα, κάποια κόµµατα θα τα καταψηφίσουν, αλλά στην
πραγµατικότητα -για να είµαστε ειλικρινείς- τα έχουν υπερψηφίσει. Στις εννιακόσιες εβδοµήντα σελίδες των προαπαιτουµένων
του µνηµονίου της Αριστεράς που συζητήσαµε στις 14 Αυγούστου 2015 όλα υπήρχαν µέσα. Και µέσα σε όλα αυτά έρχεστε µε
το σηµερινό νοµοσχέδιο να επιβάλετε ένα σκληρό ακόµη µέτρο
στους αγρότες και συγκεκριµένα στους οινοπαραγωγούς, την
φορολόγηση κατά 0,49 του λίτρου στο κρασί.
Όµως, ως παλαιοί κοµµουνιστές ξέρετε άριστα τη λενινιστική
τακτική του «δύο βήµατα µπρος, ένα βήµα πίσω» και έτσι ακούγεται ότι θα αποσύρετε το µέτρο.
Ωραία πράγµατα! Προτείνετε ένα µέτρο σκληρό, έχοντας εκ
των προτέρων αποφασίσει ότι θα το αποσύρετε και έτσι θα φανείτε στην κοινή γνώµη και στα µέσα τα οποία σας υποστηρίζουν
-όποια µέσα σας υποστηρίζουν- σαν οι προστάτες του λαού.
Επίσης, µέσα στο σηµερινό νοµοσχέδιο υπάρχει και το θέµα
της πρώτης κατοικίας και της κατασχέσεώς της από τις τράπεζες. Προστατεύετε µόνο το 25% των λεγόµενων κόκκινων στεγαστικών δανείων και ένα ποσοστό γύρω στο 35% είναι υπό την
κρίση των τραπεζών. Αυτό είναι πρωτοφανές! Θα υπάρχει µια
επιτροπή αξιολόγησης, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα δουν αν
είχε καλή συµπεριφορά αυτός ο οποίος έχει το κόκκινο δάνειο ή
κακή συµπεριφορά.
Βεβαίως, κάποτε τα αστικά κόµµατα σε κάθε προεκλογική περίοδο έλεγαν: «µην ψηφίσετε τους κοµµουνιστές γιατί θα σας
πάρουν τα σπίτια». Τελικά, ψηφίσανε τους κοµµουνιστές και θα
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τους πάρουν τα σπίτια. Μόνο που δεν θα τα κρατήσουν τα σπίτια
ούτε θα τα µοιράσουν στον λαό. Απ’ ό,τι λέγεται και ακούγεται –
και µακάρι αυτό να µην συµβεί- θα οδεύσουν προς διεθνή κερδοσκοπικά funds, απ’ όπου κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν.
Μάλιστα, άκουσα έναν από τους αγορητές, έναν Βουλευτή της
Συµπολιτεύσεως, να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής µε την προεκλογική του υπόσχεση ότι θα προστατεύσει τα σπίτια του λαού,
αλλά όχι τις βίλες.
Κύριοι, είστε εκτός πραγµατικότητος; Με τις αντικειµενικές
αξίες του 2007 κάθε κατοικία που έχει αξία πάνω από 170.000
ευρώ είναι βίλα; Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
Μέσα στα άλλα µέτρα είναι και η επιβάρυνση των τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Φαίνεται πως οι προβλέψεις σας για την οικονοµία της χώρας είναι πάρα πολύ άσχηµες. Γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι σε µια χώρα που απλώνεται η φτώχεια και η ανέχεια
ανθίζει ο τζόγος. Προβλέπετε, λοιπόν, ότι θα ανθίσει και άλλο ο
τζόγος και έτσι φροντίζετε να τον φορολογήσετε.
Είναι δεδοµένο και φυσικό ότι θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο αυτό, συνεπείς προς τη γραµµή µας κατά του µνηµονίου, σε
αντίθεση µε κάποιους άλλους, οι οποίοι υπερψήφιζαν στις 14 Αυγούστου το µνηµόνιο της Αριστεράς, το οποίο ήταν φυσικό ότι
θα φέρει µέτρα σκληρά σαν τα σηµερινά και άλλα σκληρότερα.
Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και
η Νέα Δηµοκρατία και το Ποτάµι εκείνη την ηµέρα της 14ης Αυγούστου ήθελαν οπωσδήποτε συµφωνία. Έτσι ονόµαζαν και
αυτοί το µνηµόνιο, ανοίγοντάς σας το δρόµο για τη νέα ορολογία, όπου αποκαλείτε το µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ νέα συµφωνία, και
σήµερα θα το καταψηφίσουν, προσπαθώντας να κερδίσουν το
χαµένο πολιτικά έδαφος.
Μέσα σε όλα αυτά, είχαµε και την επίσηµη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στην Τουρκία. Ήταν µια επίσκεψη άνευ ουσίας και σηµασίας, η οποία µάλιστα χαρακτηρίστηκε από το
γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έθετε το θέµα των
παραβιάσεων στο Αιγαίο και εκείνες ακριβώς τις ώρες που βρισκόταν στην Τουρκία γίνονταν παραβιάσεις στο Αιγαίο!
Φυσικά η Τουρκία δεν δεσµεύτηκε να φτιάξει σταθµούς για
τους λαθροµετανάστες και τους πρόσφυγες στην Τουρκία, τα
λεγόµενα hot spots, αλλά απήντησε γενικά και αόριστα. Και έτσι
έχουµε φτάσει στο σηµείο να διαβάζουµε ακόµη και σε εφηµερίδες τα σηµεία απ’ όπου ξεκινούν όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται
παράνοµα στην πατρίδα µας από την Τουρκία. Από την Τουρκία,
η οποία άµεσα ευθύνεται για τις δολοφονίες µικρών παιδιών, που
είναι ο πνιγµός τους µέσα σε βάρκες, που φεύγουν όταν έχει
εννέα µποφόρ και απαγορευτικό.
Όλα αυτά σαν αποτέλεσµα κάποιων πολέµων και αναταραχών
που ξέσπασαν στη Μέση Ανατολή, η οποίες αποκλήθηκαν «Αραβική Άνοιξη» και που εσείς, η φερ’ ειπείν «Αριστερά», τις χειροκροτούσατε και λέγατε ότι θα κάνετε την πλατεία Συντάγµατος
πλατεία Ταχρίρ.
Αλλά και από την άλλη πλευρά, η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ σαν συγκυβέρνηση ήταν υπέρ της αντιπολίτευσης στον
Πρόεδρο Άσαντ και έκλεινε την πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα.
Υπάρχουν επτακόσιες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες και
πρόσφυγες στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας οµιλεί ευθέως ότι πρόκειται περί εισβολής, η Ουγγαρία λέει ότι είναι συνωµοσία και διεθνών χρηµατιστών για να καταστρέψουν τα
εθνικά κράτη. Τα κράτη της Ευρώπης κλείνουν το ένα µετά το
άλλο τα σύνορά τους. Και απορώ ως πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση µε την ανευθυνότητα η οποία διακρίνει την Κυβέρνηση
σε αυτό το µέγα ζήτηµα, το οποίο αποτελεί µια κοινωνική βόµβα.
Όµως, βόµβες είχαµε κυριολεκτικά στο Παρίσι µε εκατοντάδες
νεκρούς και µε το γεγονός –για το οποίο δεν έγινε καµµία ιδιαίτερη συζήτηση στη Βουλή- ότι ένας από τους εγκληµατίες-τροµοκράτες πήγε στη Γαλλία, στο Παρίσι από την Ελλάδα, από τη
Λέρο συγκεκριµένα, µε ένα διαβατήριο ενός Σύρου νεκρού στρατιώτη. Εποµένως όλη αυτή η διαδικασία του ελέγχου, ο οποίος
γίνεται σε όσους περνούν τα σύνορά µας, είναι κυριολεκτικά για
τα πανηγύρια.
Υπάρχει έκθεση του FBI ότι ο επικεφαλής αυτής της τροµοκρατικής ενέργειας ήταν στην Αθήνα στο παρελθόν και κατηύ-
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θυνε το όλο σχέδιο µέσα από ένα διαµέρισµα µε το κινητό του
τηλέφωνο.
Είναι µεγάλες οι ευθύνες της Τουρκίας. Είναι δεδοµένο και
γνωστό ότι βοήθησε τους τζιχαντιστές, τους εξόπλισε. Απέναντι
σε όλα αυτά, εµείς πάµε να συνοµιλήσουµε µε την Τουρκία.
Είστε µία εθνικά επικίνδυνη Κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν αντέχει
άλλο την ανευθυνότητά σας και δεν έχετε δικαίωµα, εν ονόµατι
ενός ψευτοανθρωπισµού, να διαλύσετε το εθνικό κράτος των Ελλήνων.
Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί ενάντια στα σχέδιά σας που αποβλέπουν στην καταστροφή του εθνικού κράτους των Ελλήνων,
γιατί για εµάς πάνω από κάθε ψευτοανθρωπισµό είναι η Ελλάδα.
Επιτέλους, δεν είστε µη κυβερνητική οργάνωση. Είστε Κυβέρνηση των Ελλήνων και αναλάβετε τις ευθύνες σας!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Πρόεδρος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Βαγγέλης Μεϊµαράκης έχει τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση είναι διπλή πρόκληση. Είναι πρόκληση και στη διαδικασία, είναι πρόκληση και στην ουσία.
Ως προς τη διαδικασία, πριν από έναν χρόνο, στα τέλη δηλαδή
του 2014, ο κ. Τσίπρας µιλούσε για την τότε Κυβέρνηση και έλεγε
ότι προσπαθεί να δελεάσει, να συγκαλύψει, να αποκρύψει και να
περάσει τα νοµοσχέδια ως κατεπείγοντα από τη Βουλή. Θυµίζω
ότι ήταν πολύ λιγότερα τα κατεπείγοντα νοµοσχέδια στο διάστηµα της διετίας από τα κατεπείγοντα στους µήνες που εσείς
κυβερνάτε.
Λίγο αργότερα, στις αρχές του χρόνου, ο κ. Τσίπρας προσέθετε ότι η επόµενη Βουλή θα τηρεί τους κανόνες της δηµοκρατικής λειτουργίας και δεν θα φέρνει νοµοσχέδια µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος.
Σήµερα ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καµµένος και η Κυβέρνηση δεν
κάνουν τίποτα άλλο παρά µόνο αυτά που απέκλειαν. Επιλέγουν,
δηλαδή, συνεχώς τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Επιλέγουν
να µην υπάρχει χρόνος για ουσιαστική συζήτηση, να µην υπάρχει
χρόνος για ακρόαση φορέων, να µη µάθει η κοινωνία τι ακριβώς
πάνε να κάνουν.
Όπως πέρασαν τη συµφωνία στις 14 Αυγούστου –και αυτό θα
το γράψει η ιστορία µε τα µελανότερα σηµάδια για τη δική τους
πορεία- έτσι και τώρα φέρνουν ένα νοµοσχέδιο µέσα στα µαύρα
µεσάνυχτα -από ό,τι πληροφορούµαι, στις 3.00’ περίπου- και
ύστερα έµπλεξαν στη µετάφραση. Προσπάθησαν να παραπλανήσουν, να εξαπατήσουν και τώρα προσπαθούν να ωραιοποιήσουν ακόµη και τα πιο επώδυνα µέτρα.
Και τι καταφέρνουν τελικά; Αποδεικνύουν πως η µόνη συνέπειά τους είναι η ασυνέπεια. Αποδεικνύουν πως ήταν απάτη όσα
έλεγαν προεκλογικά. Αποδεικνύουν τελικά ότι η κοινωνική ευαισθησία, η κοινωνική πολιτική είναι µύθος για τη νεοφιλελεύθερη
ανάλγητη Κυβέρνηση του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί είστε ή δεν είστε εσείς, κύριοι της συγκυβέρνησης, που
λέγατε «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»; Είναι ή δεν είναι ο κ.
Τσίπρας που µόλις πριν από δυο µήνες στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεσµευόταν ότι δεν θα υπάρξει κανένας πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας; Είναι ή δεν είναι ο κ. Τσίπρας που
υποσχόταν ότι τα κόκκινα δάνεια δεν θα πάνε στα κοράκια, όπως
είχε πει τότε, που θα ξεκινήσουν πλειστηριασµούς;
Σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο αποδεικνύεται πως όλα όσα
έλεγε ο κ. Τσίπρας τότε και όλα όσα έλεγε για την προστασία
της πρώτης κατοικίας ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα ψέµα για να υφαρπάξει
την ψήφο των πολιτών.
Και δυστυχώς τέτοιο έδαφος καλλιεργήσατε. Γι’ αυτό και οι
συνάδελφοι έχουν πρόβληµα συνείδησης σήµερα. Αλήθεια, είµαι
περίεργος να δω πώς θα κοιµηθούν οι συνάδελφοι το βράδυ της
ηµέρας που εσείς θα έχετε ξεκινήσει τον πρώτο πλειστηριασµό
πρώτης κατοικίας σε µία οικογένεια που δεν θα έχει να πληρώσει. Γι’ αυτό ακριβώς έχουν µεγάλο πρόβληµα, όπως είχαµε και
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εµείς. Κρατήσαµε, όµως, και κανένας πλειστηριασµός πρώτης
κατοικίας δεν έγινε τα χρόνια της κρίσης.
Με τον νόµο αυτόν δείχνετε ότι τελειώνει η προστασία που
υπήρχε µέχρι σήµερα. Και επειδή οι αρµόδιοι Υπουργοί λένε πως
προστατεύονται πολλοί δανειολήπτες και δίνουν διάφορα ποσοστά για να προκαλούν σύγχυση, σας δίνω δύο ακόµη παραδείγµατα, αν και έδωσε ήδη αρκετά ο εισηγητής µας:
Πρώτον, σήµερα προστατεύεται κάθε άγαµος συµπολίτης µας
που έχει εισόδηµα έως 35.000 ευρώ µε σπίτι αντικειµενικής αξίας
έως 300.000 ευρώ. Αν ο νόµος ψηφιστεί, θα προστατεύονται µόνο εκείνοι που παίρνουν κάτω από 8.180 ευρώ τον χρόνο και
έχουν σπίτι µε αντικειµενική αξία κάτω από 120.000 ευρώ. Όποιος άγαµος παίρνει πάνω από 683 ευρώ τον µήνα, από αύριο
σύµφωνα µε αυτόν τον νόµο το σπίτι του δεν προστατεύεται.
Δεύτερον, σήµερα προστατεύεται κάθε τετραµελής οικογένεια
που έχει εισόδηµα 35.000 ευρώ καθαρά και σπίτι αντικειµενικής
αξίας 450.000 ευρώ. Αν ο νόµος ψηφιστεί, θα προστατεύονται
µόνο όσες από τις οικογένειες αυτές έχουν εισόδηµα κάτω από
20.600 ευρώ και σπίτι µε αντικειµενική αξία κάτω από 200.000
ευρώ, δηλαδή µια τετραµελής οικογένεια µε οικογενειακό εισόδηµα -όχι ατοµικό- πάνω από 1.720 ευρώ τον µήνα χάνει το σπίτι
της.
Συµπέρασµα: Σε πλήρη αντίθεση µε όσα έλεγαν τόσο καιρό ο
κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του, η αλήθεια είναι ότι µε τον νόµο
αυτό ανοίγουν την κερκόπορτα για πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Γίνεται εφιάλτης για τα νοικοκυριά. Ξεσπιτώνουν συµπολίτες µας µε εισόδηµα που µόλις ξεπερνά τις 8.000 ευρώ τον
χρόνο. Χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν για πρώτη φορά να χάσουν
τα σπίτια τους.
Με το πλαίσιο αυτό που φέρνουν σήµερα καταργούν για
πρώτη φορά από το 2008 κάθε εξωδικαστική προστασία πρώτης
κατοικίας. Καταργούν, όµως, ακόµα και τη δικαστική προστασία
µετά το τέλος του 2018. Ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του, δηλαδή, επιδεικνύουν ανικανότητα, ανευθυνότητα, ανεπάρκεια.
Προσπαθούν να µας εξισώσουν όλους προς τα κάτω. Αυτή είναι
η δήθεν κοινωνική ευαισθησία του νεοφιλελεύθερου ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση καταψήφισαν
όλους τους νόµους που είχαµε θεσπίσει και προστάτευαν πραγµατικά την πρώτη κατοικία. Ως Αντιπολίτευση υποσχόταν σεισάχθεια. Καλούσε τους δανειολήπτες άλλοτε έµµεσα και άλλοτε
άµεσα να µην πληρώσουν τις δόσεις τους, γιατί αυτός θα έρθει
και θα κάνει τη σεισάχθεια. Ως Κυβέρνηση έδιωξε καταθέσεις,
έκλεισε τράπεζες, επέβαλε capital controls, κατέστρεψε την εµπιστοσύνη όλων στην Ελλάδα.
Σήµερα από το «όχι σε όλα» που ήταν µέχρι τον Δεκέµβριο του
2014 κατέληξε στο «ναι σε όλα». Φέρνει τώρα και πλειστηριασµούς για την πρώτη κατοικία και κάνει αυτό που εµείς ποτέ στα
χρόνια της κρίσης δεν αφήσαµε να γίνει και την προστατεύσαµε.
Αυτός είναι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η νεοφιλελεύθερη Αριστερά
που πετσόκοψε συντάξεις και πάει να τις κάνει φιλοδώρηµα.
Είναι η νεοφιλελεύθερη Αριστερά που αύξησε παντού τον ΦΠΑ,
πλήττοντας δυσανάλογα τα φτωχά και τα µεσαία στρώµατα.
Είναι η νεοφιλελεύθερη Αριστερά που µείωσε στο µισό το επίδοµα στο πετρέλαιο θέρµανσης και περιόρισε και την κοινωνική
οµάδα η οποία το δικαιούται. Είναι, όµως, η νεοφιλελεύθερη Αριστερά, και ανάλγητη αυτήν τη φορά που βγάζει για πρώτη φορά
στο σφυρί σπίτια και πρώτης κατοικίας. Έχουµε δηλαδή «δεύτερη φορά Αριστερά», αλλά πρώτη φορά βγαίνει το σπίτι στο
σφυρί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και όµως, η Κυβέρνηση έχει το θράσος να υπερηφανεύεται
κιόλας. Ψεύδεται, προκαλεί και υπερηφανεύεται! Στο ίδιο νοµοσχέδιο βλέπουµε να συνεχίζεται το ράβε-ξήλωνε. Η δεύτερη Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου ακυρώνει εκείνα που ψήφισε η
πρώτη. Είναι, φαίνεται, αυτό που µας είπε ο Πρωθυπουργός, ότι
«τώρα εµείς θα κυβερνήσουµε αυτήν τη δεύτερη φορά» και ήρθε
να ακυρώσει και τα νοµοσχέδια των εκατό δόσεων που ψήφισε
µόλις πριν.
Άλλαξε τις εκατό δόσεις πριν από ένα µήνα. Τις αλλάζει ξανά
τώρα και τις κάνει ακόµα πιο σκληρές. Είναι η τρίτη τροποποίηση
και κάθε τροποποίηση φέρνει τους φορολογούµενους ακόµα σε
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πιο δύσκολη θέση. Τους πετά έξω από τη ρύθµιση µε την πρώτη
αφορµή. Επιτέλους, όµως! Πόσες φορές θα τα αλλάξετε όλα
αυτά; Τι την περάσατε τη Βουλή; Τελικά η Βουλή είναι πλυντήριο
να ξεπλένει τις ιδεοληψίες σας; Γιατί κάνετε τέτοιο αλαλούµ;
Γιατί τέτοια ανικανότητα; Τι δεν καταλαβαίνετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τους αριστερούς
πλειστηριασµούς, έχουµε τώρα και τους αριστερούς φόρους.
Γιατί κάθε νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση έχει και νέους
φόρους. Από τις εκλογές έως σήµερα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βάζει νέους φόρους και να αυξάνει τους παλαιούς. Τώρα
βάζει νέο φόρο στα νόµιµα τυχερά παιχνίδια, ενώ θα µπορούσε
να βάλει χέρι στον παράνοµο τζόγο. Γιατί δεν βάζει τάξη στον
τζόγο του διαδικτύου; Γιατί δεν φέρνει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο,
ώστε κι εµείς να το ψηφίσουµε και όλοι να τους βοηθήσουµε;
Είναι, όµως, απ’ όλα ακόµη πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι
χτυπά τελικά την ελληνική παραγωγή. Με το προηγούµενο νοµοσχέδιο απειλούσε την ελληνική µπύρα. Με αυτό το νοµοσχέδιο
επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί. Χτυπά τον ιδιωτικό τοµέα και την µικρή ελληνική παραγωγή. Χτυπά αλύπητα
όσους παράγουν οτιδήποτε. Μόλις αυτή η Κυβέρνηση ακούσει
ότι κάποιος παράγει και ότι υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, την
πιάνει αλλεργία. Δεν αντέχει, πρέπει να τα διαλύσει όλα!
Όχι µόνο δεν φέρνετε επενδύσεις, αλλά µε τα µέτρα που παίρνετε θα γονατίσετε και αυτούς που στα χρόνια της κρίσης κρατήθηκαν όρθιοι. Και εδώ είναι το µεγάλο πρόβληµα. Πλήττετε
διακόσιες χιλιάδες αµπελουργούς και είκοσι χιλιάδες εργαζόµενους σε αυτόν το συγκεκριµένο κλάδο. Βάζετε φόρο που δεν έχει
σχεδόν καµµία άλλη οινοπαραγωγική χώρα. Βάζετε 30 λεπτά
φόρο στο εισαγόµενο κρασί των 100 ευρώ και 30 λεπτά στο χύµα
ελληνικό κρασί των 2 ευρώ. Φόρος 0,3% στο εισαγόµενο και 15%
στο ελληνικό.
Και σας ερωτώ: Είναι δίκαιο αυτό; Κατά τη γνώµη σας, υπηρετείτε τα ελληνικά συµφέροντα; Έχουµε αρχίσει να αναρωτιόµαστε ποια συµφέροντα τελικά εξυπηρετείτε, ποιους τελικά
ευνοείτε, διότι αυτό πλήττει την ανταγωνιστικότητά µας, σκοτώνει την ελληνική παραγωγή, διώχνει δουλειές και υπονοµεύει την
ανάπτυξη της υπαίθρου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια, δυστυχώς, δεν είναι µόνο αυτά. Έχουµε τώρα και
νέο χαράτσι. Το χαράτσι Τσίπρα για τα τέλη κυκλοφορίας, ένα
χαράτσι που δεν υπήρχε καν στο τρίτο µνηµόνιο. Γιατί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πολλά από αυτά τα ξέρατε. Ήταν άλλες
ουρές, ήταν συζητήσιµα, αλλά λίγο-πολύ τα γνωρίζατε. Είναι ένα
χαράτσι που πλήττει χιλιάδες οικογένειες και εξανεµίζει κάθε εµπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος.
Η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο, επίσης, παίρνει αποφάσεις που στρέφονται και εναντίον της δηµόσιας υγείας. Πήραν
αποφάσεις που πλήττουν το φθηνό ελληνικό φάρµακο και βάζει
στη θέση του ακριβότερα -εισαγόµενα, όµως- φάρµακα. Επιπλέον, αντί να ελέγξει τις δαπάνες στα νοσοκοµεία, θεσπίζει κλειστό προϋπολογισµό φαρµάκων και ρήτρα αυτόµατης επιστροφής. Και όλα αυτά τα κάνει χωρίς να υπάρχει ένα όφελος για τον
Έλληνα ασθενή, χωρίς να υπάρχει ζήτηµα στα νοσοκοµεία και
µε κίνδυνο κιόλας για πιθανές ελλείψεις φαρµάκων.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτά. Έρχονται και νέοι φόροι, νέοι φόροι για τους αγρότες, οδυνηρές περικοπές στις συντάξεις και
κατά τη γνώµη µας, έρχεται ο πιο βαρύς χειµώνας: ο χειµώνας
της νεοφιλελεύθερης Αριστεράς, της Αριστεράς που δεν ξέρει
ούτε που βρίσκεται ούτε που πάει.
Και κανένας δεν πρέπει να ξεχνά ότι όλα όσα επιβάλλονται
είναι προτάσεις της Κυβέρνησης. Σταµατήστε πλέον να καλλιεργείτε σύγχυση ότι όλα αυτά τα ψηφίσαµε κι εµείς. Διότι αποδεικνύεται σήµερα που φέρνετε το νοµοσχέδιο ότι αυτά δεν έχουν
ψηφιστεί από κανέναν. Αν τα είχαµε ψηφίσει, δεν χρειαζόταν να
τα φέρετε. Κατά συνέπεια, προς τι καλλιεργείτε αυτήν τη σύγχυση, ότι τα ψηφίσαµε κι εµείς; Δεν σας το παίζουµε ούτε αντιµνηµονιακοί ούτε και µνηµονιακοί. Όµως, µη µας τη λέτε και από
πάνω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ντρέπεστε για
όσα έγιναν µέχρι το Δεκέµβριο του 2014 και να ζητήσετε συγ-
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γνώµη από τον ελληνικό λαό αλλά και από τις παρατάξεις που
έβαλαν πλάτη, όταν µας κακολογούσατε ως γερµανοτσολιάδες.
Εµείς γιατί σας το λέµε; Γιατί δεν χρειάζονταν νέοι φόροι από
την αρχή του χρόνου, σύµφωνα µε την πολιτική που είχαµε ακολουθήσει. Και δεν χρειάζονταν, γιατί η χώρα είχε πετύχει πρωτογενή πλεονάσµατα και είχε αρχίσει να καλύπτει ελλείµµατα.
Δεν χρειαζόταν, γιατί η χώρα είχε περάσει στην ανάπτυξη.
Θα είχαµε περισσότερα έσοδα από τη µεγέθυνση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και όχι από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Δεν χρειαζόταν, γιατί είχε αρχίσει να
µειώνεται η ανεργία αργά αλλά σταθερά και όχι να αυξάνεται,
όπως έγινε τους τελευταίους µήνες.
Δυστυχώς, όµως, για την Κυβέρνηση της Αριστεράς, µόνο για
φόρους ακούµε και µόνο για µέτρα σε βάρος των µεσαίων στρωµάτων και των αδυνάµων κοινωνικών οµάδων ακούµε και αυτό
δεν πάει άλλο, διότι δεν το αντέχει ούτε η οικονοµία ούτε η κοινωνία.
Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, εγώ επειδή κάνω περιοδείες
αυτόν τον καιρό, αν θέλετε, πάµε σε οποιονδήποτε νοµό να
βρούµε τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες -για τις οποίες δήθεν
κόπτεσθε- για να σας πουν ότι µέχρι τον Δεκέµβριο του 2014
ήταν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι το Νοέµβριο του 2015.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Νέα Δηµοκρατία είναι και παραµένει αυθεντικός εκφραστής
του ευρωπαϊκού προσανατολισµού. Είναι δύναµη ευθύνης και
κοινωνικής ευθύνης και ταυτόχρονα κινείται στο πλαίσιο του µεταρρυθµιστικού ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού, µε κοινωνικό
και ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι στο κέντρο της
πολιτικής µας.
Εµείς, ό,τι χρειαστεί η χώρα για να προχωρήσει µπροστά, θα
το στηρίξουµε, αλλά εκεί που εσείς κάνετε τραγικά λάθη και µε
το µείγµα της πολιτικής που ακολουθείτε και δεν µας προχωράει,
θα είµαστε απέναντί σας. Γι’ αυτό ακριβώς αυτά τα µέτρα που
εσείς φέρνετε σήµερα είναι µέτρα δικά σας, είναι µέτρα ΤσίπραΚαµµένου και Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εγώ δεν θα παρέµβω στα εσωκοµµατικά σας και στα εσωτερικά σας, όπως κάνατε εσείς µε µας, γιατί θα σας θυµίσω ότι ο
Αρχηγός του συγκυβερνώντος κόµµατος καλούσε τους Βουλευτές να µην ψηφίσουν τα µέτρα που φέρναµε. Εγώ δεν θα τους
πω «µην ψηφίσετε την πρώτη κατοικία». Βεβαίως, θα σας πω «µε
τι συνείδηση θα ψηφίσετε την πρώτη κατοικία», αλλά στα εσωκοµµατικά σας δεν θα παρέµβω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή περιµένατε ότι η Νέα Δηµοκρατία θα έχει προβλήµατα,
κοιτάξτε να λύσετε τα δικά σας και σας διαβεβαιώ ότι η Νέα Δηµοκρατία τη Δευτέρα, ενωµένη και δυνατή, θα είναι εδώ, παρούσα, για να ασκήσει ακόµα καλύτερα τα θεσµικά της καθήκοντα.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κ. Μεϊµαράκης θέλησε να πείσει την Αίθουσα ότι µέχρι τον Γενάρη ήταν καλύτερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τον Δεκέµβρη.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο λαός, όµως, του απάντησε ότι δεν του άρεσε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τώρα συγκρίνει, όµως.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ελπίζει τώρα ότι τη Δευτέρα –γιατί έχουν διαδικασίες εκλογής
Προέδρου- θα είναι ισχυρή η Νέα Δηµοκρατία. Εγώ νοµίζω ότι
θα είναι δεξιότερη και είναι αυτό διευκολυντικό για την Ένωση
Κεντρώων, γιατί θα γίνει πολύ µεγαλύτερη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Γι’ αυτό κάνεις επιλογές.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα είναι δεξιότερη η Νέα Δηµοκρατία, κυρία Μπακογιάννη, τη
Δευτέρα. Αυτήν την πρόβλεψη κάνω και οψόµεθα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εντάξει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: To καταλάβαµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είναι περίεργο ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Αίθουσα αυτή που
είναι εντελώς αµετανόητοι. Είδα κάποιον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
έξω. Μου είπε: «Θα δώσετε ψήφο στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;».
Λέω: «Από πού το ακούσατε αυτό;». Λέει: «Έτσι διαδίδουν».
Ακούστε, για να τελειώνουµε: Εµείς δεν θα δώσουµε ψήφο σε
καµµία κυβέρνηση, εάν δεν έχουµε απάντηση επί των εννέα σηµείων.
Έχω στείλει στον Πρωθυπουργό υπόµνηµα µε εννέα σηµεία
και απάντηση δεν έλαβα. Άρα, δεν συµφωνεί.
Και καταλαβαίνω γιατί δεν συµφωνεί να τα εφαρµόσει αυτά τα
εννέα σηµεία. Γιατί πρέπει να εντοπιστούν οι αργόµισθοι στους
δήµους, τις ΔΕΚΟ, οπότε γκρεµίζεται το πελατειακό καθεστώς.
Πρέπει οι µισθοί όλων των αιρετών, από Πρόεδρο Δηµοκρατίας
µέχρι Βουλευτή, µέχρι µητροπολίτη, µέχρι περιφερειάρχη, να
πάνε 50% κάτω. Πρέπει οι συντάξεις να συγχωνευτούν όλες σε
µία και σήµερα έχουµε τρακόσιες τριάντα χιλιάδες συντάξεις τριπλές. Δηλαδή ένα άτοµο παίρνει τρεις συντάξεις και έχουµε τρακόσιες τριάντα χιλιάδες άτοµα µε τριπλές συντάξεις.
Έχουµε διακόσιες είκοσι χιλιάδες πολυθεσίτες, που έχουν δηλαδή δύο- τρεις θέσεις, µε βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, που δεν είναι
ενάµισι εκατοµµύριο, γιατί οι νεοείσακτοι στην αγορά εργασίας
δεν εγγράφονται ως άνεργοι. Έχουµε διακόσιους ογδόντα χιλιάδες πρόωρα συνταξιοδοτούµενους, που το δικό σας καθεστώς
εδώ στην Αίθουσα αυτή τους έκανε πρόωρα συνταξιοδοτηµένους και από τα σαράντα πέντε είναι στα καφενεία και στα ουζερί. Άρα, στα εννιά σηµεία κανένα κόµµα δεν µπορεί να πει ναι,
γιατί είναι οι συσσωρευµένες αµαρτίες σαράντα ετών, ενός πελατειακού καθεστώτος σαράντα ετών.
Απαντώ, λοιπόν, εις τους κυρίους του ΠΑΣΟΚ ότι αυτοί πήγαν
µε τη Δεξιά. Εµείς δεν διατιθέµεθα να πάµε µε κανέναν, εφόσον
δεν έχουµε απάντηση επί αυτών που ζητούµε και η εντολή εισόδου της Ένωσης Κεντρώων στη Βουλή –γιατί η Ένωση Κεντρώων ψηφίστηκε ιδιαίτερα από νέους- είναι να είµαστε ανένδοτοι και ασυµβίβαστοι επί αυτών των πραγµάτων για τα οποία
ο κόσµος µάς ψήφισε.
Βλέπω και ένα άλλο κόµµα, το Ποτάµι -και θέλω να απευθυνθώ
στον κ. Θεοδωράκη- το οποίο πριν από τις εκλογές έλεγε «ναι,
ναι, ψηφίστε τα όλα γρήγορα, µη χάσουµε το τρένο» και τώρα
λέει «όχι» σε όλα. Αυτό τι είναι; Είναι συνέπεια; Είναι λογική κόµµατος σοβαρού; Δηλαδή πριν από τις εκλογές αισθανόταν το
φόβο του Grexit και ψήφιζε και καλούσε γρήγορα και κατηγορούσε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι καθυστερούσε. Τώρα αυτά
εφαρµόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που πήγαν και ψήφισαν και υπογράψανε, και τώρα τίποτα εξ όλων αυτών δεν ψηφίζει ο κ. Θεοδωράκης. Είναι κόµµα αυτό σοβαρό, υπεύθυνο που συνεχίζει την
τακτική του; Είναι καθαρή ψηφοθηρία.
Στον τόπο αυτό η Νέα Δηµοκρατία έγινε πάλι αντιµνηµονιακή.
Ξεκίνησε αντιµνηµονιακός ο Σαµαράς, διέγραψε την κ. Μπακογιάννη, που την έχουµε εδώ, συνέχισε µνηµονιακός και τώρα που
βρίσκεται στην Αντιπολίτευση η Νέα Δηµοκρατία, θεωρώντας ότι
έτσι κερδίζει δύναµη, είναι πάλι αντιµνηµονιακή.
Κυρίες και κύριοι, η Ένωση Κεντρώων δεν µπορεί να ψηφίσει,
βέβαια, το νοµοσχέδιο αυτό, διότι το νοµοσχέδιο αυτό, όπως τα
ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορούν στις τηλεοράσεις και
λένε, είναι προϊόν εκβιασµού. Δηλαδή κάποιο βράδυ εκβιάστηκε
ο κ. Τσίπρας και προ του φόβου µην βγει Grexit πήγε και τα υπέγραψε όλα. Και καλεί τώρα τη Βουλή, τη δική του υπογραφή να
τη νοµιµοποιήσει η Βουλή ψηφίζοντάς την. Εάν νοµίζετε ότι µε
τέτοιες τακτικές η χώρα θα σταθεί πάλι όρθια, πλανάσθε.
Από το 2009 είχα πει στον Γιώργο Παπανδρέου που είχε πάρει
εκατόν εξήντα επτά έδρες: «Μην σχηµατίσεις κυβέρνηση! Θα γελοιοποιηθείς. Θα χρειαστεί να πάρεις τέτοια µέτρα, για τα οποία
δεν θα µπορείς να βγεις από το σπίτι σου». Εκείνος µου είπε:
«Μα, αφού έχω κοινοβουλευτική πλειοψηφία, µπορώ να µη σχηµατίσω Κυβέρνηση; Έχω εκατόν εξήντα τόσους». Του είπα: «Θα
ρυπάνεις και το όνοµα του παππού!»
Θα γίνεις µεν Πρωθυπουργός, αλλά µε ψέµατα, µε το «λεφτά
υπάρχουν». Δεν µε άκουσε και σχηµάτισε Κυβέρνηση και µετά
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εκλιπαρούσε το Σαµαρά από τον Ιούνιο του 2011 να κάνουν συνασπισµό. Δεν τον έκαναν τον Ιούνιο, τον έκαναν τον Νοέµβριο,
όταν έκανε τη βλακεία και πρότεινε δηµοψήφισµα.
Τότε βρέθηκαν ευτυχώς Βουλευτές, λίγο σοβαρότεροι από τον
Γιώργο Παπανδρέου, στη Βουλή και του είπαν: Τι είναι αυτά, ρε;
Θέτεις τη στρατηγική επιλογή της χώρας για το ευρώ σε δηµοψήφισµα; Ο λαός θα απαντήσει «όχι» στο κακό οικονοµικό κλίµα
και αυτό θα µεταφραστεί σαν «όχι» στο ευρώ. Τον είπαν σχεδόν
τρελό τον Γιώργο Παπανδρέου και του πήραν το κεφάλι. Δεν µε
άκουσε το 2009 και το 2011 παραιτήθηκε.
Το ίδιο φώναζα και στον Σαµαρά: «Να υποβάλεις την παραίτησή σου. Δεν είναι κυβέρνηση αυτή που έχεις κάνει µε το
ΠΑΣΟΚ. Είναι παρά φύση σύζευξη. Πήγαινε να υποβάλεις την
παραίτησή σου και να σχηµατιστεί µια οικουµενική κυβέρνηση
τεχνοκρατών αρµόδιων να λύσουν πέντε προβλήµατα, γιατί ο πολιτικός βίος της χώρας έχει εξευτελιστεί και έχει χαθεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος». Ούτε αυτός µε άκουσε. Ήρθε
µια ωραία πρωία που τελείωσε και αυτός, κυρίες και κύριοι, ενώ
έλεγε ότι τον άλλο µήνα βγαίνει στις αγορές.
Παρακαλώ, λοιπόν, να µε ακούσει ο κ. Τσίπρας. Θα είναι η
τρίτη µου πρόβλεψη εις την Αίθουσα αυτή. Να µε ακούσει ο κ.
Τσίπρας. Βαδίζει έναν µάταιο δρόµο. Του φεύγουν άνθρωποι πιστοί. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί; Όχι. Απλά δεν πείθεται η
ελληνική κοινωνία. Και µε το να βάζεις φίµωτρο στους Βουλευτές
σου…
Και κάνει και κάτι άλλο ανέντιµο ο κ. Τσίπρας στην Αίθουσα
αυτή. Διαδίδει το εξής: «Ψηφίστε τα σκληρά µέτρα και θα µας
κουρέψουν το χρέος». Επίσηµος πολιτικός που ήρθε στην Αθήνα
µου είπε ότι δεν πρόκειται να κουρευτεί ούτε ένα ευρώ χρέους.
Το µόνο που µπορεί να γίνει είναι επιµήκυνση πληρωµής του χρέους. Κοροϊδεύει τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας. Αντί
να κάνει τέτοια πράγµατα, τα οποία απλά πίστωση χρόνου του
δίνουν και η κατάληξη θα είναι κι αυτός να πάει µια µέρα στον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας προς υποβολή παραίτησης, να πάει
τώρα, να µη φάει άλλο χρόνο!
Ως προς τον σχηµατισµό οικουµενικής κυβέρνησης από τεχνοκράτες, έχω να πω ότι ο πολιτικός βίος έχει σαπίσει. Δεν έχει
αξιοπρέπεια ούτε αξιοπιστία. Όλοι οι Βουλευτές δέχεστε ανθρώπους στα γραφεία σας και υπόσχεστε διορισµούς ακόµα και σήµερα. Ή λέω ψέµατα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μάλλον ψέµατα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Λέω ψέµατα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ξεκάθαρα ψέµατα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πώς; Λέω ψέµατα. Δηλαδή, µε αυτούς που έρχονται στο γραφείο
σας µιλάτε για το Κυπριακό; Μιλάτε για το ευρώ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Σας παρακαλώ. Μιλάτε για το ευρώ; Τα µιλιούνια που έρχονται
και συνωστίζονται στα γραφεία σας είναι για το Κυπριακό; Εντάξει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να µάθετε να σέβεστε τους Βουλευτές για να σεβόµαστε και εσάς.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Υπάρχει και το δικό σας όνοµα σε
αυτά που λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε Φάµελλε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ας είναι. Λύστε το Κυπριακό τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να πω και γι’ αυτό δυο λόγια. Πήγε ο κ. Τσίπρας στην Τουρκία.
Η Τουρκία τι ζητάει; Να είναι στο Αιγαίο αφέντρα. Αυτό δεν ζητάει; Και συνεστήθησαν κοινές επιτροπές που θα το κάνουν.
Έγινε το χατίρι. Τώρα µένει απλά να το δούµε. Κάτω από την
πίεση του προσφυγικού θα δείτε κοινές περιπολίες. Και από τις
κοινές περιπολίες µετά θα µείνουν µόνο οι περιπολίες της Τουρκίας. Και θα δείτε µετά τη συνέχεια.
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Εν πάση περιπτώσει, τη λύση της οικουµενικής κυβέρνησης
µην την αρνείστε γιατί όσο την αρνείστε τόσο µεγαλύτερες θα
είναι οι ευθύνες που επωµίζεστε. Εγώ θέλω να µπει και η Νέα Δηµοκρατία στην Κυβέρνηση γιατί είναι µια περίοδος που θα ζητηθούν από το λαό πολύ µεγάλες ευθύνες και είναι λάθος η µισή
Βουλή να βρίζει την άλλη µισή και να την υπονοµεύει.
Όλα τα κράτη βρήκαν τη δύναµη να ενωθούν πολιτικά και να
πάνε να κάνουν διαπραγµατεύσεις σαν ένα σώµα, µια γροθιά. Η
µόνη χώρα που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα κόµπλεξ της και
µένει στο δικοµµατισµό είναι η Ελλάδα. Ακόµη στο δικοµµατισµό
µένουµε. Ξέρετε γιατί; Γιατί όσοι έφυγαν από τη Νέα Δηµοκρατία
πήγαν στη χούντα και όσοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ για να προστατευθούν στο πελατειακό καθεστώς.
Αυτοί που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ δεν πήγαν πουθενά αλλού.
ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, συναντώ ανθρώπους που ήταν
βαρβάτοι του ΠΑΣΟΚ, πρόεδροι τοπικών οργανώσεων κι επιτροπών κ.λπ. και τους ρωτώ «τι ψηφίσατε;» και µου απαντούν «ΣΥΡΙΖΑ γιατί είµαστε δηµόσιοι υπάλληλοι και πιστεύω ότι θα µας
προστατεύσουν σε κάτι».
Σε τι θα τους προστατεύσετε, κυρίες και κύριοι; Σε τι θα προστατεύσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κι αυτοί θύµατα;
Τους βάλατε στο δηµόσιο και τώρα σιγά σιγά τους κόβετε και
τους παίρνετε τη µπουκιά µέσα από το στόµα. Σε τι θα τους προστατεύσετε; Το κράτος φαλίρισε. Σε τι θα τους προστατεύσετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Εµείς τους βάλαµε; Μα, τι λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Εµείς τους βάλαµε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν µπορείτε σε τίποτα πλέον να προστατεύσετε κανέναν. Ο
έλεγχος έχει χαθεί. Και εν ονόµατι αυτού του χαµένου ελέγχου
και γιατί αγωνιώ και µόνο για το µέλλον της χώρας, ζητώ συγκρότηση οικουµενικής κυβέρνησης. Όσο την αρνείστε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ποιο Υπουργείο θέλεις;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ας είµαι ο µόνος την Αίθουσα αυτή. Δεν µε ενδιαφέρει…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ποιον να βάλουµε; Πρόταση
κάντε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Η λογική και µόνη να µείνει, λογική είναι. Κι έχει µεγάλη δύναµη
η λογική, πολλαπλασιαστική δύναµη, γιατί όλοι εσείς όταν δείτε
την πτώχευση, θα τα φορτώσετε στον κόκορα. Εµείς θα µείνουµε
εδώ να υπηρετούµε την προσπάθεια να σηκωθεί η Ελλάδα όρθια.
Κυρία Μπακογιάννη, σας εύχοµαι –επειδή τελείωσε ο λόγος
µου, οικουµενική κυβέρνηση ζητώ- τη Δευτέρα να είστε δεξιότερα όλη η Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Πρόεδρος του Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω από το έγκληµα στο Παρίσι γιατί ακούω κάποιους τις
τελευταίες µέρες, αµέσως µετά από εκείνη τη µοιραία µέρα, να
αναπαράγουν ανόητα κλισέ για τους «φτωχοδιάβολους» βοµβιστές. Και το κάνουν συνεχώς και στην ΕΡΤ, στη δηµόσια τηλεόραση.
Έχουµε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη στο Παρίσι; Νοµίζω ότι
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί. Είναι προσβολή στα θύµατα και
είναι σαν να τους λέµε ότι οι φτωχοί είναι που σκοτώνουν τους
πλούσιους. Είναι ταξικό θέµα αυτό που συνέβη στο Παρίσι; Η
φτώχεια δεν κάνει τους ανθρώπους τροµοκράτες ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Και δεν είµαστε σε διαγωνισµό κλισέ,
οι φασίστες να λένε ότι οι πρόσφυγες είναι οι τροµοκράτες, οι
βοµβιστές, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι η φτώχεια και
η καταπίεση κάνει τα παιδιά µας καµικάζι. Αφήστε που είναι κι
εκτός πραγµατικότητας, γιατί κατά κανόνα αυτοί οι άνθρωποι, τα
παιδιά, είναι µικροαστικής τάξης και βέβαια οι εγκέφαλοι είναι
προύχοντες του ισλαµικού κράτους.
Θα µου πείτε τι σχέση έχει αυτό µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Επιτρέψτε µου να σας πω, ότι είναι στο ίδιο κεφάλαιο της
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πολιτικής. Η Ελλάδα είναι όµηρος των κλισέ, τα περισσότερα εκ
των οποίων τα υπογράφετε εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Κλισέ του αριστερού λαϊκισµού απέναντι στα κλισέ του δεξιού
λαϊκισµού. Και µε αυτά τα κλισέ θέλατε να κάνετε πολιτική. «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Καλό και µε οµοιοκαταληξία.
Εσείς πήγατε στις εκλογές µε αυτό το σύνθηµα που στη µετάφρασή του περίπου έλεγε «µην πληρώσεις τίποτα, δεν θα χάσεις
τίποτα»…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Όλοι µε το ίδιο σύνθηµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κι εµείς, πήγαµε στις εκλογές λέγοντας αντίστοιχα «κανείς
δεν χάνει το σπίτι του, αν είναι άνεργος ή δεν έχει άλλη περιουσία». Δεν είχε καν οµοιοκαταληξία το σύνθηµά µας. Και το ποιος
κέρδισε στις εκλογές το ξέρετε. Σε αυτές τις εκλογές κέρδισε το
ψέµα και το κλισέ. Το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. «Έχει η θάλασσα
σύνορα και δεν το ξέρουµε;» αναρωτιόταν προεκλογικά ο κ. Τσίπρας.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να κάνω και µια εθνική παρένθεση.
Πήγε απροετοίµαστος ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία. Το λένε
όλοι και στην Κύπρο. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω δηµοσίως
αυτήν τη στιγµή, αλλά θα πρέπει να γίνει µια προσπάθεια από το
κυβερνητικό επιτελείο να εξαιρεθεί η εθνική πολιτική, η πολιτική
απέναντι στην Τουρκία από το ερασιτεχνικό πλαίσιο που κινείται
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί εκτός όλων των άλλων µπορεί
να είναι άµεσα καταστροφικό το αποτέλεσµα.
Να γυρίσουµε, όµως, πίσω στα κλισέ: Κανένας φόρος στους
αγρότες, επαναφορά του κατώτατου µισθού, όλοι γυρίζουν στο
δηµόσιο, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και δώρο η ΔΕΗ, οι συγκοινωνίες, το νερό, τα διόδια. Το µόνο που είναι απαραίτητο να υπάρχει είναι να ξέρει ο ελληνικός λαός να παίζει λίρες και νταούλια
και οι ξένοι θα πληρώνουν και θα ακούν.
Θα πρέπει να πούµε -και να περάσουµε σε µια νέα εποχή αυτογνωσίας- ότι κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ θα πρέπει
να νοιώθουν µεγάλη ντροπή για αυτό που ζούµε. Δεν λέω για
όλους, γιατί την ευθύνη πάντα την έχουν αυτοί που χαράζουν τη
γραµµή, αυτοί που δίνουν τις διαβεβαιώσεις, αυτοί που ηγούνται.
Και αυτοί σήµερα θα πρέπει να ντρέπονται, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό λέγοντας ψέµατα.
Εδώ µπορούµε να κάνουµε δύο υποθέσεις. Είτε έλεγαν ψέµατα συνειδητά, οπότε είναι για όλους µας πιστεύω πολιτικοί
απατεώνες είτε υπάρχει µια άλλη εκδοχή, ότι δεν έλεγαν συνειδητά ψέµατα -να το δεχτώ-, αλλά έλεγαν αυτό που νόµιζαν, αυτό
που πίστευαν, αυτό που κάποιος τους είπε, αυτό που άκουσαν
να λέει ο Λαζόπουλος στην τηλεόραση. Είναι, όµως, αυτοί ηγέτες;
Ένας πολίτης δεν έχει ευθύνη αν λέει απλώς αυτό που νοµίζει,
αλλά κάποιος που θέλει να κυβερνήσει, κάποιος που θέλει να
γίνει Υπουργός, κάποιος που θέλει να ηγηθεί, δικαιούται να λέει
απλώς αυτό που νοµίζει, να ξεφυλλίζει περιοδικά, εφηµερίδες,
να κάνει και ένα ζάπινγκ και να βγάζει µια πολιτική πρόταση;
Κάπως έτσι φτάσαµε εδώ που φτάσαµε -εννοώ στη χώρα, όχι
µόνο σήµερα- γιατί υπήρξαν -και αυτό, ναι, πρέπει να το πούµεστο παρελθόν πολλοί πολιτικοί που αντιµετώπισαν τα προβλήµατα της χώρας και τα πολιτικά αδιέξοδα ως έκθεση ιδεών.
Βουλή των Ελλήνων, Βουλή των Εφήβων, όχι στον πόλεµο, όχι
στην αδικία, όχι στην ανεργία, όχι στην καταπίεση. Η τέχνη να
µιλάς και να µην λες τίποτα. Η τέχνη να κυβερνάς και να µην αλλάζεις τίποτα. Όµως, φοβάµαι ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το
τερµάτισε, που λέει και η νεολαία.
Κυβερνάτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας να
φωνάζετε συνθήµατα, φτιάχνοντας πρόχειρους νόµους χωρίς
πρόγραµµα και χωρίς στόχευση. Είναι φοβερό το γεγονός ότι τα
χαρτιά αποδεικνύουν ότι το 70% αυτών που µας ζητάτε σήµερα
να ψηφίσουµε είναι για να διορθώσουν κάποιες λάθος δικές σας
αποφάσεις του άµεσου παρελθόντος. Το 70%!
Βέβαια, είναι ανεξήγητο αυτό που πάνε να κάνουν για το
κρασί, ειδικός φόρος κατανάλωσης, δηλαδή να διαλύσουµε τους
παραγωγούς στην Κρήτη, στη Σάµο, στην Πελοπόννησο, στη
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Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Πρέπει να ξέρετε -δεν ξέρω αν µετέχετε σε αυτήν την κουβέντα που γίνεται και από τους παραγωγούς- ότι όλοι αναρωτιούνται το εξής: Έχετε και σε αυτό το θέµα
τόση άγνοια ή το επιβάλλει κάποιος άλλος, ας πούµε τα λόµπι
των σκληρών ποτών; Έτσι θα συνεχίσουµε άβουλοι και µοιραίοι;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εµείς λέµε ότι πρέπει να
βγείτε στα εξαπατηµένα πλήθη που συγκεντρώνονται σιγά-σιγά
στην πλατεία Συντάγµατος µέρα µε την ηµέρα και να τους παραδεχτείτε ότι δεν είχατε κάποιο σχέδιο για τη χώρα, ότι έπρεπε
να είχατε συµφωνήσει την Άνοιξη. Πρέπει να το παραδεχτείτε,
να πείτε ότι δεν διαπραγµατευτήκαµε τίποτα το ουσιαστικό εκτός
από κάποιες λέξεις που αλλάζαµε.
Ξέρετε ότι αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε αυτοί που φεύγουν.
Ο κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ήταν ο νούµερο 3 έµπιστος στην
προηγούµενη κυβέρνηση.
Βγείτε, λοιπόν, στον κόσµο να δικαιολογήσετε αυτά τα µέτρα
που και σήµερα θέλετε να ψηφίσουµε. Νοµίζω ότι δεν θα µπορέσετε. Γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι άδικα και όσα δεν είναι
άδικα είναι η µέρα µε τη νύχτα από αυτά που είχατε υποσχεθεί.
Παρ’ όλα αυτά, θα σας ξαφνιάσω. Εµείς δεν λέµε «καλά να πάθετε και καλά ξεµπερδέµατα». Εµείς λέµε: Τολµήστε να ζητήσετε
συγγνώµη, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, γίνετε ταπεινοί,
όχι για να χαρούµε εµείς, δεν θα το χαρούµε, αλλά για να καταλάβει ο εξαπατηµένος ελληνικός λαός ότι ο δρόµος που του υποσχεθήκατε δεν υπάρχει.
Εδώ που φτάσαµε, το καλύτερο που µπορείτε να προσδοκάτε,
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, είναι να λέει ο κόσµος ότι κάνατε λάθος, αλλά κάποια στιγµή είχατε το θάρρος να
το παραδεχθείτε. Ξεπεζέψτε, λοιπόν, από το άρµα της αυταρέσκειας και προσπαθήστε να βρείτε λύσεις.
Εµείς, συχνά-πυκνά, σας υποδεικνύουµε κάποιες λύσεις. Παρουσιάζαµε προτάσεις. Σας είπαµε για κάποια ισοδύναµα. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά κατέληγαν στο καλάθι των
αχρήστων. Υπάρχουν λύσεις, όµως. Πολλές από αυτές τις είχαµε
προτείνει και προεκλογικά ή, για να είµαι ακριβής, είχαµε το θάρρος να προτείνουµε πολλές λύσεις προεκλογικά, όταν εσείς
απλώς λέγατε συνθήµατα. Και αυτό ίσως είναι η µεγάλη µας διαφορά, η µεγάλη διαφορά του Ποταµιού από τα κόµµατα της
εξουσίας και ειδικά από το κόµµα που κυβερνάει σήµερα, ότι το
άγχος τους ήταν να φτιάξουν τα καλά κλισέ και το δικό µας
άγχος είναι να βρούµε τις σωστές λύσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πριν δώσω τον λόγο
στην Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για ένα λεπτό
έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Αλεξιάδης να παρουσιάσει µια νοµοτεχνική προσθήκη.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέτουµε τροποποιούµε το άρθρο 13, το περίφηµο άρθρο για το θέµα του
φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Μειώνουµε από 40 σε 20 ευρώ,
άρα σηµαίνει 0,15 λεπτά από 0,30 λεπτά ανά µπουκάλι.
Ξεκαθαρίζουµε ότι αυτό εδώ αφορά µόνο την εγχώρια κατανάλωση, δηλαδή τα εισαγόµενα κρασιά θα έχουν κι αυτά την ίδια
επιβάρυνση. Ξεκαθαρίζουµε ότι δεν αφορά τα κρασιά που είναι
για εξαγωγή. Αυτό, όµως, θα καθοριστεί µε την απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, που προβλέπει το ίδιο άρθρο.
Άρα, µειώνουµε την αρχική διατυπωµένη φορολογική επιβάρυνση ακριβώς στο µισό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ να κατατεθεί και να διανεµηθεί.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γενηµατά έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρωθυπουργέ –µπορεί να
µην είναι παρών, αλλά φαντάζοµαι ότι παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση, έστω από το γραφείο του- σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν
χρειάζεται καµµία εισαγωγή. Μπαίνω κατευθείαν στην ουσία.
Είστε µία κυβέρνηση ανάλγητη. Με συνοπτικές διαδικασίες ξεσπιτώνετε τον κόσµο. Πρέπει να παραδεχθώ ότι είσαστε πάρα
πολύ καλοί στο να πουλάτε. Αποδεικνύεται, όµως, σήµερα ότι
είστε πολύ καλύτεροι στο ξεπούληµα. Και εξηγώ αµέσως τι
εννοώ. Πουλήσατε ψεύτικα λόγια και «πρώτη φορά Αριστερά».
Σήµερα ξεπουλάτε την ελπίδα. Πουλήσατε σκληρή διαπραγµάτευση και σήµερα ο κόσµος εισπράττει φόρους, εξώσεις, απελπισία.
Αυτό δεν είναι Αριστερά. Είστε µια Κυβέρνηση συµβιβασµένη,
που τα δίνει όλα. Έχετε απόλυτη ευθύνη, κύριε Πρωθυπουργέ,
για ό,τι συµβεί από εδώ και πέρα. Γιατί το Grexit είναι στην αυλή
µας και η πολιτική σας έχει τον κίνδυνο να προκαλέσει κοινωνικές
εκρήξεις.
Να τα πάρουµε, όµως, µε τη σειρά. Πρώτον, µε την υπογραφή
σας απελευθερώνονται οι πλειστηριασµοί για τα µεσαία και
φτωχά νοικοκυριά. Η πλήρης κάλυψη αφορά µόνο το 25% των
δανειοληπτών που έχουν κόκκινα δάνεια. Και σε αυτό το θέµα είσαστε όλο λόγια και ουσία µηδέν.
Καταψηφίσατε το νόµο ΠΑΣΟΚ που σας αρέσει µάλιστα να τον
λέτε νόµο Κατσέλη. Και τώρα απειλείτε να πετάξετε τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη».
Το ακούσατε πάρα πολλές φορές σήµερα κατά τη διάρκεια της
συζήτησης. Σας το θύµισαν πολλοί. Εσείς το θυµάστε; Να προσθέσω και µερικά ακόµα; «Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πλειστηριασµός
δεν θα γίνει στην Ελλάδα.». Τα ξεχάσατε;
Το 75% των δανειοληπτών µένει χωρίς καµµία απολύτως προστασία. Στους όρους που τίθενται ελάχιστοι θα µπορέσουν να
ανταποκριθούν. Και αυτό το ξέρετε. Αφήστε, λοιπόν, επιτέλους
τα ψέµατα και τα παχιά λόγια. Η εξαπάτηση των πολιτών σε ένα
τόσο ευαίσθητο ζήτηµα αποτελεί µαύρη σελίδα στην πολιτική
µας ζωή και χαρακτηρίζει µε τον χειρότερο τρόπο τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εµείς προστατεύσαµε επί πέντε χρόνια τα σπίτια των Ελλήνων
µε το νόµο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια και επιτέλους θα
πρέπει να την αποδεχθείτε. Οφείλατε, είχατε υποχρέωση να πιάσετε τη σκυτάλη και να προχωρήσετε, να βελτιώσετε αυτόν το
νόµο, που τότε δηλώνατε ότι ήταν ανεπαρκής. Σαφώς µπορούσε
και έπρεπε να βελτιωθεί. Θα έπρεπε να µην επιτρέπεται στους
συνειδητούς κακοπληρωτές να εκµεταλλεύονται την κατάσταση.
Είχα την ευκαιρία να συνοµιλήσω για το θέµα αυτό και µε τον
κ. Μοσκοβισί και µε τον κ. Σουλτς εµµένοντας στη θέση ότι πρέπει να προστατευτούν τα µεσαία και φτωχά νοικοκυριά, οι άνθρωποι που βιώνουν τα αποτελέσµατα της κρίσης και πραγµατικά δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Εσείς µαζί µε τα ξερά καίτε και τα χλωρά.
Ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου για µαζικούς πλειστηριασµούς,
οι οποίοι θα προκαλέσουν ντόµινο επιπτώσεων ακόµα και στους
ιδιοκτήτες που δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως δάνειο. Θα
υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες στην αγορά και στην αξία
των ακινήτων.
Αντί να εξαφανίσετε τον ΕΝΦΙΑ όπως υποσχεθήκατε, εξαφανίζετε την ιδιοκτησία των πολιτών µε εξώσεις και δραµατική µείωση της αξίας των ακινήτων. Και µια ακόµη απόδειξη της κοινωνικής αναλγησίας είναι ότι δεν υπάρχει καµµία ιδιαίτερη µνεία,
καµµία ιδιαίτερη µέριµνα για τους ανάπηρους και τους πολύτεκνους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έστω και τώρα αποδεχθείτε
τις προτάσεις της ΕΣΑΜΕΑ και της Οµοσπονδίας Πολυτέκνων.
Δεύτερο σηµείο, προχωρείτε σε νέους φόρους υπονοµεύοντας ανταγωνιστικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Κάνετε,
κύριοι της Κυβέρνησης, ένα µεγάλο λάθος δεσµευόµενοι για το
ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί; Διότι ενδώσατε στις
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πιέσεις για το βόειο κρέας που κατά 90% είναι εισαγόµενο. Και
τώρα αυτοσχεδιάζετε. Επιχειρείτε µετά την κατακραυγή που δεχθήκατε από εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες να διορθώσετε το λάθος διαπράττοντας άλλα λάθη χειρότερα.
Είναι, αλήθεια, δυνατόν να επιβαρυνθεί η ελληνική οινοποιητική παραγωγή µε έναν νέο φόρο; Σας άκουσα νωρίτερα που
είπατε ότι θα τον µειώσετε. Δηλαδή, πρέπει τώρα οι οινοπαραγωγοί να σας χρωστούν και χάρη, να είναι και ευχαριστηµένοι;
Είναι γνωστές βέβαια οι ιδεοληψίες σας και η απέχθειά σας
για ό,τι είναι εξωστρεφές, καινοτόµο, για ό,τι δηµιουργεί θέσεις
εργασίας και διαφηµίζει το όνοµα της Ελλάδας.
Ακούγεται, δεν ξέρω αν µέχρι το τέλος της συζήτησης θα το
αποδεχθείτε κι αυτό, να συµπεριλάβετε και πορτοκαλάδες και
αναψυκτικά. Ελπίζω να τελειώσει κάπου ο αυτοσχεδιασµός και
να είναι αυτό που ακούσαµε η τελική σας επιλογή παρ’ ότι κι
αυτή δηµιουργεί εξίσου σηµαντικά προβλήµατα.
Το καλύτερο απ’ όλα θα ήταν, κύριε Υπουργέ, να πάρετε τώρα
πίσω αυτήν τη διάταξη και να καταλήξετε σε µια απόφαση που
δεν θα θίγει την ελληνική οικονοµία, την ελληνική επιχειρηµατικότητα.
Τρίτο σηµείο. Για µια ακόµα φορά οδηγείτε σε αποφάσεις
ντροπής την ελληνική Βουλή. Ζητάτε -µε εντολή της τρόικας φυσικά, που την κάνατε κουαρτέτο, µετά από τα νταούλια περάσατε
σε επιρροή από κλασσική µουσική- να αλλάξει µέσα σε λίγες
µόλις ηµέρες αυτά που η ίδια η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε.
Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, προεκλογικά πανηγυρίζατε
για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων. Τι έχετε να πείτε τώρα που
την ξηλώνετε κοµµάτι-κοµµάτι; Τι έχετε να πείτε για τη φωτογραφική διάταξη που φέρνετε για να ενισχύσετε την παρουσία εκλεκτών της τρόικας στα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών;
Ερωτώ ευθέως τον κ. Τσίπρα; Τρόικα και στις τράπεζες;
Στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στις 5 Οκτωβρίου εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα, είχατε δεσµευθεί ότι οι τράπεζες που θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση µε χρήµατα του
ελληνικού δηµοσίου, θα έχουν και το αντίστοιχο µάνατζµεντ. Τον
χειροκροτήσατε και µάλιστα θερµότατα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αρχηγό σας γι’ αυτό. Θέλατε τράπεζες
του λαού. Πώς αλήθεια, αισθάνεστε τώρα που παραδίδετε το µάνατζµεντ των τραπεζών σε ξένα χέρια; Είναι καθαρά φωτογραφική η διάταξη µε την οποία διορίζονται υποχρεωτικά τρία µέλη
σε κάθε διοικητικό συµβούλιο τράπεζας, µέλη που απαγορεύεται
να έχουν σχέση µε τις ελληνικές τράπεζες για δέκα χρόνια, αλλά
θα πρέπει να έχουν δεκαπέντε χρόνια προϋπηρεσίας σε τράπεζες –ποιες άραγε;- και ειδικά τρία χρόνια σε ξένες τράπεζες που
δεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε, κύριε
Πρωθυπουργέ, για όλα αυτά; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι ο ανθελληνισµός των τραπεζών θα επιφέρει και ανθελληνισµό της ελληνικής οικονοµίας και των ελληνικών επιχειρήσεων; Δεν συνειδητοποιείτε ότι αυτή η ρύθµιση συνδέεται άµεσα µε το µέλλον των
επιχειρηµατικών κόκκινων δανείων και την πρόθεση πώλησής
τους σε ξένα funds που εσείς καταγγείλατε όλο το προηγούµενο
διάστηµα ως κοράκια της αγοράς;
Περιµένουµε να δούµε τι θα πράξουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
σ’ αυτό και κατά πόσο θα µείνουν πιστοί στα χειροκροτήµατά
τους πριν από ενάµιση µήνα. Γιατί είναι φανερό ότι δεν επιλύσατε
τα εσωκοµµατικά σας προβλήµατα µέσα από τις εκλογές, που
γι’ αυτό προκαλέσατε. Τα ψέµατα τελείωσαν. Έχει έρθει η ώρα
της αλήθειας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν κρύβουµε δε, την τεράστια ανησυχία µας για τις εξελίξεις στην οικονοµία και στην κοινωνία. Το τονίζουµε και πάλι.
Έχουµε µια κυβέρνηση που µε την πολιτική της κρατά το Grexit
παρκαρισµένο στην αυλή µας και ο κίνδυνος να έχουµε κοινωνικές εντάσεις, µε όλες αυτές τις εξελίξεις και τις διαρκείς υποχωρήσεις της Κυβέρνησης, δυστυχώς είναι ορατός. Όλα αυτά είναι
επικίνδυνα, ιδιαίτερα µέσα σε ένα κλίµα φορτισµένο σε όλη την
Ευρώπη, µε τον ISIS απέναντι, µε τους φονταµενταλιστές τροµοκράτες να απειλούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον τρόπο
ζωής µας.
Είναι ώρα ευθύνης για όλους, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
όλους όσους διακηρύσσουν και θέλουν πράγµατι, να ενισχυθεί
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και να πετύχει η µόνη εθνική στρατηγική για έξοδο από την κρίση
µε διασφάλιση της παραµονής της Ελλάδας στην Ευρώπη και
στην Ευρωζώνη, επιλογή που είναι η µόνη που σε αυτήν την ιδιαίτερα ταραγµένη περίοδο εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα για την Ελλάδα.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση µας οδηγεί σε ένα διαρκές αδιέξοδο,
υποχωρεί συνεχώς, γιατί είναι αµφίθυµη, χάνει χρόνο κι ευκαιρίες, δεν έχει ικανότητα, δεν έχει στελέχη µε γνώσεις και δεν
προβαίνει σε σοβαρές επεξεργασίες.
Δυστυχώς, δεν έχετε σχέδιο για την ανάπτυξη. Δεν έχετε σχέδιο για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Παθαίνετε αλλεργία µε
οτιδήποτε στηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις σε αυτήν τη χώρα. Ισοπεδώνετε τη ζωή των πολιτών πάντα προς τα κάτω. Όλα προς τα κάτω. Για αυτό, δεν διστάζετε
να εξοντώσετε φορολογικά την ελληνική παραγωγή.
Ας µας πείτε αλήθεια: Πόσους ολιγάρχες φορολογήσατε και
πόσα ποσά εισπράξατε, όπως προεκλογικά δεσµευόσασταν; Και
µε την ευκαιρία πείτε µας: Πότε επιτέλους θα µας δώσετε τα ονόµατα και τα στοιχεία που έχουν ζητήσει εδώ και πολύ καιρό οι
Βουλευτές µας για τους µεγαλοοφειλέτες που είχαν κάνει χρήση
της χαριστικής διάταξης της µιας εβδοµάδας που ήρθε µάλιστα
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Ή θα ψάχνουµε για πάρα
πολύ καιρό ακόµα; «Εδώ ο παππάς. Εκεί ο παππάς. Πού είναι ο
παππάς;» Και τα χειρότερα έπονται και έρχονται.
Η αγροτική παραγωγή επιβαρύνεται µε εξοντωτική φορολόγηση στην παραγωγική διαδικασία, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στη µεταποίηση, στα προϊόντα. Ο µικροµεσαίος
αγρότης οδηγείται σε αφανισµό και τα προϊόντα του απειλούνται
από τις εισαγωγές που επιµελώς η Κυβέρνηση προστατεύει. Κι
αντί διαλόγου, τους υποδεχθήκατε µε µατ και βία, αυτά που θα
καταργούσατε.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο έρχεται χωρίς κανένα διάλογο µε
την κοινωνία και τους φορείς, µε µοναδικό στόχο νέες περικοπές
και µάλιστα, µε την εφαρµογή ενός συστήµατος νεοφιλελεύθερης έµπνευσης.
Δεν παραγνωρίζω –κάθε άλλο- την ευθύνη των εταίρων. Πολλές απαιτήσεις τους είναι απαράδεκτες και δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στην ελληνική κοινωνία. Αυτοί ήταν, όµως,
πάντα. Οι συσχετισµοί δεν άλλαξαν τον τελευταίο χρόνο, αλλά
αντίθετα, είχαν βελτιωθεί οι συνθήκες για εµάς, για τη χώρα µας.
Το ερώτηµα είναι: Εσείς τι κάνετε; Ποια είναι η πολιτική σας;
Ποιο είναι το σχέδιό σας; Διότι αυτή δεν είναι Αριστερά. Είστε
συµβιβασµένοι, αναποτελεσµατικοί και λέτε «ναι» σε όλα.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη λέει σήµερα ένα µεγάλο «όχι»
σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος, θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση για την τροπολογία του κ. Αλεξιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μετά, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε ζητήσει να του
θέσουµε δύο, τρεις ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν είναι για τις νοµοτεχνικές.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κανένας δεν θριαµβολογεί εδώ µέσα, αλλά και κανένας δεν διατυπώνει τη σκέψη ότι φεύγουµε από ένα καθολικό σύστηµα προστασίας, το οποίο –υποτίθεται- υπήρχε και πάµε σε ένα «περιορισµένης προστασίας» σύστηµα, όπως λέγεται. Θα ήθελα να το διαπιστώσουµε ευθέως.
Θα απευθυνθώ στη Νέα Δηµοκρατία µε το µορατόριουµ και το
νόµο του Χατζηδάκη. Δεν ήταν στις 36.000 ευρώ το όριο του εισοδήµατος; Πάνω από αυτό το όριο υπήρχε προστασία; Άρα, το
µορατόριουµ απευθυνόταν στις 36.000 ευρώ. Αν θυµάµαι καλά,
αυτό είναι το όριο και στο νόµο που προτείνουµε.

2353

Θα απευθυνθώ στο νόµο Κατσέλη του ΠΑΣΟΚ ή µε τον κωδικό
–αποφασίστε πώς θέλετε να τον αποκαλούµε- και θα σας θέσω
το πραγµατολογικό ερώτηµα: Προστάτευε αυτός ο νόµος ένα
νοικοκυριό –ας πούµε- που είναι πάνω από το 80%, το οποίο είχε
ένα ακίνητο αξίας 160.000 ευρώ, αλλά δίπλα σε αυτό έχει αυτή
η κοινωνική οµάδα ακίνητα αξίας 406.000 ευρώ;
Καταθέτω στα Πρακτικά τη διανοµή εισοδήµατος των δανειοληπτών, την αξία του ακινήτου πρώτης κατοικίας και το σύνολο
των ακινήτων που διαθέτει κάθε νοικοκυριό στην ανάλογη διανοµή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, επαναλαµβάνω, αν ήταν καθολική η προστασία, όπως
λέτε, τότε σηµαίνει ότι πρέπει να εξηγήσετε δύο απλά πράγµατα.
Πρώτον, ότι στο νόµο έχουν ενταχθεί εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες
νοικοκυριά από τα τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες που έχουν κόκκινα δάνεια και το δεύτερο που πρέπει να εξηγήσουµε είναι µε
ποιο τρόπο προστατευόταν η πρώτη κατοικία από το νόµο, εάν
η συνολική αξία των ακινήτων ήταν πολλαπλάσια της πρώτης.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, λοιπόν, ας αποστασιοποιηθούµε
από αυτή την ιδέα είτε της Νέας Δηµοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ,
ότι τα συστήµατα προσέφεραν καθολική προστασία. Το αντίθετο,
θα έλεγα. Μπορώ να σας προσθέσω και το στοιχείο των απορρίψεων στο νόµο Κατσέλη, το 40%. Αυτό που έκανε, όµως, αυτός
ο νόµος και είναι γεγονός και είχε πάρα πολλά θετικά σηµεία
είναι ότι εισήγαγε δύο έννοιες που είναι βασικές και τις κρατάµε
και στο νέο νόµο.
Πρώτη είναι η έννοια του υπερχρεωµένου νοικοκυριού, ότι ένα
νοικοκυριό προσφεύγει στο νόµο, όταν είναι υπερχρεωµένο και
αυτή την πλευρά του νόµου την ενισχύσαµε τον Αύγουστο, προσθέτοντας όχι µόνο τα χρέη προς τις τράπεζες, αλλά και τα χρέη
προς την Εφορία και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Άρα ενισχύσαµε το χαρακτήρα του υπερχρεωµένου νοικοκυριού και της
αναγκαιότητας να ιδωθεί από το δικαστή το σύνολο των χρεών
και να ρυθµιστεί αναλόγως.
Και το δεύτερο στοιχείο είναι φυσικά η προστασία της πρώτης
κατοικίας για τη µεγάλη πλειοψηφία του νοικοκυριών που µπορούν να προστατευθούν, επειδή είναι βασικό τους περιουσιακό
στοιχείο, στο νόµο αυτό.
Τραβήξαµε το όριο και τα στοιχεία που έχω καταθέσει είναι
αρκούντως αποκαλυπτικά.
Για την αντικειµενική αξία, δεν το συζητώ, διότι, όπως ξέρετε,
σε σχέση µε αυτό το κριτήριο, το σύνολο της αντικειµενικής
αξίας, η υψηλότερη που βρίσκω είναι 225.000 ευρώ. Στο 100%
των Ελλήνων η αντικειµενική αξία της πρώτης κατοικίας τους
είναι χαµηλότερη από αυτή.
Δεύτερο κριτήριο, το κριτήριο του εισοδήµατος. Το κριτήριο
του εισοδήµατος των 35.000 ευρώ που βάλαµε, καλύπτει το 63%
µε 64% των δανειοληπτών και το αντίστοιχο ποσό 85% των ανθρώπων που κάνουν δήλωση φόρου εισοδήµατος. Επαναλαµβάνω, το 85% των συµπολιτών µας είναι κάτω από αυτό το εισόδηµα και το 60% περίπου των συµπολιτών µας που έχουν πάρει
δάνειο. Άρα, είναι ένα δίκαιο σηµείο αναφοράς πάνω από το
οποίο ξεκινάει η δυνατότητα να υπάρχει ένας δικαστικός µηχανισµός προστασίας. Αυτά για τα όρια.
Το δεύτερο όριο του εισοδήµατος, που εµπλέκεται το κράτος
και στηρίζει το νοικοκυριό, είναι στο 25%. Να θυµίσω ότι σε αυτό
το επίπεδο περίπου σε πραγµατικό εισόδηµα 15.000 ευρώ καθαρό, 20.000 ευρώ µεικτό, περίπου το 30% µε 35% καλύπτονται
των δανειοληπτών και στο ίδιο ποσό φτάνουµε στο 75% των Ελλήνων φορολογουµένων. Και το λέω αυτό µε την έννοια, όχι µόνο
αυτών που έχουν γίνει αποδέκτες δανείων, αλλά και µε την έννοια της αίσθησης του µέτρου για τι κοινωνικές οµάδες και κατηγορίες συζητάµε.
Τι κάνει ο νέος νόµος, λοιπόν, ως προς αυτά, έχοντας τραβήξει
αυτά τα δύο όρια; Το πρώτο θέµα είναι να θυµόµαστε πάντα ότι
αυτός ο νόµος είναι στο πλαίσιο µιας προσπάθειας να επιλυθεί
ένα πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι τα κόκκινα δάνεια. Μιλάµε για
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ένα ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, που είναι στο 40%. Υπενθυµίζω ότι στην Ευρώπη είναι 5%
µε 7% στο τραπεζικό σύστηµα. Υπενθυµίζω ότι προχωράµε σε
µια ανακεφαλαιοποίηση, όχι όµως απλά µία ανακεφαλαιοποίηση
όπως οι προηγούµενες, αλλά και µε την ένταξη του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος από 1/1 στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα.
Άρα, µπαίνουµε σε ένα ενιαίο σύστηµα, που ει δυνατόν πρέπει
να αντιµετωπίσουµε ταυτόχρονα και τα προβλήµατα που κουβαλάει µε τρόπο δίκαιο, σωστό και λογικό. Άρα, πρέπει να αποκλιµακώσουµε τα κόκκινα δάνεια. Απέναντι σε αυτή την αποκλιµάκωση υπάρχουν µια σειρά από εργαλεία, ήδη ψηφισµένα πριν
από αυτόν τον νόµο, τα οποία ενθαρρύνουν την αναδιάρθρωση
των κόκκινων δανείων και το «πρασίνισµά» τους.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας µε την ελάχιστη διαβίωση -αναφέροµαι στα 1.100 ευρώ µε βάση την ΕΛΣΤΑΤ- προτρέπει ουσιαστικά
το τραπεζικό σύστηµα να αναδιαρθρώνει τα δάνεια των δανειοληπτών µε βάση τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης µιας οικογένεια των 1.100 ευρώ, προκειµένου να «πρασινίζει» τα δάνεια µε
βάση το αντικειµενικό αυτό δεδοµένο.
Άρα, η µείωση του εισοδήµατος που έχει υποστεί ένα νοικοκυριό οφείλει υπό αυτόν τον Κώδικα να ενσωµατώσει µια διαδικασία αναδιάρθρωσης και επαναδιαπραγµάτευσης µε την τράπεζα µε κάποιο αντικειµενικό δεδοµένο.
Ο δεύτερος θεσµός που εισαγάγαµε εµείς τον περασµένο Αύγουστο είναι η ίδρυση του δηµόσιου φορέα ο οποίος αποτυπώνει
την ικανότητα ενός νοικοκυριού να εξυπηρετεί δάνεια. Τι κάνει
αυτός ο φορέας; Ό,τι κάνει και το δικαστήριο. Δηλαδή στο δικαστήριο -και µόνο στο δικαστήριο και όχι στις τράπεζες- ο δανειολήπτης υποχρεούται να προσκοµίσει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων. Με βάση αυτά, αποτυπώνεται η δυνατότητα αποπληρωµής ενός δανείου. Αποκτά µια βαθµολογία, δηλαδή, και µε βάση αυτή τη βαθµολογία έχουµε ένα αντικειµενικό
θεσµό, τον οποίον πρέπει να σέβονται οι τράπεζες και να αναπροσαρµόζουν τα δάνεια. Έτσι, ο δανειολήπτης αποκτά ένα
ισχυρό πλεονέκτηµα, προκειµένου να διεκδικήσει µια δίκαιη ρύθµιση του δανείου του.
Ανοίγουµε πενήντα κέντρα πληροφόρησης. Ενισχύουµε τα ειρηνοδικεία για επιτάχυνση των διαδικασιών κ.ο.κ..
Έρχοµαι υπό αυτές τις συνθήκες στο τι επακριβώς κάνει
αυτός ο νόµος. Ο νόµος αυτός λέει τρία βασικά πράγµατα:
Πρώτον, αν όλα τα άλλα που έχουµε θέσει πριν δεν λειτουργούν και το νοικοκυριό αισθάνεται ότι η πρακτική των τραπεζών
απέναντί του απειλεί ή δεν αποτελεί µια δίκαιη αντιµετώπισή του,
έχει το δικαίωµα να προσφύγει στο νόµο. Το νοικοκυριό, προσφεύγοντας στο νόµο αυτό, κι εφόσον πληρούνται τα δύο αυτά
κριτήρια που είπαµε -το κριτήριο του εισοδήµατος και το κριτήριο της αντικειµενικής αξίας που είναι δεδοµένο- καλείται να αποφασίσει µε βάση την τρέχουσα αξία του ακινήτου σήµερα.
Άρα, εγκαινιάζεται µια διαδικασία αποτύπωσης της πραγµατικής αξίας του ακινήτου σε εµπορικούς όρους σήµερα. Αυτό γίνεται µε µια διαδικασία. Θα βγάλει κάποιους κανόνες η Τράπεζα
της Ελλάδος. Ο δικαστής θα το προχωρήσει.
Ουσιαστικά, µε βάση αυτή την αξία, το δάνειο το οποίο φέρει
ο δανειολήπτης χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα είναι
αυτό που εκπορεύεται, που προκύπτει από τη σηµερινή εµπορική
αξία -όλοι θα συµφωνήσουµε ότι είναι υποδεέστερη ή πολύ χαµηλότερη από την αρχική αξία όταν πάρθηκε το δάνειο- και το
δεύτερο κοµµάτι του δανείου είναι το µη εξυπηρετούµενο, το
οποίο µπαίνει στην άκρη για τρία χρόνια µε προοπτική διαγραφής στο τέλος της τριετίας.
Αυτή η αναπροσαρµογή προφανώς βελτιώνει τη δόση που
πρέπει να εξυπηρετεί. Είναι ένας θετικός διακανονισµός για τον
δανειολήπτη. Μειώνεται λογικά η δόση. Εγγράφεται, όµως, και
η ζηµιά της τράπεζας από αυτή την αποµείωση του δανείου.
Το δεύτερο θέµα, στοιχείο αφορά την ουσία του νόµου. Ένα
κοµµάτι από αυτά τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από
το 25% καλύπτονται πλήρως. Δηλαδή, γίνεται αυτή η διαδικασία,
αποτυπώνεται το τίµηµα, η µηνιαία δόση που πρέπει να πληρώνει
αυτό το νοικοκυριό, κι αυτό καλείται να πληρώσει µια ελάχιστη
εισφορά - υπολογίζουµε 5% για τα κατά από 8.000, 10% για την
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ενδιάµεση κατηγορία- και το υπόλοιπο έρχεται και το συµπληρώνει το κράτος. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, 100% προστατευµένη µε κρατική αρωγή και στήριξη.
Η τρίτη κατηγορία αφορά την ενδιάµεση κατηγορία των 20.000
έως 36.000 ευρώ. Εδώ, µε βάση τη νέα τιµή και τη νέα αποτίµηση, το νοικοκυριό καλείται να εξυπηρετεί το δάνειό του. Επαναλαµβάνω, µε βάση τα στατιστικά µας στοιχεία σ’ αυτήν την
κατηγορία, το ύψος του δανείου που έχουν πάρει αυτά τα νοικοκυριά σε αυτήν την κατηγορία µεσοσταθµικά, µπορώ να σας πω
ότι είναι περίπου 70.000 η µέση αντικειµενική αξία και περίπου
90.000 το µέσο στεγαστικό δάνειο. Με βάση αυτά τα στατιστικά
δεδοµένα, είναι απίθανο ή πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούµε περιπτώσεις νοικοκυριών που δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν το
δάνειο που προκύπτει από την τρέχουσα εµπορική αξία σ’ αυτήν
την κατηγορία, επαναλαµβάνω µε βάση τα στατιστικά στοιχεία
που έχουµε, τόσο για το µέγεθος του διαµερίσµατος -µιλάµε για
διαµερίσµατα κάτω από 103, 104 τετραγωνικά- όσο και για ένα
µέσο δάνειο αυτής της τάξης και ένα µέσο εισόδηµα, όπως φανταζόµαστε. Άρα, για να χάσει τη δυνατότητα ένα νοικοκυριό να
εξυπηρετεί το δάνειό του και να κινδυνεύσει, πρέπει να έχει υποστεί µείωση εισοδήµατος και να έχει δυσανάλογα ακριβό ακίνητο.
Και σ’ αυτήν, όµως, την περίπτωση -και µπαίνω στο τρίτο και
τελευταίο κοµµάτι- στις οριακές αυτές περιπτώσεις ο δικαστής
θα επαναφέρει το θέµα στην τράπεζα κι η τράπεζα, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη, πρέπει να εξαντλήσει τις δυνατότητες του Κώδικα Δεοντολογίας, προκειµένου να αναδιαρθρωθεί το συγκεκριµένο δάνειο και να µην οδηγηθεί στην ακραία
λύση.
Υπό τις δεδοµένες αυτές συνθήκες θα πρέπει µάλλον να συµφωνήσουµε ότι ο νόµος έχει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα, έχει
συγκεκριµένους περιορισµούς. Προφανώς, στην εφαρµογή του
για τρία χρόνια -θα αναθεωρήσουµε έξι µήνες πριν ολοκληρωθεί- θα πρέπει να δούµε πώς θα δουλέψει στην πράξη. Εµείς
επενδύουµε στην ιδέα ότι ο ίδιος ο νόµος θα ενθαρρύνει τη µεγάλη αποκλιµάκωση των κόκκινων δανείων από µόνος του και
ταυτόχρονα, θα δηµιουργήσει τα εχέγγυα για τη µεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών, όπως ακριβώς σας την ανέφερα. Και
νοµίζουµε –κι επιµένω σ’ αυτό- ότι η ιδέα πως υπήρχε µια οµάδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, µας
πιέζει ο χρόνος. Αν είναι δυνατόν, να συντοµεύσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Τελειώνω, σε ένα λεπτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Η ιδέα ότι υπήρχε µια µεγάλη κοινωνική οµάδα την οποία εξαιρούµε σήµερα, είναι παραπλανητική, διότι επαναλαµβάνω για
πολλοστή φορά ότι οι δύο προηγούµενοι νόµοι είχαν, ο µεν
νόµος Χατζηδάκη τα 36.000 ευρώ, που τα διατηρούµε πλήρως,
ο δε αρχικός νόµος εξοβέλιζε εκ των πραγµάτων εκείνη την κοινωνική οµάδα, το πάνω 20%, που τα ακίνητα και οι αξίες τους
είναι υπερδιπλάσια της αξίας της πρώτης κατοικίας τους. Αυτό
το σηµείο το αναγνωρίζουµε ότι κάνουµε ένα βήµα πίσω, µάλλον
καλώς κάνουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου και 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, έχει γίνει η εξής συµφωνία για να
κλείσει η σηµερινή συνεδρίαση πριν πάµε στην ονοµαστική ψηφοφορία. Θα µιλήσει ο κ. Αθανασίου µε περιορισµένο χρόνο
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πέντε λεπτών, θα ακολουθήσει ο κ. Μαντάς, ο οποίος και ο ίδιος
προσφέρθηκε να µειωθεί ο χρόνος του στα πέντε λεπτά και θα
κλείσει ο κ. Αλεξιάδης που πρέπει να απαντήσει ενδεχοµένως και
σε κάποιες ερωτήσεις, µε µειωµένο επίσης χρόνο και κλείνει η
συνεδρίαση.
Να ξεκινήσουµε µε τον κ. Αθανασίου για να µην χάνουµε χρόνο
και εάν τυχόν προκύψει κάτι, θα το δούµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε αρχικά να
πω ότι αποτελεί κοροϊδία το ότι στο πολυνοµοσχέδιο δεν καταργείται ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Διότι, ενώ περιλαµβάνονται τα
ισοδύναµα στα άρθρα 13 και 14…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δόθηκε η τροπολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τώρα τα βλέπουµε αυτά.
Επιπλέον, αναδεικνύεται η προχειρότητα των προηγουµένων
νοµοθετικών ρυθµίσεων που ήρθαν στη Βουλή µε τις ίδιες διαδικασίες κατά το προηγούµενο διάστηµα, καθώς το µισό και πλέον
νοµοσχέδιο αποτελείται από νοµοτεχνικές βελτιώσεις διατάξεων
των νόµων αυτών και ήδη σήµερα είχαµε ολόκληρες σελίδες µε
νοµοτεχνικές διατάξεις.
Είναι σαφής πλέον ο τρόπος δουλειάς της Κυβέρνησης, η
οποία, ενώ παριστάνει ότι διαπραγµατεύεται µέχρι την τελευταία
στιγµή, µετά συντάσσει νοµοθετικά και νοµοτεχνικά τερατουργήµατα, τα οποία εισάγει στη Βουλή, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος για να περιοριστεί ο έλεγχος και η ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις προβληµατικές διατάξεις. Με την ταχύτητα που
ήρθε το νοµοσχέδιο αυτό και τη δοµή και την πολυπλοκότητα
των διατάξεων, αµφιβάλλω αν πολλοί συνάδελφοι είχαν τον
χρόνο για να κατανοήσουν.
Εν όψει του ότι ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα αναφερθώ
στις βασικές διατάξεις και κατ’ αρχάς στην τροποποίηση του ν.
3869/2010, τον λεγόµενο νόµο Κατσέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του σχεδίου αποτελούν µνηµόνιο πολιτικής υποκρισίας,
γιατί µε αυτές ολοκληρώνεται µια από τις βασικές πτυχές του
σχεδίου εξαπάτησης του ελληνικού λαού, που η Κυβέρνηση συνέλαβε και µε επιτυχία εφήρµοσε ήδη κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούµενης κυβέρνησης.
Είναι σαφές ότι µε τις αλλαγές στο νόµο Κατσέλη αλλάζει
πλέον ολόκληρη η φιλοσοφία ενός νόµου, που είχε µεν ορθές
προθέσεις -και πρέπει να πω ότι αυτός ο νόµος σε περιόδους οικονοµικής κρίσης ήταν σωστός- ήθελε όµως καλύτερο σχεδιασµό. Αν η δική µας Κυβέρνηση έφερνε ρυθµίσεις ευµενέστερες
των ήδη προτεινοµένων, αλλά κινούµενες στην ίδια φιλοσοφία,
ο ΣΥΡΙΖΑ θα απαιτούσε την πτώση της Κυβέρνησης και θα έλεγε
ότι παραδίδονται τα σπίτια του λαού στα χέρια των τραπεζιτών.
Να θυµίσω πάνω σε αυτό, για να βεβαιωθεί αυτό που λέω, ότι
όταν είχαµε τις διαπραγµατεύσεις και µιλούσαµε στο ΚΥΣΔΙΧ,
Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για το ποσοστό που θα έπρεπε να είναι η τιµή πρώτης προσφοράς για
τους πλειστηριασµούς και οι δανειστές µας ζητούσαν να προσδιορίζεται στην αξία του 1/3 και όχι τα 2/3, δώσαµε µεγάλο
αγώνα για να επιτύχουµε και να παραµείνουν τα 2/3 της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Αυτή ήταν η διαφορά των διαπραγµατεύσεων και της αποτελεσµατικότητας της Κυβέρνησής µας
µε τις δικές σας σήµερα «επιτυχίες».
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι πολύ
χειρότερες από όσες θα είχαν νοµοθετηθεί αν δεν είχε προηγηθεί η περίοδος του προηγούµενο δεκαµήνου. Η αβεβαιότητα και
η παύση της οικονοµικής δραστηριότητας οδήγησε στην ουσιαστική κατάρρευση των τραπεζών. Τα κεφάλαιά τους µειώθηκαν
δραµατικά λόγω των εκροών, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια. Τα παραπάνω δηµιούργησαν την ανάγκη οι τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν εκ νέου µε χρήµατα
που δανείζεται ο ελληνικός λαός. Για όλους αυτούς τους λόγους
είναι σαφές ότι η λύση που θα προκρινόταν θα ήταν κακή.
Εµείς συζητούσαµε στο ΚΥΣΔΙΧ -και εγώ και οι Υπουργοί Ανάπτυξης, τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο κ. Δένδιας και αργότερα
ο κ. Σκρέκας- αλλαγές ώστε η φιλοσοφία να παραµείνει παρόµοια και όµοιος κατά βάση να είναι ο βαθµός προστασίας των
δανειοληπτών, αλλά να επιταχυνθεί το σύστηµα και να βρεθούν
µηχανισµοί, ώστε να αποθαρρύνονται οι στρατηγικώς πτωχεύ-
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σαντες, οι λεγόµενοι µπαταχτσήδες και οι έχοντες. Γι’ αυτό και
όλες µας οι προσπάθειες είχαν στραφεί στην επίσπευση των δικασίµων µέσω της αυτοµατοποίησης της εξειδίκευσης και των
δικαστικών λειτουργών, συγκέντρωση των υποθέσεων στις
έδρες των νοµών, αλλά και στην εξυγίανση της διαδικασίας της
παροχής προσωρινής προστασίας που δηµιουργούσε κίνητρα
για κακόβουλες αιτήσεις στον νόµο.
Η Κυβέρνηση, ενώ µε τον ν. 4336/2015 υλοποίησε κάποια θετικά στοιχεία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να το ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό το έχετε,
κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς πρώτοι είχαµε προτείνει κατά τις διαπραγµατεύσεις την
κατηγοριοποίηση των υποθέσεων.
Μόνο έτσι θα µπορέσετε να πετύχετε, κύριε Υπουργέ, κύριε
Σταθάκη, την επιτάχυνση και στην κατηγοριοποίηση των υποθέσεων, αλλά και την επιτάχυνση µε τη συγκέντρωση όλων των
υποθέσεων στις έδρες του νοµού του Πρωτοδικείου που είναι η
έδρα του Πρωτοδικείου του νοµού, αλλιώς δεν πρόκειται να πετύχετε τίποτα. Ήδη προσδιορίζονται οι υποθέσεις το 2030.
Θα πω λίγα λόγια –και τελειώνω- για τη ρύθµιση για την εξεύρεση των οφειλών µε τον δικό σας ν. 4321/2015. Εδώ εξειδικεύεται η απώλεια της ρύθµισης για όσους ενταχθούν σ’ αυτήν και
δεν καταβάλουν οφειλές µε την υπαγωγή σε ρύθµιση. Η προθεσµία απεξαρτάται από τις προθεσµίες του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας και του ΚΕΔ. Η προθεσµία είναι τριάντα µέρες από
1-7-2016 και δεκαπέντε µέρες µέχρι 31-12-2017. Αναρωτιέται κανείς ποια είναι η προθεσµία µετά, εκτός αν προβλέπεται ότι όλοι
θα έχουν εξοφλήσει µέχρι τότε και µαθηµατικά µάλλον είναι αδύνατο να γίνει αυτό, καθώς η προθεσµία δεν προβλέπεται. Η λογική λέει ότι θα χάνεται αυτόµατα, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να το
δείτε.
Επίσης, από 1-1-2017 έως 31-12-2017 –τα λέω, κύριε Πρόεδρε,
είναι πολύ βασικά, ίσως να θέλουν να κάνουν κάποια βελτίωσηπροβλέπεται ότι η ρύθµιση χάνεται, όταν ο οφειλέτης καθυστερεί
καταβολές οφειλών δύο φορές το εξάµηνο. Εποµένως, η ρύθµιση γίνεται αυστηρότερη για τους οφειλέτες.
Τέλος, η νέα ρύθµιση για οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων
δεν χορηγείται, παρά µόνον όταν ο οφειλέτης αποδείξει οικονοµική αδυναµία.
Συµπερασµατικά, για πολλοστή φορά τροποποιούνται προς το
χειρότερο οι διατάξεις για τις ρυθµίσεις για οφειλές προς το δηµόσιο που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και καθίσταται ευκολότερη η
αποβολή των οφειλοµένων απ’ αυτές, ιδίως από την 1-1-2018.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαντά, ένα
λεπτό.
Επειδή ο κ. Αλεξιάδης θέλει να κάνει µία νοµοτεχνική βελτίωση, του δίνω τον λόγο και για τη νοµοτεχνική βελτίωση και δεν
θα του τον ξαναδώσω µετά.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε έξι λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θέλετε να µιλήσετε καθόλου µετά;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα. Κάντε και τη
νοµοτεχνική. Έξι λεπτά, όπως έχουµε συνεννοηθεί στο Προεδρείο, µειωµένος ο χρόνος, όπως όλων. Έχετε τον λόγο τώρα,
κύριε Υπουργέ, για έξι λεπτά για να κάνετε και τη νοµοτεχνική
και να πείτε και ό,τι άλλο θέλετε. Μετά είναι ο κ. Μαντάς και ένα
λεπτό έχει ζητήσει ο κ. Λοβέρδος για µία ερώτηση στον κ. Σταθάκη.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Να προηγηθεί ο κ. Μαντάς, κύριε Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι. Ζητήσατε…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν ζήτησα τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δύο λεπτά. Επειδή λείπατε, κύριε Πρόεδρε, προηγούµαι του κ. Λοβέρδου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Kύριε Πρόεδρε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Περιµένετε να τελειώσουν οι οµιλητές.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μισό λεπτό. Δεν ζήτησα τον λόγο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ενηµερωθήκαµε ότι…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν πειράζει. Τη νοµοτεχνική δεν την έχετε έτοιµη;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα τη φέρω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, για να ξέρουµε
πριν…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα δεν την έχετε
έτοιµη.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Απ’ ό,τι ενηµερώνοµαι, κύριε Πρόεδρε,
δεν υπάρχει η πίεση που είχαµε µε τον κ. Κουτσούµπα, οπότε
δώστε µου επτά λεπτά. Θα είµαι όσο γίνεται πιο σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ξεκινήστε. Όπως έδειξα ανοχή στον κ. Αθανασίου, θα δείξω και σ’ εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι ζούµε σε µια δύσκολη συγκυρία. Ζούµε σε µια συγκυρία που φορτίζεται από τα σύνθετα προβλήµατα των πολέµων
και της τροµοκρατίας, που πολλές φορές αλληλοτροφοδοτούνται από τα ίδια κέντρα, των προσφυγικών ροών, των τεράστιων
ανισοτήτων, των ακραίων εξελίξεων στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής κλπ.
Ωστόσο, αυτή η συνεδρίαση θα έλεγα, αν µου επιτρέπετε, ότι
παρουσιάζει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Φτάνουµε στο τέλος.
Συνεχίστε, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αν µου επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η συνεδρίαση παρουσιάζει, θα έλεγα, ένα ιδιαίτερο
πολιτικό ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. Είναι πολύ σηµαντικό
για εµάς, για τις δυνάµεις της σύγχρονης ριζοσπαστικής Αριστεράς -και γι’ αυτό ανέφερα, αν θέλετε, αυτά τα προβλήµατα- να
έχουµε υπ’ όψιν µας τη µεγάλη εικόνα.
Και η µεγάλη εικόνα είναι ότι οφείλουµε να κατανοήσουµε πως
έχουµε δυσκολίες και επώδυνα µονοπάτια, ότι κάνουµε συµβιβασµούς που σίγουρα έχουν πλευρές που δεν εκπροσωπούν τη
στρατηγική µας και τις επιδιώξεις µας.
Πάντως, πρέπει να πούµε µε σαφήνεια από αυτό εδώ το Βήµα
ότι όσοι ονειρεύονται ότι µπορούν µέσα από τη δύναµη που διαθέτουν, κυρίως τη δύναµη του συστήµατος –εγχώριου και διεθνούς- είτε ενοχοποιώντας είτε στοχοποιώντας είτε διαβάλλοντας, να ξηλώσουν αυτό το εγχείρηµα, πλανώνται πλάνην οικτρά.
Και το λέω αυτό γιατί όλοι όσοι ανήκουµε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχουµε πλήρη συνείδηση από την πρώτη
στιγµή, από τη στιγµή που αποφασίσαµε να µην τα παρατήσουµε, να µην πούµε «απελθέτω απ’ εµού το ποτήριον τούτο»,
αλλά να αναλάβουµε την ευθύνη µας. Έχουµε πλήρη συνείδηση
ότι είχαµε, έχουµε και θα έχουµε δυσκολίες, που αγγίζουν και –
αν θέλετε- την εσωτερική µας διαδικασία. Αλλά, πρόβληµα συνείδησης µε αυτόν τον υποκριτικό τρόπο που άκουσα να τίθεται
και µε αφορµή στάσεις, απόψεις, πράξεις οι οποίες εξελίσσονται
τη σηµερινή µέρα, νοµίζω ότι δεν έχουµε.
Και θέλω να το πω αυτό µε αποφασιστικό τρόπο, διότι όσοι
επενδύουν υποκριτικά σε αυτό δεν πρόκειται πραγµατικά να βοηθήσουν –όσο και αν νοµίζουν- ούτε καν τα πολιτικά τους σχέδια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και αυτό είναι το πολιτικό ενδιαφέρον της σηµερινής συζήτησης.
Το πολιτικό ενδιαφέρον της σηµερινής συζήτησης είναι ότι
από πολλές πλευρές του Κοινοβουλίου είτε µε έναν µεταµοντέρνο τρόπο είτε µε έναν πιο παραδοσιακό είτε και µε έναν λίγο
«αλλού γι’ αλλού», ακούστηκε ένα κοινό αίτηµα. Και το αίτηµα
ήταν ουσιαστικά «µαζέψτε τα και φύγετε, για να έρθουµε εµείς
ξανά σε αυτήν την ευθύνη, που έχουµε και επάρκεια, που έχουµε
και γνώσεις, που ξέρουµε και πώς να τα διαπραγµατευόµαστε
και εν πάση περιπτώσει µια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, εθνικής
ενότητας, τεχνοκρατών» κ.λπ..
Και µιλάω γι’ αυτά τα ζητήµατα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
διότι θεωρώ επαρκέστατη την επιχειρηµατολογία που ιδιαίτερα
ανέπτυξε ο Γιώργος Σταθάκης και θα συµπληρώσει και συνέχεια
ο Τρύφων Αλεξιάδης, αναφορικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα που
συζητάµε και το οποίο επικεντρώνεται στο θέµα κυρίως των κόκκινων στεγαστικών δανείων.
Και θέλω να τονίσω για µια ακόµη φορά ορισµένα σηµεία και
να κλείσω µε αυτό. Πρώτον, ο νόµος Κατσέλη δεν καταργείται.
Συνεχίζει να ισχύει γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόµο
και γι’ αυτούς οι οποίοι θα κάνουν αίτηση µέχρι του τέλους της
χρονιάς αυτής, όσον αφορά το κοµµάτι των στεγαστικών δανείων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και για τα υπόλοιπα, βεβαίως ισχύει. Δεν καταργείται.
Δεύτερον, στο συγκεκριµένο σηµείο που αφορά τα στεγαστικά
δάνεια γίνεται πράγµατι µια τροποποίηση. Εγώ υποστηρίζω –το
έχουν υποστηρίξει και άλλοι συνάδελφοι µου- κάτι που έχει ταξικό σαφές πρόσηµο. Όχι ισοπέδωση, όχι σαν αυτό που ακούσαµε ότι «είστε και κουµµουνιστές και θα µας πάρετε και τα
σπίτια». Γιατί κάποιοι από εµάς είµαστε και κοµµουνιστές, αλλά
τα σπίτια δεν πρόκειται να τα πάρουµε. Τι να κάνουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Εδώ γελάνε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εδώ γελάνε! Εντάξει, εντάξει.
Εγώ είπα «κάποιοι από εµάς είµαστε και κοµµουνιστές». Εσείς
το κρίνετε. Εσείς νοµίζετε ότι µόνο…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν είµαστε µόνο εµείς, είναι και
αυτοί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Το θέλουν µονοπώλιο και αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράτε. Τι το θέλατε αυτό τώρα! Προχωράτε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το ένα σηµείο είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας αφήνω. Είπα
«προχωράτε» δεν είπα τελειώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το ένα σηµείο είναι αυτό. Το δεύτερο σηµείο είναι ότι πράγµατι γίνεται αυτή η συγκεκριµένη αλλαγή,
όπως είπα, στο κοµµάτι των στεγαστικών, η οποία έχει πρόσηµο
και η οποία λέει πρακτικά ότι όσοι έχουν εισόδηµα πάνω από
3.000 ευρώ προ φόρων, τότε σ’ αυτήν την κατηγορία δεν µπορούν πράγµατι να µπουν σε µια διαδικασία προστασίας είτε µε
την απόλυτη προστασία…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σεβαστείτε λίγο τον
κ. Μαντά. Τελειώνει ο άνθρωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτή η κατηγορία δεν µπορεί να µπει
στην απόλυτη προστασία που αφορά ένα συγκεκριµένο κοµµάτι
το οποίο προστατεύεται 100%. Επιπλέον, δεν µπορεί να µπει και
στην προστασία, στο όριο των 36.000 ευρώ.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω επίσης ότι το κριτήριο του ορίου οφειλών ανά δανειολήπτη που ήταν 200.000 ευρώ και απέκλειε ουσιαστικά τρεις
στους τέσσερις δανειολήπτες δεν ισχύει πλέον. Και αυτό επίσης
είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα. Δεν ισχυρίζοµαι και ούτε πρόκειται
να ισχυριστώ ποτέ ότι όλα τα κάνουµε τέλεια ή σε όλα έχουµε
απαντήσεις.
Επιτρέψτε µου να κλείσω µε το …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή πέντε φορές
έχετε πει «κλείνω», κλείστε την πέµπτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Νοµίζω ότι το σηµείο κλειδί το οποίο εγώ
κράτησα και µε προβληµατίζει είναι αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος
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στην οµιλία του. Πάντα τον παρακολουθώ µε προσοχή. Είπε ότι
η τράπεζα θα προσέφερε περισσότερο στην προστασία των δανειοληπτών απ’ ό,τι ο νόµος. Ας το κρατήσουµε λιγάκι αυτό και
ας προβληµατιστούµε.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι κάνουµε ένα
συγκεκριµένο και σηµαντικό βήµα µέσα στον οδικό χάρτη, που
έχουµε χαράξει και που αφορά στο κρίσιµο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης. Φαντάζοµαι ότι καµµία πλευρά της Βουλής δεν
θέλει να µπει και να µπούµε σε περιπέτειες. Κάνουµε ένα πολύ
συγκεκριµένο βήµα επιτέλους για την οριστική ρύθµιση των κόκκινων δανείων. Νοµίζω ότι τα υπόλοιπα ζητήµατα που αφορούν
επιχειρηµατικά δάνεια και άλλα θα έχουµε το χρόνο να τα κουβεντιάσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω το λόγο
στον κ. Αλεξιάδη, θα δώσω το λόγο, µε την κοινοβουλευτική
σειρά, για δυο λεπτά στον κάθε ένα που θέλει να υποβάλει ερώτηση στον κ. Σταθάκη, ενδεχοµένως και στον κ. Αλεξιάδη. Ο κ.
Βρούτσης για δύο λεπτά, ο κ. Λοβέρδος για δυο λεπτά και ο κ.
Καρράς για δύο λεπτά.
Ξεκινάµε µε τον κ. Βρούτση. Έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης -και απευθύνοµαι στον αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών κ. Αλεξιάδη- η τροπολογία την οποία κατέθεσε πριν από λίγο για το ζήτηµα του κρασιού, της µείωσης
του φόρου στο 50% ουσιαστικά επιβεβαιώνει ένα πράγµα, ότι η
Κυβέρνηση συµπεριφέρεται µε έναν φτηνό συνδικαλιστικό τακτικισµό. Το λέω αυτό και εξηγούµαι γιατί.
Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, µε την ευκολία
µε την οποία αποσύρατε το 50% του φόρου, τα 53 εκατοµµύρια,
γιατί δεν αποσύρετε και το υπόλοιπο; Με την ίδια ευκολία.
Δεύτερον. Σε τι αποσκοπεί τελικά αυτός ο φόρος; Γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνετε ότι δεν είναι φόρος που τον επέβαλε η
τρόικα. Αφορά ένα φόρο τον οποίον ενσωµατώνετε στην ιδεοληψία και τη φορολογική αντίληψη της Κυβέρνησης. Θυµίζει και παραπέµπει σε λογική Χότζα. Συγγνώµη, κύριε Αλεξιάδη. Σε λογική
Χότζα. Ξεκινήσατε µε «φόρο, φόρο, φόρο». Στο τέλος της διαδικασίας αποσύρετε το µισό, έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστηµένοι.
Δεν είµαστε ευχαριστηµένοι, Πρόεδρε. Ζητούµε ως Νέα Δηµοκρατία την απόσυρση του φόρου, γιατί κι αυτός ο φόρος
ακόµα είναι βλαπτικός και θα καταστρέψει την ελληνική οινοπαραγωγή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να πάρω την τελευταία φράση του κ.
Βρούτση ως δική µου αρχή.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Εµπορίου και Βιοµηχανίας Οίνου µια ανακοίνωση που αφορά το δικό µας νοµοθετικό έργο προς γνώση
και προς συµµόρφωση.
Και επί τη ευκαιρία, µιας και ο κ. Αλεξιάδης θα πάρει τον λόγο
-είχα σκοπό να απευθυνθώ µόνο στον κ. Σταθάκη- και θα κλείσει
τη συζήτηση, να πω το εξής: Μέσα στα πρακτικά θέµατα, κύριε
Αλεξιάδη, που αναφέρατε γι’ αυτήν την απαράδεκτη φορολογία,
το ειδικό τέλος, µας τίθενται διάφορα ζητήµατα τεχνικής, ουσιαστικής και πολύ σοβαρής φύσης. Ένα τελευταίο, που θέλω παρακαλώ πολύ στην οµιλία σας να το χειριστείτε, είναι ότι -όπως
ενηµερωνόµαστε και όπως άλλοι γνωρίζουν- σε ό,τι αφορά τις
βιοµηχανίες οίνου -τις βιοτεχνίες, τους παραγωγούς- υπάρχουν
και περιπτώσεις υποβαθµισµένης ποιότητας οίνου, που πωλείται
στη βιοµηχανία οξοποιίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνετε;
Επιβάλλετε το ειδικό τέλος κατανάλωσης; Πρέπει να το δείτε.
Και όπως κάνατε αναφορές για άλλα θέµατα, να κάνετε και γι’
αυτήν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
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Κύριε Σταθάκη, ήθελα από νωρίς, µόλις είδα τις τεχνικές βελτιώσεις που καταθέσατε, να σας κάνω µια σειρά ερωτήσεων. Δυστυχώς, η ώρα πέρασε. Δεν προλαβαίνω. Σας παρακαλώ, όµως,
να δείτε τώρα, γιατί το προλαβαίνετε:
Στην παρέµβαση 5 που κάνετε, στην πρώτη σελίδα, η διατύπωση, όπως διαµορφώνεται τώρα στον νόµο, δεν βγάζει άκρη,
δεν βγάζει νόηµα. Ο εφαρµοστής δηλαδή έχει τεράστια προβλήµατα. Λέτε: «Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει» –
µέλλων χρόνος- «ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει» –µέλλων χρόνος«το µέγιστο της δυνατότητας αποπληρωµής του και ότι καταβάλλει» –ενεστώς- «ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν κ.λπ.».
Άρα, ενώ µιλάµε για σχέδιο διευθέτησης, για κάτι µελλοντικό,
βάζετε µια προϋπόθεση που υπάρχει σε ενεστώτα χρόνο. Ή είναι
µέλλων και εδώ και όλο αυτό αφορά τη ρύθµιση που είναι να γίνει
ή τα έχετε µπλέξει. Ή θα βάλετε το «θα» µπροστά ή έχει πρόβληµα. Αυτός που θα κληθεί να εφαρµόσει τη διάταξη θα έχει
πρόβληµα.
Αν µπορείτε, επίσης –η προτελευταία µου- στην παρέµβαση 8,
που είναι και µεγάλη και αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια, το µεγάλο
κοµµάτι του προβλήµατος, έρχεται µια νέα διατύπωση από την
οποία δεν προκύπτει η ουσιώδης µεταβολή. Θέλουµε ένα σχόλιο
πάνω σε αυτήν την ουσιώδη µεταβολή. Ποιο είναι το σηµείο που
η παρέµβασή σας 8 αλλάζει την προϊσχύσασα διάταξη;
Και τέλος -και κλείνω µε αυτό- µιας και είστε κοµµουνιστές, η
παρέµβαση 3 λέει: «Διαµορφώνεται η διάταξη ως εξής: Ο οφειλέτης είναι συνεργάσιµος δανειολήπτης, βάσει του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών» –προσέξτε- «όπου αυτός εφαρµόζεται».
Μέχρι τώρα, µέχρι να φέρετε τη ρύθµιση, εννοούσαµε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Τελεία µπαίνει εκεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Φεύγει; Δεν έχει φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ τελειώστε. Όχι δεύτερη αγόρευση. Κάντε το ερώτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λοιπόν, εάν δεν φύγει αυτό, δεν εξετάζεται η συνεργασιµότητα µόνο ως προς το στεγαστικό, αλλά
ως προς το σύνολο των δανείων. Αν είναι να φύγει, να φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Καρράς έχει τον
λόγο, για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα ήθελα να τοποθετηθώ
στο εξής και να υποβάλω το ερώτηµα µου.
Στις νοµοθετικές βελτιώσεις που έφεραν οι Υπουργοί νωρίτερα, στην περίπτωση 8 που τροποποιεί την παράγραφο 1 του
άρθρου 14 του σχεδίου νόµου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση στο ελληνικό δηµόσιο
για µερική κάλυψη του ποσού της µηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση.
Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το µέγιστο της δυνατότητας αποπληρωµής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται
στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς. Η συνεισφορά του ελληνικού δηµοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών
δεν µπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραµένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς».
Ποιο είναι το ερώτηµά µου; Είναι χαριστική η αιτία ή θα έρθει
µετά η φορολογούσα αρχή µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων
Εσόδων και θα πει ότι έχει χορηγηθεί βοήθηµα -διότι είναι βοήθηµα, κύριοι Υπουργοί, υπό την έννοια αυτή- και θα το καταλογίσει στον δανειολήπτη, οπότε θα έχει τις συνέπειες του Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων µε τέλη ληξιπρόθεσµου, µε έξοδα εκτέλεσης;
Χρειάζεται, είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν έχει δικαίωµα ο
νοµοθέτης να χαρίζει, αν δεν λαµβάνει ειδική πρόνοια ελευθέρωσης. Πρέπει, λοιπόν, να συµπληρωθεί η διάταξη αυτή στο σηµείο αυτό, γιατί ανοίγει έναν ασκό του Αιόλου στο µέλλον, έστω
και εάν έχουν εξοφληθεί οι τράπεζες, οι οφειλέτες προς τις τράπεζες να καθίστανται οφειλέτες του δηµοσίου και να έχουµε χειρότερες συνέπειες. Σταθείτε σε αυτό το σηµείο, σας παρακαλώ,
και λύστε το!

2358

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Αλεξιάδη, κύριε Σταθάκη, µήπως θέλετε να απαντήσετε
στις δύο - τρεις παρατηρήσεις;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
και εγώ τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε, όµως, κύριε
Θεοχάρη. Άνοιξα κατάλογο και έκλεισε ο κατάλογος. Δεν µπορεί
κάθε φορά να κάνω αυτήν τη δουλειά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση για τον κ. Αλεξιάδη είναι τεχνικής φύσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, για να µην
σας αδικήσω έχετε και εσείς τον λόγο για δύο λεπτά και τελειώνουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ούτε ένα λεπτό δεν θα
χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το έχω µεταφέρει κατ’
ιδίαν στον Αναπληρωτή Υπουργό. Ήθελα να τον ρωτήσω και από
το Βήµα.
Πληροφορούµαι ότι για τα τέλη κυκλοφορίας είχε θεραπευτεί
µια διαδικασία, κατά την οποία αυτοκίνητα που είχαν ταξινοµηθεί
σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερχόντουσαν στην Ελλάδα
και άλλαζαν πινακίδες -µπορεί να είναι και αυτοκίνητα δεκαετίαςεπαναταξινοµούντο στην Ελλάδα και θεωρούντο νέα αυτοκίνητα
και άρα, πλήρωναν για πολλά χρόνια τέλη σαν να ήταν καινούργια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε λυθεί.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είχε λυθεί. Πληροφορούµαι ότι µε την τροπολογία για τα τέλη πάλι δηµιουργείται το ίδιο
πρόβληµα. Αν µπορεί ο κύριος Υπουργός, να το θεραπεύσει,
όπως είχε ήδη θεραπευτεί για αυτήν την κατηγορία των οχηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απολύτως σαφής.
Ευχαριστώ.
Κύριε Σταθάκη, θέλετε να απαντήσετε; Πόσο χρόνο θέλετε;
Σας φτάνουν τρία λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ένα λεπτό είναι αρκετό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή µε ένα λεπτό
δεν θα τελειώσετε -τα λέτε οι Χανιώτες αυτά- σας δίνω τον λόγο
για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ξεκινάω από τον Κώδικα όπου εφαρµόζεται.
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Απαντάω και στον κ. Δένδια. Αντικαθίσταται αυτό που υπήρχε
πριν εκεί και µένει η φράση, όπως είναι διατυπωµένη εδώ: «Ο
οφειλέτης είναι συνεργάσιµος δανειολήπτης βάσει του Κώδικα
Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρµόζεται.» Τελεία. Δεν
έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και τίποτα άλλο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Τίποτα άλλο.
Δεν υπάρχει πρόβληµα σε αυτό, διότι ο Κώδικας εφαρµόζεται.
Ο κ. Δένδιας το γνωρίζει.
Δεύτερο θέµα. Η παρατήρηση του κ. Δένδια είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος βγάζει κατευθύνσεις και ότι αν χρειάζεται κάτι
δεσµευτικό, πρέπει να υπάρχει υπουργική απόφαση. Το παίρνω
σοβαρά υπ’ όψιν. Δεν µπορούµε να το κάνουµε εδώ.
Τι καινούργιο φέρνει το άρθρο 8; Το σηµείο α’ αναφέρει ότι το
συγκεκριµένο ακίνητο χρησιµεύει ως κύρια κατοικία, απαντά
στον κ. Λοβέρδο. Το σηµείο δ’, το σηµείο ε’ και το ότι η συνεισφορά του δηµοσίου καταβάλλεται µόνο υπό την προϋπόθεση
ότι ο οφειλέτης παραµένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Αυτά είναι τα τρία σηµεία.
Υπάρχει µια ερώτηση, την οποία πρέπει να την δω. Δεν µπορώ
να σας απαντήσω τώρα, είναι πάρα πολύ νοµική. Αν χρειάζεται
κάποια δευτερεύουσα διευκρίνιση, ευχαρίστως να σας την
δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα δώσω τώρα τον
λόγο στον κ. Αλεξιάδη.
Μέχρι να τελειώσει ο κ. Αλεξιάδης, εάν, κύριε Σταθάκη, αυτά
τα δύο που είπατε τώρα πρέπει να γραφτούν και να διανεµηθούν,
πρέπει να το κάνετε τώρα, για να προλάβουµε πριν µπούµε στην
ψηφοφορία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, ωραία.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά µάξιµουµ. Δεν
σας ρωτώ. Δέκα λεπτά και ολοκληρώσαµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως. Πιθανόν να είµαι και πιο σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να δώσω τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις για κάποιες φράσεις που είχαν κάποια προβλήµατα. Παρακαλώ, να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ.
Τρύφων Αλεξιάδης, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Παρακολούθησα µε µεγάλη προσοχή δύο µέρες τις διαδικασίες της Βουλής, άκουσα όλες τις τοποθετήσεις και πραγµατικά προβληµατίστηκα σε πάρα πολλές από αυτές τις τοποθετήσεις, για το αν οι συγκεκριµένες διατάξεις ήταν στη σωστή κατεύθυνση ή αν έπρεπε να γίνουν αλλαγές.
Δεν είµαι δογµατικός. Πιο πολύ είµαι οπαδός της αναθεώρησης, παρά του δογµατισµού σε αυτά τα ζητήµατα. Όταν, όµως,
ακούω αυτούς oι οποίοι οδήγησαν τη χώρα σαράντα χρόνια σε
αυτό το σηµείο να βγάζουν εδώ κραυγές και να χύνουν κροκοδείλια δάκρια για τα σπίτια του λαού, για τα εισοδήµατα, για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για τη φοροδιαφυγή, για το λαθρεµπόριο, ξέχασαν ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά τα ζητήµατα και
ποιοι µας οδήγησαν σε αυτό το σηµείο;
Έρχονται µε θράσος να κάνουν κριτική για µια Κυβέρνηση,
που δεν έχει κλείσει ένα χρόνο, για µια πολιτική που είµαστε
αναγκασµένοι και έχουµε εξηγήσει γιατί την κάνουµε και προσπαθούν να τεκµηριώσουν πάνω σε µας όλη αυτήν την κριτική;
Επιτέλους, κύριοι! Συγκεκριµένα είναι τα προβλήµατα και πρέπει να δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις. Και αφήστε τον λαϊκισµό της υιοθέτησης κάθε αντικυβερνητικής…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι είναι αυτά; Έτσι θα κάνεις…
(δεν ακούστηκε)
(Έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας παρακαλώ!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι µία παλιά ιστορία µε τον κ. Κεγκέρογλου. Δεν µπορώ
να τον ανταγωνιστώ σε αυτό, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε. Ελεύθερος είστε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά υποτίθεται ότι απαντάτε σε
ερωτήµατα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Συγκεκριµένα πράγµατα θα πω:
Πρώτα απ’ όλα, για το θέµα της νοµοθετικής βελτίωσης που
καταθέσαµε για τον φόρο στην κάθε φιάλη κρασιού. Το ξεκαθαρίζω, για να µην υπάρχει κάποιος και συνεχίζει την παρανόηση.
Η αρχική λογική ήταν 0,30 λεπτά του ευρώ σε κάθε φιάλη κρασιού. Τώρα έγινε 0,15 λεπτά του ευρώ σε κάθε 750ml κρασιού.
Αν πουλιέται σε άλλη συσκευασία από τα 750ml, κάνουµε πολλαπλασιασµό, διαίρεση και βρίσκουµε τι είναι αν επιβαρυνθεί.
Δεύτερον, δεν αφορά τα κρασιά που πάνε για το εξωτερικό.
Δεν αφορά τις εξαγωγές. Και να σταµατήσουν τα κροκοδείλια
δάκρυα γι’ αυτό! Με απόφαση του Υπουργού που θα βγει -και το
λέει µέσα η παράγραφος 2- θα ξεκαθαρίσει και το θέµα αυτό:
Είναι 0,15 ανά φιάλη που καταναλώνεται στην Ελλάδα και αφορά
τα ελληνικά και τα εισαγόµενα κρασιά.
Τέλη κυκλοφορίας. Η τροπολογία που κατατέθηκε απαντάει,
επιτέλους, και σε αυτούς που όλο αυτό το διάστηµα προσπαθούσαν να εµφανίσουν όλη αυτήν την καταιγίδα, ότι τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι ο «ΕΝΦΙΑ» του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, κύριοι! Σας διαψεύσαµε. Εάν διαβάσετε ακριβώς τη διάταξη, θα δείτε ότι το πλήθος των οχηµάτων που έχουν µειωµένα
τέλη κυκλοφορίας είναι µεγαλύτερο απ’ αυτά που έχουν µια
µικρή αύξηση. Αν δείτε, πραγµατικά, πού µειώνουµε και πού αυξάνουµε, είναι αυτό που πραγµατικά σας ενοχλεί. Είναι το ταξικό
πρόσηµο στην πολιτική µας, διότι εσείς, βεβαίως, θέλατε να µειώσουµε τα τέλη κυκλοφορίας στα ακριβά αυτοκίνητα. Δεν θα το
κάνουµε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκχώρηση ενοικίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν πάτε στα ενοίκια, µήπως θέλετε να απαντήσετε και στο ερώτηµα του κ. Θεοχάρη για τα αυτοκίνητα που ταξινοµούνται έξω;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Να µην ανησυχεί ο κ. Θεοχάρης. Αν υπάρχει τέτοιο πράγµα, θα το αποκαταστήσουµε. Δεν υπάρχει µέσα στην τροπολογία, αλλά αν υπάρχει κάτι, το έχω σηµειώσει και θα το αποκατα-
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στήσουµε.
Σε ό,τι αφορά την εκχώρηση ενοικίων, θα χάναµε χρόνο -και
δεν θέλω να το κάνω- αν σας διάβαζα από τα Πρακτικά της Βουλής το τι ακούστηκε εδώ, όταν αποσύραµε τη διάταξη µε την
οποία καταργούσαµε την εκχώρηση των ενοικίων στο δηµόσιο
και τι καταλογίζατε τότε στην Κυβέρνηση.
Τώρα δεν έχουν κάποιοι τη γενναιότητα να βγουν και να πουν
«δεν ψηφίζουµε τη διάταξη». Δεν συµφωνούν, αλλά να πουν ότι
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν λένε τίποτα. Σιωπή απ’ αυτό,
γιατί ο λαϊκισµός τους και η αντικυβερνητική λογική τους, τούς
οδηγεί στο να καταψηφίσουν ακόµα και αυτό το πολύ σωστό
µέτρο, µε το οποίο ανακουφίζουµε τους πολίτες.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ούτε µια λέξη δεν είπαν! Κιχ!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δύο είναι τα βασικά σηµεία αυτού του µέτρου:
Το ένα είναι ότι αποδεικνύουµε τι σηµαίνει διαπραγµάτευση.
Δεν µπορούσαµε να φέρουµε τη διάταξη τότε που φέραµε την
απαγόρευση εκχώρησης των ενοικίων, διότι υπήρχε η διαπραγµάτευση. Τώρα µπορούµε να τη φέρουµε, µε τη σύµφωνη γνώµη
των θεσµών και είναι κάτι που ανακουφίζει τους πολίτες, διότι
δεν φορολογούµε πλασµατικά εισοδήµατα.
Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Τεράστια υποκρισία. Γιατί; Τι κάνουµε; Παίρνουµε µία διάταξη που ίσχυε από το 2013, την εµπλουτίζουµε και την κάνουµε πιο σηµαντική.
Και δεχόµαστε κριτική, γιατί δίνουµε στην ΓΓΔΕ τη δυνατότητα
να διαλέξει τις υποθέσεις µε κριτήρια –και έτσι πρέπει να γίνεται- και όχι στον όποιο Αλεξιάδη. Δεν κατάλαβα. Αυτό θέλετε
εσείς; Να αποφασίζει ο Υπουργός Οικονοµικών ποιες υποθέσεις
θα ελέγχονται; Τα κάνατε αυτά στο Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν
θα γίνονται, όµως, πλέον.
Και σε ό,τι αφορά το κοµµάτι αυτό –το εξήγησα και χθες και
δεν το έχετε καταλάβει- το συγκεκριµένο πράγµα κρύβει πίσω
του τη λογική λειτουργίας του δηµοσίου. Θέλουµε δηµόσιο, ανεξάρτητο και δηµόσιο που θα λειτουργεί αποτελεσµατικά ή δηµόσιο που θα τακτοποιεί τους πολιτικούς µας φίλους, τους συµβούλους, τους χρηµατοδότες τους και όλους αυτούς που είχαµε
µέχρι τώρα;
Τέλος, θα απαντήσω και στην αγωνία που έχετε πολύ συχνά
για τα στοιχεία που δεν δίνει ο Αλεξιάδης. Εδώ έχω όλα τα στοιχεία και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά. Εγώ, όµως, θα επαναλάβω ένα ερώτηµα στους συγκεκριµένους Βουλευτές, οι οποίοι
το λένε και το ξαναλένε, αλλά δεν απαντούν σε µία δική µας απλή
ερώτηση. Θα απαντήσετε κάποτε πού ήταν το 2010, το 2011, το
2012 η λίστα Λαγκάρντ; Διότι καλά κάνετε και ζητάτε το άλλο.
Για πείτε µας και αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα µας πείτε κάποια στιγµή γιατί µεθοδεύατε την παραγραφή
της λίστας Λαγκάρντ, που ξέρατε ότι παραγράφεται στις 31-122015 και εάν δεν ανοίγαµε εµείς το θέµα σαν Κυβέρνηση, θα πηγαίναµε για παραγραφή και κάποιοι φίλοι δικοί µου θα είχαν
προβλήµατα να πληρώσουν φόρους που θα καταλογιστούν και
θα πληρώσουν; Θα απαντήσετε σε αυτά τα ζητήµατα;
Εµείς, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα λέµε ότι εάν υπάρχει πρόταση
από Βουλευτές για να καταργηθεί το φορολογικό απόρρητο –
διότι αυτό ζητάτε µε την πρότασή σας- να φέρετε την πρόταση
και να την κουβεντιάσουµε. Να φέρετε την πρόταση για κατάργηση του φορολογικού απορρήτου, για να µπορούµε να δίνουµε
και εµείς στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τα στοιχεία που ζητάτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για να ακούσουµε και
τα στοιχεία.
(Θόρυβος–διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ζητούσατε τα στοιχεία και τώρα που τα λέω δεν µε ακούτε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, για να ακούσουµε και τα στοιχεία. Μετά τη µη άρση του
φορολογικού απορρήτου, ας ακούσουµε τα στοιχεία τώρα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµι-
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κών): Για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων, λοιπόν, θα δώσω το
πρώτο στοιχείο. Τα χρέη έως ένα εκατοµµύριο είναι το 99,97%.
Τα χρέη άνω του ενός εκατοµµυρίου είναι το 0,03%.
Ποια ποσά έχουν υπαχθεί; Στα ποσά που εισπράξαµε, το 80%
είναι για κάτω από ένα εκατοµµύριο και το 20% είναι πάνω από
ένα εκατοµµύριο. Θα καταθέσω τα στοιχεία στα Πρακτικά. Το
φορολογικό απόρρητο δεν µου επιτρέπει να δώσω τα ονόµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κατατεθούν στα
Πρακτικά. Πάρτε τα µελετήστε τα και εδώ θα είµαστε την ερχόµενη εβδοµάδα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών):
Δεύτερο στοιχείο για να κλείσω και να απαντήσω στην καταστροφολογία για το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Οικονοµικών, πώς πάνε τα φορολογικά έσοδα, τι γίνεται µε όλα αυτά τα
ζητήµατα;
Θα µελετήσετε τρεις συγκεκριµένους πίνακες: Στον πρώτο πίνακα, όπου είναι τα φορολογικά έσοδα του Οκτωβρίου από εφορίες και τελωνεία, όχι απλώς δεν έχουµε κατάρρευση, αλλά είναι
κατά 714 εκατοµµύρια πάνω από τον Οκτώβριο του 2014, ίδιο
φορολογικό µήνα ως προς τις υποχρεώσεις σε σχέση µε το 2015.
Δεύτερο στοιχείο: Ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο. Συγκρίνουµε δεκάµηνα και συγκεκριµένα τα δεκάµηνα του 2013, του
2014 και 2015. Το πρώτο δεκάµηνο του 2013 µε 2014 τα ληξιπρόθεσµα αυξήθηκαν κατά 2,6 δισεκατοµµύρια. Το δεκάµηνο
του 2014 µε 2015 ξέρετε πόσο αυξήθηκαν; Μείον 536 εκατοµµύρια! Και ενώ λόγω των capital controls δεν µπορούσαµε να πάρουµε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης, παρ’ όλα αυτά έχουµε
µείωση των ληξιπρόθεσµων. Και εδώ πρέπει να απαντήσετε εσείς
γιατί είχατε αύξηση.
Το τελευταίο στοιχείο -και σας το δίνω- αφορά τον ΦΠΑ στα
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νησιά. Λόγω των ελέγχων που κάναµε στα νησιά το καλοκαίρι
έχουµε αύξηση στα νησιά στον τοµέα εστίασης διαµονής κατά
28% του ΦΠΑ που εισπράξαµε, και όχι που θα εισπράξουµε.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά µε το δίκιο του ο Πρόεδρος µου είπε να είµαι -και πρέπει να είµαι- στον χρόνο µου.
Ακούµε µια µεγάλη κριτική σχετικά µε το λαθρεµπόριο καυσίµων, το λαθρεµπόριο καπνικών, τη φοροδιαφυγή, τον παράνοµο
τζόγο, την ιντερνετική αγορά κ.λπ. Ένα σας λέω: Δεν κάνουµε
αυτό που κάνατε εσείς. Κάνουµε σχέδιο και γρήγορα όλα αυτά
θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στο ταµείο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει στα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, ευρισκόµενοι εις πλήρη οικονοµική ευωχία απ’ ό,τι κατάλαβα- προχωράµε για να κλείσουµε τη σηµερινή
συνεδρίαση.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σχεδόν όλα τα κόµµατα έχουν κάνει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου
έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
από τη Νέα Δηµοκρατία, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση 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. Δένδιας Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Πλακιωτάκης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Αναστασιάδης Σάββας. Παρών.
Ο κ. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κυριαζίδης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Σταµάτης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Κασαπίδης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Κουκοδήµος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης). Παρών.
Ο κ. Αυγενάκης Ελευθέριος. Παρών.
Ο κ. Σκρέκας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Αθανασίου Χαράλαµπος. Παρών.
Ο κ. Γιακουµάτος Γεράσιµος. Παρών.
Ο κ. Κεφαλογιάννης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Καστανιώτης Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος. Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Κέλλας Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Καλαφάτης Σταύρος. Παρών.
Ο κ. Φορτσάκης Θεόδωρος. Παρών.
Η κ. Μπακογιάννη Θεοδώρα. Παρούσα.
Ο κ. Μπουκώρος Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Τασούλας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Δαβάκης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Γιώγιακας Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Μαρτίνου Γεωργία. Παρούσα.
Η κ. Παπακώστα-Σιδηροπούλου Αικατερίνη. Παρούσα.
Ο κ. Ανδριανός Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Βαγιωνάς Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Σοφία Βούλτεψη. Παρούσα.
Ο κ. Κόνσολας Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Κεραµέως Νίκη. Παρούσα.
Ο κ. Καράογλου Θεόδωρος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας.
Επί της αρχής και επί των άρθρων 4, 13, 14 και 17 του σχεδίου
νόµου αντιστοίχως έχει κατατεθεί αίτηµα διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω τα
ονόµατα από τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση 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. Αϊβατίδης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Βλάχου Σωτηρία. Παρούσα.
Ο κ. Γερµενής Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γρέγος Αντώνιος. Παρών.
Η κ. Ζαρούλια Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Καρακώστας Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Κασιδιάρης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Κούζηλος Νικόλαος. Παρών.
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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.
Ο κ. Χατζησάββας Χρήστος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
Επί της αρχής, λοιπόν, καθώς και επί των άρθρων 4, 13 και 14
του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από δεκαπέντε Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω τα
ονόµατα από τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Βαρδαλής Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά (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. Παρούσα.
Ο κ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Τάσσος Σταύρος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Και τέλος, επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου έχει
υποβληθεί αίτηµα διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από
τους Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω τα
ονόµατα από τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, 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 (Χαρά). Παρούσα.
Ο κ. Κουτσούκος Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Κρεµαστινός Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτρης. Παρών.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Μανιάτης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Τζελέπης Μιχαήλ. Παρών.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη). Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να λάβω τον
λόγο για την τροπολογία που έχω καταθέσει, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε. Έχουµε ήδη µπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο σχετικά µε τον τρόπο που θα γίνει η ψήφιση της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν κατάλαβα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχω καταθέσει µια τροπολογία.
Επειδή η Κυβέρνηση δεν την ενσωµάτωσε στο προς ψήφιση τελικό άρθρο 14, όπως έγινε η αναρίθµηση, παρακαλώ για την τροπολογία µου αυτή η ψηφοφορία να γίνει αυτοτελώς σαν να
αφορά πρόσθετο άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, µε συγχωρείτε,
την έχει κάνει δεκτή η Κυβέρνηση; Δεν την έχει κάνει δεκτή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να την ψηφίσει η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άµα δεν την έχει
κάνει δεκτή, πώς θα την εισάγουµε σε ψηφοφορία;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μα, να τεθεί σε ψηφοφορία, γιατί
είναι εµπρόθεσµη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό. Πρέπει
πρώτα να την κάνει δεκτή η Κυβέρνηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Οι εµπρόθεσµες τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα το κοιτάξω στον
Κανονισµό, γιατί µπορεί να κάνω λάθος εγώ, κύριε Πρόεδρε. Εάν
είναι έτσι, θα γίνει έτσι. Θα δω εάν ισχύει αυτό το πράγµα, διότι
δεν βλέπω η Κυβέρνηση να το έχει κάνει δεκτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση για την υποβολή της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας από όλα τα
κόµµατα τα οποία έχουν υποβάλλει το αίτηµά τους.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
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σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία. Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί των άρθρων λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί των
άρθρων λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Αναστασία Γκαρά από το
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 70 Α’ 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.
Πριν αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου, θέλω να εκφράσω
τα συλλυπητήρια όλων µας στον συνάδελφό µας κ. Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη για τον θάνατο της µητέρας του πριν από λίγες
ώρες.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων
και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από
τους συναδέλφους σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού
της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές κ.κ. Γεώργιος Βλάχος, Βασίλειος Οικονόµου, Αθανάσιος
Καββαδάς, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και Αθανάσιος Μπούρας
δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και
µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως αν ήταν παρόντες θα ψή-
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φιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων
και έχουν ως εξής:
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(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων µε επιστολή του προς τον Προέδρο
της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση δηλώνει ότι ο Βουλευτής Νικολόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη από σήµερα 19 Νοεµβρίου του
2015 δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα Ανεξάρτητοι Έλ-
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ληνες – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική συµµαχία.
Επίσης, ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε επιστολή του προς τον Προέδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση δηλώνει ότι ο Βουλευτής Β’ Αθηνών Στάθης Παναγούλης
από σήµερα 19 Νοεµβρίου του 2015 δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:

2384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ’ - 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

2385

2386

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να απευθυνθώ στον Πρόεδρο, τον κ.
Βενιζέλο.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να µε διευκολύνετε, γιατί δεν θέλω
να µε στενοχωρήσετε, που θα σας στενοχωρήσω. Στον Κανονισµό, καλύτερα εµού ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο για
το αίτηµα, το οποίο υποβάλατε. Επίσης, γνωρίζετε από κοινοβουλευτική πρακτική -κι εγώ δεν το θυµάµαι, είµαι κι εγώ αρκετά παλιός- ότι τροπολογία Βουλευτή που δεν έχει γίνει αποδεκτή από
τον Υπουργό δεν εισάγεται προς ψήφιση.
Προσωπική άποψη δεν µπορώ να εκφράσω, γιατί προεδρεύω
αυτήν τη στιγµή, αλλά πολύ µου αρέσει η άποψή σας. Ενδεχοµένως, µέχρι να αλλάξει ο Κανονισµός, το θέµα αυτό να το συζητήσουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων κι αν η Διάσκεψη των
Προέδρων πάρει µια άλλη απόφαση, τότε εντάξει. Αλλά για απόψε µε δική µου πρωτοβουλία να εισάγω τροπολογία, που δεν έχει
γίνει δεκτή απ’ τον αρµόδιο Υπουργό, δεν µπορώ να το κάνω.
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κοιτάξτε, η τύχη της τροπολογίας
επί της ουσίας εξαρτάται από την πλειοψηφία. Όµως, όπως ορθά
είπατε, υπάρχει ένα ζήτηµα Κανονισµού και Συντάγµατος. Η νοµοθετική πρωτοβουλία των Βουλευτών δεν εξαρτάται από τη
βούληση της Κυβέρνησης, αλλιώς δεν θα είχε νόηµα η ίδια η διάταξη του άρθρου 26, που αναθέτει τη νοµοθετική αρµοδιότητα
στη Βουλή πρωτίστως.
Άρα, οι εµπρόθεσµες τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού και δεν εµπίπτουν στις
απαγορεύσεις τις σχετικές µε τον προϋπολογισµό συζητούνται
και τίθενται σε ψηφοφορία, άλλο αν η ψηφοφορία αυτή είναι µάταιη, χωρίς τη σύµπραξη της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας.
Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν πολλές φορές. Έχουν συζητηθεί
τροπολογίες κι έχουν τεθεί αυτοτελώς σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πολλές φορές δεν το
θυµάµαι, αλλά εν τη ευρεία έννοια και το άρθρο 74 του Συντάγµατος ίσως να δικαιώνει τη θέση σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αλλά παρακαλώ, δεχθείτε να το συζητήσουµε αυτό στην πρώτη Διάσκεψη των Προέδρων και να πάρουµε µια απόφαση. Εκ των πραγµάτων, όπως
είπατε κι εσείς, εάν η πλειοψηφία δεν θέλει µια τροπολογία Βουλευτή, δεν περνάει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ναι, αλλά έχει µεγάλη σηµασία να
συνεννοηθούµε, έστω για το µέλλον. Δεν θέλω τώρα να δηµιουργούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, συµφωνώ, για το
µέλλον.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωµα
να ασκούν νοµοθετική πρωτοβουλία, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης κατά µείζονα λόγο. Δεν µπορεί αυτό να ανακόπτεται από
την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Δεν συµφωνείτε να το συζητήσουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν θέλω να δηµιουργώ προβλήµατα διαδικαστικά, χωρίς λόγο. Θα ήµουν πιο ευτυχής, εάν ενσωµάτωνε η Κυβέρνηση τη ρήτρα αυτή στη νέα ρύθµιση για τα
δάνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Προχωράµε στην ψήφιση της τροπολογίας µέχρι να εξαχθεί
το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 54 και ειδικό 16, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, που θα ενταχθεί στο
νοµοσχέδιο ως άρθρο 19. Προφανώς, αν δεν κάνω λάθος, είναι
η τροπολογία για την άρση της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πολάκη, κάνουµε δουλειά αυτήν τη στιγµή και πρέπει ο
κ. Θεοχάρης να απαντήσει εκ µέρους του κόµµατός του.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 54 και ειδικό 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 54 και ειδικό 16 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό οµοφώνως και εντάσσεται στο
νοµοσχέδιο ως άρθρο 19.
Το ακροτελεύτιο άρθρο θα ψηφιστεί µόλις ολοκληρωθεί η καταµέτρηση των ψήφων και ανακοινωθεί το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Μια ακόµη ανακοίνωση. Ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας από 25-11-15 µέχρι και 26-1115 για µετάβαση στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με ενηµερώνουν ότι
οι δύο συνάδελφοι καταµέτρησαν τις ψήφους σε χρόνο ρεκόρ!
Πιστεύω ότι οµοφώνως -επειδή είναι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι απ’ όλα τα κόµµατα στην Αίθουσα- κάτι πρέπει να κάνουµε
στους ανθρώπους αυτούς. Εποµένως, στην Αναστασία και στον
Γιάννη, εγώ τουλάχιστον όποτε είµαι στην έδρα θα τους χαρίζω
δύο λεπτά παραπάνω στον χρόνο οµιλίας τους, διότι τους έχουµε αλλάξει τα φώτα!
(Χειροκροτήµατα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 290 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
153 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν
137 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» δεν ψήφισε κανείς Βουλευτής.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο Υπουργείου Οικονοµικών µε τίτλο:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 1, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 1, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 109 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 2, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 2, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 3, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 3, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 4, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 5, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 5, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 6, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 6, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 7, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 7, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 8, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 8, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 9, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 9, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 10, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 10, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 11, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 164 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 11, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 12, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 12, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 13 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 13, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 13, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Επί του άρθρου 14 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 14, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 14, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 15, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 15, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 16, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 164 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 16, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 126 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 17 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 17, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 17, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 137 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 18 του σχεδίου νόµου:
Υπέρ του άρθρου 18, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 170 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 18, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 120 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σύµφωνα
µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουµε ήδη ψηφίσει
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 54 και ειδικό 16 οµόφωνα, η
οποία εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 19.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις» 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 σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
(Α’170) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και δηµοσίων οργανισµών µε αρµοδιότητα διαχείρισης,
παρακολούθησης και ελέγχου χρηµατοδοτήσεων και ενισχύσεων
ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 2, αναριθµουµένων των επόµενων παραγράφων, ως εξής:
«2. Τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου χορηγούν
σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ή σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προσωπoιηµένα στοιχεία ανά
ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη
Φορολογική Διοίκηση, µε την υποχρέωση χρήσης αυτών, αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010, όπως ισχύει.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 61 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 61
1. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 26
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Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, µε βάση
άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα
και δεν δηµοσιοποιούνται.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η
οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους, η οποία δύναται να
τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθµός των µερικών
ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόµενου
έτους κατά προτεραιότητα, µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου
ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε βάση άλλα κριτήρια, σύµφωνα
µε την προηγούµενη περίπτωση, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης και του
αριθµού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούµενους δώδεκα µήνες από το µήνα έκδοσης της απόφασης. Στην
απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που
αφορούν στην τελευταία πενταετία, συµπεριλαµβανοµένου και
του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου των κατά προτεραιότητα ελεγχόµενων υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα. Ειδικά, για το έτος 2016 το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε
50% και για το έτος 2017 σε 60%.»
2.α. Τα αρµόδια όργανα της Φορολογικής Διοίκησης για τον
προσδιορισµό και την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, κατά τις
διατάξεις του ν. 4174/2013 και του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση
των καθηκόντων τους και τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών τους
ενεργειών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
β. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι αρµόδια
για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισµό των δηµοσίων
εσόδων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη για
την παραγραφή αυτών, µόνον ως προς τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4174/2013. Για
τις υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί προς έλεγχο ή για
τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπέχουν πειθαρχική, αστική, και ποινική ευθύνη
µόνον για αυτές που θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4174/2013. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου δε θα ισχύουν σε περίπτωση που ο έλεγχος
δεν ολοκληρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή χωρίς υπαιτιότητα
των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης.
γ. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στα οποία έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη
µέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δηµοσίων εσόδων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, υπέχουν πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη για
την παραγραφή, εφόσον δεν έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών
τουλάχιστον:
i) µε την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατοµικής ειδοποίησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4174/2013 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 47 του ν. 4174/2013 ή την περίπτωση η’ παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α’143) ή
ii) µε την επιβολή κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), όπως ισχύει.
δ. Οι υπάλληλοι και οι προϊστάµενοι της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών και οι υπάλληλοι και προϊστάµενοι της Διεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Εσόδων που διενεργούν ελέγχους περιουσιακής κατάστασης,
καθώς και οι υπάλληλοι και οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων που διενεργούν ελέγχους πειθαρχικών παραπτωµάτων, δεν υπέχουν αστική
και ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν, στο πλαίσιο εφαρµογής της
ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν µε δόλο ή βαρεία αµέ-
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λεια ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17
του ν. 4174/2013.
ε. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δεν υπέχει αστική
και ποινική ευθύνη, για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση που διατύπωσε ή απόφαση που εξέδωσε στο πλαίσιο εφαρµογής της
ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
εκτός από την περίπτωση που ενήργησε µε δόλο ή βαρεία αµέλεια ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
4174/2013.
στ. Τα άρθρα 163 και 164 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6) καταργούνται.
ζ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ έως ε’ της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή και στις κατά την έναρξη ισχύος
αυτών εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή
άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών σε σχέση µε πειθαρχική
ή αστική ευθύνη.
η. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης των περιπτώσεων β’
έως δ’ της παρούσας παραγράφου, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, µπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από µέλος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Το ανωτέρω αίτηµα υποβάλλεται
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης που εξετάζεται ή διώκεται ή ενάγεται, στην οποία αιτιολογεί ότι έπραξε σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρούσας
παραγράφου και η οποία συνοδεύεται µε την άποψη του Προϊσταµένου της οργανικής µονάδας που υπηρετεί. Μέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εκπροσωπεί τον Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, εφόσον εξετάζεται, διώκεται ή
ενάγεται, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος αυτού, χωρίς να αποκλείεται η εκπροσώπησή του δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου.
θ. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ.7 του ν. 4336/ 2015 (Α’ 94),
τα όργανα της Ειδικής Γραµµατείας ΣΔΟΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του Ειδικού Γραµµατέα ΣΔΟΕ, δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για τυχόν παρέλευση του χρόνου
παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου προς έλεγχο.
ι. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου υπερισχύουν κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»
Άρθρο 3
Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου
Ε.2. της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’ 222) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: «Εξαιρετικά, η θητεία του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων που θα
επιλεγεί και θα διορισθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µετά την
1.11.2015, ορίζεται σε δύο (2) έτη.»
Άρθρο 4
1.α. Η περίπτωση δ’ του άρθρου 8 του ν. 4321/2015 (Α’32),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) δεν εξοφλεί τις νέες, µετά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη
ρύθµιση του παρόντος νόµου, οφειλές του, εντός της νόµιµης
προθεσµίας καταβολής τους.
Κατ’ εξαίρεση, και όχι πέραν της 31.12.2017, η ρύθµιση δεν
απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής
προθεσµίας από την ηµεροµηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες. Η προθεσµία αυτή ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες µέχρι
τις 30.6.2016 και σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 1.7.2016
µέχρι τις 31.12.2017. Επιπλέον, από την 1.1.2017 µέχρι τις
31.12.2017, η ρύθµιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης
εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάµηνο από
την προηγούµενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Η ρύθµιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθµιση µετά από αίτηση του
οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας
καταβολής τους. Εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και
εντός ρύθµισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθµιση των νέων
οφειλών χορηγείται µόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και
αποδεικνύει ότι αντιµετωπίζει οικονοµική αδυναµία για την καταβολή τους µέσα στη νόµιµη προθεσµία.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η
οποία εκδίδεται µέχρι τις 31.12.2015, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας περίπτωσης.»
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ ισχύουν για νέες, µετά την
ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος νόµου, οφειλές, που η νόµιµη προθεσµία καταβολής τους λήγει µετά τις
15.12.2015.
2.α. Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’237), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης, καθώς και η µη εξόφληση από τον οφειλέτη των νέων, µετά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος νόµου, οφειλών του, εντός της
νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους, έχει ως συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) την υποχρέωση άµεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζοµένων
των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν αναδροµικά και
γ) την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
Οι συνέπειες του προηγούµενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν
ο οφειλέτης, µετά την πάροδο εξαµήνου από την ένταξη σε ρύθµιση και την πλήρωση των όρων αυτής:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος
προγράµµατος ρύθµισης ή
β) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία (1) δόση της ρύθµισης ανά
έτος προγράµµατος ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο
(2) µήνες.
Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’η καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).
γ) εάν, κατ’ εξαίρεση και όχι πέραν της 31.12.2017, οι νέες
οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας από την
ηµεροµηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες. Η προθεσµία
αυτή ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες µέχρι τις 30.6.2016 και σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 1.7.2016 µέχρι τις 31.12.2017.
Επιπλέον, από την 1.1.2017 µέχρι τις 31.12.2017, η ρύθµιση
απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάµηνο από την προηγούµενη καθυστέρηση εξόφλησης.
Η ρύθµιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθµιση µετά από αίτηση του
οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας
καταβολής τους. Εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και
εντός ρύθµισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθµιση των νέων
οφειλών χορηγείται µόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και
αποδεικνύει ότι αντιµετωπίζει οικονοµική αδυναµία για την καταβολή τους µέσα στη νόµιµη προθεσµία.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η
οποία εκδίδεται µέχρι τις 31.12.2015, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας περίπτωσης.»
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ ισχύουν για νέες, µετά την
ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος νόµου, οφειλές, που η νόµιµη προθεσµία καταβολής τους λήγει µετά τις
15.12.2015.
Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 ( Α’ 119)
Ο ν. 3864/2010 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του ν.
4340/2015 (Α’ 134) ως εξής:
1. Στις περιπτώσεις γ’ και ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
η φράση «σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6» αντικα-
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θίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε την παραγραφο 4 του άρθρου 6».
2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 µετά τις λέξεις «για όσο χρόνο το Ταµείο κατέχει µετοχές
ή άλλα κεφαλαιακά µέσα» προστίθενται οι λέξεις «ή παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ανωτερω πιστωτικών ιδρυµάτων.»
3. Το δεύτερο εδάφιο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω µεταφορά πραγµατοποιείται σε φορέα ανεξάρτητο από το νοµικό πρόσωπο του Ελληνικού Δηµοσίου, κατά
τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η οικονοµική και νοµική θέση των
ΕΤΧΣ και ΕΜΣ δεν θα χειροτερεύσει εκ του λόγου αυτού. Αν,
κατά τη λήξη της διάρκειας του Ταµείου, και πριν την έναρξη της
εκκαθάρισης, το Ταµείο δεν έχει πλέον υποχρεώσεις προς το
ΕΤΧΣ ή τον ΕΣΜ και δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία επί των
οποίων οι ανωτέρω έχουν εµπράγµατες ασφάλειες ή άλλα δικαιώµατα, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου, γεγοµένης της
εκκαθαρίσεως, µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δηµόσιο, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο.»
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 οι φράσεις «από Επιτροπή
Επιλογής που συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σύµφωνα µε το άρθρο 4Α» αντικαθίστανται µε τις φράσεις
«από την Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α .»
5. Στην περίπτωση α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 µετά τη λέξη
«καταδικαστεί» προστίθεται η φράση «µε οριστική απόφαση».
Στην ίδια περίπτωση διαγράφεται η φράση «για αδικήµατα που
επιφέρουν ηθική απαξία».
6. Η περίπτωση δ’της παρ. 6 του άρθρου 4 καταργείται και η
περίπτωση ε’αναριθµείται ως περίπτωση δ’.
7. Η περίπτωση ε’της παρ. 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ε. εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης της
πολιτικής αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι ανταγωνιστική, µε τρόπο ώστε να προσελκύει και να επιτρέπει την παραµονή στις θέσεις εργασίας στελεχών υψηλών προσόντων και
εµπειρίας. Κατά την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, το Γενικό
Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του τα επίπεδα αποδοχών στελεχών
µε όµοια προσόντα στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.»
8. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4Α προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«1. Συνίσταται Επιτροπή Επιλογής των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταµείου, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σύµφωνα
µε τα επόµενα εδάφια.»
9. Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 4Α, µετά τη λέξη
«καταδικαστεί» προστίθεται η φράση «µε οριστική απόφαση».
10. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 4Α καταργείται και
η περίπτωση ε’ αναριθµείται σε δ’.
11. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4Α αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε. είναι βουλευτές ή µέλη της Κυβέρνησης ή αξιωµατούχοι,
υπάλληλοι ή σύµβουλοι οποιουδήποτε Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής ή είναι εντεταλµένοι σύµβουλοι, στελέχη, υπάλληλοι ή σύµβουλοι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύµατος που
λειτουργεί στην Ελλάδα ή είναι κάτοχοι µετοχών αξίας ποσού
από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και άνω σε ένα τέτοιο πιστωτικό ίδρυµα ή έχουν οποιοδήποτε χρηµατοοικονοµικό συµφέρον
άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένο µε το µετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύµατος ισόποσης αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ και άνω. Οι ανωτέρω περιορισµοί ισχύουν για
κάθε πρόσωπο που υπηρέτησε σε αντίστοιχη θέση ή κατείχε µετοχές εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά τα τελευταία τρία (3)
χρόνια πριν την τοποθέτησή του στα όργανα διοικησης του Ταµείου. Οµοίως, οι παραπάνω περιορισµοί εφαρµόζονται για κάθε
αξιωµατούχο, στέλεχος, υπάλληλο ή σύµβουλο καθενός από τα
ευρωπαϊκά όργανα και οργανισµούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4Α
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής Επιλογής προτείνεται από το Ταµείο και, κατόπιν συµφωνίας µε το Euro Working
Group, περιλαµβάνεται στην απόφαση διορισµού τους.»
13. Το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 6
του άρθρου 4Α αντικαθίστανται ως εξής:
« Μετά τη συγκρότησή της, η Επιτροπή Επιλογής επανεξετάζει
την αµοιβή των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταµείου και, µε την υποστήριξη του συµβούλου προσλήψεων, καθορίζει ένα εύρος προτεινόµενων
αµοιβών σε αρµονία µε αντίστοιχες πολιτικές αποδοχών παρόµοιων φορέων ή οργανισµών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως ειναι τα διεθνή δηµόσια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι εθνικοί οργανισµοί διαχείρισης δηµόσιας περιουσίας,
κατάλληλων για το ρόλο και τις αρµοδιότητές τους ως µελών του
Ταµείου, µε σκοπό την προσέλκυση και παραµονή στις θέσεις
αυτές των ανάλογων υψηλών προσόντων υποψηφίων. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ισχύουσες αµοιβές δεν εµπίπτει
στο εύρος αποδοχών, όπως αυτό θα καθοριστεί από την Επιτροπή Επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής την προσαρµόζει αναλόγως και εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών για να εκδώσει
σχετική απόφαση. Μετά την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής προτείνει στον Υπουργό Οικονοµικών λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων για τη συγκεκριµένη
θέση και προσδιορίζει την αµοιβή για κάθε υποψήφιο, εντός του
προκαθορισµένου εύρους. Ο Υπουργός Οικονοµικών διορίζει τον
υποψήφιο επιλογής του µε την προτεινόµενη αµοιβή από τη
λίστα αυτή, εντός πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της.»
14. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 διαγράφονται τα εισαγωγικά « » από τις λέξεις « συµφωνίας-πλαίσιο».
15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 η φράση «το Ταµείο παράσχει» αντικαθίσταται µε τη φράση «το Ταµείο παρέχει».
16. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6Α αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ανωτέρα του µηδενός, τη µετατροπή των άλλων µέσων
κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, των πρόσθετων µέσων κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία,
εφόσον είναι απαραίτητο, των µέσων κατηγορίας 2, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, των λοιπών υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης, και εν συνεχεία, εφοσον είναι απαραίτητο,
των µη εξασφαλισµένων υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται
προνοµιακά σύµφωνα µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου, σε κοινές µετοχές, ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως
αυτό απαιτείται από την αρµόδια αρχή.»
17. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6Α η λέξη «ελεγκτή» αντικαθίσταται από τη λέξη «εκτιµητή».
18. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6Α, η λέξη «αναδιάρθρωσης» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αναδιοργάνωσης» και στο τέλος
του εδαφίου προστίθεται η φράση «, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2001/24/ΕΚ ( ΕΕ L 125).»
19. Το τελευταίο εδάφιο της παράγραφο 7 του άρθρου 6Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται, επίσης, και σε αφερεγγυότητα ή µη εκπλήρωση υποχρέωσης έναντι τρίτων µερών
από µέλος του οµίλου, όταν αυτή οφείλεται στην εφαρµογή του
παρόντος άρθρου επί απαιτήσεών του κατά άλλου µέλους του
ίδιου οµίλου.»
20. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6Α η φράση «ανεξασφάλιστων υποχρεώσεων µε εξοφλητική προτεραιότητα» αντικαθίσταται µε τη φράση «µη εξασφαλισµένων κοινών υποχρεώσεων».
21. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
πριν τις λέξεις «η συµφωνία πλαίσιο» προστίθενται οι λέξεις «και
σε κάθε περίπτωση.»
22. Στην αρχή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 7 προστίθενται οι λέξεις «Οι ελάχιστες προθεσµίες που
προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 µειώνονται σε επτά (7) ηµέρες.
23. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το παρόν άρθρο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εκκρεµείς αυξήσεις ή µειώσεις κεφαλαίου που έχουν αποφα-
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σιστεί µε προγενέστερες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων πιστωτικών ιδρυµάτων, ανακαλούνται µε τις Γενικές Συνελεύσεις
που συγκαλούνται βάσει του παρόντος άρθρου και τις σε αυτό
προβλεπόµενες προθεσµίες».
24. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου
5 του άρθρου 7 η φράση «το Ταµείο δύναται να δεχτεί» αντικαθίσταται µε τη φράση «το Ταµείο δέχεται».
25. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου
2 του άρθρου 7Α η φράση «µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» διαγράφεται.
26. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 8
αντικαθίστανται ως εξής:
«Mε απόφαση του Ταµείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή µέρους των µετοχών πιστωτικού
ιδρύµατος που κατέχει το Ταµείο, λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4. Η διάθεση µπορεί να γίνει τµηµατικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταµείου, υπό την προϋπόθεση
οι µετοχές διατίθενται εντός πέντε (5) ετών από την έναρξη
ισχύος του ν. 4340/2015 (Α’ 134) και σε συµµόρφωση µε τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Η διάθεση των µετοχών εντός
των χρονικών ορίων του δευτέρου εδαφίου δεν δύναται να γίνει
προς επιχείρηση, η οποία ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο κράτος
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
27. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από το Ταµείο στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και η ελάχιστη τιµή κάλυψης των µετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, ορίζονται από το Γενικό Συµβούλιο είτε σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 7, όταν έχει λάβει χώρα διαδικασία
βιβλίου προσφορών είτε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, µε βάση
δύο εκθέσεις αποτίµησης που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους µε κύρος και εµπειρία
σε σχετικά θέµατα και ειδικά στην αποτίµηση των πιστωτικών
ιδρυµάτων και σύµφωνα µε την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 .
Η τιµή διάθεσης ή η τιµή κτήσης που καθορίζεται σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο µπορεί να είναι χαµηλότερη από την πιο
πρόσφατη τιµή κτήσης των µετοχών από το Ταµείο ή της τρέχουσας τιµής αγοράς, εφόσον είναι σύµφωνες µε το σκοπό του
Ταµείου και την έκθεση της παραγράφου 1.
Στην περίπτωση πώλησης πακέτων µετοχών από το Ταµείο, ο
Υπουργός Οικονοµικών λαµβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιµήσεις και έχει δικαίωµα αρνησικυρίας αν η προτεινόµενη τιµή
διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιµήσεων αυτών.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του κ.ν.
2190/1920.»
28. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ως
εξής:
«7. Πέραν των κριτηρίων που θεσπίζονται από το Ταµείο, µε τη
συνδροµή του ανεξάρτητου συµβούλου, η αξιολόγηση πρέπει να
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Αναφορικά µε την αξιολόγηση των µελών του διοικητικού
συµβουλίου και των επιτροπών του, πρέπει να πληρούνται, για
κάθε ένα από αυτά, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
αα) να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εµπειρίας σε
ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τοµείς της τραπεζικής, της
ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών
περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα µη εκτελεστικά µέλη, τρία (3) χρόνια ως µέλος διοικητικού συµβουλίου σε
πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή
σε διεθνές χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
ββ) Να µην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία
τέσσερα (4) χρόνια πριν το διορισµό του, σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Πρoέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωµατούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σηµαντική θέση
ως ανώτερου στελέχους δηµοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους
πολιτικού κόµµατος.
Κάθε µέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονοµικές διασυνδέ-
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σεις µε το πιστωτικό ίδρυµα πριν από το διορισµό του. Η αρµόδια
αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται. Πρόσθετα κριτήρια που προβλέπουν ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για
συγκεκριµένα καθήκοντα εντός του διοικητικού συµβουλίου καθορίζονται από το Ταµείο σε συνεργασία µε τον ανεξάρτητο σύµβουλο στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα κριτήρια θα πρέπει να ενηµερώνονται τουλάχιστον µία
φορά ανά διετία και συχνότερα εάν υπάρχει ουσιαστική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική θέση του πιστωτικού ιδρύµατος.
8. Το µέγεθος και η συλλογική γνώση των συµβουλίων και των
επιτροπών πρέπει να αντανακλά το επιχειρηµατικό µοντέλο και
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος. Η
αξιολόγηση των µελών πρέπει να εξασφαλίζει το κατάλληλο µέγεθος και σύνθεση των ανωτέρω οργάνων. Η αξιολόγηση της
δοµής και της σύνθεσης των διοικητικών συµβουλίων και επιτροπών πρέπει να στηρίζεται στα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος περιλαµβάνει τουλάχιστον τρεις (3) εµπειρογνώµονες ως ανεξάρτητα
µη εκτελεστικά µέλη µε επαρκείς γνώσεις και διεθνή εµπειρία
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε αντίστοιχα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως
µέλη διεθνούς τραπεζικού οµίλου που δεν δραστηριοποιείται
στην Ελληνική αγορά. Τα µέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση µε πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούµενα δέκα (10) χρόνια.
β) Τα προαναφερθέντα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη προεδρεύουν σε όλες τις επιτροπές του Διοικητικού Συµβουλίου.
γ) Τουλάχιστον ένα (1) µέλος του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να έχει σχετική εξειδίκευση και τη διεθνή εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση των κινδύνων ή τη διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το εν λόγω µέλος επικεντρώνεται και έχει ως µοναδική του αρµοδιότητα τη διαχείριση των
µη εξυπηρετούµενων δανείων σε επίπεδο διοικητικού συµβουλίου και προεδρεύει σε ειδική επιτροπή του διοικητικού συµβουλίου που ασχολείται µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.»
29. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 η φράση «καταχωρούνται σε ειδικό αποθεµατικό λογαριασµό και µπορούν να διανέµονται στο Ελληνικό Δηµόσιο» αντικαθίσταται µε τη φράση
«καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασµό και µπορούν να µεταφέρονται στο Ελληνικό Δηµόσιο».
30. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Δάνειο Εξυγίανσης
Το Ταµείο δύναται να χορηγεί δάνειο εξυγίανσης, όπως ορίζεται στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015,
στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) προς
το σκοπό κάλυψης δαπανών για τη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών από το ΤΕΚΕ, τηρουµένων των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων της Ε.Ε..
Για την αποπληρωµή του δανείου ευθύνονται ως εγγυητές τα
πιστωτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν στο ΤΕΚΕ κατά το λόγο
των κατά το νόµο εισφορών τους είτε προς το Ταµείο Εξυγίανσης είτε προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, κατά περίπτωση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αιτήµατος
του ΤΕΚΕ και γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το
ποσό, ο χρόνος και ο τρόπος εκταµίευσης του δανείου και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»
31. Στην αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 16Γ προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, εφόσον λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, θεωρούνται σύµφωνες µε τους σκοπούς του Ταµείου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 και µε τους κανόνες χρηστής διαχείρισης της
περιουσίας του.»
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Άρθρο 6
Τροποποίηση του ν. 4261/2014 (Α’107)

δίκασης µισθωµάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του µισθωτή αγωγή
αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων. Τα εν λόγω εισοδήµατα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγµένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα
µη εισπραχθέντα εισοδήµατα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδηµάτων από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου
2015 και µετά.

Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης θ’της παρ. 1 του άρθρου
145Α του ν. 4261/2014 µετά τις λέξεις «για οµόλογα» προστίθενται οι λέξεις «ή για υβριδικούς τίτλους».
Άρθρο 7
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’80)
Το εσωτερικό άρθρο 36 του άρθρου 2 του ν. 4335/ 2015 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση «νόµιµο
ελεγκτή» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτιµητή».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 η φράση «νόµιµο
ελεγκτή» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτιµητή».
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 η λέξη «ελεγκτή»
αντικαθίσταται από τη λέξη «εκτιµητή».
Άρθρο 8
Τροποποιήσεις του ν. 3301/2004 (Α’263)
α) Στο τέλος της περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται η φράση «Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας».
β) Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«καθώς και οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες που εκδίδονται είτε σε άυλη είτε σε έγγραφη µορφή, από πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την ΠΥΣ 36/2015 (A’ 135) και αναλαµβάνονται
από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.»
Άρθρο 9
Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και µέχρι τη χορήγηση
δανείου του άρθρου 16 του ν. 3864/2010, από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προς το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων
του ΤΕΚΕ δύναται να προκαταβάλει προσωρινά προς το Ταµείο
Εξυγίανσης, µε µορφή δανείου, τα αναγκαία κεφάλαια µε σκοπό
την κάλυψη από το Ταµείο Εξυγίανσης δαπανών για τη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αιτήµατος
του ΤΕΚΕ και γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το
ποσό, ο χρόνος και ο τρόπος εκταµίευσης και τίθεται το ανώτατο
όριο επιτοκίου για την αποπληρωµή του δανείου, κατά το µέρος
του δανείου, το οποίο υπερβαίνει το υπολειπόµενο ποσό προς
πλήρη ανάλωση της χορηγηθείσας πίστωσης δυνάµει της υπ’
αριθµ. 9249/9.10.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β’
2246) και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
Το συνολικό ποσό του δανείου αποπληρώνεται αµέσως µετά
την ενεργοποίηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3864/2010, µε δάνειο που συνάπτει το ΤΧΣ µε το ΤΕΚΕ.
Η χορήγηση του δανείου πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΚΕ.
Άρθρο 10
Το άρθρο 96 του ν. 4316/2014 (Α’270) καταργείται.
Άρθρο 11
1. Στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας,
τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµά του, εφόσον έως την προθεσµία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος,
έχει εκδοθεί εις βάρος του µισθωτή διαταγή πληρωµής ή διαταγή
απόδοσης χρήσης µίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επι-

Άρθρο 12
Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη
1. Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά
στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Στο Παράρτηµα του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει, µετά
τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ.
24.9/20.10.1958, όπως ισχύει)» προστίθεται η φράση «Ειδικό
Τέλος Παιγνίων ανά στήλη».
3. Η ισχύς των προηγούµενων παραγράφων αρχίζει από την
1.1.2016.
Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α’265)
1. Το άρθρο 91 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 91
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης-Απαλλαγή
1. Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.),
που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγουµένου άρθρου, ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
2. Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα απλά
κρασιά, τα οποία παράγουν ιδιώτες και τα οποία καταναλώνονται
από τον ίδιο τον παραγωγό, τα µέλη της οικογενείας του ή τους
προσκεκληµένους του, µε την προϋπόθεση ότι δεν µεσολαβεί
πώληση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
3. Οµοίως, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία
των µονάδων παραγωγής, εµφιάλωσης και εµπορίας των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του παρόντα Κώδικα για φορολογικούς σκοπούς.»
2. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 93
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που
επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγουµένου άρθρου, ορίζεται
σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από
1.1.2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α’ 130)
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3869/2010 (Α’130)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
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ακολούθως:
«Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018 ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση
βεβαρηµένο ή µη µε εµπράγµατη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο
πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το συγκεκριµένο ακίνητο χρησιµεύει ως κύρια κατοικία
του, β) το µηνιαίο διαθέσιµο οικογενειακό του εισόδηµα δεν
υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξηµένες κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%), γ) η αντικειµενική
αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης
δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για
τον άγαµο οφειλέτη, προσαυξηµένη κατά σαράντα χιλιάδες
ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαµο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και µέχρι τρία (3) τέκνα και δ) ο
οφειλέτης είναι συνεργάσιµος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα
Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρµόζεται. Το σχέδιο
διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το µέγιστο της δυνατότητας αποπληρωµής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς
τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν
στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα εκδοθεί
εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος
ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη
για τον προσδιορισµό της µέγιστης ικανότητας αποπληρωµής
του οφειλέτη και τον προσδιορισµό του ποσού το οποίο θα ελάµβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης,
καθώς και για τον προσδιορισµό της ενδεχόµενης ζηµίας των πιστωτών.
Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες στο προσώπο του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις: α) το συγκεκριµένο ακίνητο χρησιµεύει ως
κύρια κατοικία του, β) το µηνιαίο διαθέσιµο οικογενειακό του εισόδηµα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του
παρόντος, γ) η αντικειµενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά
το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαµο οφειλέτη, προσαυξηµένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαµο
οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και
µέχρι τρία τέκνα, δ) είναι συνεργάσιµος δανειολήπτης, βάσει του
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρµόζεται και ε)
βρίσκεται σε πραγµατική αδυναµία πληρωµής των µηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών
της προηγούµενης παραγράφου, διασφαλίζεται, ότι οι πιστωτές
δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση
αναγκαστικής εκτέλεσης, µε τον ακόλουθο τρόπο. Ο οφειλέτης
δύναται να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δηµόσιο για τη µερική
κάλυψη του ποσού της µηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το
µέγιστο της δυνατότητας αποπληρωµής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς. Η
συνεισφορά του Ελληνικού Δηµοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν µπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία
(3) έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οφειλέτης παραµένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών, η οποία θα εκδοθεί
έως 31 Δεκεµβρίου 2015, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους της συνεισφοράς του Δηµοσίου, της ελάχιστης
συνεισφοράς του οφειλέτη, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρούσας. Μέχρι 31 Δεκεµβρίου 2016 το Δηµόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε µερική κάλυψη της διαφοράς µεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο
οφειλέτης, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και του
ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Στην πε-
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ρίπτωση αυτή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε µη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόµενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.
Οι όροι και προϋποθέσεις της εξόφλησης της οφειλής αυτής
από το Ελληνικό Δηµόσιο στους πιστωτές για το 2016 ορίζονται
οµοίως µε την ανωτέρω απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών.
Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε, σύµφωνα µε το
στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο
µήνα για τον οποίο υφίσταται µέτρηση, αναπροσαρµοζόµενο µε
επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισµού σταθερού επιτοκίου, το µέσο επιτόκιο στεγαστικού
δανείου για ανάλογη της ρύθµισης περίοδο, όπως οµοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και
χωρίς ανατοκισµό. Για τον προσδιορισµό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόµενης συνολικής οφειλής λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος της οφειλής και η οικονοµική
δυνατότητα του οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη εκτός αν η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων χορηγήθηκαν οι πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν µεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης
δύναται να προσδιορίσει µεγαλύτερη διάρκεια η οποία πάντως
δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη. Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται από τις καταβολές του οφειλέτη µε βάση
την παρούσα παράγραφο κατά αναλογική εφαρµογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ.
Αν κατά τη διάρκεια της αποπληρωµής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, ο οφειλέτης πωλήσει την κύρια κατοικία του και το
τίµηµα από την πώληση υπερβαίνει το ποσό της διευθετηµένης
δανειακής οφειλής, όπως αυτή καθορίζεται από τη δικαστική
απόφαση, για την οποία έχει εγγράφει προσηµείωση ή υποθήκη
στην κύρια κατοικία, τότε το ήµισυ της διαφοράς κατανέµεται
υπέρ των ενέγγυων και προνοµιούχων πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση το ποσό το οποίο λαµβάνει ο κάθε πιστωτής από την παραπάνω κατανοµή, δεν µπορεί να είναι ανώτερο του ποσού που
θα λάµβανε δυνάµει του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.
Η έναρξη ισχύος του παρούσας παραγράφου ορίζεται από 1
Ιανουαρίου 2016.»
2. H παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής: α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συµµέτρως προς
τους πιστωτές του στις µηνιαίες καταβολές που ορίζονται στο
εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,
β) αναστέλλεται µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συµπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
και γ) επέρχεται η λύση της µέχρι τότε ισχύουσας ρύθµισης ή διευκόλυνσης ή τµηµατικής καταβολής των οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου 1, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης
της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του
παρόντος νόµου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ
του νόµου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή
των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2, µε συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) µηνιαίων δόσεων ετησίως, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση
αρµόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής
διαταγής µε την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων ή την
ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού µέτρου. Η
αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το αργότερο
εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµιουργία του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγµατοποιείται προ δέκα (10) ηµε-
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ρών.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανωτέρω
παράγραφο χορηγείται για διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών. Από
της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παρ. 1 και για όσο
χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πάσης φύσεως ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα εναντίον του.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 επ. ΑΚ περί
καταδολίευσης δανειστών και, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος
της προσωρινής απαλλαγής δεν µεταβληθούν οι προϋποθέσεις
της προηγούµενης παραγράφου, αφού παρέλθει διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο
των χρεών του σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/
2010. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήµατος, ο οφειλέτης
υποχρεούται να ενηµερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και
σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίµηνο, από την ηµεροµηνία εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη
γραµµατεία του ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελος
του, για οποιαδήποτε µεταβολή της προσωπικής περιουσιακής
του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδηµάτων του ιδίου
και της οικογενείας του. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω
υποχρέωσης, ή σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει να
ενηµερώσει ειλικρινώς το φάκελό του σε σχέση µε τα στοιχεία
που αφορούν την περιουσιακή του κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήµατα του ιδίου και της οικογενείας του, τότε µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του
αρµοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης κηρύσσεται έκπτωτος
από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και αίρεται η αναστολή των ατοµικών καταδιωκτικών µέτρων εναντίον του.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη κατά την ηµέρα
επικύρωσης και, εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, ο
οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να
ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της εκτελεστικής
διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η αναστολή
χορηγείται για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες, αρχοµένης από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
υποβολής της αίτησης ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ηµέρα
συζήτησης της κύριας αιτήσεως. Η ισχύς της απόφασης των
ασφαλιστικών µέτρων δεσµεύει όλους τους πιστωτές που έχουν
περιληφθεί στην αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του
οφειλέτη. Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται
από το αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό πιθανολογεί: α) την ευδοκίµηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση ουσιώδους
βλάβης στα συµφέροντα του αιτούντος.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί µε αίτηση οποιουδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο
για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της
περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της. Η ισχύς της
αποφάσεως των ασφαλιστικών µέτρων δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες, αρχοµένης από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
υποβολής της αίτησης ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, την ηµέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης
των ασφαλιστικών µέτρων δεσµεύει όλους τους πιστωτές που
έχουν περιληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Το δικαστήριο
διατάσσει τα ασφαλιστικά µέτρα, εφόσον πιθανολογεί ότι: α) η
κύρια αίτηση θα ευδοκιµήσει και β) επίκειται µεταβολή της περι-
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ουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήµια
για τους πιστωτές.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση
της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει
και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθµισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συµφερόντων των πιστωτών ορίζεται εκκαθαριστής.
Εκκαθαριστής µπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν
πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων που
προβλέπεται στο άρθρο 371 του ΚΠολΔ. Έργο του εκκαθαριστή
είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά µε την απόφαση του διορισµού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας
του οφειλέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόµιµο ύψος της χάριν
των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της και η διανοµή του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρµόζονται αναλόγως και στον
εκκαθαριστή. Από τη ρευστοποιήσιµη περιουσία του οφειλέτη,
εξαιρούνται τα πράγµατα που ορίζονται ως ακατάσχετα, σε
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 953 του ΚΠολΔ. Όλη η περιουσία του οφειλέτη που δεν εξαιρείται από την κατάσχεση
κατά το άρθρο 953 ΚΠολΔ θα κατάσχεται και θα εκποιείται µε
σκοπό την ικανοποίηση των δανειστών. Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΚΠολΔ.»
8. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόµου, όπως επίσης, και κατά τη διάρκεια
αποπληρωµής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών να επιδεικνύει
τη συµπεριφορά συνεργάσιµου δανειολήπτη υπό την έννοια της
Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ευρωσύστηµα Επιτροπή
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων (ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε
σχέση µε τους συνεργάσιµους δανειολήπτες.»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 του Κεφαλαίου Α’του ν. 4336/2015 (Α’94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεµεί κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου υποχρεούνται εντός
έξι (6) µηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόµου
και εφόσον µέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραµµατεία του Δικαστηρίου όπου
τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιηµένα τα
στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010. Η παράλειψη του οφειλέτη να ενηµερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση
καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/
2010.»
10. Στο εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010
(A’130) οι λέξεις «και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία» διαγράφονται και στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση θα «χρησιµοποιηθεί ως κατοικία» αντικαθίσταται ως εξής: «χρησιµοποιηθεί ως
κύρια κατοικία.»
11. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016
και δεν καταλαµβάνει εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις
που έχουν κατατεθεί έως και 31.12.2015.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
Στο άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος στ’, ως εξής:
«στ. 1. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (claw
back) για την ενδονοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη. Το όριο
δαπανών των δηµόσιων νοσοκοµείων για τη φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης
επιστροφής (claw back), ορίζεται σε πεντακόσια εβδοµήντα εκα-
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τοµµύρια (570.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, σε πεντακόσια
πενήντα εκατοµµύρια (550.000.000,00) ευρώ για το έτος 2017 και
σε πεντακόσια τριάντα εκατοµµύρια (530.000.000,00) ευρώ για
το έτος 2018, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οποιαδήποτε φαρµακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισθέντα όρια, επιστρέφεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους
αδείας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας ή συµψηφίζεται από το Υπουργείο
Υγείας µε ισόποσες οφειλές για την προµήθεια φαρµακευτικών
προϊόντων.
2. Στην ανωτέρω διάταξη στ.1. εµπίπτουν όλες οι φαρµακευτικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στον ισχύοντα κλειστό
προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ.
3. Οποιαδήποτε υπέρβαση των δηµόσιων δαπανών για τα φαρµακευτικά προϊόντα πάνω από το όριο δαπανών του έτους, εντός
του οποίου πραγµατοποιείται η δαπάνη, δεν επιτρέπεται και θα
επιστρέφεται αυτόµατα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία θα εκδοθεί έως
τις 10.12.2015, καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια που απαιτείται για
την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»
Άρθρο 16
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’309
), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του

ν. 4281/2014 (Α’160), προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2015 (χρήση 2014), η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων αυτών λήγει την 31η Δεκεµβρίου
2015.»
2. Στο άρθρο 229 του ν. 4281/2014 (Α’160) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων
οικονοµικών συµφερόντων του έτους 2015 (χρήση 2014), η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων αυτών λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2015.»
Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας
των επιβατικών οχηµάτων
1. Οι υποπεριπτώσεις α’ και β’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1
του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’242), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Α. Αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη
φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες
µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα
αυτών, ως εξής:
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β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά στην
Ελλάδα από 1.11.2010 και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανα χιλιόµετρο).

Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα,
όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, ως εξής:

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα):
140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται και τα επιβατικά
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό
προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα µε βάση τον α.ν. 89/1967 (Α’132). Επίσης,
περιλαµβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από
το χαρακτηρισµό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζ’ της περίπτωσης
Α’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α’152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και υβριδικές δίκυκλες
και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, που εµπίπτουν στις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την
ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω,
τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των
τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α’152) τροποποιείται ως εξής:
Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 3986/2011 (Α’152) οι λέξεις: «ιδιωτικής και» διαγράφονται .
Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 3986/2011 (Α’152), προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως τις 31.10.2010, απαλλάσσονται των
τελών κυκλοφορίας.
Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισµού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως τις 31.10.2010, τα τέλη
κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών
των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.»
Στο έκτο και στο έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 3986/2011 (Α’152) οι λέξεις «ιδιωτικής και» διαγράφονται.
Στο τέλος του έβδοµου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 3986/2011 (Α’152) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής
χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα,
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην

Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο
60% των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α’152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων ισχύουν για τα
τέλη κυκλοφορίας έτους 2016 και εποµένων.»
5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει κάθε διάταξη νόµου που ρυθµίζει διαφορετικά τα εν λόγω θέµατα.
Άρθρο 18
Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η ανωτέρω συσταθείσα Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ δύναται, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
να αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους τοµεακού ΕΠ ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ στους
τοµείς της κοινωνικής οικονοµίας, απασχόλησης και κατάρτισης,
πλην δράσεων κρατικών ενισχύσεων, πέραν των αρµοδιοτήτων
που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος και σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 19
Επαναφορά της απαλλαγής
των υπηρεσιών εκπαίδευσης
1. Η διάταξη της περίπτωσης ιβ’της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών,
που παρέχονται από δηµόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισµένα από την, κατά περίπτωση, αρµόδια αρχή.»
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 20 Ιουλίου 2015.
2. Ο ΦΠΑ που προκύπτει προς καταβολή βάσει δηλώσεων ΦΠΑ
που έχουν υποβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που
πραγµατοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρείται ως µη οφειλόµενος,
υπό τον όρο της έκδοσης πιστωτικών φορολογικών στοιχείων,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου. Ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε θεωρείται ως αχρεωστήτως
καταβληθείς και επιστρέφεται.
3. Οι υποκείµενοι που πραγµατοποιούν πράξεις που εµπίπτουν
στην περίπτωση ιβ’της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα
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ΦΠΑ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Να υποβάλουν δήλωση µεταβολών έως 30.12.2015 για την
ένταξή τους στο απαλλασσόµενο καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015,
εφόσον διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόµενες πράξεις και
από την ηµεροµηνία αυτή είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ.
β. Να εκδώσουν πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αντισυµβαλλοµένους τους, στην περίπτωση που έχουν εκδώσει αρχικά ή συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία που έχουν επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ για πράξεις που
πραγµατοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος. Στην περίπτωση που ο λήπτης
του αρχικού ή συµπληρωµατικού φορολογικού στοιχείου είναι
µη υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, απαιτείται
η υπογραφή του λήπτη του στοιχείου στο σώµα αυτού, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία του λήπτη: ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και
ηµεροµηνία υπογραφής.
4. Δηλώσεις αποθεµάτων µετάταξης που ενδεχοµένως έχουν
υποβληθεί από 20.7.2015 έως και την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος, από τους υποκείµενους στο φόρο που
πραγµατοποιούν πράξεις που εµπίπτουν στην περίπτωση ιβ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν παράγουν
έννοµα αποτελέσµατα.
5. Πρόστιµα που τυχόν επιβλήθηκαν έως και την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος λόγω εκπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων µεταβολών και δηλώσεων αποθεµάτων µετάταξης σε
υποκείµενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ από 20.7.2015, καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ από υποκείµενους που πραγµατοποιούν αποκλειστικά απαλλασσόµενες πράξεις της ανωτέρω περίπτωσης ιβ’, διαγράφονται. Τα ποσά που
ενδεχοµένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους
υποκείµενους µε απόφαση των Προϊσταµένων των Δ.Ο.Υ..
6. Επιµέρους θέµατα, διαδικασίες και λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε τα ανωτέρω ρυθµίζονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η οποία ισχύει από την υπογραφή
της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2421

Άρθρο 20
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3. ΥΓΕΙΑΣ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής
συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): H Βουλή παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 10.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε τη ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

