ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’
Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2581
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Καραµανλή , Κ.
Χατζηδάκη και Θ.Φορτσάκη , σελ. 2510
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Μεσολογγίου, σελ. 2499, 2508
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2495, 2497, 2511, 2515,
2516, 2518, 2526, 2529, 2530, 2531, 2534, 2536, 2537, 2538,
2539
5. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαµπουράρη, σελ. 2510
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1.Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και ων τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της
από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της
28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε
την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και
της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’
79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις
τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015
και 4334/2015» (Α’ 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για
αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της
Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την
Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα
στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α’ 100), η) της από
22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολι-

κού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από
26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού
έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών
µονάδων» (Α’ 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13
του ν.4111/2013» (Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων», (Α’ 127)» και άλλες διατάξεις, σελ. 24952538, 2541
2.Κατάθεση σχεδίων νόµων :
Ο Υπουργός Οικονοµικών, κατέθεσε τα παρακάτω σχέδια
νόµων:
α) «Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2014», σελ. 2510
β) «Για την κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2014», σελ. 2510
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2521-2581
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2508-2521
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
ελ. 2495-2508
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΕΤΤΑΣ Δ. ,
σελ. 2534
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 2526
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2516, 2518, 2538
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2526, 2529, 2530, 2531,
2534, 2537, 2538, 2539
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2511, 2518
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2518
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 2534, 2538
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 2515, 2529, 2531, 2536,
2537, 2538
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 2537, 2538
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2495, 2497
Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 2533
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 2497, 2534, 2535
ΒΑΡΔΑΛΗΣ Α. ,
σελ. 2503, 2536
ΒΕΤΤΑΣ Δ. ,
σελ. 2496, 2534
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2511
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 2528
ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 2518
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. , σελ. 2533
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ Δ. ,
σελ. 2508

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Η. ,
σελ. 2515
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2506
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2516, 2517, 2523, 2538
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2501
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 2512
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 2526
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 2514, 2515
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2523, 2524
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 2529, 2530
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 2504, 2532
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 2499, 2535
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2527
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 2519
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 2530, 2531
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 2525
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 2515, 2521, 2522, 2523,
2529, 2530, 2531, 2535,
2537
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 2510
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 2504, 2537
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. ,
σελ. 2513
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 2520

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’
Tρίτη 24 Νοεµβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα
16.12’ 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.
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: «Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), β) της
από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά
µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων,
αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18
Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες
ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών
και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), ε) της
από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και
κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη
της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά
Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της
από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των

Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α’ 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω
της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για
την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη
έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108) και ια) της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α’ 119) και ιβ) της από 7-102015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων» (Α’ 127)».
Στη Διάσκεψη των Προέδρων της 17ης Νοεµβρίου του 2015
αποφασίστηκε ότι η συζήτηση αυτή θα γίνει σε µια ή δύο συνεδριάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας διαβάσω κάποιες ανακοινώσεις:
Από τη Νέα Δηµοκρατία στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για τη σηµερινή συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών για την κύρωση των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο
Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή, ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Ηλίας Παναγιώταρος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Επικρατείας, κ. Χρήστος
Παππάς.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, για τη σηµερινή µας συνεδρίαση, ορίζεται
ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
Από το ΚΚΕ ορίζεται για τη σηµερινή συνεδρίαση ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής Αθανάσιος Βαρδαλής.
Από το Ποτάµι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
Βουλευτής Σπυρίδων Δανέλλης και ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Ιάσων Φωτήλας.
Τέλος, από την Ένωση Κεντρώων ορίζεται ως ειδικός αγορητής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ο κ. Δηµήτριος Καβαδέλλας.
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Βέττας.
Παρακαλώ, κύριε Βέττα.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σήµερα ένα κοµµάτι της εθνικής µοναξιάς. Δεν
βλέπω και πάρα πολύ κόσµο στην Ολοµέλεια.
Μετά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών έρχεται
σήµερα στην Ολοµέλεια προς συζήτηση και κύρωση το σχέδιο
νόµου που αναφέρεται στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
µέσω βεβαίως της κύρωσης των σχετικών άρθρων του παρόντος
σχεδίου νόµου.
Εδώ περιλαµβάνονται δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µεταξύ των οποίων οι πέντε πρώτες πράξεις αφορούν την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε την οποία θεσπίζεται η τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας και µε τις τέσσερις αµέσως
επόµενες συναφείς πράξεις γίνονται διάφορες τροποποιήσεις,
βελτιώσεις, προσθήκες, οι οποίες κρίθηκαν ως αναγκαίες κατά
τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας. Προσθήκες ή βελτιώσεις, βεβαίως, οι οποίες αφορούσαν την παράταση της διάρκειας της
ίδιας της τραπεζικής αργίας. Προσθήκες και βελτιώσεις που
αφορούσαν και ρύθµιζαν θέµατα τραπεζικών συναλλαγών κατά
τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας. Προσθήκες και βελτιώσεις ή
τροποποιήσεις που ρύθµιζαν θέµατα που αφορούσαν περιοριστικά µέτρα ή ανέστειλαν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν το ερώτηµα ήταν αν θα
έπρεπε ή µάλλον αν περιµέναµε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ξεπερνούσε τον θεσµικό της ρόλο και θα λειτουργούσε,
πιεζόµενη, βεβαίως, από πολιτικές των θεσµών, να καταστρατηγήσει τη βασική της θεσµική υποχρέωση, που δεν ήταν άλλη από
τη διατήρηση της οµαλότητας των τραπεζικών συναλλαγών, της
διατήρησης της χρηµατοδότησης -εννοώ του τραπεζικού συστήµατος της χώρας- τότε η απάντηση είναι και ναι και όχι. Διότι
γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά, από τις πιέσεις τις οποίες δεχόταν
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την µια πλευρά, αλλά και
την πολιτική –αν θέλετε- παρουσία, τη στάση και τη συµπεριφορά
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκείνον τον καιρό.
Το ερώτηµα τώρα είναι αν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να ξεπεράσει -αν θέλετε- τη θεσµική της υπόσταση. Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να µας απασχολήσει ως
χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Αυτό που συνέβη αργότερα, το καταλάβαµε όλοι. Η στρόφιγγα
έκλεισε κι έπρεπε ως χώρα να πάρουµε τα απαραίτητα µέτρα,
τα οποία δεν ήταν άλλα από τα προσωρινά µέτρα περιορισµού
των συναλλαγών, µε τη µορφή της τραπεζικής αργίας, µέχρις
ότου έρθει η στιγµή να ξαναχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα µέσω της ρευστότητας -µέσω του ELA εννοώ,
µέσω της ενίσχυσης του ορίου του ELA- το τραπεζικό µας σύστηµα.
Τα πράγµατα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Κανείς δεν µπορεί να
το αρνηθεί αυτό. Ήταν µια πρωτόγνωρη κατάσταση για την ίδια
τη χώρα, για το ίδιο το τραπεζικό σύστηµα. Ήταν µια πρωτόγνωρη
κατάσταση για τις οικονοµικές δοµές της χώρας, για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για το Υπουργείο Οικονοµικών. Σύµφωνα
και µε τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
εκείνη την εποχή, του κ. Μάρδα, στην Επιτροπή Οικονοµικών πριν
κάποιες µέρες, το µεγάλο βάρος αυτής της προσπάθειας το σήκωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που σχετικά γρήγορα
και αποτελεσµατικά και µε την πολύ καλή συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδας άρχισε να αντιµετωπίζει τα πρώτα αιτήµατα που
κατέθεσαν, χωρίς βεβαίως να ξεχνάµε τη δύσκολη κατάσταση και
τις δύσκολες συνθήκες εκείνης της εποχής.
Αντιµετωπίσθηκαν, λοιπόν, σχετικά γρήγορα τα προβλήµατα,
κυρίως των εισαγωγών, µέσω της διασύνδεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Οικονοµικών από την
µια πλευρά και των τραπεζών από την άλλη, δηµιουργώντας µια
ηλεκτρονική πλατφόρµα και ξεπερνώντας προβλήµατα και εµπόδια γραφειοκρατίας, έχοντας ως προτεραιότητα τη χρηµατοδότηση των αιτηµάτων εκείνων που αφορούσαν εισαγωγές, κυρίως
φαρµάκων και τροφίµων.
Στις εισαγωγές παρουσιάστηκαν κάποια προβλήµατα, αλλά το
σύστηµα απλοποιήθηκε µε τον εξής τρόπο: Στην αρχή, τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι τράπεζες λοιπόν εξυπηρετούσαν τα µικρά αιτήµατα, εννοώ τα αιτήµατα τα οποία αφορούσαν µικρά ποσά. Σε
µεγαλύτερα ποσά και µέχρι ένα συγκεκριµένο όριο υπήρξαν οι
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επιτροπές των τραπεζών, όπου και εκεί λειτούργησε σχετικά
γρήγορα, έχοντας υπόψη ότι υπήρξε µια κατηγοριοποίηση των
απαιτήσεων και των αιτηµάτων. Στο τέλος, βεβαίως, εκεί που
υπήρξαν σηµαντικότερα προβλήµατα και αφορούσαν τα σηµαντικότερα θέµατα υπήρχε η µεγάλη επιτροπή, υπό την αιγίδα του
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Σαφώς και παρουσιάστηκαν προβλήµατα που αφορούσαν τις
εισαγωγές. Πολλές φορές ίσως να υπήρξαν και προβλήµατα που
είχαν πηγή τις διατάξεις και τις ρυθµίσεις. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν και προβλήµατα -και αυτό οφείλουµε να το εξετάσουµε και
να το βλέπουµε πάντα- που είχαν ως πηγή τους την συµπεριφορά ή τις κωλυσιεργίες ή τις δυσκολίες από τα ίδια τα θεωρητικά συστήµατα.
Στον τοµέα του τουρισµού, νοµίζω, τα προβλήµατα αντιµετωπίστηκαν σχετικά γρήγορα και δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα
προβλήµατα. Σε αυτό οµολογεί, βέβαια, και η πολύ καλή πορεία
του τουριστικού προϊόντος εν γένει. Στο κοµµάτι της ναυτιλίας,
εκεί που δηµιουργήθηκαν προβλήµατα -αφορούσαν, βεβαίως,
κάποιες απαιτήσεις για χρήµα- νοµίζω ότι και αυτά λύθηκαν σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Τέλος πάντων, η κατάσταση έχει πλέον οµαλοποιηθεί σε έναν
ικανοποιητικό βαθµό. Σε λίγο θα ακούσουµε τους εισηγητές της
Αντιπολίτευσης να θέτουν τους προβληµατισµούς τους, να θέτουν τις απόψεις τους, να θέτουν τα αφηγήµατά τους. Θα ακούσουµε από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, έτσι όπως διαµορφώθηκε και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, το αφήγηµα µε τίτλο: «Εσείς κλείσατε τις τράπεζες». Νοµίζω ότι δεν
χρειάστηκε ιδιαίτερος χρόνος να καταναλωθεί για να απαντηθεί
αυτό το αφήγηµα. Όλοι γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τις πιέσεις
που δεχόταν η χώρα, αλλά και η Κυβέρνηση εκείνη την περίοδο
και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και από τους θεσµούς. Νοµίζω ότι όλοι ζούσαµε τους βοµβαρδισµούς των ανακοινώσεων των θεσµών.
Άλλωστε, νοµίζω πως δεν ήµασταν εµείς εκείνοι που µιλούσαµε εκείνη την εποχή για πραξικοπήµατα. Μιλούσαν για όλα
αυτά τα πράγµατα σοβαρές προσωπικότητες της Ευρώπης. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάµε και τη µεγάλη κινητοποίηση των
λαών της Ευρώπης στο πλευρό µας, και υπέρ της χώρας και
υπέρ της Κυβέρνησης.
Το ποιος, λοιπόν, έκλεισε τις τράπεζες νοµίζω ότι έχει απαντηθεί. Απαντήθηκε και στη συνείδηση του ελληνικού λαού και δεν
το λέω αυτό ρεβανσιστικά ούτε εµµονικά. Νοµίζω ότι ο λαός είχε
εγκολπώσει στη συνείδησή του τα προβλήµατα εκείνης της εποχής και κατά τη διάρκεια του δηµοψηφίσµατος και στις προηγούµενες εθνικές εκλογές, στις 20 του Σεπτέµβρη, εξέφρασε την
επιθυµία του έχοντας, όπως σας είπα, εγκολπώσει στη συνείδησή του όλα αυτά τα προβλήµατα.
Δεν υπάρχει παράπονο, βέβαια, από την Κυβέρνηση για τη
στάση της Αντιπολίτευσης. Νοµίζω ότι αυτό θα ήταν αφελές.
Υπάρχει, όµως, ένα παράπονο και νοµίζω ότι αυτό το παράπονο
µπόρεσε να εκφραστεί στις εκλογές της 20ης Σεπτέµβρη. Είναι
ένα παράπονο από την πλευρά του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν
είδε ούτε µια δήλωση του συνόλου της Αντιπολίτευσης, η οποία
να λέει το εξής: Να λέει ένα «στοπ» στις απαιτήσεις των δανειστών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντί του. Για
να µην έχετε και µεγαλύτερα προβλήµατα, τουλάχιστον να απαιτήσετε να σταµατήσουν οι υπέρµετρα αυστηρές απαιτήσεις των
εταίρων από την Κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό.
Ακούσαµε, βέβαια, διάφορες φωνές αντί αυτών. Ακούσαµε
φωνές πεφωτισµένων και νοµίζω ότι δεν είναι άξιο λόγου να αναφερθούµε σε αυτές τις φωνές, γιατί είναι συνήθως κραυγές, είναι
ουρλιαχτά και δεν έχουν καµµία ουσία. Υπήρξαν, όµως, και
φωνές ανθρώπων οι οποίοι έχουν µια προσωπική πολιτική πορεία, η οποία είναι στενά συνδεδεµένη µε την πολιτική ιστορία
αυτού του τόπου.
Από τους illuminati, που σας είπα, δεν µπορεί κάποιος να περιµένει. Από τις δεύτερες φωνές, όµως -όχι στην ουσία τους
αλλά στην αναφορά µου δεύτερες, αυτό εννοώ- νοµίζω ότι ο κόσµος περίµενε άλλα πράγµατα. Δεν θέλω να πω µε αυτό ότι
υπήρξε µια µη πατριωτική στάση από αυτές τις φωνές. Παρ’ όλα
αυτά, όταν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι και όταν υπάρχουν έµ-
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πειροι πολιτικοί, να το πω έτσι, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ
καλά τις δηλώσεις τους, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτές
οι δηλώσεις θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε κάθε οικονοµία,
φαντάζεστε πόσο µάλλον στη δικιά µας οικονοµία, η οποία αντιµετωπίζει τόσο µεγάλα προβλήµατα.
Σαφώς δεν είµαστε θιασώτες ούτε οπαδοί της ποινικοποίησης
της πολιτικής δήλωσης και της πολιτικής αναφοράς ούτε είµαστε
οπαδοί της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
Παρ’ όλα αυτά, κάποια στιγµή πρέπει στο σύνολό µας εδώ, ως
Κοινοβούλιο, να δούµε τι θα κάνουµε µε αυτές τις φωνές, πώς
θα εµποδίσουµε αύριο-µεθαύριο τέτοιες φωνές, οι οποίες µπορεί
να έρχονται και να είναι ανεύθυνες φωνές. Παρ’ όλα αυτά, είναι
επικίνδυνες φωνές και ταυτόχρονα µπορεί να είναι προβοκατόρικες φωνές, οι οποίες, όπως σας είπα, κάνουν πολύ µεγάλο
κακό στην οικονοµία της χώρας.
Θα ακούσουµε, βεβαίως, και το δεύτερο αφήγηµα, το σπουδαιότερο κατά σειρά, που λέει ότι νοµοθετούµε µόνο µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου και πως ο αριθµός των πράξεων, στο
σύνολο των νοµοθετηµάτων που έχουµε φέρει µέχρι σήµερα,
είναι πάρα πολύ µεγάλος.
Σαφώς και κανείς δεν µπορεί να χαίρεται όταν νοµοθετεί µε
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να
έχουµε όλοι στο µυαλό µας τι ακριβώς νοµοθετούµε µε αυτές
τις πράξεις. Νοµίζω ότι το επιχείρηµα πως νοµοθετούµε µόνο µε
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου καταρρίπτεται από µόνο του.
Δεν νοµίζω ότι είναι άξιο λόγου και δεν νοµίζω ότι θα βγει και ένα
κέρδος, αντιπολιτευτικό εννοώ, χρησιµοποιώντας τέτοιου είδους
επιχειρήµατα.
Επίσης, όποιος δει και τις αναγκαιότητες οι οποίες εξυπηρετούνταν µέσω αυτών των πράξεων, θα καταλάβει ότι σε πάρα
πολλές περιπτώσεις –και θα το εξηγήσουµε παρακάτω- δεν
υπήρχε ούτε χρόνος, αλλά ούτε κι άλλος τρόπος να νοµοθετήσουµε διαφορετικά.
Το λέω αυτό γιατί, πώς θα µπορούσαµε διαφορετικά να νοµοθετήσουµε στην περίπτωση του Έβρου, όπου το κατεπείγον ήταν
κατεπείγον; Έπρεπε γρήγορα να νοµοθετήσουµε και να πάρουµε
µέτρα για την αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των ακραίων φαινοµένων στον Έβρο. Θα έπρεπε να περιµένουµε να νοµοθετήσουµε µετά από δυο, τρεις, πέντε µήνες; Νοµίζω ότι δεν είναι
λογικά πράγµατα και δεν έχουν ίχνος σοβαρότητας.
Επίσης, νοµοθετήσαµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
για να λύσουµε χρόνια προβλήµατα, που αφορούσαν και αφορούν την οµαλή λειτουργία των σχολικών µονάδων. Ξέρω και ξέρετε όλοι σας πως αυτά τα προβλήµατα που αφορούν τις
σχολικές µονάδες είναι άλυτα, χρόνια προβλήµατα και µάλιστα
σκοπίµως άλυτα προβλήµατα.
Νοµίζω ότι δεν θα χρησίµευε καµµιά αντιπολιτευτική κορώνα
εδώ για το αν το κάναµε µε ΠΝΠ ή χωρίς ΠΝΠ. Δεν έχει καµµία
σηµασία αυτό. Αυτό που έπρεπε να υπάρχει ως αντιπολιτευτική,
θα έλεγα, άποψη θα ήταν ότι πρέπει να λύσουµε πια αυτό το τεράστιο θέµα, για παράδειγµα, των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
απελευθερώνοντας τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους από
την οµηρία, από τη µία πλευρά, και δίνοντας στην εκπαιδευτική
κοινότητα και στην ίδια την εκπαίδευση και στο υποκείµενό της,
αυτό το εκπαιδευτικό προσωπικό που της χρειάζεται πλέον. Και
νοµίζω ότι εδώ πρέπει να το κάνουµε σύντοµα και θα το συζητήσουµε και παρακάτω.
Εντοπίσαµε, βέβαια, και τις διαφωνίες που είχατε στο άρθρο
12 και στο εδάφιο 6, αν δεν κάνω λάθος, που αναφέρεται στις
διαδικασίες επιλογής οργάνων στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. Είναι αλήθεια πως εµείς είδαµε µε έναν διαφορετικό τρόπο τη δυνατότητα που έχουν τα συµβούλια να προεπιλέγουν του πρυτάνεις. Αυτά τα συµβούλια έχουν βγει εδώ και
ενάµισι, δύο χρόνια και µια από τις αρµοδιότητές τους είναι να
επιλέγουν, περνώντας από συνέντευξη, τρία µέλη από το σύνολο
των µελών, από το σύνολο των υποψηφίων, αποκλείοντας τους
υπόλοιπους. Αυτό, βεβαίως, ισχύει και για τους κοσµήτορες.
Εµείς, κατά την προσωπική µας άποψη, θεωρούµε πως είναι
µια αντιδηµοκρατική διαδικασία και αναρωτιόµαστε γιατί οι υπόλοιποι διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν και το δικαίωµα του εκλέγεσθαι, να µην ψηφίζουν ελεύθερα έναν από το σύνολο. Έτσι,
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λοιπόν, πιστεύουµε ότι είναι µία βάναυση υποτίµηση και της νοηµοσύνης του εκλεκτορικού σώµατος, η οποία βασίζεται, βεβαίως,
στην επιβολή µιας συγκεκριµένης πρότασης.
Το νοµοθέτηµα, βεβαίως, µε ΠΝΠ οφείλεται στο γεγονός ότι
υπήρξαν σκληρά χρονικά πλαίσια, καθώς ήδη υπήρχε µια παράταση, η οποία -αν δεν κάνω λάθος- ήταν για το τέλος του Οκτώβρη.
Κάναµε, βεβαίως, και το «έγκληµα» να νοµοθετήσουµε µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να εξουσιοδοτήσουµε τον
Υπουργό να συνάπτει, λόγω του κατεπείγοντος, συµβάσεις µίσθωσης, ναύλωσης πλοίων για ορισµένο χρόνο και µέγιστη διάρκεια τριών µηνών. Μεγάλη δουλειά. Μεγάλο πεδίο για αντιπολίτευση. Για ποιο λόγο, δηλαδή; Για να αντιµετωπιστούν οι πολύ
σοβαρές ανάγκες σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, για να αντιµετωπίσουµε την αιφνίδια, µαζική είσοδο του µεγάλου αριθµού των
µεταναστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θέλω να πω ότι
έχουµε µπροστά µας πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα να λύσουµε. Έχουµε ατέλειες που έρχονται από το παρελθόν και δεν
έχει σηµασία ποιος τις δηµιούργησε. Σηµασία έχει ότι πρέπει να
λυθούν αυτές οι ατέλειες. Έχουµε µπροστά µας πολύ µεγάλες
προκλήσεις που µας περιµένουν.
Έχουµε να λύσουµε και να αποτυπώσουµε τη µεγάλη µεταρρύθµιση στη δηµόσια διοίκηση. Δεν θα πω απλώς µεγάλη, θα πω
ότι είναι µια σηµαντική µεταρρύθµιση, αρκεί να κάνουµε κάτι σηµαντικό, κάτι περισσότερο από το χθες. Έχουµε να αντιµετωπίσουµε τη µεγάλη διαφθορά σε αυτόν τον τόπο. Έχουµε να
λύσουµε και να φέρουµε στον κόσµο ένα δικαιότερο, µέχρι να
γίνει δίκαιο, φορολογικό σύστηµα και έχουµε να αρχίσουµε έναν
εθνικό διάλογο που, επιτέλους, πρέπει να αρχίσει σε αυτή τη
χώρα.
Η κοινωνία περιµένει από µας πολύ σηµαντικά πράγµατα και
νοµίζω ότι δεν πρέπει να αναλωνόµαστε στα δεύτερα. Άλλωστε,
η ίδια ξέρει ποιος και πότε την έφερε µέχρι εδώ. Δεν είναι αυτό,
όµως, το θέµα µας σήµερα.
Νοµίζω ότι οι µίζερες τοποθετήσεις πρέπει να πάνε πίσω στο
παρελθόν. Εύχοµαι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση –χρονικά το λέω
αυτό- να τελειώσει σύντοµα µε τις εσωκοµµατικές διαδικασίες,
γιατί είναι απαραίτητος εταίρος στον µεγάλο εθνικό διάλογο και
στη συζήτηση που πρέπει να κάνει, επιτέλους, αυτή η χώρα. Αυτό
χρειαζόµαστε σήµερα και τίποτα περισσότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Βέττα, που ήταν και εντός του χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµακοπούλου για δεκαπέντε λεπτά. Σας
ενηµερώνω ότι µετά την κ. Ασηµακοπούλου θα κλείσει το µηχάνηµα εγγραφής, για όποιον θα ήθελε να συµµετάσχει ως οµιλητής.
Ορίστε, κυρία Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δώδεκα πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου προς κύρωση. Όχι µία, όχι δύο, όχι
τρεις αλλά δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου! Και βεβαίως, χωρίς ίχνος ντροπής ούτε για τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετήσατε ούτε για το περιεχόµενο των περισσοτέρων απ’
αυτών, γιατί µε κάποιες, κύριε εισηγητά, έχουµε συµφωνήσει.
Ο εισηγητής της Συµπολίτευσης προσπάθησε σε ένα λεπτό
ανά πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περίπου να υπερασπιστεί
τα ανυπεράσπιστα, κατά την άποψή µου. Εγώ σήµερα θα χρησιµοποιήσω, όσο το δυνατόν περισσότερο –για να µην µε κατηγορήσετε για εµπάθεια και πολιτική µεροληψία- όχι δικά µου, λόγια
όπου µπορώ, αλλά δικά σας λόγια ή λόγια άλλων, τα οποία θεωρούνται γενικώς αποδεκτά.
Ξεκινώ, λοιπόν, µε τα δικά σας λόγια για τα θέµατα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έλεγε τον Δεκέµβριο του
2012: «Με πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου συρρικνώνεται η
δηµοκρατία».
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Τον Ιούνιο του 2013 έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας: «Κάποτε είχαµε
τα βασιλικά διατάγµατα. Σήµερα έχουµε τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου».
Επίσης, ο Δηµήτρης Παπαδηµούλης: «Δεν υπάρχει σε καµµία
άλλη χώρα της Ευρώπης αυτή», επιτρέψτε µου, «η ξεφτίλα να νοµοθετούν κυβερνήσειςµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου».
Άρα, όχι µε τα δικά µου λόγια, αλλά µε τα δικά σας λόγια, αυτό
το οποίο κάνετε σήµερα είναι να συρρικνώνετε τη δηµοκρατία
µε δώδεκα βασιλικού τύπου διατάγµατα και να οδηγείτε τη χώρα
σε ξεφτίλα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τις παραπάνω δηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το έγγραφο µε τις προαναφερθείσες
δηλώσεις, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, λοιπόν, θα δούµε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και ο εισηγητής σας σωστά οµαδοποίησε τις πρώτες
πέντε, διότι αυτές αφορούν στο κλείσιµο των τραπεζών και στη
γνωστή σε όλους πλέον κατάσταση των capital controls.
Και προτού υπεισέλθω στα σχόλιά µου επ’ αυτού, άκουσα µε
ενδιαφέρον τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να µας λέει ότι τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από τα capital controls, βασικά
έχουν λυθεί. Άµα έχουν λυθεί και άµα το υποστηρίξετε και εσείς
αυτό, κύριε Υπουργέ, να τα αφήσουµε τα capital controls, είµαστε µια χαρά!
Το προσπερνώ αυτό, λοιπόν, και θα πω κάτι χρησιµοποιώντας
πάλι δικά σας λόγια. Για να δούµε τι λέγατε εσείς για τα capital
controls και για τις τράπεζες. Εδώ έχω σηµειώσει να χρησιµοποιήσω τα λόγια του τέως Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Σακελλαρίδη. Όταν έκανα αυτή την αναφορά στην Επιτροπή
Οικονοµικών, ο κ. Σακελλαρίδης ήταν ακόµα Βουλευτής τους ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, βεβαίως, δεν είναι, αλλά έλεγε τέλος πάντων πριν
από τις 28 Ιουνίου, όταν κλείσατε τις τράπεζες, ότι δεν υπάρχει
καµµία περίπτωση για capital controls και ότι οι καταθέσεις είναι
διασφαλισµένες και το τραπεζικό σύστηµα ισχυρό.
Βεβαίως και ο Υπουργός, κ. Μάρδας, έλεγε: «Εµείς δεν είµαστε Κύπρος. Δεν θα επιβληθούν capital controls».
Καταθέτω τις παραπάνω δηλώσεις στα Πρακτικά, παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το έγγραφο µε τις προαναφερθείσες
δηλώσεις, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά λέγατε εσείς. Στις 28 Ιουνίου, όµως, κλείσατε τις τράπεζες. Εσείς κλείσατε τις τράπεζες. Δεν τις έκλεισε κάποιος άλλος.
Και είναι η ώρα, απ’ αυτό το Βήµα ο λαός, επιτέλους, να το ακούσει αυτό και να το καταλάβει. Και να σας δει σήµερα, όχι µόνο
να παραδέχεστε ότι εσείς κλείσατε τις τράπεζες, αλλά να ψηφίζετε και εσείς οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης και να αναλαµβάνετε και εσείς την ευθύνη για το κλείσιµο των τραπεζών.
Βεβαίως, έχετε πει πάρα πολλά πράγµατα –δικά σας λόγια
πάλι- για το ότι δεν φταίτε εσείς που έκλεισαν οι τράπεζες. Ο κ.
Τσίπρας, στο διάγγελµά του για το δηµοψήφισµα είπε ότι η απόφαση για capital controls δεν έχει άλλο στόχο, πέρα από το να
εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού και να παρεµποδίσει τη
διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος. Υποθέτω ότι δεν ήθελε αυτός
να εκβιάσει τον ελληνικό λαό. Οι κακοί εταίροι είναι αυτοί οι
οποίοι προσπάθησαν να µας εκβιάσουν.
Και ο κ. Φλαµπουράρης κατηγορούσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα για το κλείσιµο των τραπεζών. Και ο κ. Δραγασάκης µιλούσε για πολιτικές σκοπιµότητες για το κλείσιµο των τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τo προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, για να τελειώνουµε µε αυτό το παραµύθι του ποιος
έκλεισε τις τράπεζες, έχω εδώ το νοµοσχέδιο και τις δώδεκα
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και ξεκινώ µε την πρώτη.
Η πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ξεκινά ως εξής: «Η
χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται
τραπεζική αργία». Κλείνουν οι τράπεζες. Μάλιστα. Υπογραφές:
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί, τα µέλη του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργικού Συµβουλίου, Ιωάννης Δραγασάκης, Νικόλαος Βούτσης, Γεώργιος Σταθάκης, Αριστείδης - Νικόλαος -Δηµήτριος
Μπαλτάς, Παναγιώτης Λαφαζάνης –πάει αυτός-, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Βαρουφάκης, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Δεν τα διαβάζω όλα. Έτσι έκλεισαν οι τράπεζες και να το
ξεκαθαρίσουµε αυτό σήµερα.
Σηµειώνω ότι οι πρώτες τρεις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που φέρνουµε σήµερα για να κυρώσουµε εδώ, είναι εκπρόθεσµες και έπρεπε να είχαν κυρωθεί πριν από τις εκλογές.
Γιατί δεν κυρώθηκαν πριν από τις εκλογές; Εντάξει, δεν µας ενδιαφέρει αυτό. Είναι νοµοτεχνικό θέµα. Εξάλλου, έκλεισαν οι
τράπεζες. Όµως, γιατί δεν τις φέρατε πριν τις εκλογές; Διότι αν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις φέρνατε πριν τις εκλογές, θα
ήταν κάποιος συνάδελφός µου ή εγώ εδώ στο Βήµα και θα σας
λέγαµε, «Εσείς κλείσατε τις τράπεζες» και δεν θα έπιανε. Τέρµα,
λοιπόν, αυτό το παραµύθι.
Σηµειώνω ότι µέσα σε αυτές τις πρώτες πέντε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι και η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, άλλη µία µεγάλη επιτυχία της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ!
Και στο άρθρο 5 -και παρακαλώ, αν µπορώ, να έχω µία απάντηση, κύριε Υπουργέ, σε αυτό- είναι αυτή η περίφηµη ανάθεση
του κ. Βαρουφάκη σε κάτι συµβούλους µε εξωφρενικές αµοιβές.
Έχουµε κάνει ερωτήσεις επί του θέµατος αυτού. Αν υπάρξει µια
απάντηση κάποια στιγµή επ’ ευκαιρίας του νοµοσχεδίου, θα το
εκτιµούσα ιδιαίτερα.
Τώρα, λοιπόν, θα χρησιµοποιήσω πάλι λόγια άλλων, για να µην
µε κατηγορείτε, για να αναφερθώ στις συνέπειες από το κλείσιµο
των τραπεζών. Και δεν θα αναφερθώ ούτε στην ταλαιπωρία των
ανθρώπων στις ουρές ούτε στη χαµένη αξιοπρέπεια ούτε στο γεγονός ότι είναι εγκλωβισµένες οι καταθέσεις των ανθρώπων στις
τράπεζες ούτε στην ταλαιπωρία των επιχειρήσεων. Δεν θα αναφερθώ σε όλα αυτά τα οποία ζούµε και αυτά τα οποία αποκαλεί
ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ «λυµένα προβλήµατα» σήµερα.
Θα αναφερθώ στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις
φθινοπωρινές οικονοµικές προβλέψεις του 2015.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
«Η αυξηµένη αβεβαιότητα και η εισαγωγή των ελέγχων κεφαλαίου οδηγεί την ελληνική οικονοµία πίσω σε ύφεση 1,4% το
2015 και 1,3% το 2016. Η ελληνική οικονοµία είχε θετική πορεία
το 2014, ωστόσο η ανεπιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος,
το δηµοψήφισµα και το κλείσιµο των τραπεζών, όπως και οι περιορισµοί κεφαλαίων, αύξησαν την αβεβαιότητα και επιδείνωσαν
την προοπτική για ανάπτυξη. Τα capital controls θα έχουν µακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονοµία».
Αφήνω όλες τις άλλες αρνητικές προβλέψεις για το πρωτογενές ισοζύγιο, για την ανάπτυξη, για την ανεργία. Εξάλλου,
έχουµε τον προϋπολογισµό µπροστά µας, τον οποίο αύριο θα
αρχίσουµε να συζητάµε.
Συνεχίζω µε λόγια άλλων, δηλαδή, µε την τριµηνιαία έκθεση
του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους.
Καταθέτω και αυτή την έκθεση, όπως και το επόµενο, για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
«Δυσµενής ήταν και η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το
πρώτο εξάµηνο. Η µείωση των εξαγωγών αναµένεται µεγαλύτερη για το δεύτερο εξάµηνο λόγω των επιπτώσεων των κεφαλαιακών ελέγχων. Η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων προκαλεί
ακόµα και σήµερα στρεβλώσεις στην παραγωγή και αγορά προϊόντων…» κ.λπ..
Πάµε στην εξαµηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ: «Η αυξηµένη αβεβαιότητα και η εισαγωγή των ελέγχων κεφαλαίου, αύξησαν την
αβεβαιότητα και επιδείνωσαν την προοπτική ανάπτυξης». Και
εδώ πάλι προβλέπεται η καταπληκτική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η οικονοµία και στην οποία θα παραµείνει και τα
επόµενα έτη.
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Αυτά, λοιπόν, σχετικά µε τις συνέπειες των πρώτων πέντε πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Ελπίζω να έχει καταστεί σαφές
ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσουµε αυτό. Μην το περιµένετε. Την
ευθύνη για την πράξη αυτή να την αναλάβετε εσείς δια της
ψήφου σας.
Σηµειώνω δε, ότι µε την νέα ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών έχετε αυξήσει το κόστος για τους φορολογούµενους,
έχετε αυξήσει το χρέος, έχετε αυξήσει τη ζηµιά στους µετόχους,
Έλληνες και ξένους, και µε τη µείωση της αξίας των µετοχών
έχετε προκαλέσει και άλλη ζηµιά για το δηµόσιο.
Όσον αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έξι και
επτά. Προφανώς, κύριε εισηγητά, γι’ αυτό είναι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, για την περίπτωση που υπάρξει µία
ακραία καταστροφή από καιρικά φαινόµενα. Προφανώς, γι’ αυτό
είναι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου! Δεν είναι για να κλείνουµε τις τράπεζες, οπότε προφανώς θα το ψηφίσουµε αυτό,
όπως και το επόµενο.
Πάµε να δούµε και το πλοίο για το οποίο παραπονεθήκατε.
Καλά κάνατε και βάλατε πλοίο για τους µετανάστες και καλά κάνατε που το κάνατε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Ξέρετε
κάτι, όµως; Δεν είναι η µεµονωµένη πράξη, η οποία µετρά. Αυτό
είναι µέρος µιας συνολικότερης µεταναστευτικής πολιτικής, την
οποία υλοποιείτε τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι το πλοίο. Είναι
αυτό που λέω εγώ «αργά ταγκό».
Μάλιστα, αφού τα κάνατε όλα στραβά, αφού µας είπε η αρµόδια Υπουργός αυτά τα οποία µας είπε, αφού τώρα έχετε κάνει
µία συµφωνία να φιλοξενήσουµε πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες,
χωρίς να έχουµε χρήµατα για να κάνουµε τις υποδοµές και χωρίς
να έχουµε πού να τους βάλουµε, στο πλαίσιο αυτής της µεταναστευτικής πολιτικής είχατε βάλει κι ένα πλοίο. Μάλιστα! Θερµά
συγχαρητήρια!
Και συνεχίζω: Ο Πρωθυπουργός πήγε στην Τουρκία –αυτός
είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος δεν ξέρει ότι έχουµε θαλάσσια
σύνορα και δεν είναι και σίγουρος για το ποια είναι τα νησιά µας
ακριβώς- όπου έκανε τι ακριβώς; Ανεχόταν να παίζει ο Εθνικός
Ύµνος, να µας γιουχάρουν και ήταν όλο αµηχανία ή χασκογελούσε όταν µιλούσε ο συνοµόλογός του; Μήπως µας έφερε πίσω
τα περίφηµα και πολυπόθητα hot spots στα σύνορα για να ησυχάσουµε; Όχι, δεν µας τα έφερε πίσω. Άσε που προκάλεσε και
διπλωµατικό επεισόδιο µε τους Κύπριους. Μην περιµένετε ότι
εµείς θα σας ξεπλύνουµε την πολιτική, η οποία είναι απολύτως
καταστροφική σε αυτόν τον τοµέα.
Συνεχίζω. Άρθρο 9: Εντάξει, αυτό είναι µία πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου της υπηρεσιακής κυβερνήσεως, η οποία έχει να
κάνει µε την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου, όντως, οµολογουµένως
-και η ΚΕΔΕ το έχει πει- κάνετε κάποια θετικά πράγµατα. Εµείς
αυτό θα το ψηφίσουµε.
Υπενθυµίζω, βέβαια, ότι η πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία πήρατε το κολάι, ήταν η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου µε τον αναγκαστικό εσωτερικό δανεισµό, µε τον
οποίο βεβαίως στερήσατε από την τοπική αυτοδιοίκηση όλους
τους πόρους της. Οπότε, µεγάλο το κακό, µικρό το καλό µε
αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Για το άρθρο 10 και την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
αυτή η οποία αφορά στην µεταφορά των µαθητών, θέλω να αναφερθώ για να καταδείξω µία διαφορά µεταξύ µας. Το είχαµε
κάνει κι εµείς αυτό. Και πολύ σωστά είπε ο εισηγητής ότι πρέπει
όλοι µαζί να αντιµετωπίσουµε τα χρόνια προβλήµατα της παιδείας. Εµείς, λοιπόν, θα ψηφίσουµε αυτή την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, γιατί την κάνατε για να λυθεί ένα πρόβληµα το
οποίο αφορά στην ελληνική οικογένεια, ένα πρόβληµα το οποίο
έπρεπε επειγόντως και άµεσα να λυθεί και βεβαίως να βρούµε
λύση όλοι µαζί για το µέλλον.
Διαβάζω εδώ αυτό το οποίο είχατε πει εσείς, όταν είχαµε κάνει
εµείς το ίδιο. Η κ. Σακοράφα ήταν εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω τη δήλωσή της για την καταψήφιση της ίδιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ένα χρόνο νωρίτερα. «Εµείς θα
βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση, αν και θα θέλαµε να είµαστε θετικοί, ακριβώς γιατί αφορά µαθητές και το σοβαρό οικονοµικό
πρόβληµα που δηµιουργεί στις οικογένειες το θέµα της µεταφοράς των µαθητών µε τα λεωφορεία, να πούµε «όχι»».
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Αυτή, λοιπόν, είναι η διαφορά µας. Εµείς, επειδή ακριβώς,
όπως είπε η κυρία Σακοράφα, αφορά µαθητές και το σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα που δηµιουργεί στις οικογένειες τους, θα
πούµε «ναι». Αυτή είναι η µη στείρα αντιπολίτευση.
Άρθρο 11: Και αυτό το άρθρο έχει ενδιαφέρον, γιατί αφορά
στον ΟΔΙΕ. Αυτό το περάσαµε εµείς. Ήταν η ιδιωτικοποίηση που
ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Σαµαρά µε τον ιππόδροµο. Το έχουµε
συζητήσει αυτό το θέµα. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έχουν τρεις παρατάσεις για
να λύσουµε το θέµα του ΟΔΙΕ. Και γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό;
Γιατί οι παρατάσεις αυτές, χώρια του ότι αναδεικνύουν την ανικανότητα σε θέµατα προγραµµατισµού, ουσιαστικά - επειδή όλοι
ξέρουµε ότι αυτό έγινε γιατί εσείς θέλατε να το φέρετε, αλλά η
κ. Κωνσταντοπούλου τότε δεν σας άφηνε- καταδεικνύουν και την
ιδεοληψία σας σε αυτό το πολύ σηµαντικό θέµα, το θέµα των
ιδιωτικοποιήσεων.
Και περνώ στην τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
η οποία αφορά την παιδεία. Αυτή τη φορά, κύριε εισηγητά, µας
δώσατε µία εξήγηση για αυτό το θέµα. Έχω να σας πω το εξής:
Ο Πρωθυπουργός κάποια στιγµή είπε ότι θα υπάρξει εθνικός διάλογος για την παιδεία. Μάλιστα. Έχετε µία άποψη για το τι πρέπει να κάνουν τα συµβούλια. Εγώ έχω διαφορετική άποψη
προφανώς, όπως σχεδόν σε όλα τα θέµατα που συζητάµε. Έχω
µία διαφορετική άποψη. Ελάτε να το συζητήσουµε. Ε, δεν το συζητήσαµε. Κάνατε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όπου
το αλλάξατε όπως θέλατε εσείς. Που είναι η δηµοκρατία σε αυτό;
Σε τι; Σε θέµα παιδείας; Που ήταν το επείγον; Το επείγον ήταν
ότι θέλατε οπωσδήποτε να το αλλάξτε! Αυτό ήταν το επείγον!
Μην µας λέτε εµάς, λοιπόν, για δηµοκρατικές διαδικασίες και
για διάλογο, ιδίως στο θέµα της παιδείας. Εδώ δεν έγινε καταστροφή στον Έβρο, κυρία Πρόεδρε. Εδώ γίνεται καταστροφή
στην παιδεία, την οποία, δυστυχώς, πάτε να ολοκληρώσετε.
Και για να µην καταχρώµαι τον χρόνο, σας είπα ότι σήµερα
προσπάθησα να χρησιµοποιήσω µη µεροληπτικά λόγια, λόγια
δικά σας, λόγια ανεξάρτητων πηγών. Θα κλείσω, λοιπόν, µε τα
λόγια του θυµόσοφου ελληνικού λαού σε σχέση µε το νοµοσχέδιο αυτό. Ο λαός λέει: «Όποιος µαγειρεύει ψέµατα, τα βρίσκει
στο πιάτο του». Αυτό συµβαίνει. Υπό νορµάλ συνθήκες θα σας
έλεγα, «Καλή όρεξη», αλλά, δυστυχώς, το πιάτο αυτό το σερβίρετε και στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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 ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Μεσολογγίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κ. Τσίπρας, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση από το 2012 µέχρι
και τις 15 Δεκεµβρίου του 2015, επειδή η Νέα Δηµοκρατία χρησιµοποιούσε κατά κόρον τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
ανέφερε ότι πρόκειται για µία άκρως αντιδηµοκρατική ενέργεια
από την Κυβέρνηση να νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου κι ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι εντολές των φαύλων δανειστών, των εχθρών της πατρίδος, των
τροϊκανών, αυτών οι οποίοι απεργάζονται τη διάλυση της πατρίδος, οι οποίοι θέλουν να πάρουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές,
να πάρουν τα πάντα από την Ελλάδα και µέσω των ανθρώπων
τους, της συγκυβέρνησης Νέα Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, χρησιµοποιούν τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, για να µπορούν
να διευκολυνθούν στο διαλυτικό ως προς την πατρίδα έργο τους.
Ο κύριος Πρωθυπουργός την πρώτη φορά, στις πρώτες προγραµµατικές δηλώσεις, τον Ιανουάριο, είχε πει και είχε τονίσει
ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη τακτική των προηγούµενων κυβερνήσεων, η τακτική των πράξεων νοµοθετικού περιε-
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χοµένου, καθώς και άλλες πρακτικές. Το βλέπουµε αυτό! Διαπιστώνουµε σήµερα, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, πόσο πολύ τήρησε τα λεγόµενα λίγων µηνών -όχι πολλών ετών- πίσω.
Κι αµέσως µετά άρχισαν µε αργούς ρυθµούς στην αρχή να έρχονται οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Γιατί, αν ενθυµείστε, στην αρχή δεν υπήρχε καθόλου κοινοβουλευτικό έργο. Οι
µέρες περνούσαν, οι εβδοµάδες περνούσαν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έφερνε τίποτα στη Βουλή. Πέρασαν είκοσι µέρες και ήρθε µία
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µετά ήρθε ύστερα από έναν
µήνα και πάει λέγοντας.
Όσο περνούσε ο καιρός, όµως, και µάθαιναν οι «σύντροφοι»
πώς είναι να κυβερνάς αυτή τη χώρα, άρχισαν να φέρνουν τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου σαν πολυβόλο, τη µία µετά
την άλλη, για όλα τα ζητήµατα. Και για ζητήµατα, τα οποία ήταν
σοβαρά, αλλά θα µπορούσαν να έχουν λυθεί, εάν κι εφόσον ήταν
σοβαρή η Κυβέρνηση -όπως κι αν ήταν σοβαρή η προηγούµενη
συγκυβέρνηση, Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ- και για άλλα ζητήµατα, τα οποία, επειδή τα άφηναν στην τύχη τους, στην διακριτική ευχέρεια του κάθε Υπουργού, που ο καθένας έκανε κι
έπραττε ό,τι ήθελε, τα έφερναν την τελευταία στιγµή στην κυριολεξία, µην µπορώντας να κάνουν διαφορετικά.
Σήµερα καλούµεθα να επικυρώσουµε δεκάδες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και αυτό είναι η µεγαλύτερη απόδειξη του
πόσο ανακόλουθοι, του πόσο ψεύτες ήσασταν, κύριοι της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων -µην ξεχνάµε και
τους Ανεξάρτητους Έλληνες, που είναι οι στυλοβάτες αυτής της
περίφηµης Κυβέρνησης!- προκειµένου να διεκπεραιώσετε το
«θεάρεστο» έργο σας.
Βλέπουµε ότι οι πέντε πρώτες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έχουν να κάνουν µε ζητήµατα capital controls, µε τη στήριξη διάφορων ευαγών θεσµών και ιδρυµάτων, την ΕΚΤ και
διάφορα άλλα, τα οποία µέχρι πρότινος ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε στην
κυριολεξία στο απόσπασµα.
Εκτός όλων των υπολοίπων, καταφέρατε και κλείσατε τις τράπεζες για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι, είναι δικό σας έργο
αυτό. Αν ήταν η Νέα Δηµοκρατία κυβέρνηση, ενδεχοµένως να το
έπραττε η Νέα Δηµοκρατία. Όµως αυτό έσκασε στα χέρια σας,
οπότε δεν έχετε πλέον καµµία δικαιολογία να κατηγορείτε άλλους για όσα έπραξαν στο παρελθόν ή σκοπεύουν να πράξουν
στο µέλλον.
Αλήθεια, εσείς που υποτίθεται ότι είστε -γιατί τελικά µόνο
«υποτίθεται» είστε, τίποτα επί της ουσίας- οι εχθροί της παγκοσµιοποίησης, όπως λέγατε, των καπιταλιστών και όλων αυτών
που θα φέρουν δεινά στην πατρίδα µας, αλλά και αλλού, τελικά
αποδεικνύεστε οι καλύτεροι, τα πιο πειθήνια όργανά τους. Καταφέρατε αυτό που δεν µπορούσαν να κάνουν οι τράπεζες χρόνια τώρα, οι οποίες παρακαλούσαν µε οποιοδήποτε τρόπο τους
πολίτες να χρησιµοποιήσουν το πλαστικό χρήµα, τις κάρτες.
Ξαφνικά, εσείς το καταφέρατε µέσα σε λίγες ηµέρες, κλείνοντας
τα πάντα µε πράξη νοµοθετικούπ. Και µε νταηλίκι είτε αρέσει είτε
όχι στους Έλληνες, χωρίς να έχουν δικαίωµα να το αντικρούσουν, τους αναγκάσατε να κάνουν πλέον σχεδόν υποχρεωτικά
όλες τις συναλλαγές µέσω πλαστικού χρήµατος και να µην έχουν
δικαίωµα να πάρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Αυτό ήταν
το µεγαλύτερο δώρο που θα µπορούσατε να κάνετε στις πολλάκις χρεοκοπηµένες τράπεζες.
Έχουµε δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και τι
είναι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Αποτελούν, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, τρόπο νοµοθέτησης που αρµόζει σε έκτακτες συνθήκες και λαµβάνει χώρα καταχρηστικά –επαναλαµβάνω
«καταχρηστικά»- εφόσον δεν νοµοθετεί το Σώµα, αλλά η Κυβέρνηση. Από αυτές τις δώδεκα Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, µόνο η έκτη, που αφορά τις πληµµύρες στον Έβρο, τηρεί
τις προϋποθέσεις αυτές. Για το λόγο αυτό, θα είναι η µοναδική,
την οποία θα υπερψηφίσουµε. Διότι ούτε οι φωτεινοί παντογνώστες της Νέας Δηµοκρατίας –και είχε πολλούς τέτοιους- δεν
είχαν διανοηθεί ότι θα µπορούσαν να φέρουν προς κύρωση αναδροµικά και σωρηδόν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως
κάνετε εσείς σήµερα.
Αυτό αποδεικνύει, όχι µόνο το µέγεθος της εξαπάτησης που
πουλήσατε στον ελληνικό λαό, αλλά και το µέγεθος της ανεπάρ-
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κειας σας, αφού καταντήσατε στο σηµείο να φέρνετε τέσσερις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για το ίδιο θέµα -τράπεζες
και περιορισµός κεφαλαίων- διορθώνοντας τον ίδιο σας τον
εαυτό. Έτσι, µε την απαράδεκτη αυτή διαδικασία για σύγχρονο,
υποτίθεται, ευρωπαϊκό κράτος –τροµάρα µας!- περνάτε µέσα
από την κολυµβήθρα του Σιλωάµ των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και ένα πλήθος δευτερευουσών ρυθµίσεων, οι
οποίες εκτός από ύποπτες, είναι και δηλωτικές των πραγµατικών
προθέσεών σας και του δήθεν ηθικού πλεονεκτήµατος της Αριστεράς που µε καµάρι εκπροσωπείτε.
Με τον τρόπο αυτό, µαζί µε τις επιτρεπόµενες τραπεζικές συναλλαγές, περνάτε και την πλήρη ασυλία κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους από ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη,
εκτός από το Γραµµατέα και τα µέλη της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών και τα µέλη της οµάδας υποστήριξης,
καθώς και την αναστολή για µία διετία της άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος των µελών αυτών της επιτροπής, που στήθηκε µε
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στις 14 Ιουλίου 2015,
άρθρο 4.
Έτσι, έχετε εσείς στο νου σας τη δηµοκρατία και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την οποία, υποτίθεται, προασπίζεστε και
κόπτεστε για αυτήν;
Αντίστοιχα, εκµεταλλευόµενοι τις, υποτίθεται, έκτακτες οικονοµικές συνθήκες, δηλαδή αυτές που εσείς δηµιουργήσατε µε
τη δηµιουργική λογιστική διαφόρων άσχετων φιγουρατζήδων
που µας τους παρουσιάσατε ως φωστήρες και σωτήρες αυτής
της χώρας στην πλάτη του ελληνικού λαού, νοµοθετείτε υπέρ
συµφερόντων, που απλώς άλλαξαν µανδύα και από πρασινοµπλέ
έγιναν ροζουλί.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 5 δίνετε τη δυνατότητα απευθείας
ανάθεσης µε απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου για την οικονοµική πολιτική, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, σε εµπειρογνώµονες για θέµατα που άπτονται της
διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ποιοι είναι
αυτοί οι εµπειρογνώµονες; Τι έχετε πληρώσει µε απευθείας ανάθεση προς αυτούς και τι θα συνεχίσετε να πληρώνετε;
Θυµάστε τον κ. Λιού, ο οποίος, αφού έφυγε ο κ. Βαρουφάκης,
βγήκε ξαφνικά στις εφηµερίδες παντού κι έλεγε: «Εγώ έχω κάνει
προφορική συµφωνία µε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ το µήνα.»;
Μήπως περιλαµβάνονται διάφοροι τύποι, τύπου κ. Λιού µέσα σε
αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Περιλαµβάνονται
στους «εµπειρογνώµονες» γνωστές εταιρείες του εξωτερικού,
που –υποτίθεται- παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στη
χώρα µας, όπως είχε πει ο κ. Βαρουφάκης, ενώ πληρώνονται
αδρά και µε συµβάσεις φαντάσµατα όπως αυτές; Θα πείτε έστω
µία φορά, για αλλαγή, την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες, για
να καταλάβουν επιτέλους γιατί και ποιοι τους έχουν φέρει σε
αυτό το σηµείο;
Με τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο που αποδεικνύει την ανικανότητά σας και την ανεπάρκειά σας, επιχειρείτε να φορτώσετε και
τις ιδεολογικές σας εµµονές και τις ιδεοληψίες σας για µία ακόµη
φορά στους πολίτες.
Στο άρθρο 8 παρέχετε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Επικρατείας, δηλαδή στο δεξί χέρι του Τσίπρα, να συνάπτει συµβάσεις
µίσθωσης ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου µε φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα διάρκειας τριών µηνών, για την αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς, όχι προσφύγων –προσέξτε!- αλλά µεταναστών έως τις 31-12-2015. Μάλιστα, οι ανωτέρω συµβάσεις
συνάπτονται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων και βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού.
Με άλλα λόγια, η διαρκής µόνιµη ανικανότητα η δική σας, αλλά
και των προηγουµένων, αντιµετώπισε τη λεγόµενη «ανθρωπιστική κρίση» µε τα πλήθη των λαθροµεταναστών, που πηγαινοέρχονται ανεξέλεγκτα εντός της ελληνικής επικράτειας. Και
βλέπουµε τι έγινε τους προηγούµενους µήνες, βλέπουµε τα αποτελέσµατα αυτής της ασχετοσύνης σας. Δεν µπορείτε να ενισχύσετε, µε το όποιο αποτρεπτικό µέσο διαθέτουν τα κυρίαρχα
κράτη, τα ελληνικά σύνορα, χερσαία και θαλάσσια. Θαλάσσια σύ-
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νορα υπάρχουν, γι’ αυτούς οι οποίοι δεν το ήξεραν ή αν δεν το
ξέρουν, να το µάθουν επιτέλους. Και κολληµένοι στις παλιές σας
αντιλήψεις, δεν µπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση, µετατρέποντας τη χώρα σε αποθήκη ανθρώπων.
Απόδειξη ότι δεν εφαρµόζετε δήθεν τις διεθνείς συνθήκες για
τους πρόσφυγες, όπως σας αρέσει να λέτε για να χρυσώνετε το
χάπι, αλλά ξέρετε ότι τουλάχιστον µόνο ένα 10% είναι πρόσφυγες. Και όπως προείπα, στη διατύπωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου αναφέρεστε σε µετανάστες και όχι σε πρόσφυγες.
Για τον οποιονδήποτε, δηλαδή, θέλει έτσι να έρθει στην Ελλάδα,
να πάει στην Ευρώπη ή αλλού, να πληρώνει ο ελληνικός λαός τα
έξοδά του για σίτιση, για διαµονή, για οτιδήποτε άλλο, πράγµατα
τα οποία δεν τα είχε ποτέ στην πατρίδα του ούτε στις καλύτερες
στιγµές του. Και διατίθεται το ποσό τον 15.000.000 και µόνο για
το διάστηµα από 10/8 έως 31/12.
Και ένα µικρό σχόλιο για τα κλειστά σύνορα: Τι έγινε; Χθες δεν
ήρθε ούτε ένας µετανάστης ούτε ένας πρόσφυγας στη Μυτιλήνη
ως δια µαγείας. Ξαφνικά σταµάτησε; Μήπως επειδή οι συµπαθέστατοι γείτονές µας εκ Σκοπίων αποφάσισαν να βάλουν κι αυτοί
φράχτη και να δυσκολέψουν την κατά τα άλλα αστεία διαδικασία
να περάσουν και να πάνε όπου θέλουνε; Μήπως επειδή έσφιξαν
τα µέτρα στην Ευρώπη µετά από τις τροµοκρατικές ενέργειες
που έγιναν από τζιχαντιστές, πολλοί εκ των οποίων σουλατσάριζαν στην ελληνική επικράτεια -άλλοι έµπαιναν, άλλοι έρχονταν
από Ιταλία στην Πάτρα, ξαναπήγαιναν πίσω- οι δουλέµποροί
τους, οι φίλοι µας οι Τούρκοι, σταµάτησαν να τους στέλνουν; Είδατε ότι µόλις έσφιξαν λίγο τα πράγµατα, σταµάτησε και η
αθρόα λαθροµετανάστευση, αθρόα εισροή προσφύγων, µεταναστών; Πείτε τους όπως θέλετε.
Άρα, η πολιτική των κλειστών συνόρων φέρνει αποτελέσµατα.
Αυτό, για να ξέρουν οι διάφοροι αφελείς και αδαείς, που κλαίνε
στη θέα κάποιας οικογένειας ή κάποιου άλλου. Και όσοι κλαίνε
και οδύρονται για τους φουκαράδες τους πρόσφυγες και τους
µετανάστες, ας δούνε στη Συρία κάποιους ανθρώπους που
ζούνε, πολεµάνε, παντρεύονται σε γκρεµισµένες εκκλησίες, δίνουν την ψυχή τους για τα ιερά και τα όσια της δικιάς τους
φυλής. Και να δούνε και τι έκαναν οι Έλληνες το 1940, που έµειναν εδώ και πολέµησαν.
Η ίδια ανικανότητα και ιδεοληψία που έχει κόστος για τον ελληνικό λαό, είναι αυτή που προκύπτει και από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, άρθρο 9.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε όλο τον προεκλογικό αγώνα στο συµβολισµό των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών και πρόσεξε
να µην απολυθούν, αλλά πολλές από αυτές να µεταταγούν σε
οργανικές θέσεις και να γίνουν γραµµατείς στα δικαστήρια. Πολύ
καλή µετάταξη. Αντίστοιχα, όµως, λείπουν καθαρίστριες από
σχολικές µονάδες. Για το σκοπό αυτό η «φιλολαϊκή» Κυβέρνηση,
που δήθεν κόπτεται για τα χρήµατα του συνταξιούχου και του µικροεπαγγελµατία, δαπανά αφειδώς 35.000.000 ευρώ για προσλήψεις καθαριστριών µε σύµβαση, ενώ είχαµε καθαρίστριες τις
οποίες τις κάναµε γραµµατείς στα δικαστήρια. Αυτή είναι πράγµατι µία δηµιουργική λογιστική, που κανένας δεν µπορεί να την
αµφισβητήσει στα Αριστερά.
Συνολικά αναφερόµαστε σε ένα απαράδεκτο, εξοργιστικό σύνολο διατάξεων, που έχει ντυθεί µε το ένδυµα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και µάλιστα αναδροµικά, ενώ στην
ουσία πρόκειται για πλήθος διατάξεων που δεν ανταποκρίνονται
ούτε προσχηµατικά µε την έννοια, όπως την ορίζει το Σύνταγµα,
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Και αποδεικνύουν για µια
ακόµη φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, όχι απλά ένα µνηµονιακό κόµµα,
όχι η φυσική συνέχεια της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
αλλά το κατεξοχήν κόµµα της λαϊκής εξαπάτησης!
Ο ελληνικός λαός απέδειξε ότι ήταν έτοιµος για τα δύσκολα,
όταν κόντρα σε όλους και σε όλα, κόντρα και στα capital controls
που εσείς επιβάλατε, στο δηµοψήφισµα ψήφισε κατά 62% «όχι»,
έτοιµος να συγκρουστεί µε τους πάντες γι’ αυτά για τα οποία πίστευε ότι έχει δίκιο, γι’ αυτά για τα οποία τον παραµυθιάζατε
εσείς: Για τη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου, για τον λογιστικό
έλεγχο του χρέους, για τη διαγραφή του µεγαλύτερου τµήµατος
του χρέους, για να µην πληρώνει ο Έλληνας αυτόν τον κεφαλικό
-τουρκικής εµπνεύσεως- φόρο, τον ΕΝΦΙΑ.
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Όµως, εσείς φέρατε και πολλούς άλλους φόρους, όπως θα
δούµε και τις επόµενες µέρες στη συζήτηση του προϋπολογισµού στη Βουλή, που αντιστοιχούν σε µέτρα 6 δισεκατοµµυρίων
στον ελληνικό λαό, ο οποίος ήδη δοκιµάζεται σε φοβερό βαθµό.
Σαφώς και θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο
και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος θα τοποθετηθεί για τη
µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και θα συζητήσουµε για
µια δεύτερη, εάν θα ψηφίσουµε «παρών» ή «όχι».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Παναγιώταρο.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προφανώς έχει βάση η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο τόπος χρειάζεται µια σοβαρή και υπεύθυνη Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Όµως, ξέχασε –και θα µου επιτρέψετε να το συµπληρώσω- ότι
πρωτίστως χρειάζεται µια σοβαρή, υπεύθυνη και ικανή Κυβέρνηση και όλα δείχνουν ότι δεν την έχει.
Πόσοι πλέον διαφωνούν ότι η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου εκτός των άλλων-, µια δήθεν «αριστερή» Κυβέρνηση, µε την πολιτική που ακολουθεί ανέλαβε και τον ρόλο του συκοφάντη της
Αριστεράς;
Συκοφαντεί την Αριστερά των αρχών, την οποία καταπατεί, µε
τα ιδιότυπα εθνικολαϊκίστικα ιδεολογήµατα, που έχει υιοθετήσει
και τις οικονοµικές επιλογές, πάντα εις βάρος των πολιτών, την
Αριστερά των κοινωνικών αγώνων, τους οποίους πλέον απεµπολεί και ψεκάζει τους συµµετέχοντες µε χηµικά, την Αριστερά της
διαβούλευσης, που έχει αντικατασταθεί από την κλειστή συζήτηση µεταξύ δήθεν «σοφών», αλλά και του διαλόγου, την αρµοδιότητα του οποίου ο κ. Τσίπρας ανέθεσε πλέον στο Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης, αλλά συνεχίζει να την διεκδικεί και ο κ. Καµµένος, για να την ασκήσει ως Υπουργός Άµυνας.
Ο κ. Τσίπρας ως Αντιπολίτευση διατράνωνε την πεποίθησή του
επί πέντε χρόνια υπέρ της δίκαιης κατανοµής των βαρών και της
φορολόγησης της ολιγαρχίας. Τώρα, ως Κυβέρνηση, τα ξέχασε.
Υπερφορολογεί τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Δεν έχει ληφθεί ούτε ένα µέτρο για τη λεγόµενη «ολιγαρχία του πλούτου»!
Συνεχίζει να αναφέρεται στην ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης και χτυπά στοχευµένα κάθε δηµιουργικό και παραγωγικό σε αυτόν τον τόπο. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φαίνεται ότι
έχει συνειδητή επιλογή να χτυπήσει τον αγροτικό τοµέα ή τουλάχιστον τους µικροµεσαίους αγρότες.
Είχε διεκδικήσει και την αποκλειστικότητα για την κοινωνική
ευαισθησία, όπως θυµούνται οι παλαιότεροι συνάδελφοι. Και σήµερα επιδεικνύει απίστευτη κοινωνική αναλγησία για τους αδύναµους, για τα άτοµα µε αναπηρία, ακόµη και για τα παιδιά µε
αναπηρία, αφού -όπως έχουµε καταγγείλει πολλές φορές- σαράντα τέσσερις δοµές ανοιχτής φροντίδας για χίλια τετρακόσια
παιδιά µε αναπηρία είναι χωρίς χρηµατοδότηση από τον Ιανουάριο.
Είναι η αναλγησία που αποτυπώθηκε και στο νόµο που έφερε
εδώ ο κ. Σπίρτζης και ψηφίστηκε, ότι από 1-1-2016, εάν τα
Υπουργεία δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών, θα κατεβάζουν από τα λεωφορεία οι εργαζόµενοι τους αναπήρους ή τις άλλες ευπαθείς
οµάδες που δικαιούνται µετακίνησης µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Απίστευτος νόµος! Δεν έτρεµε το χέρι αυτού που τον
έγραφε;
Αντί να κατεβάσουν από τις καρέκλες τους τους άσχετους και
τους ανίκανους Υπουργούς, που δεν θα κάνουν το καθήκον τους
-όπως φέτος δεν έχει γίνει ακόµα, δεν έχουν πληρώσει στον
ΟΑΣΑ τα αντίστοιχα ποσά για τη µεταφορά των ΑΜΕΑ- θα κατεβάζουν τους αναπήρους; Και τολµάτε, συνάδελφοι και στηρίζετε
αυτήν την πολιτική;
«Η διακοπή του ηλεκτρικού σε φτωχά νοικοκυριά έγινε από πολιτικό σαµποτάζ». Ευχόµαστε να είναι έτσι, γιατί δεν έχει υπάρξει
καµµιά ανάγκη για πολιτικό σαµποτάζ, για να παραπαίει αυτή η
Κυβέρνηση. Το κάνει από µόνη της.
Όµως, ο κ. Τσίπρας ανέχθηκε και το «ροκάνισµα» του ηθικού
πλεονεκτήµατος από πρακτικές Υπουργών που στήνουν µαγαζά-
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κια για δουλειές και µπίζνες και από άλλους, που ενώ διαπράττουν πράξεις για τις οποίες έχουν υπάρξει καταδίκες σε πρώην
Υπουργούς µε επτά και πλέον χρόνια, όπως παραδείγµατος
χάριν µε το «πόθεν έσχες», αυτοί κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα
και αµπελοφιλοσοφούν κιόλας.
Η Κυβέρνηση που θα έδινε τη µάχη για τη φοροδιαφυγή µειώνει δραστικά τα πρόστιµα για τη φοροδιαφυγή. Το νέο «ποινολόγιο» το οποίο ανακοινώθηκε αυτές τις µέρες καταργεί τα
αυτοτελή πρόστιµα και τα πρόστιµα για πλαστά παραστατικά
που αντιστοιχούν σε ΦΠΑ µέχρι και σε 50.000 ευρώ.
Φαίνεται ότι ο αυτοσκοπός της εξουσίας για τον κ. Τσίπρα και
τη στενή του οµάδα είναι υπέρτερος ιδεολογιών και δίκαιων πολιτικών. Επί πέντε χρόνια λέγατε συνειδητά ψέµατα στον ελληνικό λαό, ψέµατα µε το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης, ψέµατα
συνδυασµένα µε τη µεγάλη απάτη για το δηµοψήφισµα και το
δήθεν «όχι», ψέµατα µε το παράλληλο πρόγραµµα και συνεχίζετε
στην ίδια γραµµή.
Παραλάβατε µία χώρα που είχε καταφέρει να σταθεί όρθια στα
πόδια της µετά από µια µεγάλη –πράγµατι- κρίση που τη χτύπησε, ικανή όµως από το φθινόπωρο και µετά να κάνει το επόµενο µεγάλο αποφασιστικό βήµα για την ανάπτυξη. Και τότε, µε
µικροκοµµατική σκοπιµότητα, µην τυχόν και φτιάξουν τα πράγµατα, βάλατε µπλόκο στην εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Αναλάβατε την εξουσία. Οδηγήσατε τη χώρα πίσω σε ελλείµµατα, ξανά σε ύφεση, σε αύξηση της ανεργίας, σε νέα αβεβαιότητα. Έχω ξαναπεί ότι η µόνη προεκλογική δέσµευση που
τηρήθηκε ήταν αυτή του Πάνου Καµµένου, που δεσµεύτηκε ότι
θα µάθει στο παιδί µε το σπασµένο αριστερό χέρι να γράφει
καλά µε το δεξί. Τα κατάφερε και µε το παραπάνω. Το µόνο «άριστα» του Αλέξη στον έλεγχο, στην αξιολόγηση είναι αυτό στο µάθηµα «καλλιγραφία µε το δεξί».
Τις τελευταίες µέρες και µετά την κριτική που δέχθηκε από την
παράταξή του, µετά από τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις του
κ. Σακελλαρίδη και του κ. Παναγούλη, λάνσαρε το πρότζεκτ περί
πολιτικής συνεννόησης, αλλά δεν είχε το θάρρος να το απευθύνει απευθείας σε αυτούς που ήθελε να απευθυνθεί, αλλά ζήτησε
διαµεσολάβηση. Όµως, ούτως ή άλλως, η µέθοδος δεν αλλάζει
την ουσία, δεν αλλάζει κάτι.
Το εµπόδιο οποιασδήποτε συνεννόησης έχει αποδειχθεί ότι
είναι ο κ. Τσίπρας, βεβαίως, από τη στάση που κράτησε στο παρελθόν και αρνιόταν πεισµατικά ως Αντιπολίτευση κάθε συνεννόηση, αλλά και σήµερα ως Κυβέρνηση που θα έπρεπε να το έχει
επιδιώξει, γιατί αποτελεί πλεονέκτηµα για την Κυβέρνηση η
εθνική συνεννόηση και όχι για την Αντιπολίτευση διαχρονικά και
πρακτικά.
Ο ίδιος βάζει εµπόδια: Η αναξιοπιστία η οποία έχει δείξει, η αλλαγή πολιτικής, το ότι ξηµερώνει κάθε µέρα και δεν ξέρουµε ποια
κοινωνική οµάδα είναι στο στόχαστρο, πού θα βρεθούν τα συγκεκριµένα ισοδύναµα, αν πίνουν ουίσκι ή βότκα αυτοί που χτυπούν το κρασί ή ποιες άλλες σκοπιµότητες εξυπηρετούν µέσα
από τις δήθεν υποχρεώσεις της χώρας -επικαλούνται την τρόικα,
για να επιβάλλουν πολιτικές στο εσωτερικό της χώρας, που δεν
είναι στις υποχρεώσεις της χώρας- η αλαζονεία που έχουν δείξει,
η υπερδεξιά πολιτική. Σας έχουν ξεπεράσει, συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας.
Τα οικονοµικά πράγµατα, δυστυχώς, έχουν εισέλθει σε αδιέξοδο. Όµως, υπάρχει ένα ευρύτερο θέµα που έχει να κάνει µε
την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Στο πλαίσιο της ασκούµενης πολιτικής, εάν η Κυβέρνηση ήθελε συνεννόηση, θα έπρεπε
να απευθυνθεί πρώτα στο έτερο µεγάλο κόµµα, στη Νέα Δηµοκρατία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εκλογών, τα δύο κόµµατα ψηφίστηκαν από τους πολίτες για κυβέρνηση, ασχέτως του
ότι το µπόνους των πενήντα εδρών το παίρνει το πρώτο κόµµα.
Ο κ. Τσίπρας οφείλει να δώσει απαντήσεις και να µας πει τελικά σήµερα, µε µια απόσταση από τα γεγονότα, εάν τελικά και
εκ των υστέρων αναθεωρεί κάποια από τα ζητήµατα τα οποία
πούλησε στον ελληνικό λαό το προηγούµενο διάστηµα, αν αναθεωρεί τη στάση και την πρακτική που ακολούθησε ως Αντιπολίτευση, αν αναγνωρίζει ότι µετά τον Γενάρη, µε τη δήθεν
στρατηγική -και επιτρέψτε µου, την παρόλα- «θα αλλάξουµε την
Ευρώπη για να αλλάξουµε την Ελλάδα», που πήρε την εντολή
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του ελληνικού λαού, όχι µόνο απέτυχε παταγωδώς, αλλά φόρτωσε τη χώρα µε ένα αχρείαστο δάνειο των 86 δισεκατοµµυρίων
και τους πολίτες µε ένα πολύ βαρύ φορτίο δηµοσιονοµικών µέτρων, που ξεκινά µε 14 δισεκατοµµύρια.
Να µας πει ο κ. Τσίπρας αν παραδέχεται σήµερα ότι τα περί
προγράµµατος Θεσσαλονίκης τον Γενάρη και τα περί παράλληλου προγράµµατος τον Σεπτέµβρη ήταν απλώς φούµαρα για την
πολιτική εξαπάτηση των πολιτών και την υφαρπαγή της ψήφου.
Να µας πει ο κ. Τσίπρας σήµερα εάν υιοθετεί την αλαζονική
και κυνική στάση ορισµένων στελεχών του και Υπουργών, οι
οποίοι απαντώντας στις επικρίσεις των πολιτών τους λένε «µα,
όταν µας ψηφίζατε τον Σεπτέµβρη γνωρίζατε τι έχει υπογράψει
ο κ. Τσίπρας, γνωρίζατε σε τι είχαµε δεσµευτεί».
Να µας πει ο κ. Τσίπρας αν αναλαµβάνει την πολιτική ευθύνη
για τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος και
το κλείσιµο των τραπεζών, που οδήγησε και στην ανάγκη για νέα
ανακεφαλαίωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, το τελευταίο
κατόρθωµά σας είναι να πάρουν αυτοί που αποκαλούσατε για
χρόνια διεθνείς κερδοσκόπους τις ελληνικές τράπεζες έναντι πινακίου φακής.
Στο σηµείο αυτό οφείλω ένα σχόλιο, µε όλο τον σεβασµό προς
τον θεσµό του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Ο κ. Παυλόπουλος,
όµως, µας έδωσε αυτό το δικαίωµα, αφού εξέφρασε πολιτική
άποψη και κάθε πολιτική άποψη είναι κατά την άποψή µας ανοιχτή σε κριτική. Εξέφρασε πολιτική άποψη και κριτίκαρε αρνητικά
-και κατά την άποψή µας άδικα- πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης του 2012, όταν µάλιστα ο ίδιος τις είχε ψηφίσει, κατά τη
συνάντηση που είχε σήµερα µε διεθνή παράγοντα, µε τον πρόεδρο και εκπρόσωπο των εργοδοτών στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Ειλικρινά, αν αυτά τα είχε πει στο
εσωτερικό, δεν θα έκανα κανένα σχόλιο. Δυστυχώς, αυτή η
πράξη του Προέδρου βλάπτει την Ελλάδα.
Και αφού άσκησε κριτική και µάλιστα άδικα όπως είπα για τις
πράξεις του 2012, τις οποίες ψήφισε, αναµένουµε µε πολύ ενδιαφέρον και την άποψη του Προέδρου για το ξεπούληµα των
τραπεζών, που έγινε τις προηγούµενες ηµέρες.
Η Κυβέρνηση παραδόθηκε άλλη µια φορά στην τρόικα και το
δηµόσιο έχασε 20 δισεκατοµµύρια, που ήταν η αξία των µετοχών
των τραπεζών το Γενάρη. Τα ασφαλιστικά ταµεία έχασαν 2 δισεκατοµµύρια και ορισµένα ακόµη δισεκατοµµύρια οι µικροεπενδυτές, που δεν τους επετράπη να συµµετάσχουν στην ανακεφαλαίωση.
Τα ερωτήµατα για τις ενδεχόµενες σκοπιµότητες και ευθύνες
είναι πολλά και βεβαίως θα αναζητηθούν. Καλό είναι, λοιπόν, να
µην προτρέχει κανείς να αναλαµβάνει από τώρα νοµική υπεράσπιση των υπευθύνων, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ασυµβίβαστο
άσκησης της δικηγορίας.
Αν το ξεπούληµα γινόταν από άλλη κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας
θα µιλούσε για έγκληµα κατά του λαού. Τώρα το διέπραξε ο
ίδιος. Τεράστια ζηµιά για τη χώρα. Επίκληση της σωτηρίας των
καταθέσεων. Δεν µπορούσε να επιτευχθεί αλλιώς, µόνο µε το ξεπούληµα.
Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, έγινε και κάτι άλλο. Χάθηκε µια
µεγάλη ευκαιρία για «επιθετική» ανακεφαλαίωση των τραπεζών,
για να µπορούν να καταστούν άµεσα ικανές να διασφαλίσουν τη
ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. Και αυτό παραπέµπεται
στο µέλλον και ό,τι παραπέµπεται στο µέλλον, που θα µπορούσε
να δώσει έστω λίγα στοιχεία και κίνητρα για την οικονοµική επανεκκίνηση, είναι ζηµιά για τη χώρα και τις επόµενες γενιές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή διεξάγεται µε
αφορµή την κύρωση δώδεκα ΠΝΠ, µε πολλές από τις οποίες η
Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου υλοποίησε την παραπάνω πολιτική
που εξέθεσα, ερήµην του Κοινοβουλίου και του λαού, ερήµην
των πολιτικών δυνάµεων. Και σήµερα, µετά τα τετελεσµένα, έρχονται να πάρουν εκ των υστέρων την έγκρισή µας.
Όχι, κύριοι! Δεν συντελούµε, δεν συναινούµε, δεν σας δίνουµε
καµµία άφεση αµαρτιών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
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λόγο έχει ο κ. Βαρδαλής από το ΚΚΕ για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω
µε δύο ζητήµατα, κυρίως από την τοποθέτηση του εισηγητού του
ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή και στο τέλος.
Ο κύριος εισηγητής µάς είπε το εξής: «Νοµοθετούµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και κανείς δεν είναι ευτυχισµένος
γι’ αυτό». Μάλιστα, µας κάλεσε να δούµε την ουσία και όχι τον
τύπο, τι προσπαθούσαν να λύσουν µε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να δούµε την
ουσία. Όµως, δείτε τώρα το εξής. Έχετε δυσφηµήσει και αυτό
τον τρόπο νοµοθέτησης εκεί που είναι αναγκαίος. Βεβαίως, µπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να λυθεί ένα άµεσο επείγον ζήτηµα. Εσείς όµως το
έχετε κάνει βιοµηχανία! Αυτό είναι το πρόβληµα µε εσάς. Ουσιαστικά, νοµοθετείτε µε αυτό τον τρόπο, όπως επίσης µε τα επείγοντα και τα κατεπείγοντα.
Το δεύτερο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το εξής. Τελειώνοντας την οµιλία του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τα άλλα κόµµατα –προφανώς η έκκληση αυτή αφορούσε τα κόµµατα που
ψήφισαν το τρίτο µνηµόνιο- σε συνεννόηση, σε συναίνεση, «γιατί
τα πράγµατα έχουν δυσκολέψει και πρέπει να συνεννοηθούµε»,
όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε.
Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι όσο κλιµακώνεται αυτή η αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική, τόσο θα βγαίνουν
στον αφρό αυτά τα γνωστά καλέσµατα περί συναίνεσης. Δεν
είναι άλλωστε πρωτότυπα.
Αυτό το κάλεσµα δεν αφορά και δεν απευθύνεται µόνο στα
κόµµατα που ψήφισαν το τρίτο µνηµόνιο. Απευθύνεται, κατά τη
γνώµη µας, κυρίως και στο λαό. Τον καλείτε, µε αυτή την έκκληση, να βάλει πλάτη, δήθεν για τους –εντός εισαγωγικών«εθνικούς» στόχους που έχετε, δηλαδή να συναινέσει σε παλιά
και νέα µέτρα που θα σφάξουν τα δικαιώµατά του. Κατά τη
γνώµη µας, αυτή είναι η ουσία της συναίνεσης που ζητάτε.
Ανεξάρτητα από τα παζάρια, το πώς δηλαδή θα ανταποκριθούν τα άλλα κόµµατα που ψήφισαν το τρίτο µνηµόνιο, επί της
ουσίας υπάρχει η κοινή βάση να συνεννοηθείτε και αυτή η βάση
είναι να υπηρετήσετε τη στρατηγική του κεφαλαίου.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή τη συµµαχία, δηλαδή στη στρατηγική του κεφαλαίου, ο λαός θα πρέπει να χτίσει τη δική του συµµαχία. Εργάτες, αγρότες και αυτοαπασχολούµενοι να παλέψουν,
να αντεπιτεθούν ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου, ενάντια
στα µονοπώλια, ενάντια στις λυκοσυµµαχίες τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπαίνοντας στην ουσία των ζητηµάτων που θίγει το σχέδιο νόµου και αναφερόµενος στις πέντε
πρώτες πράξεις που αφορούν τα capital controls, θα έλεγα τα
εξής. Βεβαίως, όπως επικαλέστηκαν και οι προηγούµενοι οµιλητές, να δούµε πώς φτάσαµε σε αυτή την κατάσταση, όµως τι µας
είπαν;
Η µεν Κυβέρνηση µάς είπε ότι κυρίως φταίνε οι ιµπεριαλιστικοί
θεσµοί, γιατί πίεσαν την κατάσταση προς τα εκεί, ενώ θα µπορούσαν να λύσουν διαφορετικά το ζήτηµα, πέραν από το ότι
φταίει η νεοφιλελεύθερη διαχείριση των σαράντα προηγούµενων
χρόνων, απαντώντας στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, µε αιχµή
τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που µάς είπαν ότι ουσιαστικά
–βεβαίως, είχαν µια σειρά από επιχειρήµατα- φταίει η τελευταία
εννεάµηνη διαχείριση από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Και οι δύο ψάχνετε την αιτία στο πολιτικό εποικοδόµηµα και
µόνο, αφήνοντας έξω το τι ακριβώς γίνεται στο επίπεδο της οικονοµίας. Συνειδητά αποσυνδέετε, κατά τη γνώµη µας, την οικονοµία από την πολιτική. Δυστυχώς, όµως, για εσάς δεν µπορείτε
να αποφύγετε την πραγµατικότητα.
Σε περιόδους καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, αυτό το
σάπιο κεφαλαιοκρατικό σύστηµα, χωρίς την καταστροφή υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου είτε µε τη µορφή της ελεγχόµενης
χρεωκοπίας είτε µε τη µορφή της ανεξέλεγκτης χρεωκοπίας, δεν
µπορεί να ξεπεράσει την κρίση και να περάσει σε µια νέα φάση
ανάπτυξης.
Γνωρίζετε, όµως, το σηµαντικό ρόλο των τραπεζικών µονοπωλίων στο σύγχρονο καπιταλισµό. Γι’ αυτό, άλλωστε, δώσατε όλα
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αυτά τα δισεκατοµµύρια για τη διάσωσή του. Η πρόσφατη καπιταλιστική οικονοµική κρίση απέδειξε πως οι τραπεζικοί όµιλοι δεν
είναι παρά γίγαντες µε πήλινα πόδια.
Ο χρόνος δεν επιτρέπει για βαθύτερες αναλύσεις, αλλά όλοι
πλέον γνωρίσαµε πως αυτό το οικοδόµηµα, σε περιόδους οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης, καταρρέει σαν χάρτινος πύργος.
Οι τιµές των µετοχών κατρακυλούν στα τάρταρα, το ίδιο και οι
τιµές των οµολόγων, εταιρικών και κρατικών.
Σε συνθήκες αβεβαιότητας οι τράπεζες σταµατούν τον δανεισµό της παραγωγικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση της κρίσης, ενώ τα επισφαλή δάνεια εκτινάσσονται στα
ύψη. Αποτέλεσµα αυτών είναι η συσσώρευση τεράστιων ζηµιών.
Οι ζηµιές αυτές ήταν µια µορφή καταστροφής υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων.
Ο γύρος συγχωνεύσεων µικρών και µεσαίων ελληνικών τραπεζών ήταν αποτέλεσµα της κρίσης και της ανάγκης εξεύρεσης
νέων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης.
Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η επιβολή των capital controls τον ίδιο στόχο υπηρετεί.
Στην έκθεση του προϋπολογισµού -µιας και θα αρχίσει η συζήτηση αύριο- η Κυβέρνηση λέει ότι οι εκροές των καταθέσεων
ανήλθαν σε 41,3 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον Δεκέµβρη του
2014 ως και σήµερα και πως η µείωση των εκροών µετριάστηκε
αισθητά από την επιβολή περιορισµών στις αναλήψεις. Άρα, να
γιατί θέλατε αυτούς τους περιορισµούς, για να σταµατήσουν
αυτές οι εκροές καταθέσεων, δηλαδή για να σώσετε τις τράπεζες.
Όλοι σας –µα, όλοι σας- πίνετε νερό στο όνοµα της ελεύθερης
κίνησης κεφαλαίων. Η ανάγκη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών προέκυψε από την ίδια τη λειτουργία του καπιταλιστικού
συστήµατος και της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ένας από τους βασικούς κανόνες της είναι και η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Το κυνήγι του κέρδους συνέβαλε στην
ανισόµετρη ανάπτυξη µεταξύ κλάδων της οικονοµίας, αλλά και
µεταξύ των καπιταλιστικών κρατών. Κλάδοι αναπτύχθηκαν, γιατί
έφερναν κέρδη, και άλλοι συρρικνώθηκαν, παρά τη στρατηγική
σηµασία που είχαν για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Μεγάλωσε η απόσταση ανάµεσα στις πλούσιες και φτωχές
χώρες. Τεράστια κεφάλαια έφυγαν από τις τράπεζες για επενδύσεις σε άλλες χώρες, γιατί αποκόµιζαν µεγαλύτερο ποσοστό
κέρδους. Αυτή η εκροή κεφαλαίων όξυνε τα προβλήµατα ρευστότητας των τραπεζικών οµίλων.
Από αυτή την άποψη, η τεράστια εκροή καταθέσεων που παρακολουθήσαµε τους τελευταίους µήνες οδήγησε ακριβώς στην
ανάγκη οι τράπεζες να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Αυτό το πρόβληµα της εκροής κεφαλαίων θέλετε να λύσετε µε
την επιβολή περιορισµών στις τραπεζικές συναλλαγές.
Όµως αυτή η προσπάθεια για τη διάσωση των τραπεζικών οµίλων είχε και έχει τραγικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώµατα. Για
τη διάσωση των τραπεζών φορτώθηκαν όλα αυτά τα υπέρογκα
χρέη στις πλάτες του λαού, γι’ αυτό και η ληστεία των εργατικών
και λαϊκών εισοδηµάτων προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου
συνολικά. Είναι γνωστές οι τραγικές συνέπειες των ασφαλιστικών
ταµείων από τις προηγούµενες ανακεφαλαιοποιήσεις, το γνωστό
PSI. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ταµείο των µηχανικών,
το ΤΣΜΕΔΕ, που ήδη έχει πάρει απόφαση να δώσει άλλα 500
εκατοµµύρια -ήδη έχει χάσει 2,5 δισεκατοµµύρια- για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής.
Εξοργίζει ακόµη περισσότερο το άνοιγµα του δρόµου για πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Τα capital controls που βάλατε
αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη ζωή του λαϊκού νοικοκυριού, του
συνταξιούχου, του επαγγελµατία και του αυτοαπασχολούµενου.
Επόµενα, οι τραπεζικοί περιορισµοί στις συναλλαγές δεν ήταν
συµφορά που χτύπησε τους πάντες, δεν τους χτύπησε όλους. Η
επιβολή περιορισµού στις τραπεζικές συναλλαγές επιδείνωσε
ραγδαία τη ζωή των λαϊκών στρωµάτων, που είδαν περιορισµό
του διαθέσιµου εισοδήµατος για κατανάλωση, αδυναµία αγοράς
βασικών ειδών, όπως φάρµακα που υπερβαίνουν το ελάχιστο
όριο, µεγάλες καθυστερήσεις στην είσπραξη των µισθών και των
συντάξεων. Συγχρόνως, οι περιορισµοί οδήγησαν σε δραστικές
απώλειες για αυτοαπασχολούµενους και µικρές επιχειρήσεις,
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που εκτός από τις περικοπές στον τζίρο, αντιµετώπισαν και δυσκολίες στο να παραµείνουν φερέγγυοι.
Από την άλλη, αυτοί οι περιορισµοί έπληξαν αναλογικά πολύ
λιγότερο έως και καθόλου το µεγάλο κεφάλαιο, που διέθετε και
διαθέτει δυνατότητες πληρωµών µέσα από τράπεζες του εξωτερικού, ενώ η σχετική επιτροπή έγκρισης διευκόλυνε τις µεταβιβάσεις που κρίνει ως απαραίτητες για το µεγάλο κεφάλαιο.
Στάθηκε αφορµή να ανοίξει ο δρόµος για να µπει στη ζωή µας
το πλαστικό χρήµα. Αυτή η πρεµούρα µε το πλαστικό χρήµα, δηλαδή η καθιέρωση όλων των συναλλαγών µέσω τραπεζικών καρτών δεν πρόκειται σε τίποτα να ωφελήσει τον λαό. Τα λαϊκά
στρώµατα δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν. Υποστηρίζετε πως θα
πατάξετε µε αυτόν τον τρόπο τη φοροδιαφυγή. Όµως, οι φόροι
των εργαζόµενων παρακρατούνται από την εργοδοσία και πληρώνονται µε τον φόρο µισθωτών υπηρεσιών.
Το πραγµατικό πρόβληµα για τους εργαζόµενους και τους
συνταξιούχους είναι η αδυναµία πληρωµής των φόρων από τους
ανθρώπους του µόχθου, αφού η φοροληστεία τους είναι τόσο
µεγάλη που αδυνατούν πλέον να αντεπεξέλθουν.
Άλλος είναι ο πραγµατικός λόγος αυτής της πρεµούρας µε τις
τραπεζικές κάρτες. Η καθιέρωση υποχρεωτικής διεκπεραίωσης
όλων των συναλλαγών µέσω των τραπεζών σηµαίνει ότι όλο το
χρήµα θα συγκεντρώνεται στις τράπεζες, οι οποίες θα το διαχειρίζονται σε όφελός τους, κερδοσκοπώντας, αλλά και σε όφελος
του µεγάλου κεφαλαίου. Ήδη όλες οι συντάξεις δίνονται µέσω
των τραπεζών -γελάτε, κύριε συνάδελφε- το ίδιο και οι µισθοί του
δηµόσιου τοµέα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αδυνατώ να σας παρακολουθήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Έχει καθιερωθεί και η µισθοδοσία
του ιδιωτικού τοµέα µέσω των τραπεζών. Το ίδιο και για τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι µέτρο για να ενισχυθεί το κεφάλαιο.
Μας λέτε πως θα πιάσετε τη φοροδιαφυγή και µε αυτά τα χρήµατα θα ασκήσετε καλύτερη κοινωνική πολιτική.
Κατ’ αρχήν, αν θέλατε να κάνετε κοινωνική πολιτική θα είχατε
φορολογήσει το µεγάλο κεφάλαιο και τέτοιο σκοπό ούτε είχατε
ούτε έχετε. Αυτό φοροδιαφεύγει νόµιµα και του ετοιµάζετε και
νέα προνόµια για να κάνει επενδύσεις.
Άρα, δεν είναι αυτός ο σκοπός σας, έτσι και αλλιώς. Σκοπό
έχετε να πιάσετε τον µικροµαγαζάτορα της γειτονιάς, τον αυτοαπασχολούµενο, τον ταβερνιάρη. Αυτούς έχετε βάλει στόχο. Άλλωστε, τα έσοδα του κράτους πηγαίνουν για αποπληρωµή
δανείων, για τα χρέη και για επιδοτήσεις στο κεφάλαιο, για καπιταλιστικές επενδύσεις και όχι για κοινωνική πολιτική. Εάν είχατε
τέτοιο σκοπό, δεν θα καθιερώνατε τον αυτόµατο «κόφτη» δαπανών για λαϊκές ανάγκες, όταν ο προϋπολογισµός δεν είναι πλεονασµατικός.
Υπάρχουν, βεβαίως και άλλοι στόχοι –δεν είναι της ώρας να
τους αναφέρουµε- όπως η γενικότερη παρακολούθηση του
λαού, των καταναλωτικών του προτιµήσεων και άλλα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ίσως κάποιοι αναρωτηθούν «Μα,
η συγκυβέρνηση δεν έχει ευθύνες γι’ αυτήν την κατάσταση;». Και
βέβαια έχει σοβαρές ευθύνες για την επιδείνωση της κατάστασης που συνεχίζει να βιώνει ο λαός µας. Οι αναφορές περί εκβιασµών, αλλά και η όλη αντιπαράθεση της Κυβέρνησης µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν σχετίζεται µε την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών, αλλά µε το πώς θα εξυπηρετηθούν καλύτερα
οι ανάγκες των τραπεζικών µονοπωλιακών οµίλων και η καπιταλιστική ανάπτυξη.
Όµως, έχει σηµασία και το πώς προετοιµάζατε όλη αυτήν την
κατάσταση. Προχωρήσατε σε µία γενικευµένη επιστράτευση κεφαλαίων από ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα, προκειµένου να καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις του κράτους για το επόµενο
διάστηµα, να πληρώνετε δηλαδή τους δανειστές µέχρι κεραίας.
Στεγνώσατε τα πάντα. Όλο αυτό το εµφανίζατε ως εθνικό καθήκον, γιατί έτσι στηρίζεται η Κυβέρνηση απέναντι στη διαπραγµάτευσή της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτά µας λέγατε. Αυτό από µόνο του δείχνει πως δεν είχατε
και δεν έχετε σκοπό να συγκρουστείτε µ’ αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς θεσµούς. Απ’ αυτή τη σκοπιά, οι ευθύνες σας είναι τεράστιες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στον χρόνο που µου µένει, αναφερόµενος σε ορισµένα άρθρα
–εν πάση περιπτώσει θα τοποθετηθούµε και πιο ολοκληρωµένα
στη συζήτηση επί των άρθρων- θα ήθελα να πω το εξής: Όσον
αφορά το άρθρο 6 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά την αποκατάσταση αναχωµάτων του Έβρου, εµείς συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα. Η Κυβέρνηση, όµως, φέρει τεράστιες ευθύνες για το ότι δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζηµιές των
αναχωµάτων από τις περυσινές πληµµύρες.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε µπει πάλι στον χειµώνα και σήµερα
που µιλάµε πρέπει να γνωρίζετε ότι πάνω από το 25% των αναχωµάτων δεν έχουν αποκατασταθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµα θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε.
Στη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, επειδή
στην ουσία του ζητήµατος που αντιµετωπίζει συµφωνούµε, θα
ψηφίσουµε «ναι».
Όσον αφορά τους µετανάστες, έγινε κουβέντα. Δεν µου φτάνει ο χρόνος να επεκταθώ. Διαφωνούµε µε την εξουσιοδότηση,
εν πάση περιπτώσει, προς τον Υπουργό Επικρατείας για τη ναύλωση πλωτών µέσων, κ.λπ.. Η Κυβέρνηση, κατά τη γνώµη µας,
θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για το δράµα των µεταναστών και των προσφύγων και την προώθησή τους µε ασφάλεια
στον τελικό προορισµό.
Θα ήθελα να σταθώ σε δύο βασικά ζητήµατα που αφορούν
τους ΟΤΑ. Με τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
η Κυβέρνηση οδηγεί τους δήµους που έχουν µεγάλο οικονοµικό
πρόβληµα σε δανειοδότηση, για να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισµό τους. Αυτή είναι η ουσία. Πέρα από το ότι µ’ αυτόν τον
τρόπο δεν πρόκειται να λύσετε κανένα πρόβληµα γιατί η πιστοληπτική ικανότητα αυτών των δήµων είναι ανύπαρκτη –καµµία
τράπεζα, δηλαδή, δεν πρόκειται να τους δώσει δάνειο- στην
ουσία φορτώνετε τα βάρη στις πλάτες του λαού, γιατί τα όποια
δάνεια πάρουν αυτοί οι δήµοι θα τα φορτώσουν µέσω των δηµοτικών τελών στις πλάτες του.
Το δεύτερο ζήτηµα που αφορά αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι οι σχολικές καθαρίστριες και θα ήθελα να πω
µία κουβέντα. Η συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
επικαιροποιεί τη µεταφορά της ευθύνης για τις καθαρίστριες µε
σύµβαση έργου στους δήµους από τη σχολική χρονιά 2016-2017.
Ενώ έδωσε µία παράταση για τη φετινή σχολική χρονιά, από την
επόµενη θα πρέπει να το αντιµετωπίσουν οι δήµοι. Δηλαδή, µε
λίγα λόγια, τι θα γίνει στην πράξη; Οι δήµοι θα επαναπροκηρύξουν αυτές τις θέσεις. Οι εργαζόµενες καθαρίστριες που µέχρι
τώρα δουλεύουν, θα απολυθούν. Άρα, θα έχουµε χιλιάδες απολύσεις και οι δήµοι ή θα προσλάβουν πενταµηνίτες ή οκταµηνίτες
για να λύσουν το πρόβληµα ή θα το δώσουν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Φωτήλας έχει τον λόγο.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά αισθάνοµαι αµήχανα που τυγχάνω
ειδικός αγορητής σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο περιλαµβάνει όχι
µία ούτε δύο ούτε τρεις, αλλά δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ίσως τις περισσότερες συγκεντρωµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου σε έναν νόµο.
Πράγµατι, ποιος θα το πίστευε ότι η Κυβέρνηση της πρώτης
και δεύτερης φοράς αριστεράς θα έφερνε για ψήφιση σε χρονικό διάστηµα λιγότερο του ενός έτους όσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν έχουν έρθει ποτέ; Ποιοι; Εσείς, που όσο
ήσασταν στην Αντιπολίτευση κατηγορούσατε τις προηγούµενες
κυβερνήσεις για κατάλυση του Κοινοβουλίου, για χούντα µε κοινοβουλευτικό µανδύα, για «Τσολάκογλου», εσείς που µιλούσατε
για διαδικασίες κατάλυσης της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας,
για κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα και αντιδηµοκρατικές παρεµβάσεις, εσείς που είχατε αρνηθεί να ψηφίσετε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορούσαν την καταβολή των
χρηµάτων για τη µεταφορά των µαθητών, την αναστολή πλειστη-
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ριασµών πρώτης κατοικίας, τον οικονοµικό έλεγχο των ΟΤΑ,
µέτρα επιτάχυνσης της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, νοµοθετικές
βελτιώσεις για πληρωµή υπερωριών σε εργαζόµενους, τη νοµοτεχνική βελτίωση για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στους αποφοίτους των κολεγίων και άλλα πολλά, εσείς που
σκίζατε τα µνηµόνια και αποχωρούσατε, κραυγάζοντας, από τις
επιτροπές και την Ολοµέλεια!
Δεν ντρέπεστε να έρχεστε σήµερα και να ζητάτε συναίνεση για
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που µάλιστα έχουν εκδοθεί
και πριν από τις εκλογές του Σεπτεµβρίου; Μάλλον, αυτές οι
«αριστερές» πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι καλές και
ηθικές, σε αντιδιαστολή µε τις προηγούµενες! Τώρα, ξαφνικά,
είναι όλα δικαιολογηµένα!
Ο κ. Καµµένος τον ξέχασε τον κ. Τσολάκογλου; Τελικά, µε µια
υπουργική καρέκλα κάποιοι ξεχνάνε και πουλάνε τα πάντα.
Όµως, δεν είναι µόνο το είδος του νοµοθετήµατος, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι και το περιεχόµενό του. Κυρώνουµε εκ
νέου τα αποτελέσµατα της αδιαµφισβήτητα «εξαιρετικά πετυχηµένης» διαπραγµάτευσης του κ. Βαρουφάκη, της διαπραγµάτευσης που οδήγησε στο κλείσιµο των τραπεζών, εκείνης της
µοιραίας βραδιάς που πανηγύριζε στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίµου σύσσωµη η τότε κυβέρνηση, περήφανη για τη φοβερή της
«επιτυχία» να κλείσει τις τράπεζες και να βάλει σε κίνδυνο τα χρήµατα του ελληνικού λαού!
Εξαιτίας αυτής της σχιζοφρενικής και επικίνδυνης διαπραγµάτευσης, πέντε µήνες µετά η ελληνική οικονοµία µετράει ακόµα
τις πληγές της, που µετά το δηµοψήφισµα-«παρωδία» αναγκαστήκατε, παρακαλώντας, να δεχθείτε µια συµφωνία πολύ χειρότερη από την αρχική που απορρίψατε, τη συµφωνία Γιούνκερ.
Και για αυτή τη δραµατική κατάσταση είσαστε αποκλειστικά
υπεύθυνοι εσείς, εσείς και κανένας άλλος.
Πρέπει να τελειώσουµε επιτέλους µε το παραµύθι ότι για όλα
φταίνε δήθεν οι προηγούµενες κυβερνήσεις και όχι εσείς. Φυσικά, ευθύνη έχουν τα πάλαι ποτέ δύο µεγάλα κόµµατα, ΠΑΣΟΚ
και Νέα Δηµοκρατία, συνολικά για την κατάσταση που έφτασε η
χώρα, αλλά -πιστέψτε µε- τα µοναδικά επιτεύγµατά σας αυτούς
τους εννέα µήνες σάς κάνουν, όχι απλώς να τους ανταγωνίζεστε
επάξια, αλλά -τηρουµένων των χρονικών αναλογιών- τους έχετε
ξεπεράσει κατά πολύ.
Όµως, εδώ προκύπτει και ένα δεύτερο ζήτηµα. Είτε είστε εντελώς άσχετοι από διαπραγµάτευση και διεθνείς συσχετισµούς
και πουλήσατε φύκια για µεταξωτές κορδέλες στον ελληνικό
λαό, ότι τάχα θα διαπραγµατευόσασταν καλύτερα, γιατί οι προηγούµενοι ήταν υποχωρητικοί στις αιτιάσεις των δανειστών είτε
πράγµατι είχατε σχέδιο να καταστρέψετε το τραπεζικό σύστηµα.
Πολλά στελέχη σας το έχουν οµολογήσει ότι εσκεµµένα έγινε
η τραπεζική αργία. Ο τέως Υπουργός Οικονοµικών, ο «µέγας διαπραγµατευτής» κ. Βαρουφάκης, είχε πει σε ανύποπτο χρόνο το
2013 σε άρθρο του µε τίτλο «Να αφελληνιστούν» πως ο αφελληνισµός των τραπεζών είναι η µόνη βιώσιµη λύση. Αυτό πράγµατι
το πετύχατε µετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Με τις απανωτές επιτυχίες σας οδηγήσατε στον αφελληνισµό των τραπεζών, αλλά και στη δραµατική συρρίκνωσή τους!
Σήµερα που µιλάµε, το ποσοστό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στον τραπεζικό τοµέα έχει περιοριστεί στο
26,5%, προκαλώντας τεράστια ζηµιά στο δηµόσιο, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του υπόλοιπου 73,5% ελέγχουν πλέον ξένοι επενδυτές, ιδιώτες, τα γνωστά σε όλους µας hedge funds, αυτά που
ο κ. Τσίπρας ήθελε, προεκλογικά µόνο, να κρατήσει µακριά από
τη χώρα.
Τα hedge funds, ξέρετε, δεν αγόρασαν µετοχές των ελληνικών
τραπεζών και κόκκινα δάνεια επειδή ξαφνικά µας αγάπησαν.
Μπήκαν στις αυξήσεις των τραπεζών, γιατί προσδοκούν να
βγάλουν κέρδη από τα κόκκινα δάνεια.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν δώσατε µόνο τα κλειδιά
των σπιτιών στις τράπεζες, αλλά -ακόµα χειρότερα!- τα δώσατε
σε κερδοσκοπικά hedge funds, εσείς η Κυβέρνηση της «δεύτερης φοράς αριστερά». Τα καταφέρατε τόσο «περίφηµα» που
αναλογιστείτε το εξής: Τον Ιούνιο του 2014 η συνολική αξία των
τραπεζικών µετοχών στο χρηµατιστήριο έφτανε τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ σήµερα οι τράπεζες αξίζουν λιγότερο από 750
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εκατοµµύρια ευρώ. Τα 15 δισεκατοµµύρια αναγκών της παρούσας ανακεφαλαιοποίησης είναι σχεδόν αποκλειστικά δικό σας
κατόρθωµα.
Στο πρώτο τρίµηνο του 2015 οι ελληνικές τράπεζες είχαν ανακοινώσει 74,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µη εξυπηρετούµενων δανείων. Μετά τα πρόσφατα τεστ, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια
υπολογίζονται πλέον σε 107 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πράγµατι,
πολύ ακριβά µας κόστισε η «βαρουφακική» αξιοπρεπής διαπραγµάτευση, µε την πλήρη στήριξη βέβαια, του Πρωθυπουργού και
όλης της Κυβέρνησης.
Τα κυβερνητικά διαπραγµατευτικά πειράµατα, όµως, δεν σταµατούν στην οικονοµία. Εκτός από το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα,
δηµιουργείται σιγά-σιγά και µια στρατιά σκιωδών συµβούλων.
Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι µε αποφάσεις του Κυβερνητικού
Συµβουλίου για την Οικονοµική Πολιτική µπορεί να ανατίθενται
απευθείας έργα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου διάρκειας τριών µηνών, σε
διακεκριµένους εµπειρογνώµονες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
για χρηµατοπιστωτικά, νοµικά και οικονοµικά θέµατα, για την
υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της ελληνικής Κυβέρνησης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, συµφέροντα, σύµβουλοι και φίλοι
Υπουργών, που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Ο κ. Βαρουφάκης έφυγε από το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται οι ξένοι σύµβουλοι παραµένουν.
Ο κ. Θεοχάρης σάς έχει κάνει δύο γραπτές ερωτήσεις, ζητώντας σας στοιχεία για το θέµα. Απ’ ό,τι µαθαίνουµε, δεν του δόθηκε
καµµία απάντηση. Σκοπεύετε, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε και
να ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία γι’ αυτό το ζήτηµα;
Όµως, η ανευθυνότητά σας δεν σταµατάει εκεί. Συνεχίζεται
και στην αντιµετώπιση του προσφυγικού. Με το άρθρο 8 παρατείνεται εκ νέου η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µίσθωσης,
ναύλωσης πλωτών µέσων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων
αναγκών. Πράγµατι, είναι έκτακτη ανάγκη το πρώτο τρίµηνο.
Όµως, το δεύτερο και κυρίως το τρίτο τρίµηνο η ανάγκη παύει
πλέον να είναι έκτακτη και γίνεται τακτική. Κι όµως, συνεχίζετε
να αντιµετωπίζετε ερασιτεχνικά το προσφυγικό θέµα. Μετράµε
τόσους θανάτους στο Αιγαίο και εσείς συνεχίζετε στο ίδιο µοτίβο.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 προβλέπεται η σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου για τις σχολικές καθαρίστριες, αν δεν
καλύπτονται οι ανάγκες των σχολικών µονάδων ανά δήµο από το
υπάρχον προσωπικό. Απρόβλεπτες ανάγκες για την Κυβέρνηση
είναι οι σχολικές καθαρίστριες, η ασφαλής µεταφορά των µαθητών, οι αναπληρωτές καθηγητές. Όλες αυτές είναι απρόβλεπτες
ανάγκες.
Μας εντυπωσίασε εδώ η βιασύνη σας να καλύψετε τις ανάγκες
των σχολικών µονάδων σε προσωπικό καθαριότητας, τη στιγµή
που βρισκόµαστε στα τέλη Νοεµβρίου και ακόµα σχολικές µονάδες γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν
προβλήµατα σε καθηγητές και δασκάλους. Άλλωστε, σας το είχαµε πει εδώ και µήνες ότι χρειάζεται έγκαιρος προγραµµατισµός για την πλήρωση των κενών στην εκπαίδευση. Όµως, εσείς
µέσω του τότε Υπουργού κ. Βαρουφάκη απορρυθµίσατε πλήρως
την ελληνική οικονοµία, οδηγώντας τη στα βράχια.
Αλήθεια, θα υπήρχε λόγος για πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αν η Κυβέρνηση έκανε στοιχειωδώς τη δουλειά της και σ’
αυτόν τον τοµέα; Και αποτελεί, βέβαια, ειρωνεία το ότι καλούµαστε να ψηφίσουµε γι’ αυτή τη διάταξη λίγες µέρες µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την υπογραφή εκατόν
εξήντα πέντε ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτηρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.
Είναι το γνωστό παλαιοκοµµατικό µοτίβο: Προσλαµβάνουµε
καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονοµικών, τις µεταφέρουµε στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και πιέζουµε το σύστηµα µε νέες ανάγκες για καθαρίστριες!
Αρκετά, όµως, µε τη νέα κοµµατοκρατία που επιχειρείτε να επιβάλλετε.
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Κι ας περάσουµε να δούµε ένα έξοχο δείγµα επαρχιωτισµού,
µε το οποίο προσεγγίζετε ένα από τα σηµαντικότερα ίσως στρατηγικά πλεονεκτήµατα της χώρας, την παιδεία.
Με το άρθρο 12 και πιο συγκεκριµένα µε το εσωτερικό άρθρο
6 αλλάζετε τον τρόπο επιλογής του πρύτανη. Ενώ µε τον προηγούµενο νόµο ίσχυε ότι ως πρύτανης µπορεί να εκλεγεί καθηγητής πρώτης βαθµίδας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε
ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, µε
αναγνωρισµένο κύρος και σηµαντική διοικητική εµπειρία, η
πράξη σας νοµοθετικού περιεχοµένου το αντικαθιστά ως εξής:
«Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας του οικείου ιδρύµατος». Είναι σαφής οπισθοδρόµηση.
Η καταστροφή στην παιδεία συνεχίζεται µε καταξιωµένους Έλληνες επιστήµονες, καθηγητές σε πανεπιστήµια της Ευρώπης
και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, να εγκαταλείπουν τη
χώρα µας. Έρχονται να προστεθούν στη διαρροή νέου επιστηµονικού προσωπικού, το γνωστό και ως brain drain. Πρόσφατα
παραδείγµατα είναι η κ. Κιντή και ο κ. Μπερτσιµάς, καθηγητής
στο ΜΙΤ, που παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου του Συµβουλίου Ιδρύµατος στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Διαβάστε την
επιστολή παραίτησης του κ. Μπερτσιµά.
Την καταθέτω στα Πρακτικά, γιατί πέραν της απογοήτευσής
του, δείχνει σε ποια κατεύθυνση θέλετε να στρέψετε την παιδεία
της χώρας, παρά τις εξαγγελίες σας περί εθνικού διαλόγου,
όπου δήθεν θα γίνει χάραξη µακρόπνοης πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσων Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ελλάδα που κλείνεται στον εαυτό της, η Ελλάδα που δεν
θέλει να συµβαδίσει µε τις διεθνείς εξελίξεις, αποτυπώνεται σε
αυτήν ακριβώς τη διάταξη. Τι άλλο συµπέρασµα µπορεί να βγάλει κανείς ως συνεπακόλουθο της κατάργησης της διαδικασίας
για διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση
του πρύτανη;
Ο κ. Μπαλτάς πολύ φοβάµαι ότι έφυγε από το Υπουργείο Παιδείας, οι νοοτροπίες του όµως παραµένουν κραταιές και εφαρµόζονται µε την παρανοµοθετική διαδικασία, που εσείς
καταγγέλλατε, µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Τέλος, µε το άρθρο 10 του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται µία σειρά
θεµάτων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, που κάθε άλλο
παρά απρόβλεπτη ανάγκη είναι για να χρειάζεται πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Εάν χρειαζόµαστε έκτακτο νοµοθέτηµα για
την έναρξη της σχολικής χρονιάς που γίνεται κάθε χρόνο την ίδια
εποχή, τότε δεν µπορώ να καταλάβω τι νόηµα έχει η πρόβλεψη
του Συντάγµατος για πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θέλω να ολοκληρώσω την οµιλία µου µε µία παρατήρηση. Μη
θεωρήσετε πως γλιτώνετε επειδή η Νέα Δηµοκρατία βιώνει τραγελαφικές καταστάσεις µε αδυναµία πραγµατοποίησης ακόµα
και εσωκοµµατικών εκλογών, αλλά και λόγω των καπετανάτων
και των πελατειακών σχέσεων που τη χαρακτηρίζουν. Με νέα και
παλιά τζάκια, κύκλους αλληλοϋποστήριξης και δίκτυα επαφών
χωρίς ιδεολογικό περιεχόµενο, δεν αποτελούσε για εµάς στο Ποτάµι την εναλλακτική λύση και δικαιωνόµαστε για την κριτική που
ασκούσαµε και σε αυτήν ως µέλος του παλαιού κοµµατικού συστήµατος.
Σε επίπεδο προθέσεων, όµως, και σε επίπεδο εφαρµογής,
όπως ανέλυσα στην οµιλία µου, κυβερνάτε µε σκοπό τη δηµιουργία ενός νέου κοµµατικού κράτους, µε αντάλλαγµα συνεχείς εκπτώσεις στην ορθή και δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών και
στις ατοµικές ελευθερίες, εκπτώσεις που τόσο υποκριτικά, όπως
φαίνεται, καταγγέλλατε όταν ήσασταν Αντιπολίτευση.
Θέλετε, επιπλέον, να µην υπάρχει επικοινωνία των ελληνικών
πανεπιστηµίων µε το εξωτερικό, προφανώς επειδή υποστηρίζετε
την επιστροφή σε µοντέλα εκπαίδευσης όπως της Αλβανίας του
Χότζα. Δεν µπορούµε, όµως, να δεχθούµε την Ελλάδα της αποµόνωσης και τη δική σας κατάλυση της δηµοκρατίας.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγο έχει ο κ. Καµµένος Δηµήτριος για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µία φορά αναγκαζόµαστε ενώπιον ηµών και υµών, αλλά και των τηλεθεατών και των ψηφοφόρων µας και όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις τόσο
σηµαντικές συζητήσεις που κάνουµε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
να εξηγήσουµε τα αυτονόητα και να επαναπροσδιορίσουµε την
έννοια της κοινής λογικής, να κόψουµε από τη διατροφή των Ελλήνων πολιτών τον λωτό και να ξανασυστηθούµε σαν τα νέα ζευγαράκια που µπορεί να βγαίνουν ή όπως στην Αµερική που
ξαναπαντρεύονται τέσσερις και πέντε φορές. Δεν είναι κακό,
ανανεώνουν τη σχέση τους.
Εδώ αυτή η σχέση των πολιτών µε τους Βουλευτές, µε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει περάσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να την επαναπροσδιορίσουµε για άλλη µια φορά.
Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που θα εισηγηθώ και για τον
εθνικό προϋπολογισµό του 2016, διότι είναι µια πρώτης τάξεως
ευκαιρία να πούµε όλοι τις αλήθειες, να δώσουµε τις αναλύσεις
µας, τα πιστεύω µας και, πέρα από πολιτικά τσιτάτα και µικροπολιτικές, να δούµε αν θα µπορέσουµε όλοι µαζί, σαν ένας ενιαίος οργανισµός, ο οποίος έχει πάρει µια εντολή κι έχουµε
ορκιστεί όλοι να προστατεύουµε το Σύνταγµα, τους νόµους αλλά
και το συµφέρον των Ελλήνων πολιτών, να δούµε ποιο είναι το
συµφέρον των Ελλήνων πολιτών και να µη το δούµε µέσα από το
πρίσµα ή από τα γυαλιά των µικροκοµµατικών συµφερόντων.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, από την πρώτη στιγµή στηρίξαµε την
Κυβέρνηση, όχι για καρέκλες, αλλά αισθανόµενοι την ευθύνη.
Ήµασταν ένα σχετικά µικρό κόµµα, µε µεγάλη απήχηση στον
κόσµο. Είχαµε πάρα πολύ µεγάλη αντοχή τους τελευταίους δέκα
µήνες. Το έδειξαν και οι εκλογές, παρά τα αποτελέσµατα -αν θέλετε- των δηµοσκοπήσεων, τα οποία µας έκαναν µεγάλο πόλεµο,
διότι δεν ήθελαν αυτή η Κυβέρνηση να υπάρξει, µε εµάς ως πυλώνα δίπλα της και να κυβερνήσει και να διαπραγµατευτεί για
επτά, οκτώ µήνες και να ξανασυγκυβερνήσουµε τώρα.
Και το λέω αυτό, διότι η οικονοµία έχει να κάνει κατά βάσιν µε
την εµπιστοσύνη και στη σταθερότητα. Εµπιστοσύνη στο σύστηµα, στο κράτος, στους θεσµούς, στο Κοινοβούλιο και σταθερότητα στην οικονοµία, στους νόµους –λέω τα πολύ βασικά- και
πάλι στο πολιτικό σύστηµα, µια σταθερότητα η οποία, αν θέλετε,
είναι αυτή η οποία κινεί τους τροχούς µιας οικονοµίας, από την
τράπεζα, το διεθνές δίκτυο µέχρι και µια επιχείρηση, τον καθένα
από εµάς προσωπικά στο σπίτι του και στην οικογένειά του.
Εδώ ερχόµαστε τώρα να εξηγήσουµε γιατί αυτή η Κυβέρνηση
έφερε τις δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Σωστά
έπραξε. Δεν υπήρχε καµµία άλλη εναλλακτική λύση. Τα γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά, όχι βέβαια από αυτά που βλέπαµε
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αν θέλετε, κι όσα ακούγαµε µέσω
του «ράδιο αρβύλα». Υπήρχε πολύ µεγάλη προσπάθεια και η σύντµηση του χρόνου έφερε την ανάγκη της ψήφισης πολλών πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, για να µπορέσει αυτό το
κράτος να πάει µπροστά είτε έχει να κάνει µε τα σχολεία είτε έχει
να κάνει µε τους ελέγχους κεφαλαίου είτε έχει να κάνει µε το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ή οτιδήποτε άλλο περιλαµβάνεται
στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Από εκεί και πέρα, τώρα δηλώνουµε ότι υπερψηφίζουµε επί
της αρχής όλες τις πράξεις.
Πάω στα επιµέρους θέµατα. Δεν θα καταχραστώ τον χρόνο,
για ευνόητους λόγους. Είµαστε πάρα πολλοί και θέλω να βοηθήσω και τους συναδέλφους.
Νοµίζω ότι ήρθε η εποχή, η προηγούµενη κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώµη -και είµαι σαφής- σε πάρα, µα πάρα πολλά ζητήµατα. Εδώ, απ’ όπου και να το πιάσουµε το ζήτηµα, τα ψέµατα
που ακούγονται είναι υπερβολικά. Όµως, όπως είπα στην αρχή,
ας αφήσουµε τον λωτό κι ας φάµε κάτι άλλο πιο υγιεινό, αν θέλετε, µεσογειακής διατροφής.
Η προηγούµενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας µε ολίγον ΔΗΜΑΡ από το 2009 και µετά κατέστρεψε την ελληνική οικονοµία. Τα νούµερα είναι αµείλικτα. Έφερε τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια από 13 δισεκατοµµύρια το 2008 σε 78,5
δισεκατοµµύρια το 2014. Από 13 δισεκατοµµύρια σε 78 δισεκα-
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τοµµύρια! Μια συγγνώµη δεν έχουµε ακούσει, την οποία νοµίζω
θα την εκτιµούσε πάρα πολύ και ο ψηφοφόρος της Νέας Δηµοκρατίας και οποιοσδήποτε πολίτης. Να πείτε «Παιδιά, υπήρξε
πρόβληµα» και να αναλάβετε µια πολιτική ευθύνη.
Από 13 δισεκατοµµύρια σε 78 δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια
–και δεν µιλάω µε ποσοστά, για να µην µπερδευόµαστε τώρα µε
τους δείκτες- τα οποία περιλαµβάνουν καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηµατικά, ήταν η απόλυτη καταστροφή, συνεπικουρούµενη από το δολοφονικό PSI στις τράπεζες για 38
δισεκατοµµύρια το 2012. Όπως εξήγησα την προηγούµενη εβδοµάδα σε προηγούµενή µου εισήγηση, όταν από µια τράπεζα διευρύνεις πάρα πολύ τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, η τράπεζα
αναγκάζεται να δεσµεύσει κεφάλαια, για να καλύψει ως επισφάλειες αυτά τα δάνεια και να µπορέσει να έχει τα λιγότερα δυνατά
κέρδη, διότι είναι εισηγµένες οι εταιρείες. Να µη µπλέξουµε
τώρα σε µεγάλη ανάλυση.
Η δέσµευση, όµως, των κεφαλαίων αυτών που καλύπτουν τα
επισφαλή δάνεια των 78 δισεκατοµµυρίων, στο τέλος του 2014,
έφερε -αν θέλετε- και το στέγνωµα των τραπεζών από ρευστότητα. Διότι αυτά τα κεφάλαια -αν η οικονοµία ήταν καλή, όπως
µας λένε ειδικά οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας- θα µπορούσαν στο τέλος του 2014 να βγουν και στην αγορά. Άρα, από
13 δισεκατοµµύρια µας πήγαν στα 78 δισεκατοµµύρια. Διέλυσαν
την ελληνική οικονοµία. Οι αριθµοί είναι αυτοί και δεν δέχονται
κάποια αµφισβήτηση.
Δεύτερον, όσον αφορά το πόσο υγιής ήταν η οικονοµία, όταν
εµείς την παραλάβαµε, θα πω το εξής: Η «επιτυχηµένη ιστορία»,
το success story του κ. Σαµαρά, ο οποίος δεν µπόρεσε λόγω
ΕΝΦΙΑ και λόγω της δεύτερης αλλαγής στην κυβέρνηση, µε την
αναδιάρθρωση των Υπουργείων προς το λαϊκότερο εκείνη την
εποχή και για λόγους πολιτικούς -που δεν θα τους αναλύσουµε
αυτήν τη στιγµή- η ανευθυνότητα αυτής της Κυβέρνησης, λοιπόν, έφερε το κόστος δανεισµού από τον Σεπτέµβριο του 2014
που ήταν 7% -τεράστιο, δεν ήταν µικρό- στο 12% τον Δεκέµβριο.
Να θυµίσω ότι µε 6,5%, σχεδόν 7%, µπήκαµε εµείς στο µνηµόνιο. Είχαµε κόστος δανεισµού 12%, τα spreads που λέµε, σε
σχέση µε το γερµανικό κόστος δανεισµού των οµολόγων τον Δεκέµβριο του 2014. Για ποια επιτυχία µιλάµε; Τα 78 δισεκατοµµύρια από 13 κόκκινα δάνεια; Από 7% σε 12% το κόστος δανεισµού;
Για ποια επιτυχία µιλάµε; Θα καταθέσω στα Πρακτικά τους σχετικούς πίνακες µε την εξέλιξη όλων των κόκκινων δανείων, για να
δουν όλοι οι συνάδελφοι και όποιος θέλει να µελετήσει, χρονιάχρονιά πώς εξελίχθηκε η καταστροφή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι κάνει κακό στην οικονοµία; Έφυγαν καταθέσεις, ήλθαν τα
capital controls. Οι καταθέσεις που έχουν φύγει από την ελληνική
οικονοµία, εξαιτίας της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας, ξεπερνούν τα 120 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είτε το θέλουµε
είτε δεν το θέλουµε, από σχεδόν 240 δισεκατοµµύρια έφθασαν
κάτω από τα 120 δισεκατοµµύρια. Αυτό µπορεί σε κάποιους να
µην λέει κάτι. Όµως, οι καταθέσεις ανοίγουν το χάσµα, σε σχέση
µε τις χορηγήσεις, µε τα δάνεια που δίνει το τραπεζικό σύστηµα
κάθε χρόνο, τα οποία έχουν φθάσει και είναι σχεδόν στον Θεό,
στα 230 δισεκατοµµύρια αυτήν τη στιγµή, αντί να είναι ένα προς
ένα. Και ενώ υπήρχε ένα υγιές σύστηµα, έφθασε η προηγούµενη
κυβέρνηση, όπως είπα πρόθυµη, να διευρύνει την τρύπα των κόκκινων δανείων. Το κατάφερε κι αυτό. Για 78 δισεκατοµµύρια δεσµεύτηκαν τεράστια κεφάλαια, τα οποία δεν βγήκαν στην αγορά
και η µείωση των καταθέσεων έφερε την ανάγκη του ELA.
Θα σας πω µια αλήθεια. Η αλήθεια ποια είναι; Ότι όταν διευρύνεται το χάσµα καταθέσεων-χορηγήσεων αναγκάζεσαι να δανειστείς. Και ευτυχώς υπήρχε το ευρωσύστηµα, το οποίο κατ’
αρχάς µε 0,05% και αργότερα µε 1,5% µπόρεσε να καλύψει
αυτήν την τρύπα µε την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων
Ελλήνων. Φθάσαµε στα 89 δισεκατοµµύρια δανεισµού από το ευρωσύστηµα, για να µην καταρρεύσουν τα πάντα.
Δηλαδή, εµείς αυτήν τη στιγµή διαχειριστήκαµε στον έλεγχο
κεφαλαίων συγχρόνως τη διαπραγµάτευση, για να µην πάρουµε
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ένα πρόγραµµα το οποίο θα έληγε τον Νοέµβριο για 3,5 δισεκατοµµύρια, χωρίς να καλύπτεται το ΔΝΤ µε τα ίδια µέτρα. Εµείς
ως Κυβέρνηση προσπαθήσαµε να αντιπαλέψουµε πολιτικά -και
όχι µόνο- αλλά και χρηµατοοικονοµικά στα fora της Ευρώπης τον
εσωτερικό πόλεµο των πολιτικών αντιπάλων µας, οι οποίοι δεν
κατάλαβαν εκείνη τη στιγµή το συµφέρον της Ελλάδος. Δεν το
κατάλαβαν ούτε την πρώτη στιγµή, όταν αναλαµβάναµε την Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2015 και ήλθαν κόντρα και πήραν
το µέρος των ανθρώπων, οι οποίοι ήθελαν να µην µας δώσουν
τα 86 δισεκατοµµύρια πλαφόν.
Πάµε τώρα σε αυτό το µαγικό νούµερο των 86 δισεκατοµµυρίων, το οποίο συζητούν όλοι. Λένε: «Μπήκαν τα capital controls
και καταφέρατε και πήρατε το χειρότερο δάνειο των 86 δισεκατοµµυρίων, το οποίο δεν είχαµε ανάγκη». Έχω κουραστεί, αλλά
ευτυχώς νοµίζω ότι η ευθύνη που έχουµε ως πολιτικοί είναι πολύ
µεγαλύτερη της ψυχικής κούρασης που νιώθουµε ειδικά εµείς,
οι νέοι Βουλευτές, να λέµε τα ίδια και τα ίδια και τις ίδιες αλήθειες.
Να πούµε το εξής για άλλη µια φορά: Τα 86 δισεκατοµµύρια,
ευτυχώς, ήταν πλαφόν. Δεν είναι δάνειο το οποίο εκταµιεύτηκε
ποτέ στην Ελλάδα, δεν θα εκταµιευτεί στο σύνολό του και είναι
σε βάθος τριετίας. Η αλήθεια για όσους δεν έχουν ακούσει -και
απευθύνοµαι στα παιδιά που µας παρακολουθούν από το θεωρείο για να ξέρουν- είναι ότι για τα επόµενα τρία χρόνια η Ελλάδα
είχε χρηµατοδοτικές ανάγκες δανείων ύψους 54 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έληγαν και θα χρεοκοπούσαµε ξανά µέχρι τον
Αύγουστο του 2018.
Αυτά τα δάνεια που λήγουν τα επόµενα τρία χρόνια, έχουν δηµιουργηθεί από τις προηγούµενες δύο κυβερνήσεις. Δεν δηµιουργήθηκαν από εµάς ούτε είναι παλαιότερα του 2008. Είναι νέα
δάνεια, θα τα ονοµάσω «µνηµονιακά». Αν εµείς που ήλθαµε ως
νέα Κυβέρνηση δεν βρίσκαµε τον τρόπο να χρηµατοδοτήσουµε
τα δάνεια των προηγούµενων κυβερνήσεων, τα επόµενα τρία
χρόνια θα χρεοκοπούσαµε, όπως το καλοκαίρι που λέγαµε πως
αν δεν υπογράφαµε αυτήν τη σύµβαση, θα πηγαίναµε βίαια στη
δραχµή και θα διαλυόταν η ελληνική οικονοµία µε πάρα πολλές
επιπτώσεις.
Σαν µικρή παρένθεση θα ήθελα να αναφέρω το µεταναστευτικό, τις επιπτώσεις του οποίου -που, δυστυχώς, ζούµε στη χώρα
µας- βλέπετε όλοι αυτές τις µέρες.
Να ξέρετε όλοι -και αυτοί που µας ακούνε- ότι αυτά τα 54 δισεκατοµµύρια -επαναλαµβάνω πολύ απλά για να καταλαβαίνουν
όλοι- έληγαν σε τρία χρόνια. Τι καταφέραµε µε αυτή την απείρως
κακή συµφωνία; Να γίνει και µια εξεταστική επιτροπή, αν θέλετε.
Γιατί πήραµε αυτό το δάνειο και δεν χρεοκοπήσαµε στα τρία
χρόνια;
Εµείς καταφέραµε τα 54 δισεκατοµµύρια να τα πληρώσουµε
σε 32,5 χρόνια αντί για 3 και αντί για 4% επιτόκιο να το κάνουµε
1%. Το λέω απλά, µπακάλικα –µε συγχωρείτε για την έκφρασηαλλά σε καθαρούς χρηµατοοικονοµικούς όρους, σε καθαρή παρούσα αξία, αυτό το δάνειο των 54 δισεκατοµµυρίων έχει κουρευτεί κατά το 80%. Είναι σαν να µην υπάρχει το 80% των 54
δισεκατοµµυρίων. Δηλαδή, σχεδόν τα 40 δισεκατοµµύρια δεν
υπάρχουν. Έχουν διαγραφεί. Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουµε
και στην αναδιάρθρωση του χρέους –πρώτα ο Θεός- µέσα στο
επόµενο εξάµηνο που ακολουθεί, το πρώτο τρίµηνο, τετράµηνο,
πεντάµηνο του 2016.
Ο έλεγχος κεφαλαίων ήρθε, διότι απλά εµείς διαπραγµατευθήκαµε. Κανένας δεν είναι υποχρεωµένος να διαβάζει, αλλά ένας
ενηµερωµένος πολίτης πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγµατα. Να
θυµίσω, λοιπόν, ότι στις 4 Νοεµβρίου 2014 η Κυβέρνηση του κ.
Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου υπέγραψε, καλώς εκείνη την εποχή
–δεν θα το κρίνουµε τώρα- τη σύµβαση του ελέγχου των τραπεζών από το ευρωσύστηµα πλέον. Από τις 4 Νοεµβρίου 2014 οι
συστηµικές ελληνικές τράπεζες δεν ελέγχονται άµεσα από την
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει µόνο έναν εποπτικό ρόλο,
αλλά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Με λίγα λόγια, ο φίλος κ. Στουρνάρας δίνει µια αναφορά στον
κ. Ντράγκι, ο οποίος εδώ και οκτώ µήνες ελέγχει τις τράπεζές
µας. Καταλήγουµε στον Ιούλιο του 2015, όταν εµείς διαπραγµατευόµαστε, διότι δεν θέλουµε να καταστρέψουµε την Ελλάδα µε
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ένα πρόγραµµα πέντε µηνών. Επαναλαµβάνω ότι πέντε µήνες
µας έδιναν µε τους ίδιους όρους σε µέτρα, αλλά δεν µας έδιναν
τα χρήµατα για τρία χρόνια. Μας τα έδιναν µέχρι τον Νοέµβριο.
Δηλαδή, τον Ιούλιο θα συµφωνούσαµε µέχρι τις µέρες που ζούµε
σήµερα και χωρίς να έχουµε χρήµατα για να πληρώσουµε το
ΔΝΤ, το οποίο θα µας χρεωκοπούσε ξανά.
Φτάσαµε, µέσα από σκληρή διαπραγµάτευση, ο κ. Ντράγκι να
έχει ως µόνο όπλο –επαναλαµβάνω ότι δεν ελέγχονται οι τράπεζες από τον κ. Στουρνάρα- να κλείσει τη στρόφιγγα της ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. Αναγκάστηκε η ελληνική
Κυβέρνηση, εφόσον πλέον δεν είχε δικό της νόµισµα, δεν έχει τη
δική της νοµισµατική πολιτική ούτε µπορούσε να µπει στο Νοµισµατοκοπείο –όπως έλεγε ο κ. Λαφαζάνης- να τυπώσει 200 δισεκατοµµύρια ή 54 δισεκατοµµύρια για να πληρώσουµε τις
υποχρεώσεις µας, να υποστεί τους ελέγχους κεφαλαίων, που δεν
ήταν δική µας απόφαση. Εξήγησα ακριβώς τίνος ήταν η απόφαση και τίνος ήταν η ευθύνη.
Θα έρθει η αναδιάρθρωση του χρέους. Όλα αυτά τα ψηφίζουµε, διότι ευτυχώς αυτή τη στιγµή καταφέραµε να βρούµε µια
συναίνεση µε τους Ευρωπαίους, δηλαδή να πάρουµε τα 10 δισεκατοµµύρια -δεν θα τα χρησιµοποιήσουµε όλα- που είναι µέρος
των 86 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µαζί µε 2 δισεκατοµµύρια τα οποία πρέπει να ξέρετε ότι είναι χρέη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Ευχαριστώ.
Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Πρέπει, όµως, να τα ακούσετε.
Μέσα στους επόµενους µήνες λήγουν, αν δεν κάνω λάθος, κύριε
Υπουργέ, γύρω στο 1,8 δισεκατοµµύριο του ΔΝΤ. Δεν ακούσατε
από κανέναν µέχρι σήµερα ποιος θα πληρώσει το χρέος προς το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο λήγει Νοέµβρη και Δεκέµβρη. Δεν είπε κανένας πού θα τα βρούµε τα λεφτά.
Πολιτικά λέµε «πολύ ωραία, δεν µου αρέσει». Δεν υπάρχει,
όµως, καµµία εναλλακτική λύση. Αυτή η Κυβέρνηση πήρε τα χρήµατα. Από τα 86 δισεκατοµµύρια που θα ακούτε δεν θα χρησιµοποιήσουµε τα 25 δισεκατοµµύρια, που ήταν των τραπεζών,
διότι δεν χρειαζόµαστε 25 δισεκατοµµύρια για την ανακεφαλαιοποίηση. Όπως έχετε µάθει, τα χρήµατα που χρειαζόµαστε είναι
λιγότερα από 10 δισεκατοµµύρια. Αυτά θα περάσουν και θα
δούµε τι θα γίνει µε το δηµόσιο χρέος, όταν εκταµιευθούν και
όσα εκταµιευθούν. Και συγχρόνως θυµίζω ότι από τα 86 δισεκατοµµύρια τα 54 δισεκατοµµύρια ήταν για γεννηµένες υποχρεώσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τα πούµε αυτά αυτή την εβδοµάδα καθώς και την επόµενη
στη συζήτηση του εθνικού Προϋπολογισµού.
Κλείνω λέγοντας ότι είναι η ώρα να βρούµε όλοι µαζί ένα βήµα
κοινό, να υπάρχει δηµιουργική κριτική, αλλά όχι στείρα κριτική,
χωρίς αποδείξεις, για πολιτικούς λόγους µόνο. Να λέµε την αλήθεια στον κόσµο. Ο κόσµος είναι η ίδια µας η οικογένεια, τα παιδιά µας. Και όταν βγαίνουµε έξω και συζητάµε, δεν θα πρέπει να
ντρεπόµαστε σε σχέση µ’ αυτά που λέµε, διότι είναι σαν να µιλάµε στον εαυτό µας. Δεν µπορούµε να δούµε τα παιδιά µας και
τους φίλους µας και να τους λέµε ψέµατα από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τελικά
υπερκαλύψατε τον χρόνο σας, κύριε Καµµένε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, 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 µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το τρίτο τµήµα του 1ου Γυµνασίου
Μεσολογγίου.
Σας καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Καβαδέλλας για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µαζεµένες. Από
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ποιους; Όχι από µια αντιδραστική κυβέρνηση, αλλά από µια Κυβέρνηση µε αριστερό πρόσηµο. Έχουµε µπερδευτεί εµείς. Δεν
µπορούµε να καταλάβουµε τι συµβαίνει. Τι είναι Αριστερά, τι είναι
Δεξιά, πια, νοµίζω ότι είναι θέµα της ιστορίας να το αναλύει.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική έδρα καταλαµβάνει ο Z’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Μας καλείτε, µεταξύ άλλων, να κυρώσουµε πράξεις που έλαβαν χώρα το βράδυ της 20ης Ιουνίου του 2015, να δικαιολογήσουµε δηλαδή την τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας. Μας
καλείτε, λοιπόν, να κυρώσουµε πράξεις που άπτονται της εθνικής
καταστροφής, γιατί οι κάκιστοι χειρισµοί σας έφεραν τα capital
controls, µε όλα τα παρελκόµενα κι έβαλαν τελικά την ταφόπλακα
της ελληνικής οικονοµίας.
Διάφοροι µαθητευόµενοι µάγοι –και µην στενοχωριέστε γι’
αυτό που λέω- µε αντικαπιταλιστικές κραυγές, µε κάποιες µαρξιστικές αγκυλώσεις, προσπαθούσαν να µας πείσουν ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες µέρες. Ο λαός, όµως, δεν είδε καλύτερες
µέρες. Πληρώνει ακριβά την Αριστερά που έλεγε σε όλα «όχι».
Δεν βρήκατε τίποτα θετικό να ψηφίσετε προηγουµένως. Τώρα
ζητάτε την ψήφο µας, να επικυρώσουµε δηλαδή όλα τα απίστευτα λάθη σας.
Κάτι που δεν κατάλαβα είναι ότι απαγορεύεται να ανοίξει κάποιος λογαριασµό να τοποθετήσει χρήµατα εντός της τραπέζης,
όχι να πάρει, να βάλει. Τι συµβαίνει; Αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω.
Εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουµε στην ουσία. Αυτά που
καυτηριάζατε -και δικαίως τα καυτηριάζατε- τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου –για τις οποίες και δικοί σας άνθρωποι, όπως ο
κ. Βούτσης, χρησιµοποιούσαν φράσεις πολύ σκληρές, µιλούσατε
για χούντες, ο κ. Παπαδηµούλης µιλούσε ακόµα πιο σκληρά, δεν
θέλω να επαναλάβω τι έλεγε- τώρα µας τις δικαιολογείτε. Μας τις
προσφέρετε αυτές τις ενέργειες µε αριστερό περίβληµα, µε αριστερό πρόσηµο, όπως σας αρέσει να το λέτε -το µάθαµε κι αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, ας µην επαναλαµβανόµαστε. Ο ελληνικός
λαός ήταν εδώ, τα έχει ακούσει, τα ξέρει, πίστεψε σε σας, ότι θα
ήσασταν διαφορετικοί. Πήρατε µε ψεύτικες υποσχέσεις την
εξουσία. Δεν θέλω να πω µε ψέµατα, µε ψεύτικες υποσχέσεις.
Ας µην επιχαίρουν, όµως ούτε οι νεοδηµοκράτες ούτε οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, διότι και τα δικά τους λάθη πληρώνουµε σήµερα. Να µην λέω µόνο «τα δικά τους», αλλά και τα δικά τους.
Το πελατειακό σύστηµα, ας πούµε, την αδυναµία τους να τα βάλουν µε τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές. Αυτά πληρώνουµε
σήµερα. Και τώρα η ιστορία επαναλαµβάνεται. Μια από τα ίδια.
Ας δούµε, όµως, τι λένε αυτές οι δώδεκα πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Όπως είπε ήδη ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στις 10-11-2015, οι
πρώτες πέντε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου άπτονται των
capital controls και της τραπεζικής αργίας που µας διαβεβαιώνατε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κλείσουν οι τράπεζες και ότι
«εµείς είµαστε θωρακισµένοι», «δεν είµαστε σαν την Κύπρο».
Όµως, στις 27 Ιουνίου τις κλείσατε τις άδειες, πλέον, τράπεζες,
γιατί κάθε µέρα βλέπαµε τη διαρροή, αυτήν τη φοβερή αφαίµαξη. Επιβάλατε, λοιπόν, αναγκαστικά τα capital controls.
Τα capital controls, λοιπόν, είχαν σοβαρότατες συνέπειες για
την ελληνική οικονοµία. Με την επιβολή των ελέγχων, οι εισαγωγές στη χώρα παρουσίασαν τεράστια κάµψη. Και βεβαίως,
επειδή η χώρα δεν παρήγαγε τίποτα -µάλλον έκανε µεταποίησησταµάτησαν τα πάντα. Σταµάτησαν να δουλεύουν οι βιοτεχνίες.
Η Ελλάδα, λοιπόν, κατέγραψε µείωση στις εξαγωγές, αλλά και
στις εισαγωγές. Σύµφωνα µε στοιχεία της «COSCO», υπήρξε
πτώση στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων από τον µήνα Ιούλιο
έως τον Οκτώβριο. Συγκεκριµένα, τον µήνα Οκτώβριο κατεγράφη πτώση 11,5%, τον Σεπτέµβριο 16% και πλέον, γύρω στο
40% τον Αύγουστο και 14% κάτι τον Ιούλιο.
Αυτή η δήθεν διαπραγµάτευση προκάλεσε την απαξίωση του
χρηµατιστηρίου, του οποίου η κεφαλαιοποίηση αντηχεί πλέον σε
ελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ. Η χρηµατιστηριακή αξία των τραπεζών κατέρρευσε. Οι ελληνικές τράπεζες, αµέσως µετά την επιβολή των ελέγχων, περιήλθαν σε δυσµενή θέση, αδυνατώντας
να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες ζωτικής σηµασίας, κατ’ ουσίαν σε µαταίωση των σκοπών τους. Και τα ταµειακά διαθέσιµα,
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όµως, των ΔΕΚΟ και των ενδιάµεσων φορέων τέθηκαν σε κίνδυνο, αφού µε εντολή του κ. Σταθάκη, µεταφέρθηκαν σε λογαριασµούς διαχείρισης, χωρίς να ερευνηθεί αν η επάρκεια των
διαθεσίµων κεφαλαίων για την κάλυψη των τρεχουσών ταµειακών τους αναγκών το επέτρεπε.
Έτσι, είδαµε για πρώτη φορά ουρές -θα το πω και ας σας πειράξει µερικούς- κοµµουνιστικού τύπου στα ATM. Νοµίζαµε ότι
βλέπαµε σκηνές από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία που
πηγαίναν για ένα γαλατάκι εκεί δύο ώρες και περίµεναν οι άνθρωποι. Η δικαιολογία ήταν φτηνή, µου φάνηκε έτσι παιδική:
«Δεν φταίω εγώ. Οι ξένοι έκλεισαν τις τράπεζες για να µας εκδικηθούν».
Δεν σας πιστεύει ο λαός ούτε εµείς. Εσείς τις κλείσατε, µε τις
πρωτοφανείς τακτικές που ακολουθήσατε. Ο κ. Τσίπρας έλεγε
ότι ο στόχος ήταν να εκβιαστεί ο ελληνικός λαός για το δηµοψήφισµα, που τελικά ήταν µια µεγάλη φάρσα. Έχω συγγενείς που
πείσθηκαν και ψήφισαν και µετά είχαν κατεβάσει τα µάτια και δεν
ήθελαν ούτε να µε κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Τα «όχι» που την
άλλη µέρα έγιναν «ναι». Παιδικοί, λοιπόν, χειρισµοί, πείσµατα,
προχειρότητες. Μετά ένας - ένας οµολογούσατε τα αµαρτήµατά
σας.
Από τις 17 Μαρτίου το είχε προαναγγείλει ο κ. Ντάισελµπλουµ
στο RTL, ενώ ταυτόχρονα ο κ. Σακελλαρίδης, µάλλον, το διέψευδε. Στις 18 Σεπτεµβρίου ο κ. Τσίπρας οµολόγησε ότι τα περίµενε τα capital controls. Άρα, το ήξερε και µας πήγαιναν
ηθεληµένα στην καταστροφή. Ευτυχώς, τελευταία στιγµή κάτι
φώτισε την Κυβέρνηση και πήραν µια τεράστια στροφή.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η καταστροφή των µικροµεσαίων,
των ελεύθερων επαγγελµατιών µάλλον δεν σας ένοιαξε, γιατί είσαστε ορκισµένοι εχθροί της επιχειρηµατικότητας, της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας. Κάποιοι στο κόµµα σας -το έχουν οµολογήσει άλλοτε ότι έχουν κοµµουνιστικές καταβολές και είναι ακόµα κοµµουνιστές- έχουν ταξικές διαφορές µε τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, µε τους επιχειρηµατίες.
Από πού όµως θα πάρετε φόρους; Από επιχειρήσεις που δεν
έχουν κέρδη; Δεν έχω ξανακούσει 100% προκαταβολή φόρου.
Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα επιβιώσουν; Δεν έχουν µόνο φόρους
να πληρώνουν, έχουν και τα έξοδα της επιχειρήσεώς τους, τους
υπαλλήλους, τα ταµεία τους. Όσοι δεν φεύγουν για τα Βαλκάνια,
θα κλείσουν τους επόµενους µήνες. Αυτό είναι σίγουρο.
Εγώ θεωρώ το παιχνίδι χαµένο και ακούω κάτι αστειότητες ότι
θα βάλουµε λέει φόρους στους εφοπλιστές. Θα φύγουν και
αυτοί τρέχοντας και θα πάνε κατά Παναµά µεριά και θα µας κουνάνε το µαντήλι από τα καράβια, γιατί τα καράβια αλλάζουν σηµαία εν πλω και όνοµα κιόλας.
Πρέπει να σοβαρευτούµε, λοιπόν. Δεν βρισκόµαστε στο αµφιθέατρο της Νοµικής. Θυµάµαι εκείνα τα αµφιθέατρα των φοιτητικών χρόνων, που ο καθένας ανέξοδα έβρισκε λύσεις. Έχετε
ευθύνες τώρα, διότι κυβερνάτε ή µάλλον σας παρακαλούµε να
κυβερνήσετε. Ο κόσµος έξω έλεγε κάτι ανέκδοτα. Λέει ότι θα
κόψει τα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχω µια απορία: Γιατί µας καλείτε να κυρώσουµε πράξεις που
επιβλήθηκαν, όπως λέτε, από τους εκβιαστές τοκογλύφους;
Εδώ, βέβαια, υπάρχει κάτι πονηρό. Οι πρώτες τρεις είναι εκπρόθεσµες και κανονικά θα έπρεπε να είχαν έρθει πριν τις εκλογές, πλην όµως θα είχατε πολιτικό κόστος, γιατί κάποιος θα
φανέρωνε την αντιδιαστολή των θέσεων µε την πρακτική σας.
Ας πούµε για τον ΦΠΑ, µιας που ο τουρισµός βάλλεται. Φέρνετε αυξηµένο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία.
Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ανταγωνιστούν του Τούρκους, τους
Μαλτέζους και τους Ισπανούς; Τους καταδικάζετε.
Η πέµπτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αφορά τις υπέρογκες αµοιβές κάποιων συµβούλων. Σε αυτήν την πράξη βλέπω
ότι µε ύποπτο τρόπο δίδεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης
έργου σε κάποιους εµπειρογνώµονες. Έχω µια απορία και µάλλον, φαντάζοµαι, µήπως είναι και ο κ. Λιου, του κ. Βαρουφάκη,
εκεί;
Η έκτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αφορά τον Έβρο, τα
καιρικά φαινόµενα. Ανάγεται, κατά δήλωσή σας, σε απρόβλεπτους παράγοντες. Εδώ, επειδή είµαι µηχανικός, θα µπορούσα
να δεχθώ ότι είναι απρόβλεπτοι οι παράγοντες, αλλά καµµιά
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φορά πρέπει να προβλέπουµε, πρέπει να ενισχύουµε τα οχυρωµατικά µας έργα. Πάντως, τίθεται θέµα χειρισµών εδώ και πριν
και µετά. Θα είµαστε λίγο ελαστικοί και κριτικοί να το δούµε κάποια στιγµή.
Στην επόµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε θέµατα
ΝΑΤΟ είναι ζήτηµα κυβερνητικής πολιτικής. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσετε µία σώφρονα πολιτική. Είναι κάτι ευχάριστο, που για
πρώτη φορά τοποθετείται Έλληνας αξιωµατικός σε ανάλογη
υψηλή θέση. Χαιρετίζουµε ως συµβολική τη συγκεκριµένη τοποθέτηση του συγκεκριµένου αξιωµατικού κι έτσι δίνουµε µια καλύτερη εικόνα µιας Ελλάδας ντροπιασµένης και αναξιόπιστης
στα µάτια των Ευρωπαίων.
Στην όγδοη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που αφορά το
µεταναστευτικό υπάρχουν ανεξέλεγκτες ναυλώσεις, καράβια µε
οποιοδήποτε κόστος. Θέλω να επισηµάνω, όµως, κάτι, γιατί οι
καιροί είναι πονηροί. Πρέπει να επισηµάνουµε τις ευθύνες σας
και τις ανησυχίες µας και τις ανησυχίες και του κοινού για τα
ανοιχτά σύνορα ή µάλλον για τα «καθόλου» σύνορα. Γιατί κατά
τον κ. Τσίπρα, όπως είχε πει παλιότερα, «η θάλασσα δεν έχει σύνορα».
Η Ελλάδα είναι µικρή χώρα. Όλοι στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Ασφαλώς και συµπονούµε τους πραγµατικούς πρόσφυγες. Σε αυτούς πρέπει να
δώσουµε κάτι παραπάνω από αυτό που δίνουµε σήµερα. Ασφαλώς, λοιπόν, συµπονούµε τους πραγµατικούς πρόσφυγες, όµως
µαζί µε αυτούς έρχονται κάποιοι οικονοµικοί µετανάστες ή κάποιοι που κατά τη δήλωσή τους είναι πρόσφυγες.
Εκτός της ασύµβατης κουλτούρας τους -γιατί επαναστατεί
κάτι µέσα µου κι ας µε κρίνετε αυστηρά- αυτοί οι άνθρωποι θα
καταλάβουν θέσεις εργασίας των ήδη ανέργων Ελλήνων. Κάποιοι είπαν ότι οι Έλληνες δεν πάνε πια στα χωράφια να δουλέψουν. Βεβαίως και δεν πάνε. Γιατί δίνουν 5 ευρώ την ηµέρα
στους δήθεν «πρόσφυγες», οι οποίοι είναι βολεµένοι. Γιατί ζούνε
σαράντα άτοµα σε ένα σπίτι, και στέλνουν στην οικογένειά τους
µπορεί και όλο το ποσό. Ποιος Έλληνας θα πάει να δουλέψει
εκεί; Αυτοί, λοιπόν, όντως, καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας.
Υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι, εκτός του ότι θα καταλάβουν θέσεις, υπάρχει και µια ασυµβατότητα στην κουλτούρα
τους. Θεωρούν τη γυναίκα res, αντικείµενο δηλαδή και οι πιο
φονταµενταλιστές θέλουν να µας επιβάλουν τη λογική τους.
Εµείς φοβόµαστε µήπως ανάµεσα σε αυτούς τους πολλούς
υπάρχουν και κάποιοι τζιχαντιστές που θα στραφούν κατά της
Ελλάδος.
Όταν µιλάµε, λοιπόν, για µια πολυπολιτισµική Ευρώπη, µιλάµε
για συνένωση πολιτισµικών αξιών. Εγώ δεν βλέπω πολιτισµικές
αξίες. Θεωρούν τις γυναίκες res, όπως είπα, λιθοβολούν τις άπιστες, πετάνε κάποιους διαφορετικούς από τις ταράτσες των πολυκατοικιών.
Από µία Κυβέρνηση, όµως, που έχει Υπουργό Παιδείας κάποιον κύριο που αµφισβητεί την γενοκτονία των Ποντίων, δεν
µπορεί κάποιος να περιµένει κάτι πιο δηµιουργικό.
Στην ένατη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου υπάρχει µια πρόβλεψη για καθαρίστριες. Καλά κάνετε. Για καθηγητές, όµως, που
τα σχολεία υποφέρουν αυτήν τη στιγµή, δεν υπάρχει τίποτα.
Υπάρχει από την ΚΕΔΕ κάποια αποδοχή, όσον αφορά τους ΟΤΑ
που είχατε αφαιµάξει προηγουµένως. Εµείς θα το δούµε µε εποικοδοµητική διάθεση, λόγω του ότι υπάρχει αποδοχή από την
ΚΕΔΕ.
Στη δέκατη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µεταξύ άλλων
περιλαµβάνεται και η µεταφορά των µαθητών. Εκεί πρέπει να
βρεθεί η πλέον εξυπηρετική λύση. Εµείς δεν βλέπουµε, όµως,
κάτι έκτακτο εδώ. Δεν καταλαβαίνουµε γιατί το φέρατε εκτάκτως. Πάντως, θα το θεωρήσουµε και αυτό το θέµα µε θετικό
πνεύµα.
Η ενδέκατη αφορά την ιδιωτικοποίηση του ΟΔΙΕ µε τις σχετικές παλινωδίες. Έχουµε ήδη τοποθετηθεί κατά την ψήφιση του
νοµοσχεδίου.
Όσον αφορά τη δωδέκατη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
µε αυτή ουσιαστικά καταργείτε τις αρµοδιότητες των συµβουλίων και αλλάζετε τον τρόπο εκλογής των προέδρων, όπως εσάς
σας βολεύει. Ήταν µάλλον προεκλογική σας δέσµευση η συγκε-
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κριµένη; Αναρωτιέµαι.
Επί της αρχής, λοιπόν, καταψηφίζουµε. Επιφυλασσόµαστε για
την κατ’ άρθρον ψήφιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κλείνει ο κύκλος
των ειδικών αγορητών µε την οµιλία του κ. Καβαδέλλα.
Και πριν εισέλθουµε στον κατάλογο των οµιλητών, επιτρέψτε
µου κάποιες ανακοινώσεις.
Ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος κατέθεσε
τα παρακάτω σχέδια νόµων:
1. «Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2014».
2. «Για την κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2014».
Παραπέµπονται στην Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού του Κράτους.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Επικρατείας κ.
Αλέξανδρο Φλαµπουράρη.
Υπάρχουν και αιτήσεις Βουλευτών για ολιγοήµερη άδεια στο
εξωτερικό για προσωπικούς ή για άλλους λόγους.
Συγκεκριµένα, ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό η κ. Άννα Καραµανλή από 2-12-2015 έως 7-12-2015, ο κ.
Χατζηδάκης από 25-11-2015 έως 27-11-2015 και επίσης, ο κ.
Φορτσάκης από 28-11-2015 έως 6-12-2015.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η Βουλή ενέκρινε
τις ζητηθείσες άδειες.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών και καλούµε στο
Βήµα τον κ. Φάµελλο Σωκράτη.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα την κύρωση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, οι
οποίες πράγµατι θεσπίστηκαν την περίοδο πριν από τις εκλογές.
Ήταν µια περίοδος δύσκολη, κρίσιµη, επικίνδυνη για τα συµφέροντα της χώρας µας, για τα συµφέροντα των πολιτών. Ήταν µια
περίοδος όπου η χώρα µας δεχόταν έναν πόλεµο κυριολεκτικά,
µέσα και έξω από τα σύνορά της, για να µην µπορέσει να σταθεί
όρθια, για να µην µπορέσει να αρθρώσει έναν λόγο που αντιστοιχεί στα ιδανικά και στην ιστορία της χώρας µας, µέσα σε µια
ασφυξία η οποία ήταν και οικονοµική και πολιτική.
Και πράγµατι, η δική µας Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Οικολόγων Πρασίνων
υποχρεώθηκε να προβεί σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
τις οποίες άλλα κόµµατα τις κρίνουν όλες αναγκαίες, άλλα κόµµατα εν µέρει. Ήταν, όµως, αναγκαίες, για να µπορέσει να λειτουργεί εκείνη την περίοδο η κοινωνία µας και η οικονοµία µας.
Μπαίνει, βέβαια, το ερώτηµα: Εσείς που κρίνατε αυστηρά όλα
αυτά τα στοιχεία της παραβίασης της δηµοκρατίας τα προηγούµενα χρόνια, πώς τοποθετείστε στο ότι χρειάστηκαν και αυτήν
την περίοδο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου;
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα, εµείς ακριβώς επειδή
υποχρεωθήκαµε να υπερβούµε και τη δική µας δηµοκρατική ανάγνωση και παράδοση, αλλά και τις απόψεις µας για το πού
έπρεπε να πάει η κοινωνία, καταθέσαµε στον ελληνικό λαό όλη
αυτή την επιλογή. Και την καταθέσαµε τον Σεπτέµβριο, γιατί
πράγµατι αναγκαστήκαµε να συµβιβαστούµε και σε µεθόδους,
αλλά και σε πολιτικές, για να κρατήσουµε την Ελλάδα έξω από
τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Και ο ελληνικός λαός το επέλεξε και
το επιβράβευσε, έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια,
που είναι µια προσπάθεια δηµοκρατίας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας στη χώρα µας.
Μπαίνει, όµως, το ερώτηµα: Δικαιούστε να παραποιείτε ακόµα
και στοιχεία του Συντάγµατος και να µας ρωτάτε, γιατί δεν θέσαµε τις ΠΝΠ σε έγκριση την περίοδο που ήταν κλειστή η Βουλή
για τις εκλογές;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί η εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έθεσε ένα
τέτοιο ερώτηµα, γιατί πράγµατι η περίοδος κάποιων πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου έληξε.
Μα, δεν το ξέρατε ότι την περίοδο που είναι κλειστή η Βουλή
δεν µπορούµε να συζητήσουµε κάτι τέτοιο; Θα φτάσουµε σε επίπεδο τέτοιων απλών ερωτήσεων µέσα στη Βουλή που, όµως,
έχουν στόχο να παραπληροφορήσουν την κοινωνία;
Γιατί αυτή είναι η δική σας πραγµατική βούληση. Παρ’ ότι επιλέχθηκε από την ελληνική κοινωνία η πορεία για την ανασυγκρότηση και την ανόρθωση της χώρας, εξακολουθείτε να
προσπαθείτε να προωθείτε την παραπληροφόρηση, το ψέµα ουσιαστικά µέσα στην κοινωνία, για να µην µπορέσει η Ελλάδα να
σταθεί όρθια. Είναι, όµως, επιλογή πολιτικά, αν θέλετε, δηµοκρατική να µην επιλέγετε το πρωτεύον, που είναι η σωτηρία της
χώρας και της οικονοµίας, αλλά την εξυπηρέτηση της δικής σας
κοµµατικής καρέκλας σήµερα; Γιατί εκεί έχει καταλήξει σήµερα
η Αντιπολίτευση, δηλαδή, να παραποιεί την πραγµατικότητα, µε
µόνο στόχο την πολιτική της επιβίωση.
Και, βέβαια, το πόσο αδιέξοδη είναι αυτή η πολιτική φαίνεται
και από την εσωτερική συζήτηση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και από τα αδιέξοδα που ανατροφοδοτούν τη δική τους λειτουργία. Εµείς δεν παρεµβαίνουµε στη ζωή και στη λειτουργία
των κοµµάτων, όµως, πιστεύουµε ότι η δηµοκρατία και η λειτουργία της πολιτείας µας, το µέλλον των παιδιών µας εξαρτάται από
την υπεύθυνη στάση που θα έχει και η Αντιπολίτευση που, δυστυχώς, αποδεικνύει καθηµερινά ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί.
Το ψέµα, όµως, δεν περιορίζεται µόνο στα παλιά κόµµατα του
δικοµµατισµού. Δυστυχώς, ακούµε απ’ αυτό το Βήµα -και πρέπει
να το διευκρινίσουµε- ότι την επιλογή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, την επιλογή των δανειστών να κλείσουν τις τράπεζες
για να πιέσουν και την Κυβέρνηση και την κοινωνία να οπισθοχωρήσει, την υιοθετούν και καινούργια κόµµατα της Βουλής.
Το ψέµα, όµως, έχει κοντά ποδάρια, αγαπητοί συνάδελφοι, και,
αν συνεχίσετε µία τέτοια τακτική, δηλαδή, να γίνεστε βαποράκια
του δικοµµατισµού, όχι µόνο στο ποιος έκλεισε τις τράπεζες,
αλλά και σε άλλα θέµατα που το πολιτικό σύστηµα και η διαπλοκή θέλει να εισάγει στη συζήτηση, όπως, παραδείγµατος
χάριν, την απίστευτη ιστορία που επινοήσατε για να βολευτείτε
περί οικουµενικής κυβέρνησης, θα πρέπει να σας προειδοποιήσουµε ότι η κοινωνία κρίνει -γιατί έκρινε στις εκλογές- και ο
λαός στέκεται περήφανα και αντέχει και αγωνίζεται.
Δεν µπορείτε να πουλήσετε παραµύθι για το ποιος έκλεισε τις
τράπεζες. Γιατί, ενώ οι δανειστές επέβαλαν ασφυξία στη χώρα,
ο ελληνικός λαός στο δηµοψήφισµα στάθηκε όρθιος. Και αυτό
το 60% το τιµήσαµε στη διαπραγµάτευση και κερδίσαµε να αλλάξουµε τουλάχιστον το 50% της συµφωνίας και να συµβιβαστούµε, βέβαια, σε αρκετές επιλογές.
Όµως, είναι αυτές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που
µπορούµε να περηφανευτούµε ότι έχουν αριστερό πρόσηµο;
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πούµε πρώτα απ’ όλα ότι
πολλές απ’ τις πράξεις έχουν κοινωνικό πρόσηµο. Θα επέλεγε
κανείς κάτι διαφορετικό για τις µεταφορές των µαθητών; Θα επέλεγε κανείς κάτι διαφορετικό για την αδειοδότηση των έργων επισκευής των αναχωµάτων στον Έβρο, που είχαν πληµµυρίσει;
Διότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, αγαπητοί συνάδελφοι που
είστε και µηχανικοί και ξέρετε, κρατάει συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα και έχει και τουλάχιστον εξήντα ηµέρες διαβούλευση.
Ποιος θα άντεχε στον Έβρο να περιµένει τη διαβούλευση για να
ενισχύσει τα αναχώµατα; Αυτές είναι συγκεκριµένες ερωτήσεις.
Σας πείραξε βέβαια πιθανά ότι κάποια απ’ τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου επιστρέφει στοιχεία της δηµοκρατίας στην
ανάδειξη οργάνων στο πανεπιστήµιο. Είναι κακό να υπάρχει ένας
µεγάλος κατάλογος απ’ τον οποίο να επιλέγονται οι πρυτάνεις
στα ελληνικά πανεπιστήµια; Ή ήταν σωστό να δηµιουργούµε
έναν περιορισµένο κατάλογο, για να βγάλουµε όλους τους µη
αρεστούς στο σύστηµα απ’ έξω και να διαλέγουµε πρύτανη µόνο
απ’ τους δικούς µας; Γιατί αυτό υπήρχε µέχρι τώρα, αυτό ουσιαστικά είχε γίνει µε τον νόµο τον οποίο εσείς υπερασπιστήκατε.
Γιατί; Για να διορίζετε, πέρα απ’ τους κοµµατάρχες σε όλο το
κράτος, και πρυτάνεις που θα είναι αρεστοί στο σύστηµα.
Όµως, εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουµε να πούµε και κάτι
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παραπάνω. Είναι επικίνδυνη η τακτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να δηµιουργεί µια µαύρη εικόνα για την οικονοµία στη
χώρα. Γιατί η οικονοµία στην Ελλάδα αντιστέκεται και δηµιουργεί. Ενώ πριν από τρεις εβδοµάδες είχατε κάνει σηµαία σας το
2,6% πιθανή ύφεση στον προϋπολογισµό και στον απολογισµό
του 2015, έρχεται τώρα ο προϋπολογισµός και λέει ότι είναι µηδενική η ύφεση για φέτος, η οικονοµία έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει. Εσείς, όµως, επιτελείτε εθνικό, πατριωτικό και
κοινωνικό έργο, όταν φοβίζετε την επιχειρηµατικότητα, όταν δηµιουργείτε µια µαύρη, στρεβλή, ψευδή εικόνα µόνο και µόνο για
το δικό σας κοµµατικό συµφέρον, αλλά όχι για την πραγµατική
οικονοµία και εργασία; Γιατί η πραγµατική εργασία, η πραγµατική οικονοµία θα ξαναφέρει κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη στη
χώρα µας.
Παρακαλώ πολύ να θυµηθούµε όλοι τι λέγατε κάποτε. «Επικίνδυνη η ανακεφαλαιοποίηση, αδύνατον να λυθούν τα κόκκινα δάνεια». Λύθηκαν, όµως, και λύθηκαν µε πάνω από το 80%
τακτοποιηµένα, άρα µε όλη την πρώτη κατοικία της µέσης και
λαϊκής οικογένειας.
Τι λέγατε; Λέγατε ότι δεν θα λυθούν αυτά. Η κινδυνολογία για
το κοινωνικό συµφέρον, η κινδυνολογία για την οικονοµία γυρίζει
ανάποδα την οικονοµία. Εµείς, όµως, πρέπει να πούµε ότι, παρ’
ότι και µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, παρ’ ότι µε µία µεγάλη οικονοµική και πολιτική ασφυξία, η Ελλάδα ξεπέρασε τον
εαυτό της και κατόρθωσε και να αντισταθεί στο δηµοψήφισµα
και να κερδίσουµε τη δηµοκρατία, να αποφασίζουµε εµείς δηλαδή στον τόπο µας µε τις εκλογές, αλλά και να δηµιουργούµε
συνθήκες που έχουν και νέα οικονοµία και κοινωνική αναδιανοµή
και δικαιοσύνη για τα σπίτια του κόσµου.
Και αυτή η πορεία, είναι η ίδια πορεία µε τις ανοιχτές αγκαλιές
της Ελλάδας στους πρόσφυγες. Διότι ακούσαµε και νέες ανιστόρητες και ρατσιστικές ιδέες να απαγγέλλονται από αυτό το Βήµα
από τον προηγούµενο οµιλητή, σχετικά µε τον ρατσισµό και την
αποκοπή των Ελλήνων από την εργασία εξαιτίας των προσφύγων.
Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ελλάδα έχει ανοίξει την αγκαλιά
της και δέχεται πρόσφυγες, οι οποίοι πάνε σε άλλες χώρες. Δεν
αµφισβητούν το δικαίωµα το δικό µας στη ζωή και στην εργασία.
Εµείς πρέπει να υπερασπιστούµε το δικαίωµα όλων των λαών στη
ζωή. Πρώτα από όλα, όµως, πρέπει να υπερασπιστούµε το δικαίωµα της δικής µας πατρίδας στην εργασία, στην ανάπτυξη και
στην προκοπή. Αυτό το κάναµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Υπερβήκαµε τη δική µας δεοντολογία, όµως είµαστε σίγουροι ότι υιοθετούµε µία πορεία που θα φέρει µέλλον στον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο ζήτησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Στη συνέχεια θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Ήδη, ζητούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσουν.
Έχει ζητήσει τον λόγο και ο κ. Καρράς να µιλήσει αργότερα.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, µία λέξη µόνο προς τον ΣΥΡΙΖΑ θα πω, ως
απάντηση στο θράσος όλων εκείνων των Βουλευτών του συγκεκριµένου κόµµατος που σήµερα από αυτό το Βήµα της Βουλής
τολµούν να δείχνουν µε το δάχτυλο τη Νέα Δηµοκρατία.
Η απάντηση είναι µία: Αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που φέρνετε σήµερα στη Βουλή για να το ψηφίσουµε -να το δει και ο ελληνικός λαός- αποτελεί το απόλυτο τεκµήριο ή –θα µπορούσε να το πει κάποιος- το µνηµείο της
εξαπάτησης και της υποκρισίας. Γιατί άραγε; Γιατί µέσα εδώ περισσεύει το θράσος, το ψέµα και η κοροϊδία.
Κι επειδή εδώ, µέσα στην Αίθουσα τα συζητάµε, αλλά µας παρακολουθεί και ο ελληνικός λαός, εγώ πολύ απλά θέλω να σας
πω ότι βεβαίως και το νοµοθετικό και το συνταγµατικό και το κοινοβουλευτικό πλαίσιο µας δίνει τη δυνατότητα για λόγους εθνικής ανάγκης, για να λειτουργήσει το κράτος πολλές φορές να
υπάρχει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Βεβαίως και προβλέπεται αυτό. Δεν είναι αντισυνταγµατικό.
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Πού βρίσκεται όµως η υποκρισία; Η υποκρισία βρίσκεται σε
αυτά που λίγο πριν η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας –δεν θα
τα επαναλάβω- η κ. Ασηµακοπούλου κατέθεσε στα Πρακτικά της
Βουλής, στα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, πρωτοκλασάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που µιλούσαν για πραξικόπηµα, για
χούντα και σήµερα φέρνετε εδώ µε το ίδιο θράσος, χωρίς στοιχείο αυτοκριτικής, χωρίς ένα «συγγνώµη» για αυτά που λέγατε
πέντε ολόκληρα χρόνια για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, και λέτε «ψηφίστε τες». Έτσι απλά, φέρνετε δώδεκα πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου µαζεµένες.
Ξέρετε, σε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνεται και κάτι άλλο. Αποκαλύπτεται σήµερα ενώπιον του
ελληνικού λαού η υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού και
όλων των µελών της Κυβέρνησης, που προεκλογικά, αλλά και µετεκλογικά, σιγοψιθύριζαν ότι δεν ήταν υπεύθυνοι για το κλείσιµο
τον τραπεζών, την τραπεζική αργία.
Ο ίδιος ο νόµος στην τελευταία σελίδα περιλαµβάνει τον Πρωθυπουργό και όλο το Κυβερνητικό Συµβούλιο. Ορίστε ποιοι είναι
οι υπεύθυνοι. Ας το ακούσει ο ελληνικός λαός, ποιοι έκλεισαν τις
ελληνικές τράπεζες. Και αυτό δεν είναι τόσο αθώο, γιατί έχει επιπτώσεις.
Η «πρώτη φορά Αριστερά» συνοδεύτηκε και µε πρώτη φορά
τραπεζική αργία, πρώτη φορά κλείσιµο τραπεζών στην Ελλάδα.
Και σήµερα που µιλάµε, οι τράπεζες είναι κλειστές. Κι αυτό είναι
αθώο; Περνάει τόσο ανώδυνα όσο πολύ απλά θέλετε να το παρουσιάσετε; Βεβαίως όχι, γιατί έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις
στην αξιοπρέπεια των συνταξιούχων. Θυµάστε τις ουρές που
είχαν σχηµατιστεί έξω από τις τράπεζες, για να πάρουν τη σύνταξη-«ψίχουλα», όπως τη λέγατε. Θα τα πούµε όµως, αυτά όταν
έρθει το ασφαλιστικό.
Αυτό είναι προσβολή σε επιχειρηµατίες, σε ανθρώπους του
µόχθου, σε εργαζόµενους που δεσµεύτηκαν τα χρήµατά τους.
Είναι προσβολή και υπονοµεύει την ίδια την εθνική οικονοµία το
να είναι κλειστές οι τράπεζες, καθώς µπλοκάρατε την ίδια την
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Και µαζί µε αυτά ήρθαν και τα χειρότερα: κλειστές τράπεζες,
capital control στην Ελλάδα του 2015 µε «πρώτη φορά Αριστερά»! Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες µας σήµερα,
καθώς γίνεται η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έχασαν τα
λεφτά τους, γιατί µηδενίστηκε η αξία των µετοχών!
Φυσικά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν διαµαρτύρονται, δεν
κατέβηκαν στο πεζοδρόµιο ως οµάδα διαµαρτυροµένων ή αγανακτισµένων, για να µπλοκάρουν τη σηµερινή συνεδρίαση, να
σας φωνάξουν: «Τι κάνατε; Φέρτε µας πίσω τα λεφτά!». Τα λεφτά
των Ελλήνων µετόχων, απλών εργαζοµένων, ανθρώπων, νοικοκυριών που επένδυσαν στις ελληνικές τράπεζες και έχασαν τα
λεφτά τους, καθώς απαξιώθηκαν.
Γι’ αυτούς δεν έχει να πει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ; Ή για τις επιχειρήσεις, που έκλεισαν και δηµιούργησαν µεγαλύτερη ανεργία,
καθώς πλέον µπλοκαρίστηκαν τα χρήµατά τους, παγιδεύτηκαν,
δεν µπορούσαν να κάνουν εισαγωγές; Γι’ αυτούς δεν λέει τίποτα
ο ΣΥΡΙΖΑ; Ή ακόµη για τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ του ελληνικού
δηµοσίου, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τα
οποία ευτελίστηκαν και έγιναν 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ σήµερα;
Και όλα αυτά πάνε στην τσέπη του κάθε Έλληνα φορολογούµενου!
Γι’ αυτά δεν έχει να πει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα µου πει κάποιος:
Μα, όλα αυτά είναι στη σφαίρα του ιδεατού ή του γενικού. Όµως,
για ακούστε, γιατί έχει αξία η σύγκριση. Να ακούει δηλαδή ο ελληνικός λαός, να καταλαβαίνει πέρα από εµάς εδώ που τα συζητάµε: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αξία µετοχών του ελληνικού
δηµοσίου και αποτίµηση µετοχής Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας στις συστηµικές τράπεζες. Ακούστε: Στο τέλος
του 2014 η αξία της µετοχής της Εθνικής Τράπεζας ήταν 2,05
ευρώ. Σήµερα µε ΣΥΡΙΖΑ είναι 0,02 λεπτά. Συγχαρητήρια!
Στην Alpha Bank τον Δεκέµβριο του 2014 η αξία της µετοχής
ήταν 0,579 ευρώ. Σήµερα είναι 0,04 λεπτά. Στην Τράπεζα Πειραιώς η αξία της µετοχής στο τέλος του 2014 ήταν 1,12 ευρώ.
Σήµερα είναι 0,003 λεπτά! Και συνεχίζω µε την Eurobank, που
από 0,273 ευρώ, η µετοχή έφτασε το 0,01 λεπτό.
Συγχαρητήρια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τα καταφέρατε! Εκατοντά-
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δες χιλιάδες Έλληνες έχασαν τα λεφτά τους, οι τράπεζες εξαγοράστηκαν πάρα πολύ εύκολα και αυτό ήταν το µυστικό της
ανακεφαλαιοποίησης. Γιατί τελικά το κλειδί της ανακεφαλαιοποίησης ήταν η εξευτελιστική τιµή των µετοχών. Οι Έλληνες δεν
µπόρεσαν να ξαναµπούν, γιατί είχαν χάσει πλέον τα λεφτά τους,
που είχαν µπλοκαριστεί στις τράπεζες.
Και ήρθαν ξένοι επενδυτές –αυτό δεν το κατακρίνουµε, το λέω
όµως για την αυτοκριτική που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ- τα ονοµαζόµενα «ξένα funds», αυτά που ενοχοποιούσατε για πέντε ολόκληρα χρόνια, που δαιµονοποιούσατε µόνο τη φράση «ξένα
funds», και αγόρασαν τις µετοχές του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Συγχαρητήρια για την επιτυχία. Να τη χαίρεστε! Αυτός είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ και αυτό πρέπει να το θυµάται ο ελληνικός λαός και να
είναι βαθιά χαραγµένο στη µνήµη του, γιατί σήµερα βιώνει το
αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να είναι
κλειστές.
Η σηµερινή συζήτηση δεν έρχεται µόνη της. Έρχεται µε µια
απαράδεκτη, θρασύτατη δήλωση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου. Γιατί επικαιροποιεί τα ζητήµατα των πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου, που σήµερα καλείται το Κοινοβούλιο να τις ψηφίσει.
Η κ. Γεροβασίλη, εκφράζοντας την Κυβέρνηση, έκανε µια δήλωση ιδιαίτερα προκλητική. Την είδατε, νοµίζω. Διανεµήθηκε το
πλαίσιο της δήλωσής της διά µέσου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η οποία µε έναν επίσης θρασύτατο τρόπο θριαµβολογούσε για τρία µείζονα ζητήµατα και της οικονοµίας αλλά και της
κοινωνίας.
Θριαµβολογούσε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
αγνοώντας όλα αυτά που περιέγραψα πριν: την εξαγορά των
τραπεζών από τα ονοµαζόµενα «ξένα funds», τον ευτελισµό των
τιµών, την απαξίωση των µετοχών, το χάσιµο των χρηµάτων για
χιλιάδες Έλληνες µετόχους και το κλείσιµο των επιχειρήσεων.
Θριαµβολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ διά µέσου της κ. Γεροβασίλη.
Θριαµβολόγησε, επίσης, η κ. Γεροβασίλη και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις
περίφηµες εκατό δόσεις. Να θυµίσω τι ήταν οι εκατό δόσεις;
Ήταν ένα από τα ονοµαζόµενα «φλάµπουρα», τις σηµαίες που
είχατε ψηλά σηκωµένες και κερδίσατε τις εκλογές.
Εξαπατήσατε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και στις φορολογικές και στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Μιλάτε για εθνική στάση εσείς που διαµορφώσατε το πλαίσιο
του «Δεν πληρώνω», εσείς που τον Σεπτέµβριο του 2014, όταν η
προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά -Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚέφερε µονοµερώς εκείνο το περίφηµο πλαίσιο των ληξιπροθέσµων των εκατό δόσεων -πολύ πιο καλό από το σηµερινό δικό
σας, εάν τα συγκρίνουµε- το οποίο το υπονοµεύσατε, γιατί καλλιεργήσατε στον κόσµο την ψευδαίσθηση της σεισάχθειας και το
ψέµα ότι θα κάνουµε κάτι πολύ πιο ελκυστικό, θα χαρίσουµε τα
δάνεια.
Και σήµερα, η κ. Γεροβασίλη, µε αυτό το ίδιο θράσος που εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να θριαµβολογήσει για τις εκατό δόσεις. Από τα στοιχεία που γνωρίζω, από τα 3,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ ληξιπρόθεσµα στα ασφαλιστικά ταµεία, 1,9 δισεκατοµµύριο έχει ήδη φύγει. Και η πρόβλεψη είναι –την έχω πει ξανά από
το Βήµα της Βουλής- ότι πολύ λίγοι πια θα µείνουν σε αυτές τις
εκατό δόσεις, που πλέον εγκλωβισµένοι θα αναρωτιούνται γιατί,
άραγε, εξαπατήθηκαν. Όµως, έχει ο καιρός γυρίσµατα!
Το τελευταίο -το οποίο είναι και αυτό στοιχείο υποκρισίαςαφορά τα περίφηµα κόκκινα δάνεια. Μα, πριν από µια βδοµάδα
δεν κάναµε την κουβέντα εδώ για τον νόµο; Μα, πριν από µια
βδοµάδα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτή
που δεν τολµούσε να µιλήσει από τη Βουλή, διότι αισθανόταν τις
ενοχές όλων όσα είπε προεκλογικά, από το «κανένα σπίτι στα
χέρια του τραπεζίτη» στους οµαδικούς πλειστηριασµούς; Εδώ
δεν ήµασταν; Αυτή δεν ήταν η αιτία που χάσατε δυο Βουλευτές
και έφυγε και ο κ. Σακελλαρίδης, το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και πρώην Υπουργός; Και έρχεστε σήµερα -ο ΣΥΡΙΖΑ διά
µέσου της Υπουργού του- και το ανακοινώνετε θριαµβευτικά ως
επιτυχία της Κυβέρνησης; Κοροϊδευόµαστε;
Λοιπόν, για να συνεννοούµαστε: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα τα βρείτε µπροστά σας. Τα ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια. Η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νέα Δηµοκρατία θα συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε το ίδιο σθένος, µε την ίδια υπευθυνότητα που διαχειρίζεται τα πράγµατα
πολλά, πολλά χρόνια τώρα, θέτοντας το εθνικό συµφέρον πάνω
από οποιαδήποτε κοµµατική σκέψη. Το έχουµε αποδείξει άλλωστε.
Μεταρρυθµίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες σάς προκαλούµε να φέρετε και καθυστερείτε αδικαιολόγητα, θα τις στηρίξουµε. Όµως –και πάρτε το ως µήνυµα- για αχρείαστα µέτρα
αύξησης φόρων και µείωσης συντάξεων, να βρείτε άλλους να
σας στηρίξουν. Η Νέα Δηµοκρατία έκανε µια πολύ καλή δουλειά
σε πολιτικό επίπεδο, ισορρόπησε δηµοσιονοµικά τη χώρα και
έφερε δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. Δεν χρειάζονταν µειώσεις
συντάξεων, δεν χρειάζονταν αυξήσεις φόρων. Υποµονή χρειαζόταν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς πιέσατε, όµως, διά µέσου του Προέδρου της Δηµοκρατίας, πήρατε τις εκλογές και κοιτάξτε πού οδηγήσατε τη χώρα!
Μακριά από εµάς, λοιπόν, και από εσάς, η οποιαδήποτε σκέψη
που µπορεί να περνάει από το µυαλό σας ότι θα σταθούµε δίπλα
σε αχρείαστα µέτρα, επώδυνα για τον ελληνικό λαό και κυρίως
άδικα, γιατί αυτά τα µέτρα, τον Ιανουάριο µήνα του 2015 δεν
χρειάζονταν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βρούτση.
Τον λόγο έχει η κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να επικυρώσουµε τα έργα και τις ηµέρες της πρώτης και της δεύτερης έως
σήµερα αριστερής Κυβέρνησης, κυρώνοντας τις δώδεκα από τις
δεκατέσσερις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που εκδώσατε
από τον Μάρτιο έως σήµερα εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, που,
διά στόµατος του σηµερινού Πρωθυπουργού αλλά και του
Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου της Βουλής και άλλων
στελεχών σας, µέχρι πρόσφατα χαρακτηρίζατε την έκδοση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ως -δικά σας λόγια- κατάλυση
της δηµοκρατίας, ως χουντικής έµπνευσης πρακτικές, ως κατάσταση πολέµου και πολιορκίας. Ελπίζω ότι όλοι εδώ σήµερα συµφωνούµε ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε κατάσταση πολέµου και
πολιορκίας. Και παρ’ όλα αυτά, εκδίδετε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Είναι γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης -και ιδιαίτερα από το
2011 και µετά- παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση του αριθµού
των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Και το φαινόµενο αυτό
έχει επισηµανθεί ως ανησυχητική τάση στρέβλωσης του κοινοβουλευτικού και του πολιτικού βίου.
Σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Δηµοκρατίες προβλέπεται σύντοµη και επείγουσα διαδικασία νοµοθέτησης για την περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Και είναι προφανές ότι σε περίπτωση κρίσης
µιλάµε για ένα αναγκαίο κακό.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία αυτή πρέπει
να χρησιµοποιείται µε µέτρο και µε σύνεση.
Δεν θα εξωραΐσω την κατάσταση κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν θα υποστηρίξω ότι τηρήθηκε
πάντα το µέτρο και η σύνεση κατά τη νοµοθετική διαδικασία ούτε
φυσικά ότι οι δικές µας ΠΝΠ ήταν καλές και οι δικές σας κακές.
Όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η πραγµατικότητα,
εν προκειµένω η νοµοθετική ύλη των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου του τελευταίου οκταµήνου που συζητούµε εδώ σήµερα, αποδεικνύει περίτρανα δύο πράγµατα:
Πρώτον, αποδεικνύει την έλλειψη προγραµµατισµού και συντονισµού του κυβερνητικού έργου.
Δεύτερον, αποδεικνύει περίτρανα την αλαζονική κατάχρηση
της δυνατότητας της Κυβέρνησης να νοµοθετεί χωρίς προηγούµενη διαβούλευση. Με άλλα λόγια, αποδεικνύει την κατάχρηση
του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
Σας θυµίζω τι προβλέπει το άρθρο 44. Επιτρέπει τις ΠΝΠ µόνο
σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Από τις δεκατέσσερις συνολικά πράξεις νοµοθε-
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τικού περιεχοµένου που εκδώσατε µέχρι σήµερα, µία, άντε να
πούµε δύο, ίσως να αφορούσαν επείγουσα και απρόβλεπτη
ανάγκη. Και κυρίως σκέφτοµαι την από 17 Αυγούστου ΠΝΠ, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στον Έβρο.
Πάµε τώρα στις υπόλοιπες. Σε καµµία περίπτωση δεν συνιστούν έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, οι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε
τις οποίες δώσατε τα πρώτα σας δείγµατα στην έκτακτη νοµοθετική διαδικασία. Σας θυµίζω την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τη χρηµατοδότηση της «Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης», η οποία παρεµπιπτόντως και κρατική ενίσχυση ενδέχεται να συνιστά και το πρόβληµα της εν λόγω βιοµηχανίας δεν
έλυσε. Και αυτό διότι η εταιρεία είναι και πάλι στα πρόθυρα της
πτώχευσης.
Δεύτερη ΠΝΠ η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να πληρώνονται µισθοί, συντάξεις και οι οφειλές προς
τους δανειστές. Και, εάν θυµάστε, τότε µας είχατε πει ότι δεν
χρειάζεστε καµµία δόση από τους δανειστές. Μάλιστα, είχατε
στείλει πίσω τα 11 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι η τότε περήφανη
διαπραγµατευτική τακτική σας δεν σας επέτρεπε την οµαλή χρηµατοδότηση της χώρας.
Μην ξεχνάµε ότι αποτέλεσµα της «υπερήφανης» διαπραγµάτευσής σας ήταν και οι επόµενες πέντε ΠΝΠ, µε τις οποίες επιβλήθηκαν και στη συνέχεια επήλθαν τροποποιήσεις στην
τραπεζική αργία και στους κεφαλαιακούς ελέγχους, που συνιστούν έκτακτη ανάγκη ίσως, απρόβλεπτη, όµως, ανάγκη επ’ ουδενί.
Όταν ο Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ, πήγαινε τη διαπραγµάτευση στα άκρα, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε το δηµοψήφισµα, ενώ ήξερε ότι η χώρα ήταν εκτός πλαισίου
χρηµατοδότησης, τότε δεν ήξερε ότι αυτές οι εξαγγελίες θα
προκαλέσουν πρωτοφανές πρόβληµα ρευστότητας; Κάθε άλλο
παρά απρόβλεπτη ήταν η ανάγκη αυτή.
Σας ερωτώ επίσης, κύριοι της Κυβέρνησης: Για ποιον λόγο συνιστούν έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη τα όσα ρυθµίζονται µε
τις επόµενες πέντε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Για την
οικονοµία της συζήτησης θα αναφερθώ µόνο σε δύο από αυτές:
Πρώτη: Στις 19 Αυγούστου εκδώσατε µία ΠΝΠ µε την οποία
ρυθµίζετε το υπηρεσιακό και µισθολογικό καθεστώς του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε περίπτωση εκλογής του ως Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου
διεθνούς οργανισµού. Σας θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι 19 Αυγούστου ήταν µόλις µία ηµέρα πριν από την παραίτηση της κυβέρνησής σας και την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών.
Άλλη µία κραυγαλέα περίπτωση έλλειψης συντονισµού του
κυβερνητικού έργου: Μία εκκρεµότητα που ξέρατε ότι υπήρχε
από πολύ καιρό, την αφήσατε την τελευταία κυριολεκτικά ηµέρα.
Και φυσικά την τελευταία ηµέρα τι άλλο µέτρο να υπάρχει παρά
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Δεν υπήρχε φυσιολογική νοµοθετική διαδικασία.
Πηγαίνω στην τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
της 7ης Οκτωβρίου, την οποία θα µου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω
ως «µνηµείο patchwork νοµοθέτησης». Ρυθµίζονται κατεπείγοντα
θέµατα των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Καµµία από τις ρυθµίσεις δεν καλύπτει έκτακτη και απρόβλεπτη
ανάγκη.
Ενδεικτικά: Με το άρθρο 6 επέρχονται σηµαντικότατες αλλαγές στον νόµο που διέπει τη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Οι αλλαγές αυτές, που έγιναν χωρίς καµµία
συζήτηση, οδηγούν στην κατάργηση των συµβουλίων των ιδρυµάτων, καθιστούν ευάλωτες σε κοµµατικές παρεµβάσεις τις διαδικασίες ανάδειξης οργάνων των ιδρυµάτων και καταργούν τον
διεθνή χαρακτήρα της εκλογής.
Μπορείτε, πραγµατικά, κύριοι της Κυβέρνησης, να υποστηρίξετε ότι πρόκειται για έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη; Δεν θε-
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ωρείτε ότι πρόκειται για κατ’ εξοχήν ζήτηµα στο οποίο επιβάλλεται να γίνει διάλογος;
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη δυνατότητα εξέτασης όσων
φοίτησαν κατά τα προηγούµενα έτη σε επαγγελµατικά λύκεια.
Αυτά είναι µείζονα θέµατα παιδείας, τα οποία θα έπρεπε κατ’
εξοχήν να έχουν ενταχθεί στην κανονική νοµοθετική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον περασµένο Ιανουάριο, όταν
είχα την τιµή να εκλεγώ για πρώτη φορά Βουλευτής, ένας διακεκριµένος συνάδελφος νοµικός µού χάρισε αυτό εδώ το βιβλίο,
που θεωρείται η βίβλος της καλής και σωστής νοµοθέτησης,
γραµµένη από καθηγήτρια Νοµικής στην Αγγλία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Συνέβη, λοιπόν, το εξής: Την ηµέρα ήµουν εδώ και έβλεπα
στην πράξη πώς νοµοθετεί η Ελλάδα και το βράδυ διάβαζα αυτό
το βιβλίο. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η απόσταση µεταξύ των
δύο ήταν πραγµατική άβυσσος. Και κάθε µήνας που περνάει, διαπιστώνω ότι αυτή η άβυσσος δεν παύει να επεκτείνεται.
Εδώ είναι, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, που πρέπει να θυµηθούµε τα καθήκοντά µας ως Βουλευτές, όπως αυτά πηγάζουν
από το Σύνταγµα. Οφείλουµε όλοι µαζί, από κοινού, να προστατεύσουµε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες από τον πραγµατικό
εκφυλισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κεραµέως.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζησάββας από τη Χρυσή Αυγή. Θα ακολουθήσουν ο κ. Κωνσταντόπουλος και ο κ. Καµατερός. Μετά τον
λόγο ζήτησε ο κ. Καρράς, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Ένωσης Κεντρώων. Έπειτα θα µιλήσει ο κ. Δήµας και µετά τον
λόγο θα λάβει ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος.
Ορίστε, κύριε Χατζησάββα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε δεκατέσσερις σελίδες, λοιπόν, µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι άλλο ένα µάθηµα διαχείρισης δηµοκρατίας. Πρώτα αποφασίζεις και εφαρµόζεις και µετά, αν προλάβεις,
τα φέρνεις στη Βουλή για συζήτηση.
Εν τω µεταξύ, έχουµε τον ΣΥΡΙΖΑ να καλεί σε απεργίες κατά
των µέτρων της Κυβέρνησης και τη Νέα Δηµοκρατία να βγάζει
λόγους ενάντια σε καθετί που πάει να περάσει η Κυβέρνηση,
αλλά στον επίλογο να δηλώνουν ότι ψηφίζουν, γιατί αυτοί το σκέφθηκαν πρώτοι και τους έκλεψε την ιδέα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουµε από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και κάτι
άλλο πολύ χαρακτηριστικό: Να εγκαλούν τον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι
δεν είναι σωστοί αριστεροί. Λένε: «Μα καλά, εσείς οι αριστεροί
είστε τέτοιοι; Περνάτε τέτοια µέτρα;». Δηλαδή, τι είναι η Αριστερά; Είναι κάτι καλό και ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει άσχηµο, µε τον
άσχηµο τρόπο;
Αυτό ακριβώς είναι οι αριστεροί, είναι τα αµορτισέρ του καπιταλιστικού συστήµατος, η εφεδρεία της παγκοσµιοποίησης.
Βγαίνουν µε µία επαναστατική συνθηµατολογία και καταλήγουν
µε απλή διαχείριση των καπιταλιστικών εντολών. Σε «θεσµούς»
ανήγαγαν την τρόικα και τους δανειστές. Θεσµός είναι η πατρίδα! Δεν είναι οι τοκογλύφοι!
Πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, λοιπόν: «Περάστε και για
αρίθµηση αποκατάστασης ζηµιών από ακραία καιρικά φαινόµενα
στον Έβρο». Οι κάτοικοι εκεί δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν αντιλήφθηκαν τίποτα από αυτά που λέτε εδώ. Επιστολές απόγνωσης
έρχονται κάθε µέρα, για να κάνουµε ερωτήσεις στον αρµόδιο
Υπουργό. Δεν έγινε τίποτα απολύτως!
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, «Κατεπείγοντα θέµατα
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης». Τι ρύθµιση; Τι αλληλεγγύη; Χιλιάδες ασφαλισµένοι στον
ΟΓΑ, που ήταν ασφαλισµένοι ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, εντάχθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν σε µία νύχτα στον ΟΑΕΕ. Τους
ήρθε ένα πακέτο εισφορών, που δεν µπόρεσαν να το πληρώσουν
ποτέ. Δεν µπόρεσαν να κάνουν ποτέ καµµία ρύθµιση και είναι
πνιγµένοι στα χρέη. Το ίδιο πνιγµένοι στα χρέη είναι και οι χιλιάδες νέοι αγρότες, στους οποίους δηµιούργησε την προοπτική
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του να γίνουν νέοι αγρότες και να δηµιουργήσουν κάτι στο χωριό
τους, υποτίθεται.
Υπάρχουν πέντε άρθρα για τον κεφαλαιακό έλεγχο, τα capital
controls, το κλείσιµο των τραπεζών δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Όλα
είναι καλά. Οµαλοποιήθηκε η αγορά. Όµως, εσείς της Νέας Δηµοκρατίας κλείσατε τις τράπεζες.». Η Νέα Δηµοκρατία, από την
άλλη, λέει στον ΣΥΡΙΖΑ: «Εσείς κλείσατε τις τράπεζες.».
Η Χρυσή Αυγή καταγγέλλει και λέει ότι µαζί τις κλείσατε τις
τράπεζες. Ψάχνατε µία αφορµή να δηµιουργήσετε µία δραµατική
κορύφωση, για να µπορέσετε να δικαιολογήσετε την αλλαγή από
αντιµνηµονιακή σε µνηµονιακή και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ. Καταστρέψατε την ετοιµοθάνατη αγορά και τώρα προσπαθεί ο ένας
να ρίξει το φταίξιµο στον άλλο. Όµως, τελικά συµφωνείτε ότι
καλά έγιναν, έτσι όπως έγιναν, τα capital controls. Πήγαµε και
στο πλαστικό χρήµα. Όλα είναι καλά. Τώρα όλα λειτουργούν µια
χαρά. Εναρµονίστηκαν όλοι και η οικονοµία µας πηγαίνει καλά.
Όλα τα παραπάνω, όµως, λέτε –και το λέτε σαν δικαιολογίαέγιναν κυρίως για να προστατευθεί η ελληνική οικονοµία. Ελληνική οικονοµία, λοιπόν, είναι οι εργάτες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Αν θέλετε να βοηθήσετε, κρατικοποιήστε τις τράπεζες. Απαγορεύστε τον δανεισµό µε τόκο. Διαγράψτε τα αγροτικά δάνεια
που πλήττουν τους νέους αγρότες και µην επιτρέπετε κανέναν
πλειστηριασµό. Μην υπηρετείτε τις τράπεζες. Κάντε το κράτος
σύµµαχο και όχι εχθρό του έθνους µας.
Αυτό για την αιφνίδια είσοδο µεγάλου αριθµού µεταναστών;
Άλλο πάλι τούτο! Πλάκα µάς κάνετε; Η Χρυσή Αυγή το φωνάζει
εδώ και χρόνια. «Ρατσιστές» µάς λέτε. Δικαιωθήκαµε όµως.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα εσείς οι αντιρατσιστές, οι ανθρωπιστές, για να κάνετε µια ρύθµιση για τους µετανάστες.
Στην Ειδοµένη, λοιπόν, στοιβάζετε δώδεκα χιλιάδες λαθροµετανάστες, πρόσφυγες σε χώρο που µε το ζόρι χωράει δύο χιλιάδες. Οι κάτοικοι δεν µπορούν να κοιµηθούν. Φυλάν σκοπιές στα
σπίτια τους και στις αυλές τους. Η αλήθεια είναι ότι ο µοναδικός
κρατικός φορέας που λειτουργεί στην περιοχή είναι η Ελληνική
Αστυνοµία. Άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνοµίας από
το πρωί µέχρι το βράδυ προσπαθούν να διαχειριστούν εκεί πέρα
την κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν µπορούν να καλλιεργήσουν οι κάτοικοι τα χωράφια
τους, αυτά τα οποία καλλιέργησαν, καταστράφηκαν, καταπατήθηκαν, οπωροκηπευτικές καλλιέργειες έχουν λεηλατηθεί και αναµεταξύ τους αυτοί οι αλλοδαποί έχουν πόλεµο.
Βγήκαν οι Σκοπιανοί και είπαν «δεχόµαστε µόνο πρόσφυγες»,
κάτι που εσείς φοβηθήκατε να κάνετε και γι’ αυτό δηµιουργήθηκε
το πρόβληµα. Εάν από την αρχή είχατε διαχωρίσει τους λίγους
πρόσφυγες και τους είχατε βοηθήσει, δεν θα είχε δηµιουργηθεί
αυτό το πρόβληµα. Και πολεµούν τώρα αναµεταξύ τους Ιρακινοί,
Αφγανοί, Σύροι µε Μπανγκλαντεσιανούς και όλους τους υπόλοιπους που δεν µπορούν να περάσουν και εµείς καθόµαστε εκεί
πέρα και είµαστε µάρτυρες των γεγονότων αυτών.
Η λύση που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον για την περιοχή του
Κιλκίς, ήταν να πάρουν το µισό πρόβληµα από εκεί και να το πάνε
στον Γαλλικό του Κιλκίς, να κλείσουν και όλα τα αστυνοµικά τµήµατα και να µείνουν σε όλο τον νοµό δύο αστυνοµικά τµήµατα.
Τέσσερα από τα αστυνοµικά τµήµατα που θα κλείσουν ήταν στις
περιοχές όπου υπάρχει αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα. Και
όλα αυτά για να µπορούν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις να πουλάν ακριβό ανθρωπισµό.
Αν θέλετε, όµως, ανθρωπισµό, να σας πούµε κάποιες αλήθειες. Οι ίδιοι χρηµατοδότες των ΜΚΟ, οι Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία,
πουλάνε πόλεµο, πουλάνε όπλα, δηµιουργούν τους πολέµους,
δηµιουργούν τα κύµατα µεταναστών.
Σταµατήστε τα πιόνια τους, την Τουρκία και το Ισραήλ, που
βοµβαρδίζουν, αµάχους, δεν βοµβαρδίζουν τον Άσαντ και δηµιουργούν και αυτοί στρατιές µεταναστών. Σταµατήστε το εµπάργκο κατά της Συρίας, για να µπορεί να τραφεί ο συριακός
λαός, για να µπορεί να ανακάµψει. Σταµατήστε τις ιδεοληψίες
σας και ξεχωρίστε τους λίγους πρόσφυγες από τους λαθροµετανάστες, για να µπορέσουµε να λύσουµε το θέµα και να µην πνίγονται στις θάλασσες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς ως Χρυσή Αυγή θα σταθούµε απέναντι στην ισλαµοποίηση της Ελλάδας! Εµείς ως Χρυσή Αυγή θα σταθούµε απέναντι
στην ισλαµοποίηση της Ευρώπης µε όλη µας τη δύναµη!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση ένα νοµοσχέδιο µε δώδεκα
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εδώ διερωτάται κανείς: Η Κυβέρνηση νοµοθετεί ή ναρκοθετεί
τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και απαξιώνει τον ρόλο των Βουλευτών;
«Βασιλικά διατάγµατα» έλεγε και ονόµαζε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήµερα τι άλλαξε;
Σήµερα φέρνετε προς ψήφιση στη Βουλή δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Φέρνετε νοµοσχέδια εκβιάζοντας τη
Βουλή να νοµοθετεί µε κατεπείγουσες διαδικασίες.
Ξεχάσατε, φαίνεται, τον καταγγελτικό σας ρόλο. Ξεχάσατε το
παρελθόν. Ξεχάσατε, λοιπόν, τι καταγγέλλατε.
Ερχόµαστε τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο.
Τα πέντε πρώτα άρθρα αφορούν τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουν να κάνουν µε την τραπεζική αργία, τα capital controls και την εκκαθάριση του ΟΔΙΕ. Ζητά η Κυβέρνηση να
νοµιµοποιήσει η Βουλή το κλείσιµο των τραπεζών που η ίδια επέβαλε.
Φυσικά και δεν συναινούµε, διότι, πρώτον, πάσχει τυπικά από
άποψη συνταγµατικότητας, καθώς το άρθρο 44 του Συντάγµατος προβλέπει την κύρωσή τους από τη Βουλή εντός σαράντα
ηµερών.
Δεν το πράξατε. Γιατί; Εσείς ξέρετε. Διαπραγµατευόσασταν
επί εξαµήνου. Αποτέλεσµα; Το τρίτο µνηµόνιο, που έφερε 85 δισεκατοµµύρια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Κλείσατε τις τράπεζες, διαλύσατε την οικονοµία και σήµερα, τι; Σήµερα ζητάτε
επαίνους και αποδοχή των πράξεών σας. Αυτό λέγεται, αν µη τι
άλλο, πολιτικό θράσος!
Καταφέρατε και προκαλέσατε κλίµα φυγής καταθέσεων. Τον
Νοέµβριο του 2014 οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών έφταναν τα 164 δισεκατοµµύρια. Τον Σεπτέµβριο του
2015 δεν ξεπερνούν τα 122 δισεκατοµµύρια, φυσικά µετά τα capital controls. Το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, δηλαδή, έχασε
µέσα σε έναν χρόνο 42 δισεκατοµµύρια.
Παγώσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, την οικονοµία. Σπείρατε τον
τρόµο της εξόδου από το ευρώ. Εν µέσω θερινής περιόδου ο τζίρος έπεσε κατακόρυφα, 40% την πρώτη εβδοµάδα της τραπεζικής αργίας, 30% τη δεύτερη, 20% την τρίτη. Από το τέλος
Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου 2015 οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 900
εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα
του 2014.
Οι δείκτες της οικονοµίας και ιδιαίτερα ο δείκτης προµηθειών
καταποντίστηκαν. Καθηλώθηκε η ζήτηση και οι νέες παραγγελίες. Η πορεία του ΑΕΠ για το 2014 ήταν αυξητική, έστω µε ένα
µικρό ποσοστό της τάξης του 0,8%. Η εκτίµηση του 2015 έδειχνε
αύξηση 2,5% και 3,6% για το 2016.
Όµως, η ανεύθυνη διακυβέρνησή σας οδήγησε τη χώρα το
2015 σε ύφεση. Το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 1,4%. Αρνητικό ισοζύγιο
προσλήψεων και αποχωρήσεων υπήρξε και στον τοµέα της απασχόλησης. Το 2014 είχαµε συν δεκατρείς χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το 2015; Μείωση κατά δεκαεπτά χιλιάδες οι θέσεις
εργασίας!
Τραγική η κατάσταση και στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα.
Πρώτον, έµειναν οι τράπεζες χωρίς ουσιαστική πίστωση από τις
διεθνείς αγορές. Δεύτερον, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια έφταναν τα 74,5 δισεκατοµµύρια το πρώτο τρίµηνο του 2015. Σήµερα
φτάνουν αισίως τα 107 δισεκατοµµύρια.
Όλα αυτά φυσικά ξέρετε τι σηµαίνουν. Ωθήσατε τις τράπεζες
να έχουν άµεσα ανάγκη για 15 δισεκατοµµύρια, για να φτάσετε
σήµερα να ξεπουλάτε το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα σε επενδυτικά funds. Πέρυσι τέτοιον καιρό, η αξία των ελληνικών τραπεζών ξεπερνούσε τα 25 δισεκατοµµύρια. Σήµερα όλες µαζί δεν
ξεπερνούν τα 2 δισεκατοµµύρια!
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Πού βλέπετε την επιτυχία, κύριοι της Κυβέρνησης; Φυσικά, οι
ευθύνες είναι δικές σας, γιατί εσείς κυβερνάτε τον τόπο το τελευταίο δεκάµηνο. Ο κ. Τσακαλώτος δήλωνε ότι δεν είναι σηµαντικές οι επιπτώσεις από τα capital controls. Τα συµπεράσµατα,
κύριε Τσακαλώτο, είναι δικά σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε στην όγδοη πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Κανένας ουσιαστικός σχεδιασµός
στην αντιµετώπιση του προσφυγικού ζητήµατος. Έλλειψη στρατηγικής και τακτικής από την Κυβέρνηση, καµµία αναφορά στα
οικονοµικά των συµβάσεων που προβλέπονται, µονάχα µία γενική πρόβλεψη του Γενικού Λογιστηρίου για δαπάνη 15 εκατοµµυρίων έως 31 Δεκεµβρίου 2015. Μετά τι θα γίνει; Άγνωστο.
Άρθρο 9. Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου φροντίζετε
να τακτοποιηθούν οι καθαρίστριες των σχολείων. Δεν φροντίσατε, όµως, να έχουν όλα τα σχολεία δασκάλους και καθηγητές,
ώστε να υπάρχει εύρυθµη λειτουργία. Πολλά είναι τα νηπιαγωγεία και τα ολοήµερα σχολεία που δεν λειτουργούν. Βγάλτε, λοιπόν, τα συµπεράσµατά σας!
Η δέκατη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει ένα θέµα καθηµερινότητας, το οποίο έπρεπε να είχατε λύσει πριν από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αφορά δαπάνη 35 εκατοµµυρίων
ευρώ για συµβάσεις καθαριότητας των σχολείων, 72 εκατοµµυρίων ευρώ για πληρωµή αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών καθώς και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού
προσωπικού. Όλα τελευταία στιγµή.
Κι εδώ είναι το οξύµωρο. Αντί ο κ. Φίλης να ασχολείται µε τα
ουσιώδη προβλήµατα της εκπαίδευσης, ασχολείται µε τις αλλαγές στελεχών για να εξυπηρετήσει τους συνδικαλιστές της παράταξής του και φυσικά να ελέγξει τον χώρο της παιδείας. Ίσως
ο κ. Φίλης βλέπει τον χώρο της παιδείας ως λάφυρο. Ο κ. Φίλης
είναι υποχρεωµένος να νοµοθετεί ως Υπουργός Παιδείας και όχι
ως Πρόεδρος της ΟΛΜΕ.
Όσο για το άρθρο 3 του παρόντος, που αφορά τη µεταφορά
των µαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία, να σας
θυµίσω ότι το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει
αντίστοιχη διάταξη.
Τέλος, ερχόµαστε σε µία από τις πιο σκανδαλώδεις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου που φέρνετε. Άρθρο 12, αλλάζετε τον
τρόπο εκλογής των πρυτάνεων και τον τρόπο λειτουργίας των
συµβουλίων ιδρυµάτων, ένα πλαίσιο που άνοιγε τις πόρτες του
πανεπιστηµίου προς τη διεθνή κοινότητα.
Με µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, λοιπόν, καταργείτε
διατάξεις του ν. 4009/2011, που είναι ο γνωστός νόµος Διαµαντοπούλου, ο νόµος που ψηφίστηκε µε πρωτοφανή κοινοβουλευτική πλειοψηφία διακοσίων πενήντα πέντε Βουλευτών.
Κι όµως, αυτόν τον νόµο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, τον
κατακρεουργείτε µε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνει ο Υπουργός Παιδείας την έναρξη διαλόγου για τα θέµατα παιδείας. Τον τορπιλίζει, όµως, εκ προοιµίου ο ίδιος, εκθέτοντας τον Πρωθυπουργό,
ο οποίος ζητά φυσικά διάλογο και συναίνεση. Κατανοούµε, όµως,
την αδυναµία του πρωτάρη. Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, κυβερνάτε µε την αλαζονεία της αυθεντίας και της αριστερής ιδεοληψίας. Πάρτε τα όλα πίσω.
Ο κ. Φίλης φυσικά απουσιάζει, αλλά θα του έλεγα να πάµε σε
έναν πραγµατικά αληθινό διάλογο και σε µια διαβούλευση για
την παιδεία. Προλαβαίνετε, λοιπόν. Αν φυσικά θέλετε, εµείς είµαστε εδώ και σας περιµένουµε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, επί πέντε χρόνια µε άκρατη υποσχεσιολογία καλλιεργήσατε διχόνοια και µίσος στον ελληνικό λαό.
Σήµερα, ζητάτε διάλογο, σύνεση και συναίνεση στην καταστροφική πολιτική σας, ώστε να ρίξετε τις ευθύνες σε άλλους. Η µηχανή παραγωγής ψεµάτων, θα έλεγα, το µόνο που καταφέρνει
είναι να οδηγήσει σε ένα οδυνηρό τέλος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καµατερός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.

2515

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό, κύριε
Καµατερέ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή
τα ελληνικά µου έχουν αµφισβητηθεί πολλές φορές σε αυτή την
Αίθουσα, θα ήθελα µια διευκρίνιση από τον προηγούµενο οµιλητή, αν η ελληνική πρόταση «οι συνέπειες των capital controls
δεν είναι σηµαντικές» είναι ίδια µε την πρόταση «οι επιπτώσεις
των capital controls δεν είναι τόσο σοβαρές όσο αρχικά φοβηθήκαµε».
Και δέχοµαι και τη διαιτησία του κ. Τασούλα για το αν θεωρεί
αυτές ως ίδιες προτάσεις. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν είναι σοβαρές οι επιπτώσεις. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν ήταν όσο
σοβαρές αναµενόταν κι αυτό νοµίζω ότι έχει µεγάλη διαφορά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είπα
αυτό. Εγώ προσωπικά είπα ότι ήταν δικό σας επίτευγµα τα capital
controls και µόνο αυτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είπες
ότι έχω πει εγώ ότι δεν είναι σοβαρές οι επιπτώσεις. Αυτό είπες.
Εγώ έχω πει ότι δεν ήταν όσο σοβαρές αναµενόταν. Αυτό δεν
είναι το ίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Κωνσταντόπουλε. Παρακαλώ, καθίστε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καµατερός.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα µε προσοχή την εισηγήτρια
της Νέας Δηµοκρατίας και σήµερα αλλά και στην αρµόδια επιτροπή. Η εισήγησή της ήταν µια αντιγραφή και µια εµµονή σε κάποια επιχειρήµατα που χρησιµοποιούσε η αντιπολίτευση
προεκλογικά. Κατέθεσε πολλά χαρτιά και ντοκουµέντα στα Πρακτικά –φοβερά ντοκουµέντα-, για να αποδείξει την ασυνέπεια των
λόγων του ΣΥΡΙΖΑ, το τι έλεγε προεκλογικά και τι είπε µετεκλογικά. Φυσικά, αναφερόταν στις εκλογές του Γενάρη.
Γι’ αυτό, ο λόγος της ήταν προεκλογικός, πριν από τις εκλογές
του Σεπτέµβρη, λες και δεν έχουµε µιλήσει εµείς µε σαφήνεια
στον ελληνικό λαό για ποιον λόγο πολλά από αυτά που λέγαµε
πριν τα παραπέµπουµε στο µέλλον και για ποιον λόγο δεν µπορούµε να τα εφαρµόσουµε τώρα, λες και δεν είµαστε εµείς που
είπαµε στον ελληνικό λαό ότι έτσι έχει η κατάσταση, ότι αυτές οι
δυσκολίες υπάρχουν και γι’ αυτό ζητάµε την έγκριση των θέσεών
µας και του προγράµµατός µας, για να πάµε παρακάτω. Έτσι,
ψήφισε ο λαός στις εκλογές του Σεπτέµβρη.
Δεν έχει νόηµα αυτή η επιχειρηµατολογία. Είναι πραγµατικά
τυχαία άστοχη; Όχι, καθόλου, γιατί δεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και επιχειρηµατολογία από τη µεριά της Αντιπολίτευσης.
Το ίδιο έγινε και µε τον κ. Βρούτση και µε άλλους οµιλητές της
Νέας Δηµοκρατίας, όταν µας παρουσίασαν πάλι το γνωστό αφήγηµα –κι αυτό προεκλογικό ήταν- ότι η Νέα Δηµοκρατία, η προηγούµενη κυβέρνηση συνολικά, τα πήγαινε καλά, ότι θα µας
έβγαζε στο ξέφωτο και χάλασε όλη την ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό
πάλι είναι ένα παλιό αφήγηµα. Το έκρινε ο ελληνικός λαός.
Έχουµε εξηγήσει ότι αυτό το success story ήταν ένα τέλειο
παραµύθι και ο ελληνικός λαός κατάλαβε και ξέρει πού θα ήµασταν τώρα, πού θα ήταν οι τράπεζες -γιατί ειπώθηκαν και αυτά-,
πού θα ήταν οι µετοχές, πού θα ήταν οι συντάξεις και πού θα
ήταν όλα, αν συνέχιζε η προηγούµενη πολιτική.
Όµως, καταλαβαίνω ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει πρόβληµα, γιατί εµείς καθαρά λέµε ότι τα περισσότερα µέτρα τα
οποία παίρνουµε τώρα είναι έξω από το πρόγραµµά µας και
αναγκαστικά τα ψηφίζουµε, για να εφαρµόσουµε ένα σαφές χρονοδιάγραµµα και λέµε πότε θα βγούµε από αυτό και πότε θα
πάµε στην εφαρµογή, επιτέλους, του προγράµµατός µας. Το
λέµε καθαρά.
Όµως, η Νέα Δηµοκρατία έχει ένα δίληµµα. Αν πει ότι τα ψηφίζει αυτά, τότε και δεν κάνει αντιπολίτευση και αποκαλύπτει
ποιες είναι οι θέσεις της. Από την άλλη µεριά, αν δεν τα ψηφίσει,
τότε προδίδει την ιδεολογία της. Διότι αυτή είναι η ιδεολογία της.
Τι να ψηφίσει; Για τις εργασιακές σχέσεις; Για τις ιδιωτικοποιήσεις, που είναι µέσα στην ιδεολογία της και στο πρόγραµµά της
και που συµφωνούσε µε τους δανειστές και υπέγραφε µαζί µε
αυτούς και νοµοθετούσε µαζί µε αυτούς;
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Ένα παράδειγµα θα αναφέρω µόνο -επειδή αναφέρθηκαν
πολλά παραδείγµατα για να καυτηριάσουν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ- για το µεταναστευτικό, επειδή τυχαίνει και λόγω καταγωγής από την Κω να έχω και µία µεγαλύτερη τριβή. Αν είναι
δυνατόν! Κοιτάτε ποιος µιλάει! Μας λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε
µεταναστευτική πολιτική και δεν έχει ακόµη και τώρα. Ξεκίνησε
από το καράβι που βάλαµε η κ. Ασηµακοπούλου για να στηλιτεύσει τη συνολική µεταναστευτική πολιτική που έχουµε.
Ποια πολιτική είχατε, όταν δεν αξιοποιήσατε κανένα κονδύλι
για χώρους υποδοχής, όταν σας είχαν προειδοποιήσει ότι θα έρθουν εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες και δεν είχατε κάνει τίποτε ή που προσχωρήσατε στις απόψεις της Χρυσής Αυγής ότι
πρέπει να φυλάσσουµε τα σύνορα στη θάλασσα και ακόµη και
τώρα επιµένετε να το λέτε -πώς να τα φυλάξουµε δεν µας λέτεή στις απόψεις της Χρυσής Αυγής ότι δεν τους θέλουµε και δεν
πρέπει να έρχονται. Ποιος ανέδειξε το θέµα στην Ευρώπη; Ποιος
κατάφερε να βάλει στην ατζέντα το προσφυγικό, ότι αφορά την
Ελλάδα και όχι µόνο την Ιταλία; Ποιος αυτή τη στιγµή διαπραγµατεύεται πώς θα πετύχουµε να δεχθεί η Ευρώπη όσο γίνεται
περισσότερους πρόσφυγες και ποιος διαπραγµατεύεται για να
µην κλείσουν τα σύνορα και να µείνουν ανοικτά, για να µη µένουν
οι πρόσφυγες εδώ πέρα;
Μόνο ένα παράδειγµα θα πω, για να τελειώσω και να είµαι
µέσα στον χρόνο µου. Απευθύνοµαι στον κύριο Υπουργό και αν
ήταν εδώ και στον κύριο Πρωθυπουργό, επειδή είχα µία εµπειρία
προσωπική πρόσφατα, αυτές τις ηµέρες, σε ένα νοσοκοµείο µε
ένα συγγενικό πρόσωπο.
Αντί να πηγαίνουµε, κύριε Υπουργέ, τους Ευρωπαίους στη Μυτιλήνη -αρκετά τους πήγαµε- για να δουν τους καταυλισµούς και
τις σκηνές, να τους πάµε σε ένα ελληνικό νοσοκοµείο για να δουν
ποια είναι η Ευρώπη, για να δουν πώς η χώρα µας κρατάει ψηλά
την Ευρώπη, πώς κρατάει ψηλά τον ανθρωπισµό της Ευρώπης.
Ένα 20% µε 30% είναι οι Έλληνες που περιθάλπονται από το σύστηµα υγείας. Οι υπόλοιποι είναι πρόσφυγες και άλλες ευπαθείς
οµάδες, που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστηµα υγείας. Πολύ
καλά ο Υπουργός κ. Ξανθός ανέδειξε χθες το ζήτηµα στη Ρώµη,
όπου γίνεται η Σύνοδος των Υπουργών.
Αυτά πρέπει να τους δείξουµε, και να βλέπουν, για να µη µας
κουνούν το χέρι για δέκα λεπτά στο κρασί ή στην µπίρα ή στο
ένα ευρώ στα νοσοκοµεία που πρέπει να βάλουµε για να στηρίξουµε το σύστηµά µας. Εδώ να έρθουν για να δουν ποια είναι η
πραγµατική Ευρώπη και πολύ καλά κάνουµε που αναδεικνύουµε
αυτόν τον ανθρωπισµό και κρατούµε ψηλά τη σηµαία στην Ευρώπη.
Για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε -το έχω πει επανειληµµένα
και σε άλλη οµιλία- απευθυνόµενος στην Κυβέρνηση, θέλω να
πω ότι δεν µπορούµε να κάνουµε διάλογο ούτε µπορούµε να περιµένουµε από την Αντιπολίτευση εποικοδοµητικές προτάσεις
και συµµετοχή στα µεγάλα ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η
χώρα µας αυτή τη στιγµή. Πολύ καλά έκανε και απηύθυνε την
πρόσκληση ο κύριος Πρωθυπουργός τις τελευταίες µέρες. Βλέπετε την ανταπόκριση. Από ποιους θα την έχουµε; Από αυτούς
που πηγαίνουν τώρα για να δουν τι θα κάνουν µε το κόµµα τους;
Όµως, είπαµε ότι σε αυτό το σηµείο έφτασαν λόγω του ότι έχουν
ένα σοβαρό δίληµµα.
Εµείς, λοιπόν, συζητούµε και απευθυνόµαστε στον λαό. Από
αυτόν αντλούµε τη δύναµή µας, µε αυτόν µιλούµε. Πάλι απευθύνοµαι, όπως και την περασµένη φορά στην Κυβέρνηση, λέγοντας
ότι πρέπει να τον ακούσουµε, πρέπει να αντισταθούµε όσο γίνεται -κύριε Υπουργέ, µια και είστε εδώ πέρα- και αυτό θα το κάνουµε όχι µόνο καθηµερινά, πετυχαίνοντας µικροπράγµατα σε
ποσοστά και νούµερα κ.λπ., αλλά προπαντός -και είναι το πιο σοβαρό- κρατώντας ζωντανή την ελπίδα ότι κάπου υπάρχει έξοδος
από αυτό εδώ το τούνελ, κάπου θα βγούµε στο ξέφωτο και θα
εφαρµόσουµε όλα αυτά για τα οποία µάς ψήφισε ο λαός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Καρράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πριν τοποθετηθώ, θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό να µας
πει εάν δύο τροπολογίες που διανεµήθησαν, µία που αφορά διακυβερνητική συµφωνία και µία δεύτερη, πρόκειται να ενσωµατωθούν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ. Θα το σχολιάσω µετά.
Έχουµε, λοιπόν, δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Τι γίνεται µε αυτές; Θα κυρωθούν; Θα κυρωθούν λογικά. Ποια
ήταν, όµως, η προϊστορία αυτών των δώδεκα πράξεων ή τουλάχιστον των πέντε πρώτων, που αφορούν το κλείσιµο των τραπεζών και όλη αυτήν την ταλαιπωρία που προέκυψε για τη χώρα;
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να πω ότι η προϊστορία έρχεται
από πολύ πίσω. Έρχεται από την πρώτη µεγάλη κρίση των τραπεζών στις αρχές του 2013, από τη δεύτερη κρίση των τραπεζών
που ανακεφαλαιοποιήθηκαν το 2014 και την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτή είναι η προϊστορία. Γιατί το
λέω αυτό; Το 2013, όταν ξεκίνησαν οι τράπεζες να ανακεφαλαιοποιούνται, τότε η τιµή διάθεσης των µετοχών των τραπεζών
ήταν 1,70 ευρώ και η ονοµαστική τιµή των µετοχών των τραπεζών
ήταν 0,30 ευρώ. Δηµιουργείτο ένα υπέρ το άρτιον µεγάλο κεφάλαιο των τραπεζών, το οποίο εξανεµίστηκε.
Περιµένουµε, λοιπόν, κάποια στιγµή να ακούσουµε ποια ήταν
η πορεία αυτών των δισεκατοµµυρίων κεφαλαίων και πού κατέληξε. Θα πρέπει σ’ αυτήν την Αίθουσα, στη Βουλή, να ακουστεί
αυτό το πράγµα, διότι έχουµε χρεώσει το κράτος µε την πρώτη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 40 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Καµµία κουβέντα ούτε από τη Νέα Δηµοκρατία ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ!
Η Νέα Δηµοκρατία ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες για δεύτερη
φορά µέσω πλέον ιδιωτικών κεφαλαίων το 2014, αλλά και αυτά
εξαερώνονται. Εξαϋλώνονται και χάνονται. Έρχεται, όµως, µία
σηµερινή ανακεφαλοποίηση προ δέκα, δεκαπέντε ηµερών στη
Βουλή και αφήνει αόριστο το ζήτηµα του κεφαλαίου µε το οποίο
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα έπρεπε να προικοδοτηθεί. Όµως, έρχονται και οι ίδιες οι τράπεζες –και αυτό
είναι ένα µεγάλο ερωτηµατικό- και λένε «Δίνουµε µε έκπτωση επί
ονοµαστικής τιµής µετοχών 0,30 ευρώ και τις διαθέτουµε για
0,03 ευρώ.».
Πριµοδοτούνται, χρηµατοδοτούνται, ενισχύονται πλέον µ’
αυτόν τον τρόπο οι κεφαλαιούχοι, οι ιδιώτες, οι οποίοι φορτώνουν στο κράτος, κύριοι. Επαναλαµβάνω γιατί το λέω αυτό. Με
ονοµαστική αξία 0,30 ευρώ τότε, πάµε πλέον στα 0,03 ευρώ την
τιµή διάθεσης στο Χρηµατιστήριο. Σήµερα έχουν 0,02 ευρώ οι
µετοχές.
Σχολιάστηκε προηγουµένως σ’ αυτήν την Αίθουσα από τον κ.
Φάµελλο µία θέση που είχε εκφράσει ο Προέδρος της Ένωσης
Κεντρώων, ότι τελικά θα καταλήξουµε σε οικουµενική κυβέρνηση. Μα, φοβούµεθα ότι θα καταλήξουµε –ίσως είναι αναγκαίο
να καταλήξουµε- σε οικουµενική κυβέρνηση, διότι αυτή τη στιγµή
η κρίση δεν δείχνει να έχει έξοδο. Η κρίση δεν δίνει διέξοδο, δεν
οδηγεί πουθενά. Δεν ακούγεται σ’ αυτήν την Αίθουσα τίποτα για
ανάπτυξη. Δεν γίνεται καµµία προσπάθεια για ανάπτυξη.
Αυτό ήταν το παράδειγµα που σας έδωσα προηγουµένως. Σας
είπα για την αξία διάθεσης των µετοχών στα 0,02 ευρώ, µε ονοµαστική αξία των τραπεζών στα 0,30 ευρώ, δηλαδή για 90% έκπτωση. Γιατί; Ποιο είναι το κατάντηµα της ελληνικής οικονοµίας;
Και µετά λέµε ότι δεν θα φτάσουµε κάποια στιγµή να αναγκαστούµε να συνεννοηθούµε!
Κύριοι, πρέπει να σας πω ότι η έλλειψη συνεννόησης των δύο
µεγάλων κοµµάτων την τελευταία τριετία, του ΣΥΡΙΖΑ και της
Νέας Δηµοκρατίας, οδήγησε σ’ αυτήν την κατάσταση.
Εµείς, βέβαια, τις πρώτες τέσσερις και την πέµπτη από τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου θα τις καταψηφίσουµε, διότι
δεν προσθέτουν τίποτα πια. Έχει εξαντληθεί το περιεχόµενό
τους. Δηµιούργησαν τις συνέπειες οι οποίες ήρθαν στην ελληνική οικονοµία. Ταλανίστηκε ο κόσµος, οδηγήθηκε στα ΑΤΜ και
στο να δανείζεται ο ένας από τον άλλο 5 ευρώ και 10 ευρώ για
να επιβιώσει την ηµέρα. Εποµένως γιατί θα πρέπει να τις κυρώσουµε σήµερα;
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Όµως, αυτό δεν είναι το µοναδικό ζήτηµα. Στην ίδια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, στο άρθρο 6, έχουµε έναν ωραίο τίτλο
«Αποκατάσταση ζηµιών από ακραία καιρικά φαινόµενα στον
Έβρο».
Ακούµε, λοιπόν, ότι υπήρξε µια µεγάλη καταστροφή. Ακούµε,
λοιπόν, ότι πρέπει να αποκατασταθεί η καταστροφή. Τι κρύβει
αυτή, όµως, η διάταξη; Θέλετε να σας πω; Κρύβει λατοµεία, τα
οποία δώσανε στην περιφέρεια. Κρύβει λατοµεία. Παραβιάζει το
Σύνταγµα. Το Σύνταγµα λέει ότι τα λατοµεία πρέπει να λειτουργούν εντός θεσµοθετηµένων λατοµικών περιοχών. Και έρχεται
αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αντισυνταγµατικά
100%, και λέει ότι εκτός της λατοµικής νοµοθεσίας έχει δικαίωµα
να παραχωρεί η αποκεντρωµένη διοίκηση στην περιφέρεια –και
δεν ξέρω, η περιφέρεια δεν έχει βέβαια οργάνωση επιχειρηµατική, µέσω υπεργολάβων- εκτάσεις για απόληψη υλικών για –
τάχα!- αποκατάσταση ζηµιών.
Είναι αστείο, κύριοι! Γιατί είναι αστείο αυτό; Διότι σε όλη την
Ελλάδα υπάρχουν λατοµικές περιοχές, υπάρχουν λατοµεία. Το
Συµβούλιο Επικρατείας µε σειρά αποφάσεων –όποιος θέλει µπορεί να ανατρέξει να τις δει- έχει κρίνει ότι µόνο σε λατοµικές περιοχές µπορούν να λειτουργούν και µόνο κατ’ εξαίρεση εκτός
λατοµικών περιοχών, αν υφίσταται αδυναµία καθορισµού.
Θέλω να απευθυνθώ στον κ. Τσακαλώτο, ο οποίος ως Υπουργός των Οικονοµικών µπορεί να µην έχει την άµεση αρµοδιότητα,
εµπλέκεται όµως και το Υπουργείο του. Στις 31-12-2015 λήγουν
οι άδειες ογδόντα λατοµείων, τουλάχιστον, της Ελλάδας. Γιατί
λήγουν; Λήγουν διότι δόθηκε µία παράταση και δεν φρόντισε η
πολιτεία να την παρατείνει και έτσι θα κλείσουν ογδόντα επιχειρήσεις.
Ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ; Είναι τα γνωστά «Λατοµεία Μαρµάρου Διονύσου», η µεγαλύτερη εξαγωγική
εταιρεία ορυκτού πλούτου της Ελλάδος. Είναι τα γνωστά «Μάρµαρα Παγγαίου», «Μάρµαρα Δράµας», «Μάρµαρα Καβάλας». Θα
κλείσουν επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό και δεν είδαµε να έρχεται στη Βουλή διάταξη, έστω και την τελευταία
στιγµή. Καλώς ή κακώς οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε µεσοβέζικο τρόπο το ρύθµισαν, έδωσαν κάποιες παρατάσεις και έτσι
λειτούργησε. Θα κλείσουν, όµως, και στην Πελοπόννησο, στην
Κόρινθο, στη Σπάρτη.
Είµαι σε θέση να καταθέσω κατάλογο επιχειρήσεων, οι οποίες
στις 31 Δεκεµβρίου -αν δεν σπεύσει, κύριε Τσακαλώτο, η Βουλή
να νοµοθετήσει- θα κλείσουν και θα πρέπει να αναζητήσουν οι
άνθρωποι αυτοί θέσεις εργασίας –που δεν υπάρχουν-, θα πρέπει
να απαξιωθεί µηχανολογικός εξοπλισµός και να λέµε πια, προς
δόξα του κρατισµού, ότι κλείσαµε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ δεν
έχουµε εναλλακτικές λύσεις.
Λοιπόν, το άρθρο 6 είναι ψευδεπίγραφο. Εισάγει αντισυνταγµατική διάταξη. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Εµείς, βέβαια, θα
το καταψηφίσουµε, γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά µόνο
να νοµοθετηθεί µία ανάπτυξη της χώρας.
Έσπευσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος σε περασµένο νοµοσχέδιο και τι µας είπε; Παρατείνω, λέει, τις συµβάσεις γεωθερµίας
της ΔΕΗ για πέντε χρόνια, ενώ είναι γνωστό ότι γεωθερµία η ΔΕΗ
δεν έχει αναπτύξει πουθενά. Στον ιστότοπό της λέει «εγκατεστηµένη ισχύς µηδέν». Για την ιδιωτική οικονοµία, όµως, δεν άκουσα
ακόµα τίποτα. Περιµένω και θα περιµένω, κύριε Υπουργέ, να
ακούσω τη θέση της Κυβέρνησης σε αυτό το σηµείο.
Άρθρο 7, τιµητική θέση για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ που ανέλαβε
την προεδρία µιας διεθνούς επιτροπής. Δεν µπορούµε να έχουµε
αντίρρηση.
Άρθρο 8, µεταφορά µεταναστών στο Αιγαίο. Ε, ναι, θα το ψηφίσουµε! Η Ένωση Κεντρώων έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
Αναγνωρίζει το πρόβληµα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγµή στην
Ελλάδα.
Μη γελάτε, κύριε συνάδελφε. Είναι ανθρωπιστικοί οι λόγοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Μα, ο προλαλήσας, δικός
σας, άλλα είπε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αφήστε τον προλαλήσαντα. Δεν ξέρω τι είπε. Μιλώ αυτή τη στιγµή και τοποθετούµαι
για το κόµµα, το οποίο αναγνωρίζει την ανθρωπιστική κρίση και
υπερψηφίζει τη διάταξη.
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Όσο και να θέλετε να το σχολιάσετε, κύριε συνάδελφε, είναι
ανθρωπιστικοί οι λόγοι, το σεβόµεθα. Ό,τι άλλο σχετικό η Κυβέρνηση επιδιώξει, µε τη συνεργασία µας, θα βοηθήσουµε σε αυτό
τον τοµέα.
Δεν έχουµε άποψη ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
Πρέπει να επιβιώσουν. Ξέρουµε για τους πολέµους στη Συρία,
ξέρουµε ότι Ιράκ σπαράσσεται, ξέρουµε για τη Λιβύη. Είναι τέσσερις χώρες αυτή στη στιγµή εµπόλεµες. Ξέρουµε πάρα πολλά
πράγµατα που ίσως δεν φαίνονται εδώ µέσα. Γι’ αυτό, λοιπόν,
υπερψηφίζουµε το άρθρο 8.
Υπερψηφίζουµε επίσης και το άρθρο 9, µερικώς -αν θέλετεπου δεν γίνεται, γι’ αυτό θα το ψηφίσουµε στο σύνολο, διότι έχει
τη µεταφορά των µαθητών. Είναι ένα κρίσιµο θέµα η µεταφορά
των µαθητών. Πρέπει να υποστηριχθούν. Καθυστέρησε η ρύθµιση αυτή. Να γίνει έστω και µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που δεν είναι στη φιλοσοφία µας αυτός ο τρόπος
νοµοθεσίας, όµως θα πρέπει να το υποστηρίξουµε.
Όµως, εδώ, αν θέλετε, θα κάνω ένα σχόλιο. Έρχεται και η επόµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία και αυτή έχει ως
αντικείµενο τη µεταφορά των µαθητών. Μάλιστα, στο άρθρο 4
λέει ότι εγκρίνεται, ενώ έχει και µια επόµενη διάταξη, µε την
οποία εγκρίνει πίστωση για ωροµίσθιους και αναπληρωτές καθηγητές και δασκάλους, για να µπορεί να λειτουργήσει η σχολική
χρονιά.
Σε αυτό το σηµείο, θέλω να θυµίσω ότι αυτό έχει ήδη ψηφιστεί.
Σήµερα, λοιπόν, θεωρώ ότι νοµοθετούµε µε πολλή επιπολαιότητα. Πρόκειται για το άρθρο 58 του νόµου για την αδειοδότηση
των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων, κύριε Μαντά, το οποίο έχετε εισηγηθεί. Πρόκειται για το άρθρο, για το οποίο ήρθε τροπολογία
από τον κ. Φίλη.
Όταν εγώ από αυτό το Βήµα έθεσα το θέµα ότι πρέπει ταυτόχρονα µε το άρθρο αυτό να ανακαλέσει τους αποσπασµένους
καθηγητές, που φτάνουν τις τέσσερις χιλιάδες και είναι δεξιά και
αριστερά, κείθεν-κακείθεν -ακόµα και στις µητροπόλεις έµαθα
ότι υπάρχουν αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί-, µας είπε ότι δεν
µπορεί να τους ανακαλέσει, γιατί έχουν ξεµάθει να είναι µέσα
στις σχολικές αίθουσες. Δηλαδή, µας είπε για αργοµισθίες;
Εν πάση περιπτώσει, εφόσον έχει θετικό πρόσηµο για τα σχολεία για το εκπαιδευτικό έτος, εµείς βλέπουµε θετικά το άρθρο
10.
Βεβαίως, το νοµοσχέδιο κατ’ αρχήν το καταψηφίζουµε.
Έρχοµαι στο άρθρο 11, που αφορά την εκκαθάριση του ΟΔΙΕ.
Οφείλω να πω ότι βαρέθηκα να ακούω για τον ΟΔΙΕ! Τρεις φορές
ήρθε εδώ ο ΟΔΙΕ για να εγκριθεί η σύµβαση παραχώρησης, ενώ
µετά ήρθε και ένα πακέτο που µας έβαλε ακόµα και τις καρφίτσες της αποθήκης του ΟΔΙΕ να καταγραφούν σε ένα νοµοθέτηµα εκατό σελίδων. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά για τον ΟΔΙΕ, α
στο καλό, δεν µπορούµε άλλο! Θα καταψηφίσουµε το άρθρο 11
για λόγους αρχής. Δεν µπορεί να έρχεται νοµοθεσία επανειληµµένη και συνεχής για το ίδιο πράγµα. Ας συντονιστούν οι Υπηρεσίες, ας συντονιστούν τα Υπουργεία, ας γίνει κάτι. Αυτός δεν
είναι τρόπος νοµοθέτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Βεβαίως πάµε στην τελευταία και περίτρανη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία έρχεται χωρίς να υπάρχει καµµία
επείγουσα ανάγκη –και εδώ έχουµε πλέον συνταγµατικά ζητήµατα. Ξέρετε τι γίνεται µε αυτήν; Λέµε ότι αλλάζουµε τον τρόπο
εκλογής των πρυτάνεων των ανωτάτων σχολών όπως και ότι
επεµβαίνουµε στα συµβούλια διοίκησης. Μα, αυτό ήταν κρίσιµο
θέµα εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Είναι δυνατόν να υποστηρίξουµε τέτοια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µονοµερώς, χωρίς να έχουµε ακούσει και χωρίς να έχουν ανταλλαγεί
απόψεις;
Τελειώνοντας, θέλω να σχολιάσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτο, αυτή τη µία τροπολογία που φέρατε για τη διακυβερνητική συµφωνία. Έχω κάθετη συνταγµατική αντίρρηση –θα µου το
επιτρέψετε ως νοµικός-, διότι έρχεται µια διεθνής σύµβαση της
χώρας µε το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, ενώ
είναι του άρθρου 28 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, διότι πε-
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ριορίζει την κρατική κυριαρχία, είτε το θέλουµε είτε όχι. Αυτή,
λοιπόν, πρέπει να αποτελέσει –ναι, κύριε Μαντά!- ξεχωριστό νοµοσχέδιο, το οποίο να εισαχθεί µε τη διαδικασία της αυτοτελούς
νοµοθεσίας στην Ολοµέλεια και να γίνει συζήτηση.
Ακόµα κι αν το ζήτηµα του κανονισµού για την τραπεζική
ένωση των κρατών-µελών µε κεντρικό φορέα λήψης αποφάσεως
εξυγίανσης τραπεζικών ιδρυµάτων ακούγεται ότι είναι µια ωραία
έκφραση που θα µας βοηθήσει, παραχωρεί πόρους του ελληνικού δηµοσίου υποχρεωτικά. Αυτό αποτελεί παραχώρηση εθνικής
κυριαρχίας. Δείτε το, παρακαλώ. Δεν µπορεί να έρθει ως τροπολογία.
Όσον αφορά την τελευταία τροπολογία, έχω το εξής ερώτηµα
–και τελειώνω-, που αφορά τους διορισµένους από το ΑΣΕΠ,
εκατόν ογδόντα έξι ελεγκτές τακτικού προσωπικού. Βαρεθήκαµε
να το ακούµε και αυτό! Τρεις φορές ο κ. Αλεξιάδης µάς έφερε
την ίδια νοµοθέτηση για την παραγραφή, για το πώς θα γίνεται
ο έλεγχος και τούτα και εκείνα.
Όσον αφορά, λοιπόν, αυτό το ζήτηµα, που είναι η µισθολογική
και βαθµολογική τακτοποίηση των εκατόν ογδόντα έξι ελεγκτών
τακτικού προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµικών, προτείνω να
έρθει και αυτό σε ένα νοµοθέτηµα του Υπουργείου Οικονοµικών,
προκειµένου να ακούσουµε τους λόγους για τους οποίους θα
πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εξελιχθούν ταχύτερα των άλλων.
Διότι αυτό συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, όσο κι αν δεν θέλετε να το
πούµε. Νοµίζω ότι εδώ µέσα θέλουν να εξελιχθούν αυτοί οι εκατόν ογδόντα έξι του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ ταχύτερα από τους
άλλους. Είναι λεπτό το σηµείο.
Δεν νοµίζουµε, λοιπόν, ότι µπορεί να συζητηθεί σ’ αυτήν την
Αίθουσα σήµερα ως τροπολογία επικυρώσεως πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχουµε µια ειδική διαδικασία: κυρώνουµε
ή δεν κυρώνουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροπολογιών πλέον σε αυτό, διότι εισάγουµε αυτοτελή νέα νοµοσχέδια.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Καρρά. Κάνατε χρήση και από τη δευτερολογία σας, για
να ξέρετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα µου το χρεώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν το χρεώνουµε,
το δικαιούστε. Απλώς λέω ότι µε την υπέρβαση του δωδεκάλεπτου που δικαιούσασταν στην πρωτολογία, αξιοποιήσατε και τον
χρόνο της δευτερολογίας. Μια επισήµανση έκανα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Αν τελειώσουµε σήµερα, δεν θα υπάρχει πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δήµας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής ο κ. Παππάς, στη συνέχεια η κ. Χριστοφιλοπούλου
από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη κι αµέσως µετά ο Υπουργός
κ. Τσακαλώτος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν αλλάζει, κύριε Πρόεδρε, αυτό;
Μπορεί να πάει ανάποδα, κύριε Πρόεδρε, και να µιλήσει η κ. Χριστοφιλοπούλου πρώτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δήµα, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έφερνε σήµερα στη
Βουλή νοµοσχέδιο µε δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, εκ των οποίων οι πέντε είχαν να κάνουν µε την τραπεζική
αργία, καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και από
την αντιπολίτευση, την τότε αντιπολίτευση, θα ήταν κυριολεκτικά
«στα κάγκελα». Θα µιλούσαµε για κατάλυση της δηµοκρατίας.
Αυτό απλώς θέλω να το σηµειώσω.
Όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγµατα, τόσο περίπλοκο
είναι να τα απλοποιήσεις. Πράγµατι, αφού φτάσατε την οικονοµία στα όρια της κατάρρευσης, νοµίζοντας πως έτσι εκβιάζετε
τους δανειστές, αφού φτάσατε τη χώρα µισό βήµα έξω από το
ευρώ και επιβάλατε περιορισµό στην κίνηση κεφαλαίων -τα περίφηµα capital controls-, αφού περιπλέξατε τόσο την κατάσταση
µε ένα αχρείαστο αλλά καταστροφικό δηµοψήφισµα, αναδιπλω-
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θήκατε. Αργήσατε, όµως. Κι αυτός ο χαµένος χρόνος, τα φροντιστήριά σας µέχρι να προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα, δυστυχώς τα πληρώνει η χώρα και οι πολίτες.
Είναι γνωστό πια ότι οι Κυβερνήσεις Τσίπρα-Καµµένου δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στη νοµοθέτηση µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Όµως, νοµοσχέδιο που να
συµπεριλαµβάνει τόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου συγκεντρωµένες πρώτη φορά βλέπουµε.
Η απλή ανάγνωση των πρώτων σειρών του τίτλου του σηµερινού σχεδίου νόµου είναι η καλύτερη εξιστόρηση της οικονοµικής
ζηµιάς που προκάλεσε η Κυβέρνηση τους τελευταίους µήνες µε
τις παλινωδίες της και την αναποφασιστικότητά της. Με πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου πρώτα κλείσατε τις τράπεζες, επιβάλατε ελέγχους στις κινήσεις κεφαλαίων, στη συνέχεια παρατείνατε το κλείσιµο των τραπεζών, έπειτα θέσατε νέο αυστηρό
πλαίσιο κίνησης κεφαλαίων, που µας συνοδεύει µέχρι σήµερα
και κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς θα πάψει να ισχύει. Προκαλέσατε και προκαλείτε τεράστια βλάβη στην εθνική οικονοµία. Σπείρατε ανασφάλεια, διώξατε και κλείσατε επιχειρήσεις, καθηλώσατε επενδύσεις, καταρρακώσατε την πραγµατική οικονοµία, αυξάνετε την ανεργία και φορολογείτε τους πάντες και τα πάντα.
Με λίγα λόγια, διαλύετε την ιδιωτική οικονοµία.
Το τραπεζικό σύστηµα έφτασε στο όριο της κατάρρευσης
εξαιτίας των λανθασµένων χειρισµών της Κυβέρνησης ΤσίπραΚαµµένου. Αλήθεια, θυµάστε τι έλεγε ο Υπουργός Οικονοµικών,
ο κ. Βαρουφάκης; «Να χακάρουµε όλα τα ΑΦΜ από το Υπουργείο
Οικονοµικών, να δηµιουργήσουµε ένα παράλληλο σύστηµα και
να πληρώνονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι –κι όχι µόνο- µέσω
IOUs.». Πείτε µου έναν Πρωθυπουργό χώρας που δεν θα παραιτούσε τον Υπουργό Οικονοµικών µε το άκουσµα αυτών των λέξεων την ίδια στιγµή. Μόνο ο κ. Τσίπρας!
Τα χρήµατα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αλλά
και γενικότερα για την επούλωση της οικονοµικής βλάβης που
προκαλέσατε τους τελευταίους µήνες δεν βαραίνουν µόνο τη σηµερινή γενιά. Μετακυλίουν τον λογαριασµό στις επόµενες γενιές,
στα παιδιά µας και στα εγγόνια µας.
Μέσα σε λίγους µήνες η εικόνα των τραπεζών επιδεινώθηκε
ραγδαία. Οι καταθέσεις µειώθηκαν κατά 50 δισεκατοµµύρια ή
25% του συνόλου τους, αυξήθηκαν ραγδαία τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, η χρηµατοδοτική ανάγκη των τραπεζών από το ευρωσύστηµα, από τον περίφηµο ELA, εκτοξεύτηκε στα 85
δισεκατοµµύρια από 0 που ήταν την προηγούµενη χρονιά. Kαι
βεβαίως να υπενθυµίσω ότι αυτά τα χρήµατα δεν µας χαρίζονται
-µε ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας για αυτό.
Επίσης, από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και τον
µηδενισµό της αξίας των τραπεζικών µετοχών το ελληνικό δηµόσιο έχει χάσει πάνω από 40 δισεκατοµµύρια. Για σκεφτείτε πόσοι
µικροµέτοχοι επένδυσαν τα τελευταία χρόνια σε τραπεζικές µετοχές και τι ζηµιές έχουν υποστεί, ειδικά τον τελευταίο χρόνο.
Δεν είναι, όµως, µόνο η οικονοµία. Στα εθνικά θέµατα -όπως
είδαµε στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και σε δεύτερο βαθµό πριν από έναν µήνα στις Ηνωµένες Πολιτείες-, στη διαχείριση των προσφυγικών και µεταναστευτικών
ροών, στην παιδεία, στα εργασιακά, σε θέµατα δικαιοσύνης,
στην αποφασιστικότητα ή -πιο σωστά- στην αναποφασιστικότητα
πάταξης της τροµοκρατίας και στην επιχειρηµατικότητα κάθε δήλωση των µελών της Κυβέρνησης προξενεί φόβο και ανησυχία.
Επιδεινώνει, αντί να διασφαλίζει, την οµαλότητα. Μάλιστα, δεν
περιορίζετε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου στην οικονοµία. Αντίθετα, απλώνετε την πρακτική αυτή σε όλο και ευρύτερους τοµείς, όπως κάνετε σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Την ίδια στιγµή, ενώ µιλάτε για κοινωνική κρίση, δεν λέτε τίποτα για την ανεργία, τον πρωταρχικό δηλαδή παράγοντα της
κοινωνικής κρίσης, παρά µόνο κατηγορείτε τρίτους και από πάνω
υπερφορολογείτε αδιακρίτως τα πάντα και τους πάντες. Πώς
όµως θα αντιµετωπίσουµε πραγµατικά τη φτώχεια, όταν είστε διστακτικοί στις επενδύσεις; Δεν έχετε εφαρµόσει µέχρι σήµερα
ούτε µία πολιτική για την αύξηση κινήτρων στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη µείωση της κρατικής σπατάλης. Αντίθετα, διώχνετε και όσες επιχειρήσεις θέλουν να µείνουν ή εν
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πάση περιπτώσει το σκέπτονται να έλθουν να επενδύσουν στη
χώρα.
Παράλληλα, καθυστερείτε σε πραγµατικές πολιτικές αντιµετώπισης της φτώχειας, όπως είναι η θέσπιση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, για την οποία η προηγούµενη
κυβέρνηση έθεσε τις βάσεις. Ιδεολογικά δεν µπορείτε να συµβιώσετε µε τη σύγχρονη λειτουργία της οικονοµίας.
Αν πράγµατι υπηρετούσατε, έστω και ελάχιστα, έναν µεγάλο
σκοπό, τον σκοπό δηλαδή της κοινωνικής ευηµερίας για τα επόµενα χρόνια, θα κάνατε πραγµατικά τα αδύνατα-δυνατά προκειµένου να έλθουν επενδύσεις στη χώρα. Και όµως, κάνετε τα
πάντα για να τις διώξετε. Συµφιλιωθείτε επιτέλους µε την πραγµατικότητα. Ο µόνος τρόπος για να ξεκολλήσει η οικονοµία και
να βγει η χώρα από τα µνηµόνια είναι να αποκτήσει πρόσβαση
στις αγορές. Αυτό απαιτεί ανάκτηση της εµπιστοσύνης της
χώρας και της οικονοµίας, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα και
προσέλκυση επενδύσεων. Μόνο έτσι µπορεί να µειωθεί και πάλι
το κόστος δανεισµού, να πέσουν οι τιµές των ελληνικών οµολόγων στη διεθνή αγορά, να ανακτήσει η οικονοµία τη θετική της
αξιολόγηση και εποµένως να µπορέσει σχετικά φθηνά να ζητήσει
κεφάλαια για να χρηµατοδοτήσει και να δώσει ώθηση στις οικονοµίες.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Κυβερνάτε σχεδόν έναν
χρόνο πια και θέλω να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτηµα, κύριε
Υπουργέ: Είναι σε καλύτερη κατάσταση η χώρα σήµερα από ό,τι
ήταν πριν από έναν χρόνο;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δήµα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατ’ αρχάς, προτού εισέλθω στην κυρίως
αναφορά µου επί των συζητουµένων κυρώσεων των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, θέλω τοποθετούµενος επί των σηµερινών σηµαντικών εξελίξεων στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, στην περιοχή µας δηλαδή, να εκφράσω τη συµπάθεια του κινήµατός µας προς τον ρωσικό λαό και την ρωσική πολεµική αεροπορία, που απόψε θρηνεί δύο πεσόντες ενάντια στον
αγώνα κατά της βαρβαρότητας.
Θα ήταν σήµερα ακραίο να ζητήσω από το Σώµα να τοποθετηθεί αναλόγως, διότι και σε περιπτώσεις καταρρίψεων ελληνικών µαχητικών αεροσκαφών από το γειτονικό κράτος-δολοφόνο
απέφυγαν τα κόµµατά σας να τοποθετηθούν. Τα ονόµατα Ηλιάκης και Σαλµάς είναι άγνωστα στην ελληνική Βουλή, όπως και τα
ονόµατα Γιαλοψού, Καραθανάση και Βλαχάκου, όπως και τα ονόµατα των ηρώων Σολωµού και Ισαάκ.
Θα ήταν, λοιπόν, υπερβολικό εκ µέρους µας να ζητήσουµε να
τοποθετηθείτε για τους οµόθρησκους πεσόντες Ρώσους χειριστές που καταρρίφθηκαν από την τουρκική αεροπορία, αυτόν
τον εµπρηστή της ειρήνης στην περιοχή και τον εσαεί καταπατητή του Διεθνούς Δικαίου, και λιντσαρίστηκαν από τους ισλαµιστές δολοφόνους παρακρατικούς κατά τρόπο απάνθρωπο.
Τελικά, όπως και να ‘χει, εσείς, τα κόµµατα του κακώς λεγοµένου «συνταγµατικού τόξου», είτε ευχαριστείτε τους Αµερικανούς είτε προσκυνάτε την κ. Μέρκελ λέγοντάς της «ναι» σε όλα.
Εµείς όµως διαφέρουµε από εσάς κατά τούτο: Είµαστε στην
πλευρά του λαού. Είµαστε στην πλευρά του δικαίου. Και στη συγκυρία αυτή είµαστε και στην πλευρά της πίστης αλλά και στην
πλευρά του ρωσικού λαού, µε όλες τις ηθικές δυνάµεις που διαθέτουµε.
Δεν αναφέρθηκα προηγουµένως τυχαία, λέγοντάς σας ότι
εσείς κακώς επαίρεστε -στην προσπάθειά σας βέβαια να πλήξετε
τη Χρυσή Αυγή- ότι εσείς είστε το συνταγµατικό τόξο. Τουναντίον, εσείς είστε που καταπατάτε και καταργείτε κατάφωρα το
Σύνταγµα, και δεξιοί και αριστεροί.
Είναι γνωστό ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αποτελούν σύµφωνα µε το Σύνταγµά µας τρόπο νοµοθέτησης που αρµόζει σε εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες, τρόπο που λαµβάνει
χώρα καταχρηστικά, διότι δεν νοµοθετεί το Σώµα, δηλαδή η
Βουλή, αλλά η Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία. Εσείς, λοιπόν,
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οι δήθεν κοινοβουλευτικοί καταργείτε εσείς οι ίδιοι τον κοινοβουλευτισµό!
Το πολιτικό σύστηµα της Ελλάδας, η Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, θεµελιωδώς στηρίζεται στη διάκριση
των εξουσιών. Στη δική σας περίπτωση, στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως προανέφερα, νοµοθετεί κατ’ ουσίαν η
εκτελεστική εξουσία, κάτι που γίνεται κατά κόρον στην Αίθουσα
αυτή. Ο Βουλευτής εδώ δεν ψηφίζει κατά συνείδηση, αλλά ψηφίζει σύµφωνα µε την κοµµατική γραµµή.
Να θυµίσω την περίπτωση Βουλευτού υπολόγου στους ψηφοφόρους της περιφερείας του, ο οποίος όταν ψήφισε εδώ, στην
Αίθουσα αυτή, ενάντια στην κοµµατική γραµµή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε, ο Αντώνης Σαµαράς, ανέβηκε στην Έδρα και
συνέταξε προς το Προεδρείο χειρόγραφη επιστολή διαγραφής
του Βουλευτού. Και δεν είναι η µοναδική περίπτωση.
Προχθές, στη δική σας Κυβέρνηση, ακόµα και Βουλευτής της
Αριστεράς εδέχθη αφόρητες πιέσεις από τους συναδέλφους του
και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν, µετά από διαφωνία που
είχε, υπέστη ψυχολογικό πόλεµο προκειµένου να παραδώσει την
έδρα του.
Αυτή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η δηµοκρατία που εκπροσωπείτε! Όχι µόνο η δηµοκρατία που εκπροσωπείτε ψευδώς
στην Αίθουσα αυτή, αλλά και στα ίδια σας τα κόµµατα, όπου δεν
συνεδριάζουν τα όργανα και επικρατεί το δίκαιο και η αρχή του
Αρχηγού.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον καιρό που ήταν εκ του ασφαλούς αντιµνηµονιακοί, προκειµένου να υφαρπάξουν τις ψήφους
του ελληνικού λαού είχαν δηλώσει την απέχθειά τους προς τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έφερνε πράγµατι η ανεκδιήγητη τότε κυβέρνηση Σαµαρά. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας από το
Βήµα αυτό εδώ είχε µιλήσει για έλλειµµα δηµοκρατίας, είχε µιλήσει για χούντα του µνηµονίου. Κοιτάξτε όµως, κύριε Υπουργέ,
πώς τα φέρνει η ζωή. Ούτε και οι ίδιοι οι παντογνώστες φιλελεύθεροι, µνηµονιακοί της Νέας Δηµοκρατίας που απουσιάζουν
αυτή την ώρα, γιατί έχουν τα δικά τους προβλήµατα –άρχισαν τα
όργανα στη Νέα Δηµοκρατία!- δεν είχαν το δικό σας θράσος να
φέρουν προς κύρωση δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχόµενου όπως αυτές που συζητάµε εδώ σήµερα.
Ερωτά εύλογα ο εξαπατηµένος ψηφοφόρος αλλά και ο αηδιασµένος από την πολιτική και τους πολιτικούς ψηφοφόρος, που
εκδήλωσε την απέχθειά του µε την αποχή: Ποιος είναι χούντα και
ποιος είναι ο δηµοκράτης; Στον παρόντα πολιτικό χρόνο διαχωρισµοί, αξίες, ιδεολογίες του παρελθόντος έχουν εκλείψει. Δεξιά
και Αριστερά αποκαλύπτεται ότι είναι το ίδιο. Υπηρετούν τους
ίδιους αφέντες, χορεύουν στον ρυθµό του θανάτου, υπακούοντας στις µουσικές των τοκογλύφων, των εχθρών της πατρίδας,
όλων αυτών που φόρτωσαν ενοχές τον ελληνικό λαό, που αναπαρήγαγαν όλοι αυτοί το «µαζί τα φάγαµε».
Ο ελληνικός λαός, δηλαδή, έφαγε µαζί µε τους πολιτικούς 280
δισεκατοµµύρια ευρώ, όσα είναι το ελληνικό χρέος;
Και, ειρήσθω εν παρόδω, αυτό το ποσό των 280 δισεκατοµµυρίων ευρώ είναι κατά πολύ µικρότερο του κατοχικού δανείου και
των πολεµικών αποζηµιώσεων εκ µέρους της Γερµανίας, που δεν
διεκδικείτε ούτε εσείς οι αριστεροί, όπως έκαναν και οι προηγούµενοι. Αυτό το χρέος –τα 280 δισεκατοµµύρια ευρώ- είναι, λοιπόν, ένα µικρό ποσοστό των 61 τρισεκατοµµυρίων 760
δισεκατοµµυρίων δολαρίων που είναι το διεθνές χρέος. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά; Ποιος τα έχει αυτά τα λεφτά; Ποιοι τα
έχουν; Σε ποιους χρωστάµε και γιατί;
Χρησιµοποιείτε σήµερα την ελληνική Βουλή κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατά τον οποίο τη χρησιµοποιούσε η προηγούµενη
κυβέρνηση. Την κάνατε τη Βουλή µια κολυµβήθρα του Σιλωάµ.
Χρησιµοποιείτε ως προµετωπίδα τη δήθεν αριστεροσύνη σας και
πράττετε τα εντελώς αντίθετα από αυτά που πρεσβεύουν οι υποτιθέµενες αρχές και η ιδεολογία σας. Εκτός αν συνάδει µε την
ιδεολογία σας η υφαρπαγή της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων,
στο πλαίσιο της κατάργησης της ιδιοκτησίας, όπως επιτάσσει ο
µαρξισµός-λενινισµός, τον οποίο πιστεύατε και κάποιοι από σας
συνεχίζετε να πιστεύετε, αφού οι εικόνες των αγίων -του Μαρξ
και του Λένιν- κοσµούν τα πολιτικά σας γραφεία, ακόµα και γραφεία στο κτήριο αυτό εδώ, της Βουλής των Ελλήνων.
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Το θράσος και η δύναµη που σας δίνει η ισχνή πλειοψηφία των
εκατόν πενήντα τριών Βουλευτών της Συµπολίτευσης µεταφράζεται σε ευτελισµό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Εκατόν
πενήντα τρεις έχετε! Εκατόν πενήντα υποτιθέµενους ορθοδόξους ή άθεους και τρεις µουσουλµάνους. Αυτοί οι τρεις κάνουν
κουµάντο και στηρίζουν την ελληνική Κυβέρνηση. Εκατόν πενήντα, συν τρία.
Το µόνο, λοιπόν, που θα µπορούσε να δικαιολογήσει τη σηµερινή διαδικασία είναι η απειρία σας, λόγο που συχνά κυβερνητικά
στελέχη επικαλούνται. «Είµαστε άπειροι», λένε. Δεν υπάρχει,
όµως, στην πράξη καµµία απειρία. Το κράτος έχει συνέχεια. Και
παραλάβατε συνειδητά τη µνηµονιακή σκυτάλη από την κυβέρνηση Σαµαρά. Γι’ αυτό εγκαλείστε από τον ελληνικό λαό. Όµως
εγκαλείστε και από το εθνικιστικό κίνηµα, από τη Χρυσή Αυγή,
γιατί θέσατε υπεράνω των συµφερόντων της πατρίδας τα συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών τοκογλύφων,
τα συµφέροντα των τραπεζών.
Χρειάστηκαν λίγες ώρες για να καταρρεύσει το αριστερό προκάλυµµα της ιδεολογίας σας, µε τις περίφηµες διαπραγµατεύσεις, τις ολονύχτιες, του κ. Τσίπρα. Η υποτιθέµενη απειρία σας
δικαιολογείται µόνο στον βαθµό που εσείς οι ίδιοι στις συζητούµενες σήµερα κυρώσεις πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου δηλαδή, στις Πράξεις 1, 2, 3 και 4 που αφορούν τις τράπεζες και
τα capital controls- χρειαστήκατε τέσσερις διαφορετικές πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου για το ίδιο θέµα, πράγµα που είναι
δηλωτικό της ανοργανωσιάς σας και του επικίνδυνου ερασιτεχνισµού σας!
Παρ’ όλη την κατακραυγή στην κοινωνία, παρ’ όλη την κατακραυγή µέσα στο ίδιο σας το κόµµα, έχετε σκοπό να συνεχίσετε
να κυβερνάτε µε αυτόν τον τρόπο, να κυβερνάτε δηλαδή αναδροµικά, να κυβερνάτε µε το πρόσχηµα του κατεπείγοντος, να
εξαπατάτε τον ελληνικό λαό, σε αγαστή συνεργασία µε τα µέσα
µαζικής παραπληροφόρησης, προκειµένου να διατηρηθείτε στην
εξουσία και να ολοκληρώσετε το έργο για το οποίο είστε εντεταλµένοι, το έργο της καταστροφής της ελληνικής οντότητας.
Τώρα, θα αναφερθώ κυρίως σε ό,τι αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου:
Στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου 1, 2, 3, 4, που αφορούν τα capital controls και τις τράπεζες, µην περιµένετε να σας
πούµε «ναι». Φυσικά θα έχετε ένα τεράστιο «όχι» από τη Χρυσή
Αυγή.
Στην πράξη 5, στήριξη της διαπραγµάτευσης: Καµµία στήριξη
για τη διαπραγµάτευση. Λέµε «όχι». Θα στηρίζαµε κάποια διαπραγµάτευση αν ήταν µια ουσιαστική διαπραγµάτευση µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα βάλουµε κάτω να δούµε πόσα µάς
χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσα πρέπει να µας δώσει που
ξεριζώσαµε τις ελιές µας, πόσα πρέπει να µας δώσει που καταργήσαµε την αλιεία µας, που καταργήσαµε την αγροτική παραγωγή, που κλείσαµε τις βιοµηχανίες, χάριν του απατηλού ονείρου
που υπηρετείτε και εσείς και η Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της καταστροφής του ελληνικού λαού.
Την πράξη 6, για τους πληµµυροπαθείς του Έβρου, φυσικά τη
στηρίζουµε, λέµε «ναι».
Στην πράξη 7, για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας: Κάνατε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να καλυφθεί η θέση του κ.
Κωσταράκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, καλά κάνατε. Ο κ.
Κωσταράκος δεν φοράει το εθνόσηµο. Το καταργήσατε το εθνόσηµο, την ελληνική σηµαία. Φοράει τα αστεράκια, τις πεντάλφες
στο µανίκι. Αυτοί είστε!
Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να το δουν και οι υπόλοιποι
Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην πράξη 8, που αφορά κονδύλια για τους λαθροµετανάστες: Θα γελάσουµε. Φυσικά και λέµε «όχι».
Στην πράξη 9, για την οµαλή λειτουργία των ΟΤΑ, λέµε «όχι».
Έρχοµαι στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 10, για την
εύρυθµη λειτουργία σχολικών µονάδων. Ποιων σχολικών µονάδων και ποια εύρυθµη λειτουργία; Έχω παιδί που πάει στο σχο-
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λείο, πάει στο γυµνάσιο. Έχετε κυκλοφορήσει να δείτε τι γίνεται
στα ελληνικά γυµνάσια, στα δηµοτικά, στα λύκεια; Ποια εύρυθµη
λειτουργία; Μας κοροϊδεύετε στην Αίθουσα αυτή;
Στην πράξη 11, για τον ΟΔΙΕ, λέµε «όχι».
Στην πράξη 12, που αφορά ρυθµίσεις για τη φτώχεια: Εµµέσως φέρνετε την κάρτα του πολίτη, το φακέλωµα, µια κάρτα για
όλες τις δουλειές και φέρνετε και την κάρτα για τους λαθροµετανάστες. Θα έχουν φως, νερό, τηλέφωνο, κοινωνικό παντοπωλείο. Ο κακοµοίρης ο Έλληνας θα πληρώνει φόρους, θα πληρώνει κανονικά, θα πληρώνει εισιτήριο. Ο «λαθρό-» µε την καρτούλα
του θα πηγαίνει δωρεάν!
Το µόνο που υπάρχει µέσα σε αυτό, που δεν µπορούµε να ψηφίσουµε φυσικά, είναι η παράγραφος που λέει για τα ΚΤΕΟ, την
παράταση που έδωσαν στα ΚΤΕΟ. Λέµε «όχι», λοιπόν, στην
πράξη 12, αλλά σηµειώνουµε ότι για τα ΚΤΕΟ θα λέγαµε «ναι»
αν ήταν ξεχωριστό άρθρο.
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε.
Φέρνετε και τρεις τροπολογίες, µε τον τρόπο αυτό για τον
οποίο φωνάζατε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα: «Εκπρόθεσµη τροπολογία», λέγατε στην προηγούµενη διακυβέρνηση Σαµαρά,
«δεν είναι δυνατόν!».
Τροπολογία νούµερο 1: Εκπρόθεσµη. Τι λέει αυτή; Δίνετε 1,8
εκατοµµύριο ευρώ στους δικούς σας ανθρώπους στο Υπουργείο
Οικονοµικών. Με 1,8 εκατοµµύριο ευρώ θα δούλευαν δύο χιλιάδες τετρακόσιοι συνέλληνές µας αν ο βασικός µισθός ήταν 750
ευρώ, αυτό το όνειρο απατηλό που λέγατε. Επτακόσια πενήντα
ευρώ θα έπαιρναν µισθό δύο χιλιάδες τετρακόσιοι Έλληνες, που
πένονται αυτή τη στιγµή. Έρχεται ως εκπρόθεσµη αυτή η τροπολογία. Φυσικά και λέµε «όχι».
Άλλη τροπολογία: Αυτό εδώ -το είπαν και άλλοι Βουλευτέςείναι ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Είναι διακρατική συµφωνία, διακυβερνητική. Γιατί αυτή η πρεµούρα να το φέρετε αυτό το πράγµα;
Είναι αυτή τροπολογία, τόσες σελίδες; Λέµε «όχι».
Να σας κουράσω; Υπάρχει και άλλη µία τροπολογία εκπρόθεσµη. Λέµε «όχι». Και δεν λέµε «όχι» γιατί είµαστε Αντιπολίτευση,
λέµε «όχι» γιατί είστε η καταστροφή της Ελλάδας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Χριστοφιλοπούλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Μετά θα ακολουθήσει ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος και θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, παίρνοντας τον
λόγο στη συγκεκριµένη στιγµή θέλω πριν από όλα να τονίσω τη
µεγάλη ανάγκη που έχει αυτός ο τόπος να διασφαλιστεί η δηµοκρατία και ο ανθρωπισµός.
Διάβασα τον κύριο Πρωθυπουργό σε δύο κυριακάτικα φύλλα,
ο οποίος επέλεξε να ρίξει το «γάντι» για διάλογο. Θα µπορούσε,
βέβαια, να πει κανείς «κάλλιο αργά, παρά ποτέ».
Ας πάρουµε, παραδείγµατος χάριν, το ασφαλιστικό. Σήµερα
είδε το φως µέσω διαρροών η εισήγηση του κυρίου Υπουργού,
του συναδέλφου σας του κ. Κατρούγκαλου, στην Πολιτική Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε λίγο ούτε πολύ µετά από
µήνες, δύο µήνες συγκεκριµένα µετά τις εκλογές, κατά τους
οποίους Υπουργός και Υφυπουργός αλληλοδιαψεύδονταν, αλληλοαναιρούνταν και µιλούσαν πότε για αύξηση εισφορών, πότε
για συγχώνευση επικουρικών και κύριων συντάξεων και πότε για
περικοπές, σήµερα είχαµε επιτέλους µια διαρροή ενός επίσηµου
κειµένου. Τι λέει αυτό; Λέει τρία πράγµατα.
Το πρώτο λέει ότι καταργείται το ΕΚΑΣ. Κι όχι µόνο καταργείται το ΕΚΑΣ, αλλά µετατρέπεται το ΕΚΑΣ σε ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα. Προσέξτε. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο
εµείς έχουµε –ο κ. Κεγκέρογλου, συγκεκριµένα, µε ονοµατεπώνυµο- οργανώσει και υλοποιήσει πιλοτικά, το στηρίζουµε.
Το να καταργήσουµε το ΕΚΑΣ, όµως, και να βάλουµε απλώς
και µόνο στους ανασφάλιστους υπερήλικες µορφή τέτοια ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, όπως φαίνεται στην εισήγηση
του κ. Κατρούγκαλου, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, τι
κάνουµε; Παίρνουµε τα χρήµατα από τον φτωχό συνταξιούχο για
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να πάµε στον πάµφτωχο. Ισοπέδωση προς τα κάτω. Προλεταριοποίηση. Θέλετε να την πούµε «µαδουροποίηση»; Πώς σας αρέσει
καλύτερα; Αυτό κάνετε, όµως.
Δεύτερον, αύξηση εισφορών. Ως πότε και ως πού µπορεί να
αντέξει σε συνθήκες ύφεσης, τις οποίες εσείς επαναφέρατε στη
χώρα, µετά από τόσα χρόνια, την ώρα που πήγε λίγο να γυρίσει
προς την ανάπτυξη; Εγώ δεν µιλώ για success story. Για success
story είπε ο κ. Σαµαράς και για success story, µε άλλα λόγια, τόλµησε να πει και ο κ. Τσίπρας. Αφήστε τα success stories.
Την ώρα, λοιπόν, που πάει η χώρα πέρυσι να γυρίσει προς την
ανάπτυξη, έστω την ισχνή, πάµε πίσω µε διαδικασίες που µας
οδηγούν τελικά σε capital controls και βρισκόµαστε τελικά στη
δεινότατη θέση να λέµε σήµερα, κύριε Υπουργέ, ότι το mail Χαρδούβελη είναι απλώς «παιδική χαρά».
Σας το είχαµε πει και γελάγατε. Δυστυχώς, έτσι είναι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι µέσα από την αύξηση
των εισφορών, την κατάργηση του ΕΚΑΣ και τη µείωση των συντάξεων, που επίσης περιέχει το κείµενο του κ. Κατρούγκαλου,
επιχειρείται ο Αρµαγεδών του ασφαλιστικού. Ε, δεν θα µας
βρείτε συνένοχους σε αυτό! Διότι σας είπαµε ήδη από τις 14 Αυγούστου ότι βάλαµε την πλάτη για να µην πέσει η χώρα στο κενό,
αλλά δεν πρόκειται να συναινέσουµε σε αντιαναπτυξιακά, υφεσιακά και σε αντιµεταρρυθµιστικά µέτρα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εδώ να συζητήσουµε για
δώδεκα µαζεµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Εγώ δεν
θέλω να κάνω αυτό που έκαναν οι συνάδελφοί µου πριν από λίγο,
γιατί το ακούσατε και δεν είναι ανάγκη να το ακούσετε κι από
µένα. Πόσες φορές µάς είχατε πει «χουντικούς»! Και ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, θυµάµαι πριν από δύο-τρία
χρόνια έλεγε «αυτά είναι χουντικής έµπνευσης πράγµατα και δεν
έχετε το θάρρος να φέρετε αυτά τα νοµοθετήµατα µε κανονικές
διαδικασίες της Βουλής».
Το ίδιο συνέβη τώρα. Μόνο που άκουσα πριν τον κ. Φάµελλο
να λέει πώς θέλετε να σώσετε τη χώρα. Όταν εµείς σας λέγαµε
αυτά, τότε µας αποκαλούσατε «Τσολάκογλου». Δεν θα κάνω το
ίδιο, κύριε Υπουργέ. Δεν θα σας αποκαλέσω «Τσολάκογλου»,
ούτε εσάς ούτε την Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία. Μπορεί να συνεργάζεστε µε ακροδεξιούς και εθνολαϊκιστές, αλλά δεν είστε
«Τσολάκογλου», προφανώς. Πρέπει να τελειώσει αυτό το παραµυθάκι κάποτε. Οφείλετε όχι σε εµάς, αλλά στον κόσµο που κοροϊδέψατε τόσο πικρά και τόσο οικτρά.
Και επιτέλους, µας είχατε καθυβρίσει και για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Φέρνετε σήµερα την κύρωση µίας ΠΝΠ
η οποία, πραγµατικά, ήρθε χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Αυτό
δεν είναι αντισυνταγµατικό, είναι κραυγαλέα αντιδηµοκρατικό και
παρεµβαίνει στο ίδιο το πνεύµα του Συντάγµατος.
Τι είναι αυτό; Είναι η εµµονή σας, η ιδεοληπτική σας εµµονή,
µε το «έτσι θέλω», να καταστήσετε τα ελληνικά πανεπιστήµια φοβικά, εσωστρεφή και εκ νέου έρµαια των παντός είδους παραταξιακών διαπλοκών εκεί µέσα -και η δική µου παράταξη, γιατί δεν
είναι ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ στην κρίση να
ωραιοποιούµε τίποτε- από όλες τις παρατάξεις. Υπήρχε µία ιστορία εκεί, αλλά υπήρχαν και από σοβαρές, υποτίθεται, παρατάξεις
δικές σας και «χτισίµατα» καθηγητών και βία και ανοµία.
Το µόνο που δεν υπήρχε πριν από τον ν. 4009/2011 ήταν να
υπάρχει µία ελευθερία σκέψης, ακαδηµαϊκή ελευθερία και ελευθερία διαλογισµού µέσα στα πανεπιστήµια. Κύριε Υπουργέ, είστε
κι εσείς, όπως κι εγώ, πανεπιστηµιακός. Θέλω να οµολογήσετε
εδώ ότι δεν υπήρχε καµµία έκτακτη ανάγκη. Και δυο µέρες πριν
έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και εξαγγέλλει διάλογο για την
παιδεία. Δηλαδή, καταρρακώνετε µέσω ΠΝΠ, αντισυνταγµατικότατα, τον ν. 4009/2011 και ζητάτε από την άλλη συναίνεση; Από
ποιον και γιατί;
Δυστυχώς, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο
αυτό το σχέδιο ισοπέδωσης προς τα κάτω. Δεν είναι µόνο η ιδεοληψία να τελειώνουµε µε οτιδήποτε καινοτόµο, εξωστρεφές,
ανοικτό στην παιδεία και όχι µόνο στην παιδεία. Είναι, δυστυχώς,
και µια ανικανότητα. Διότι αυτή τη στιγµή που µιλάµε, κύριε
Υπουργέ, το 70% των ολοήµερων σχολείων στην Ανατολική Αττική -και γνωρίζω περί ποίου πράγµατος οµιλώ, διότι εκλέγοµαι
εκεί- είναι κλειστά. Τα ολοήµερα σχολεία είναι απλά κλειστά!
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(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θα ψηφίσουµε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η
οποία θα έλυνε το θέµα; Και πότε άλλοτε υπήρχε αυτή η ανικανότητα να λυθεί το πρόβληµα; Κενά υπήρχαν, διαχρονικά προβλήµατα υπήρχαν. Ελάτε, λοιπόν, σε πραγµατικό όµως διάλογο.
Πάρτε πίσω τα µέτρα Μπαλτά. Πάρτε πίσω τη ρετσινιά της αριστείας. Πάρτε τα πίσω όλα και ελάτε, να κάνετε διάλογο. Σε έναν
τέτοιο διάλογο, όµως, που κάνετε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε µε
δικτατορικούς τρόπους, δεν θα σας ακολουθήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Χριστοφιλοπούλου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, για δεκαοκτώ λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας την κύρωση των
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και άλλων διατάξεων και τις
τρεις τροπολογίες.
Η συζήτηση αναλώθηκε πιο πολύ για το ποιος φταίει για τα
capital controls. Νοµίζω ότι έχουν ειπωθεί όλα τα επιχειρήµατα.
Θα µιλήσω δύο µε τρία λεπτά γι’ αυτό και µετά θα πάµε στην
ουσία της υπόθεσης.
Υπάρχουν εδώ δύο αφηγήµατα για το πώς φτάσαµε στα capital controls. Το αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
είναι ότι τα πράγµατα πήγαιναν καλά προς το τέλος του 2014,
ότι επιστρέφαµε στην ανάπτυξη, ότι επιστρέφαµε στις αγορές,
ότι θα µπορούσαµε να ξεφύγουµε απ’ αυτή την κρίση, µε δυσκολίες, βεβαίως, αλλά ήταν εντός του οπτικού µας πεδίου.
Δεν απαντάει αυτό το αφήγηµα σε διάφορα προβλήµατα: Γιατί
δεν κλείσατε την πέµπτη αξιολόγηση; Γιατί δεν πήρατε λεφτά
από το καλοκαίρι και πέρα; Πώς θα πληρώνατε τις ανάγκες του
δηµόσιου, αφού ξέρατε ότι έπρεπε να φτάσουµε στο 4,5% πρωτογενές πλεόνασµα; Πώς θα µπορούσατε εσείς να ξεπληρώσετε
χωρίς κάτι για το χρέος, τις µεγάλες πληρωµές -που δεν ήταν
οµαλοποιηµένες- όπως τις αντιµετωπίσαµε εµείς τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο; Πώς θα µπορούσατε να πείσετε τους επενδυτές
να επενδύσουν σε µία χώρα που ποτέ δεν είχε µπροστά της έναν
διάδροµο για να ξέρουν οι επενδυτές πότε µπορούν να επενδύσουν και για πόσο µπορούν να επενδύσουν;
Βεβαίως το αφήγηµά σας τελειώνει µε το ότι ήρθε η κακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα κατέστρεψε όλα, προσπάθησε να διαπραγµατευτεί και δεν µπόρεσε και φτάσαµε στα capital controls.
Το άλλο αφήγηµα λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Το άλλο αφήγηµα λέει ότι δεν ήσασταν κοντά στην ανάκαµψη, ότι δεν είχατε
κλείσει την πέµπτη αξιολόγηση, ότι ένα κοµµάτι της συµµαχίας
σας έλεγε ότι εµείς έχουµε κόκκινες γραµµές χωρίς να µας εξηγεί συγχρόνως πώς αυτές οι κόκκινες γραµµές δεν θα οδηγούσαν σε σύγκρουση. Εκτός εάν οι κόκκινες γραµµές του ΠΑΣΟΚ
δεν ήταν πάρα πολύ κόκκινες και θα έβρισκαν λύση. Και εάν έβρισκαν λύση, γιατί δεν βρήκατε πριν λύση; Γιατί, εάν ισχύει το δικό
σας αφήγηµα, θα µπορούσε να είχε λυθεί και θα είχατε πείσει
τους ανεξάρτητους Βουλευτές να είχαν ψηφίσει για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Δεν το καταφέρατε, γιατί δεν πείσατε τη
Βουλή ότι είχατε το αφήγηµα για να ξεφύγετε. Εάν είχατε τελειώσει την πέµπτη αξιολόγηση, εάν είχατε πάρει τη συζήτηση για
το χρέος που λέγατε, τότε θα τους είχατε πείσει. Δεν τους πείσατε γι’ αυτό.
Και ήρθε µια κυβέρνηση που πραγµατικά έκανε µια σύγκρουση. Άλλαξε τα πράγµατα στην Ευρώπη. Έγινε µια συζήτηση
και η Ελλάδα είναι στο κέντρο όλων των συζητήσεων. Όλη η Ευρώπη τώρα συζητάει πώς και µε ποιον τρόπο θα µειωθεί το
χρέος. Όλη η Ευρώπη συζητάει και λέει ότι κάτι αλλάζει. Αλλάζει
κάτι στην Πορτογαλία, αλλάζει κάτι στην Ισπανία. Όλη η Ευρώπη
κοιτάει ένα κοµµάτι της σοσιαλδηµοκρατίας που αλλάζει ρότα,
ξανασκέφτεται και αναζητά ξανά.
Μπορεί να µη γίνεται στο δικό µας, στο σοσιαλδηµοκρατικό
κόµµα, αλλά παντού αλλού βλέπω ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή.
Βλέπουµε µια Ευρώπη που ακόµα έχει συγκρούσεις.
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Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα στη Μαδρίτη πριν από έναν µήνα
είχατε µία ευθεία και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, δηλαδή,
πλακωθήκατε για το αν σωστά η Μέρκελ ήταν ανοικτή για τους
µετανάστες και για τους πρόσφυγες. Αυτές είναι οι µεγάλες συζητήσεις, αλλάζει η Ευρώπη και τώρα θα κριθεί αν θα είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης, γιατί ξαναµπαίνει το θέµα αν θα είναι
ανοικτή η Ευρώπη. Και ακριβώς επειδή υπάρχει το θέµα των προσφύγων, πολλοί έχουν κάνει τη σύνδεση µε αυτήν την ανεκτικότητα που πρέπει να δείξουµε στους πρόσφυγες και την
αλληλεγγύη αυτήν τη στιγµή για τα δραµατικά πράγµατα που
έγιναν στο Παρίσι. Αυτή η αλληλεγγύη να επεκταθεί, να είναι
µέρος του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και να µπορεί µια κυβέρνηση
να το διαχειριστεί αυτό.
Πιστεύει κανένας της Νέας Δηµοκρατίας –ή η µία της Νέας
Δηµοκρατίας, τέλος πάντων, αυτήν τη στιγµή- ότι εάν ήταν ο κ.
Σαµαράς Πρωθυπουργός, έτσι θα ήταν η συζήτηση προς τους
Έλληνες και θα παίρναµε τα µπράβο απ’ όλη την Ευρώπη, γιατί
δείξαµε αυτήν τη ευρωπαϊκή πτυχή, την ανεκτικότητα, ότι εµείς
θέλουµε να βρεθεί λύση για τους πρόσφυγες; Υπάρχει έστω και
ένας Βουλευτής που το πιστεύει αυτό; Αν ήταν ο κ. Σαµαράς
Πρωθυπουργός στη χώρα, ακριβώς έτσι θα είχε αντιµετωπίσει
το θέµα των προσφύγων και θα είχε µπει σε αυτήν τη συζήτηση
για την αλληλεγγύη και θα είχε µπει σε αυτήν τη συζήτηση για
µια διαφορετική Ευρώπη, µε διαφορετικές αξίες; Δεν το πιστεύω.
Δεν το πιστεύω ότι το πιστεύετε εσείς καν, πόσω µάλλον να το
πιστέψει αυτή η µεριά του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η διαφορά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα πίστευε και πάντα πιστεύει ότι θα γίνουν συγκρούσεις πάνω σε αξίες, θα γίνουν συγκρούσεις πάνω σε προτάγµατα, σε πολιτικές. Νοµίζουµε ότι έχουµε ένα σχέδιο για το
πώς µπορούµε να συµµετέχουµε σε αυτήν τη συζήτηση, να συµµετέχουµε και µε συγκρούσεις και µε συναινέσεις. Γι’ αυτό σε
αυτήν την Ευρώπη, που νοµίζουµε ότι αλλάζει, είµαστε περήφανοι που ήµασταν ο καταλύτης για να γίνουν αυτές οι συζητήσεις.
Γιατί κοιτάξτε πού ήταν η Ελλάδα πριν από έναν χρόνο και πού
είναι η Ελλάδα τώρα, που µε ρώτησε κάποιος συνάδελφός σας
από τη Νέα Δηµοκρατία αν είναι καλύτερα ή χειρότερα για την
Ελλάδα. Κοιτάξτε το γενικό κύρος της Ελλάδας, που συζητάνε
όχι µόνο για τους πρόσφυγες, αλλά και για τα οικονοµικά. Παρεµβαίνουµε τώρα, όταν πηγαίνω στο Eurogroup, -είκοσι-τριάντα
λεπτά κράτησε η συζήτηση για την Ελλάδα- και κάνουµε µια µεγάλη παρέµβαση οι Έλληνες, γιατί θα έπρεπε να είναι η δηµοσιονοµική πολιτική όλης της Ευρώπης και πώς αυτή η ευρωπαϊκή
πολιτική δεν µπορεί να συνεχίσει, όταν ξέρουµε ότι έχει αποτύχει
και τα οικονοµικά αποτελέσµατα είναι τόσο πενιχρά.
Αυτή είναι η διαφορά. Εµείς δεν ήµασταν επαρχιώτες, για να
καθόµαστε και να λέµε ότι είναι µόνο ελληνικό πρόβληµα και να
ακούµε από διάφορους ότι εµείς φταίµε για όλα, ότι εµείς τα φάγαµε όλοι µαζί, ότι οι Έλληνες πρέπει να αλλάξουµε. Βεβαίως,
πρέπει να αλλάξει και η Ελλάδα, αλλά ξέρουµε ότι υπήρχαν και
πολλά υπερεθνικά προβλήµατα, που χρειάζονταν υπερεθνικές
λύσεις. Αυτά είναι τα δύο αφηγήµατα.
Αυτά τα δύο αφηγήµατα µπορούµε να τα ξανασυζητήσουµε,
αλλά νοµίζω ότι δεν υπάρχει πολύ µεγάλος λόγος. Μπορούµε να
πάµε µπροστά. Νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός έκρινε αυτά τα δύο
αφηγήµατα και πήρε τις αποφάσεις που είχε µπροστά.
Πάω τώρα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έχει
σχέση µε τα capital controls. Μια που συµφωνήσαµε µε τον κ.
Κωνσταντόπουλο ότι τα αποτελέσµατα των capital controls δεν
ήταν όσο κακά περιµέναµε –δεν είναι το ίδιο ότι τα αποτελέσµατα
δεν θα είναι κακά και συµφώνησε και ο κ. Κωνσταντόπουλοςθέλω να σας πω γιατί τα αποτελέσµατα των capital controls δεν
ήταν όσο κακά περιµέναµε, δηλαδή, ότι περιορίσαµε µε τις πράξεις µας τα αρνητικά αποτελέσµατα. Αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Γιατί στην αρχή, όταν µπήκανε τα capital controls και
χαίρονταν µερικές πλευρές του Κοινοβουλίου, το ΔΝΤ µάς έλεγε
ότι θα είναι µείον 4% η ανάπτυξη φέτος και συνεχώς αλλάζει
αυτός ο αριθµός. Έφτασε στο 2,3% και τώρα είναι στο 1,3% και
έχω να σας πω ότι µάλλον θα είναι ακόµα λιγότερο απ’ αυτό.
Γιατί; Όχι ότι δεν ήταν πολλές περιπτώσεις πολύ άσχηµες, όχι
ότι δεν είχαµε αρνητικές επιπτώσεις, αλλά απ’ τις πράξεις αυτής
της Κυβέρνησης µειώσαµε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Από
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την πρώτη στιγµή, για παράδειγµα, ξέραµε ότι είναι πολύ σηµαντικές οι οικονοµικές επιπτώσεις των capital controls.
Για αυτό, η πρώτη µέριµνά µας –και δεν είναι µόνο της Κυβέρνησης αυτό, πρέπει να το οµολογήσω, αλλά ήταν και σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος- ήταν να µειώσουµε αυτές
τις επιπτώσεις. Ξέραµε, δηλαδή, ότι πρέπει να εστιάσουµε στον
ισολογισµό τρεχουσών συναλλαγών και όχι στον ισολογισµό κεφαλαίων. Στον λογαριασµό κεφαλαίων έπρεπε να ήµασταν σκληροί. Έτσι, εστιάσαµε στον λογαριασµό τρεχουσών συναλλαγών,
δηλαδή εκεί που έρχονται οι εισαγωγές -και όπως ξέρετε το 60%
µε 70% των ελληνικών εισαγωγών είναι ενδιάµεσα προϊόντα-, για
να µπορέσουν οι εισαγωγείς να έχουν πρόσβαση στις εισαγωγές
που χρειάζονταν για να έχουν εξαγωγές. Και αυτό το κάναµε µε
πολύ µεγάλη επιτυχία. Συνεχώς µετά φιλελευθεροποιούσαµε το
σύστηµα, για να µπορούν οι εισαγωγές να συνεχίζονται.
Αµέσως είχαµε παρεµβάσεις για τον τουρισµό, για να µπορούν
οι τουρίστες µέσω των ATM cards, µέσω των πιστωτικών καρτών,
να µην έχουν κανένα πρόβληµα. Συνεχώς κάναµε άλλες πράξεις.
Προσπαθούσαµε να φιλελευθεροποιήσουµε το σύστηµα για κοινωνικούς λόγους κι αντί να βγάζεις πενήντα ευρώ ή εξήντα ευρώ
την ηµέρα να µπορείς να βγάλεις τετρακόσια είκοσι ευρώ την
εβδοµάδα, που είναι χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ τον µήνα.
Πρέπει να σας πω ότι τα χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ τον
µήνα είναι διπλό ποσό του µέσου εισοδήµατος που δηλώνεται
στην Ελλάδα από τις φορολογικές δηλώσεις. Άρα τα χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ δεν είναι πολύ µικρό ποσό.
Από την πρώτη στιγµή είχαµε την κοινωνική µέριµνα για συγκεκριµένες τάξεις και συγκεκριµένους ανθρώπους που είχαν
συγκεκριµένα προβλήµατα. Σε κάθε τράπεζα υπήρχε ένα άτοµο
µπορούσε να πάει πέρα από αυτό όριο, αν κάποιος το χρειαζόταν
για νοσοκοµείο ή για κάποια άλλη κοινωνική ανάγκη.
Αν τα πάρουµε όλα αυτά µαζί, νοµίζω ότι µπορούµε να πούµε
ότι δεν ήταν ευχάριστο το capital control, το οποίο είχε οικονοµικές επιπτώσεις στις εισαγωγές. Αν όµως είστε µε το δικό µας το
αφήγηµα, νοµίζω ότι χρειάζεται ένα «µπράβο» για το πώς χειριστήκαµε αυτό το capital control.
Κυρία Ασηµακοπούλου, µη µε κοιτάτε έτσι. Να ξέρετε ότι αυτό
το «µπράβο» το έχουµε πάρει από όλους τους θεσµούς. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στη Λίµα είπε ότι εντυπωσιάστηκε µε
το ότι καταφέραµε να διαχειριστούµε τα capital controls µε τέτοιον τρόπο και να έχουν τόσο µικρή επίπτωση στην πραγµατική
οικονοµία. Μπορεί αυτό να σας αφήνει άφωνη. Δεν πειράζει. Ας
είναι.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα δευτερολογήσω, κύριε
Υπουργέ, µην ανησυχείτε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, θα σας ακούσω µε µεγάλο ενδιαφέρον, όπως πάντα.
Αυτή θα έπρεπε να είναι η συζήτηση: Πώς µία Κυβέρνηση, που
έφτασε εδώ που έφτασε, που είχε αυτές τις συγκρούσεις, που
είχε µπροστά της αυτήν την επιβολή κάποιας συµφωνίας και που
αναγκάστηκε να έχει αυτά τα capital controls χωρίς να το θέλει,
διαχειρίστηκε αυτά τα capital controls, πώς δηλαδή µε ευελιξία
χρησιµοποίησε αυτά τα capital controls, πώς ανέθεσε σιγά σιγά
στις τράπεζες και όχι στην Επιτροπή για να κάνουν όλο και περισσότερο φιλελευθεροποίηση, για να υπάρχει όλο και περισσότερη ευελιξία µέσα στο σύστηµα.
Πριν τελειώσω την οµιλία µου, θέλω να πω δυο, τρία πράγµατα
για τις τρεις τροπολογίες που έχουµε µπροστά µας. Η πρώτη
τροπολογία έχει να κάνει µε τη συµφωνία που είναι αποτέλεσµα
της τραπεζικής ένωσης και τα ποσά που χρειάζονται για την εκκαθάριση των τραπεζών. Όπως ξέρετε, µέσα από την τραπεζική
ένωση θα υπάρχει ευρωπαϊκός θεσµός εκκαθάρισης των τραπεζών και έχουν συµφωνήσει όλα τα κράτη ένα ποσό από τα δικά
τους ταµεία να πηγαίνει προς αυτό το γενικό ευρωπαϊκό ταµείο.
Αυτό θα πάρει οκτώ χρόνια για να εξαντληθεί και να είναι όλο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Νοµίζω ότι δεν έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε, σε αυτό. Δεν
είναι έλλειψη κυριαρχίας. Όταν είναι ευρωπαϊκός ο θεσµός, αυτό
κάνει τις τράπεζες πιο ισχυρές. Μπορείτε να µου κάνετε κριτική,
όπως και να κάνετε κριτική σε όλη την Ευρώπη, ότι αυτό δεν φτάνει και ότι είναι µία ευρωπαϊκή ενοποίηση των τραπεζών που έχει
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πολλές ελλείψεις, διότι δεν έχει ευρωπαϊκή εγγύηση καταθετών.
Υπάρχουν πολλά προβλήµατα να συζητήσουµε. Δεν νοµίζω,
όµως, ότι αυτό που λέτε είναι κάποια από αυτά τα προβλήµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Η συνταγµατικότητα…
(δεν ακούστηκε)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κοιτάξτε, όταν γίνεται ενοποίηση, η βασική απόφαση είναι αν χαρίσεις κάποια κυριαρχία για να έχεις συλλογική ευρωπαϊκή
κυριαρχία που σε ενδυναµώνει. Αυτό είναι το επιχείρηµα.
Το βασικό επιχείρηµα που κάθε φορά έχουµε να συζητήσουµε,
όταν παραχωρείς κάποια κυριαρχία, είναι αν µετά αυτό που είναι
στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή η ρύθµιση, γίνεται ένα επίπεδο
πιο ψηλά και σου δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια, µεγαλύτερη προοπτική για ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό πολιτικό επιχείρηµα
που έχουµε να κάνουµε.
Και από τη δική µας την άποψη αυτό το παρέχει αυτό. Δίνουµε
κάποια κυριαρχία, κάποια χρήµατα πάνε στο ευρωπαϊκό επίπεδο,
αυτό δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια για τις τράπεζές µας. Δεν φτάνει αυτό. Είναι κουτσή αυτή η τραπεζική ένωση. Νοµίζω ότι πολλοί οικονοµολόγοι θα συµφωνούσαν µε εσάς, αλλά όχι γι’ αυτόν
τον λόγο.
Η δεύτερη τροπολογία έχει να κάνει µε τους υπαλλήλους που
ήρθαν µε το σύστηµα 1Κ από τον ΑΣΕΠ. Δεν είναι δικά µας παιδιά, όπως είπατε. Ήταν πολύ άδικο αυτό και ήθελα να εξηγήσω
γι’ αυτό. Αυτά είναι παιδιά που ήρθαν µετά από τις αλλαγές στη
µισθοδοσία στο Υπουργείο Οικονοµικών, που δεν παίρνουν τη
διαφορά που τους αποζηµίωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν µειωθήκαν πολύ οι µισθοί, αλλά είναι παιδιά που παίρνουν 700 και
800 ευρώ, που έχουν µάστερ, που έχουν διδακτορικό, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και να ελέγξουν επιχειρήσεις, κάτι
που δεν είναι εύκολο να το κάνεις, όταν έχει µισθό 700 και 800
ευρώ.
Έχουµε τεράστιο πρόβληµα στη λίστα αυτών των ανθρώπων,
γιατί παραιτούνται. Δηλαδή, εκτός αν είσαι Αθηναίος ή Θεσσαλονικιός και κατοικείς εκεί όπου δουλεύεις, είναι µεγάλη δυσκολία να τα βγάλεις πέρα µε 800 ευρώ και να κάνεις αυτή την πολύ
σηµαντική δουλειά, που είναι κεντρική.
Δεν είναι δικά µας παιδιά, δεν τους δίνουµε, επειδή είναι δικά
µας παιδιά. Ίσα ίσα τούς δίνουµε κάτι παραπάνω, γιατί κάνουν
την πιο σηµαντική δουλειά που είναι η φοροδιαφυγή, που είναι η
αντιµετώπιση, αυτό που θα ελαφρύνει τα χαµηλά και µεσαία
στρώµατα όταν θα έχουµε επιτυχία.
Αυτήν τη στιγµή έχουµε µια λίστα και αυτή η λίστα η οποία
εξαντλείται, γιατί παιδιά είτε παίρνουν θέση και τελικά δεν τη δέχονται ή παραιτούνται από τη λίστα πριν καν µπουν στη δουλειά
ή είναι στη δουλειά και παραιτούνται. Έχουµε µια τεράστια αδυναµία στο φορολογικό σύστηµα και χρειαζόµαστε αυτά τα νέα
παιδιά, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από τα µάστερ και τα
διδακτορικά έχουν και πολύ περισσότερες γνώσεις, πολύ καλύτερη εµπειρία µε το λογισµικό, που δεν έχουνε οι υπάλληλοι που
ήρθαν πιο παλιά.
Η τελευταία τροπολογία έχει να κάνει µε το πώς πληρώνονται,
είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό είτε από τις περιφέρειες,
κάποιοι υπάλληλοι, που είναι, νοµίζω, ορθολογικό και δεν νοµίζω
ότι κάποιος θα µπορέσει να έχει κάποια αντίρρηση γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επαναλάβω
τα επιχειρήµατα που είπα για τα δύο αφηγήµατα, αλλά πραγµατικά νοµίζω ότι πρέπει να κοιτάξουµε µπροστά και να δούµε τι
πιστεύουµε από εδώ και πέρα. Η καταστροφολογία βοηθάει την
ελληνική οικονοµία αυτή τη στιγµή; Είναι δυνατόν να βγουν τα
capital controls πολύ νωρίτερα από ό,τι νοµίζαµε;
Νοµίζω είναι πολύ πιθανόν. Και είναι πολύ πιθανόν και επειδή
είχαµε εξαιρετική διαχείριση, όπως είµαι σίγουρος ότι θα πειστεί
σε λίγο η κ. Ασηµακοπούλου, αλλά εκτός αυτού δεν είχαµε και
τη µεγάλη γκάµα των capital controls.
Θέλω να πω να µην ξεχάσετε ότι γενικά, όταν οι οικονοµολόγοι
µιλούν για capital controls, λένε ότι δεν µπορείς να έχεις πιστωτική κάρτα, ότι δεν µπορείς να έχεις e-banking, ότι δεν µπορείς
να βγάλεις λεφτά από τη χώρα, ότι δεν µπορείς να βάλεις λεφτά
µέσα στη χώρα. Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε στην Ελλάδα.
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Άρα νοµίζω ότι, αν υπάρχει µια στρατηγική, που είναι οδικός
χάρτης της Κυβέρνησης όπου τελειώνουµε µε την ανακεφαλαιοποίηση, κλείνουµε την πρώτη αξιολόγηση, γίνεται µια συζήτηση
για το χρέος, η πρόβλεψή µου είναι ότι θα φύγουν τα capital controls πολύ πιο νωρίς από ό,τι νοµίζαµε κι αυτό θα είναι µια κάποια
επιτυχία σε δύσκολους καιρούς, που κανένας δεν θα θριαµβολογεί, αλλά κανένας δεν µπορεί να δεχτεί µια τέτοια κριτική µε
τον τρόπο που ασκήθηκε. Και ασκήθηκε και από κόµµατα που
έπρεπε, κατά τη δική µου άποψη, να είναι πιο ισορροπηµένα στην
κριτική τους, πιο ισορροπηµένα µεταξύ της αποτυχίας της µιας
Κυβέρνησης και της άλλης κυβέρνησης. Και νοµίζω ότι µερικά
κόµµατα που δεν ήταν στην προηγούµενη κυβέρνηση σήµερα
δεν απέδειξαν αυτή την ισορροπία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέας Λοβέρδος για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πριν µπω στο θέµα,
θα ήθελα να σας ρωτήσω µε πολύ προσεκτικές διατυπώσεις, εάν
και δεν είστε βέβαια αρµόδιος, αλλά είστε µέλος της Κυβέρνησης, εάν υπάρχει µια πρώτη αίσθηση, µια πρώτη γνώµη της Κυβέρνησης για τα όσα εκτυλίσσονται κοντά στη χώρα µας µε την
κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών από την Τουρκία.
Το θέµα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και γεννάει πάρα πολλές
ανησυχίες. Δεν είναι για εύκολες ανακοινώσεις ή δηλώσεις.
Ωστόσο, γεννά και πάρα πολλούς προβληµατισµούς εάν κάποιοι
σπάνε το µέτωπο απέναντι στην ISIS.
Και επειδή καλά είναι τα δικά µας θέµατα και αυτά για εµάς
είναι τα πρωτεύοντα, αλλά πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας οτιδήποτε αφορά την περιοχή, τη χώρα µας αλλά τελικά και την Ευρώπη και τον κόσµο, υπογραµµίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ
ανησυχητικό γεγονός και σας απευθύνοµαι µε αυτόν τον τρόπο.
Μπορείτε να µου πείτε κάτι ή να µη µου πείτε. Είναι κατανοητή
και η σιωπή σας.
Άκουσα τα πρώτα έξι µε επτά λεπτά της οµιλίας σας µε πραγµατική απορία. Είναι δυνατόν να σκέφτεστε ότι, εάν απευθυνόταν
το ερώτηµα προς έναν πολίτη «αγαπητέ φίλε, αγαπητέ κύριε,
πότε ήταν καλύτερα άραγε, στις 24 Νοεµβρίου του 2014 ή του
2015;», θα έδινε την απάντηση που δώσατε;
Δεν υπάρχει πολίτης που να απαντά µε αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές µπορεί να επιφυλαχθεί, να πει «κάτσε να τους δούµε».
Μπορεί να σκεφτεί µε έναν τρόπο ίσως πιο µακρινό από τις δικές
µας απόψεις.
Αλλά, να επαίρεστε και να χαίρεστε κιόλας ότι υπάρχουν πολίτες, οι οποίοι λένε «τι καλύτερα που είναι φέτος τα πράγµατα»,
δεν είναι δυνατόν. Μόνο κοµµατική τύφλωση προκαλεί αυτές τις
σκέψεις.
Και αναρωτιέµαι πώς θα σκέφτεστε όταν οι µέρες του Νοεµβρίου είναι οι µέρες που η περασµένη κυβέρνηση, που ρίξατε,
σας είχε προτείνει να είναι οι µέρες των εκλογών. Ας περιµένατε
λίγο να γίνονταν οι εκλογές τώρα. Χρέωσε τη χώρα κάποια δισεκατοµµύρια αυτή η σπουδή να αναλάβει ο κ. Τσίπρας την πρωθυπουργία. Το ίδιο είχε συµβεί σε µικρότερη κλίµακα και µε τον
κ. Σαµαρά το 2012.
Τελικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πάσχουµε από αυτά. Γιατί
πολλές φορές –αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική- όλος ο πολιτικός διάλογος στρέφεται γύρω από θέµατα κατάληψης εξουσίας.
Το στοίχηµά σας αυτό ήταν. Να αναλάβετε την εξουσία.
Η εξουσία, όµως, εν µέσω κρίσης αφήνει στάµπες, κύριε
Υπουργέ. Και δεν υπάρχει Υπουργός της κρίσης –και εσείς, βέβαια- που να έχει να αντιµετωπίσει διλήµµατα, στα οποία το ένα
σκέλος είναι θετικό, έχουν δηλαδή ένα καλό και ένα κακό. Όλα
τα διλήµµατα είναι αρνητικά. Αρνητική η άλφα εκδοχή, αρνητική
και η βήτα εκδοχή. Και διαλέγεις ανάµεσα σε δύο δυσάρεστες
εκδοχές. Έχει πει κάτι σχετικό ο Σαρλ ντε Γκολ.
Αλλά, µέσα σε περιόδους τέτοιας οικονοµικής κρίσης, που
κρατάει τόσα χρόνια, φαντάζοµαι ότι τώρα που είστε στην Κυβέρνηση καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοούµε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν φέρατε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, σας είχα καλωσορίσει ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας «καλώς τα παιδιά!», γιατί θυµόµουν αυτά που όλοι οι συνάδελφοι ανέφεραν και δεν αξίζει τον
κόπο να τα αναφέρω ακόµη µια φορά.
Τότε καταγγέλλατε µε έναν τρόπο πάρα πολύ κακό, άσχηµο,
επιθετικό και απαράδεκτο τελικά για τα κοινοβουλευτικά ήθη τις
προθέσεις µας και εµάς τους ίδιους. Κάνατε, όµως, ένα ρεκόρ:
µέσα σε πολύ λίγο χρόνο και εσείς προσωπικά φέρατε τις περισσότερες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, συγκρινόµενος µε
τους προηγούµενους συναδέλφους σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχα προ καιρού καταθέσει µια
τέτοια µικρή δική µου έρευνα και την ξανακαταθέτω, αναφέροντας βέβαια συγκεκριµένους αριθµούς: Τις λιγότερες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, κρίνοντας τον αριθµό τους µε τη
διάρκεια που παρέµεινε στην κυβέρνηση, έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος ως Υπουργός Οικονοµικών και τις
περισσότερες φαίνεται ότι θα τις κάνετε εσείς. Γιατί, µέσα σε
τρεις µήνες κάνατε εννέα, συν πέντε ο Βαρουφάκης, σύνολο δεκατέσσερις.
Δεν έχετε κλείσει ως Kυβέρνηση ακόµα τους δέκα µήνες και
έχετε κάνει τις περισσότερες αναλογικά και εσείς ως Υπουργός
τις πολύ περισσότερες.
Όµως, αυτός σας ο εαυτός δεν έχει καµµία σχέση µε τον προεκλογικό σας εαυτό, που είχε καταγγείλει αυτές τις µεθόδους
νοµοθεσίας.
Και τώρα συµβαίνει κάτι για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά
χρονικά –κύριε Φωτήλα, αυτό σας έλεγα από κάτω- όχι στα χρόνια της κρίσης, που ο άνθρωπος εδώ ανέλαβε µετά τον Βαρουφάκη, εν πάση περιπτώσει, άλλαξαν πολιτική, πήγαν στο
µνηµόνιο, µπορείς και να το καταλάβεις. Δεν υπάρχει ως φαινόµενο στα κοινοβουλευτικά χρονικά να έχουµε τόσες πολλές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα.
Θα καταθέσω ξανά το πόρισµα αυτής της µικρής έρευνας στο
Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πόρισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέσα σε αυτές -12 παράγραφος
6- είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα της ρύθµισης που δεν
σχετίζεται µε έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, όπως το Σύνταγµα απαιτεί. Η πάγια, απαράδεκτη –αλλά πάγια- θέση σας να
καταργήσετε τα συµβούλια στα πανεπιστήµια, να καταργήσετε
τη βασική τους αρµοδιότητα που σχετίζεται µε την ανάδειξη των
πρυτανικών αρχών βρήκε έκφραση µε ρύθµιση µέσα σε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου του κ. Φίλη τώρα, µετά τις δεύτερες
εκλογές.
Και ενώ το κάνετε αυτό τώρα και στο σχέδιο νόµου για τους
βοσκοτόπους, έχετε διάταξη που ολοκληρώνει το συριζαϊκό κράτος µέσα στην εκπαίδευση, µας καλεί ο Πρωθυπουργός µε άξονα
την παιδεία, την ασφάλιση και το προσφυγικό σε εθνικό διάλογο,
µετά τη συνάντησή του µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, για
να συγκλίνουν τα πολιτικά κόµµατα που έχουν δηµοκρατικό και
ευρωπαϊκό προσανατολισµό σε µία κοινή συνισταµένη.
Τι διάλογος είναι αυτός, όταν λύνετε αυτά τα θέµατα µε τον
πιο απαράδεκτο τρόπο, που είµαστε εχθρικοί απέναντί του; Κοροϊδεύετε, θέλετε ψήφους, για να περάσετε το ασφαλιστικό.
Αυτό κάνετε. Ψάχνετε να βρείτε θύµατα, ανόητους.
Εµείς λέµε «ναι» σε αυτόν τον εθνικό διάλογο, «ναι» σε έναν
διάλογο για να καταρτίσουµε µαζί ένα εθνικό σχέδιο, που παράλληλα θα αποσκοπεί στο να υπάρχει µία πλειοψηφία άνω των διακοσίων Βουλευτών στην Αίθουσα αυτή, που να εµπνέει
κυβερνητική σταθερότητα.
Το λέγαµε και προ των εκλογών και ως δείγµα της δηµοκρατικότητάς µας να καταργήσουµε το µπόνους των πενήντα εδρών.
Είναι η πρόταση που σας απηύθυνε η Πρόεδρος του κόµµατός
µας το Σάββατο από τη συνεδρίαση του πολιτικού µας συµβουλίου που απήντησε σε αυτά τα προσκλητήρια. Τα είπαµε αυτά,
τα ξαναλέµε.
Όµως, ενώ τα λέµε –και υποτίθεται πως τα λέτε- έρχεστε εδώ
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και φέρνετε µε τον κ. Φίλη, µε αυτά που είπε σήµερα ο κ. Κατρούγκαλος στα κοµµατικά σας όργανα, αυτά που έχετε ήδη
προαποφασίσει και για τα οποία µάς ζητάτε ως κοινοβουλευτικά
δεκανίκια. Δεν υπάρχουµε για αυτό.
Δεν πρόκειται ποτέ -αν υπάρξει η προϋπόθεση άλφα βήτα
γάµµα, που σας προανέφερα, να το δούµε- όσο τορπιλίζετε
αυτήν τη διαδικασία µε όλα αυτά τα οποία κάνετε για θέµατα που
δεν έχουν σχέση µε τα µνηµόνια -έχουν σχέση και µε το µυαλό
σας και µε τις πολιτικές σας προσεγγίσεις- να υπάρξει συναίνεση. Δεκανίκια η Δηµοκρατική Συµπαράταξη δεν θα δώσει! Να
το έχετε καθαρό στο µυαλό σας.
Ανέφερα, αγαπητές, αγαπητοί Βουλευτές, µία περίπτωση από
αυτές που µας καλείτε να κυρώσουµε σήµερα και που εµείς δεν
θα κυρώσουµε, γιατί θα σας πούµε «όχι» και ως προς την αρχή
αυτού του σχεδίου νόµου αλλά και ως προς τις πολύ περισσότερες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που περιλαµβάνει, πλην
εκείνων που σχετίζονται µε την έναρξη του σχολικού έτους, µε
την αντιµετώπιση της κρίσης στον Έβρο και µε µία ακόµη περίπτωση. Θα σας τα πει αυτά ο εισηγητής µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι πέντε πρώτες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι οι πράξεις της εποχής των capital
controls. Και η πρώτη εξ αυτών είναι η επιβολή τους µε απόφασή
σας εκείνη τη φοβερή Κυριακή.
Διάβαζα εν όψει αυτής της συζήτησης την οµιλία µου στην
Ολοµέλεια της Βουλής εκείνο το µοιραίο Σάββατο, που µε ενθουσιασµό φέρατε εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία το δηµοψήφισµα.
Κύριε Μαντά, θυµάµαι έξω από τα γραφεία της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας µε πόση χαρά λειτουργούσατε εκείνο το πρωί.
Νοµίζω ότι ήσασταν τότε Γραµµατέας. Σας είχα δει, γιατί ήταν
κοντινά τα γραφεία µας. Νοµίζατε ότι πραγµατικά κάτι κάνετε και
είστε συνεπείς µε αυτά που είχατε πει προ των εκλογών και µετά
από αυτές.
Και όταν έγινε το απόγευµα εδώ η συνεδρίαση, είχα ανέβει να
µιλήσω ως εισηγητής της άρνησής µας. Αυτό που ο Πρωθυπουργός είχε πει ως πρώτο για να γίνει το δηµοψήφισµα, ότι δηλαδή
είχε ζητήσει παράταση του δεύτερου προγράµµατος, είχε ανακοινωθεί πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το απορρίπτει.
Και έλεγα στον κ. Βούτση που ασκούσε εδώ τη νοµοθετική
πρωτοβουλία: Αλλάζετε τώρα γνώµη; Βγαίνουµε εκτός προγράµµατος. Είµαστε ακάλυπτοι. Είµαστε εκτός χρηµατοδότησης. Θα
έχουµε προβλήµατα. Όλα τα είχατε λύσει!
Μα δεν τα είχατε λύσει. Και την επόµενη ηµέρα –γιατί δεν κάνατε πίσω- σας καλούσαµε να το πάρετε πίσω, να µη γίνει το δηµοψήφισµα, που τόσα δεινά είχε συσσωρεύσει. Σας καλέσαµε
από αυτήν εδώ τη θέση, επί ένα ολόκληρο απόγευµα και ένα ολόκληρο βράδυ και δεν αλλάζατε γνώµη και πήγατε σε όλα αυτά
στα οποία πήγατε. Την άλλη ηµέρα επιβάλατε τα capital controls.
Και σας έφταιγαν οι άλλοι! Και αντιφάσκατε, µε διαφορετικές
θέσεις στελεχών σας, για το ποιος τα επέβαλε, δήθεν οι κακοί
Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν µπορούσε
να κάνει αλλιώς. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός, όπως δεν ήξερε τι
είναι θαλάσσια σύνορα, δεν ήξερε και τι είναι αυτό. Έφταιγαν οι
κακοί, έφταιγαν οι άλλοι, έφταιγαν οι Ευρωπαίοι. Εσείς δεν φταίγατε, για τους µεν. Για τους δε, όπως ο νυν Πρόεδρος της Βουλής, ήταν δική σας απόφαση. Αυτή είναι και η αλήθεια και εδώ
είναι και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και είναι, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, και το τέλος της πρώτης φάσης του δράµατος
που φέρει το όνοµά σας.
Από εκείνη την Κυριακή και µετά µπαίνουµε στη δεύτερη φάση
του δράµατος που φέρει το όνοµά σας και το οποίο ζούµε αυτήν
τη στιγµή. Μια µετατυπία είστε. Ο τύπος σας είναι ο Δηλιγιάννης,
είναι ο Βούλγαρης, ο περίφηµος «Τζουµπές». Η µετατυπία σας
είναι ότι εσείς είστε στον 21ο αιώνα. Αυτό είστε.
Η ανακεφαλαιοποίηση, που έγινε τώρα και για την οποία πανηγυρίζει ο Υπουργός…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
πανηγυρίζω.
Δεν είναι σωστό αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εντάξει. Συγκρατώ τη φράση σας –
δεν θυµάµαι πότε ακριβώς την είπατε, πάνε λίγες ηµέρες- ότι
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«είναι τέτοια η επιτυχία µας, που δεν µπορούµε να τη χειριστούµε». Ξέρω και πώς το είπατε και δεν σας αδικώ. Το είπα και
στην αγόρευσή µου τότε, το είχα ζυγίσει καθ’ όπως το είπα και
όχι µε υπερβολές…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα δευτερολογήσω ούτε εγώ.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ζούσαµε τις φοβερές ηµέρες του δηµοψηφίσµατος και των capital controls, έλεγα
ότι ένας επενδυτής αγοράζει ολόκληρο το Χρηµατιστήριο µε 5
δισεκατοµµύρια, όλες τις µετοχές. Τότε που λέγατε για τα 50 δισεκατοµµύρια, έλεγα ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας,
όπως την καταντήσατε, δίνει τη δυνατότητα σε έναν επενδυτή να
µπορεί να αγοράσει όλο το ελληνικό Χρηµατιστήριο µε 5 δισεκατοµµύρια. Και µιλούσα καθ’ υπερβολήν. Το εγνώριζα. Και
επειδή δεν είµαι δηµαγωγός εγώ ούτε λαϊκιστής, φρόντιζα να συνοδεύω το επιχείρηµά µου µε τη φράση «οµιλώ καθ’ υπερβολήν».
Ελάτε τώρα που δεν πολυµιλούσα καθ’ υπερβολήν, ελάτε
τώρα που µε 5,5 δισεκατοµµύρια –το ανώτερο- ξένοι επενδυτές
αγόρασαν όλες τις συστηµικές τράπεζες!
Η ανακεφαλαιοποίησή σας έχει πάρα πολλά προβλήµατα.
Έχασε το δηµόσιο µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Έχασαν στρατηγικοί και µεγάλοι επενδυτές. Έχασαν
θεσµικοί επενδυτές και κάτοχοι µετοχών. Έχασαν τα ασφαλιστικά ταµεία. Έχασε η Εκκλησία. Δεν έχασαν οι καταθέτες, αλλά
µην επαίρεστε γι’ αυτό, γιατί µοιάζετε µε εκείνον τον διαταραγµένο διανοητικά που βαράει το κεφάλι του στον τοίχο και πονάει
και επειδή πονάει σταµατάει να το χτυπά, του περνά ο πόνος και
λέει «καλά είµαι τώρα, τα κατάφερα». Περί αυτού πρόκειται. Αυτή
είναι η επιτυχία σας!
Φέρατε τη χώρα στο «παρά πέντε» να πάνε στον αέρα οι καταθέσεις στις τράπεζες και µε µία ανακεφαλαιοποίηση αυτού του
επίπεδου -για την οποία θα ζητηθούν ευθύνες, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πασιφανές αυτό και θα δείτε τον σχετικό διάλογο
πώς θα αναπτύσσεται όχι από εµάς, από την ίδια την κοινωνίαέρχεστε και λέτε τώρα: «Τα καταφέραµε.». Δεν τα καταφέρατε.
Αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι µια πράξη που
θα σας χαρακτηρίσει ως µια πράξη δυσµενής για τον ελληνικό
λαό, αχρείαστη, όπως και άλλα πράγµατα, όπως το τρίτο µνηµόνιο, που η πολιτική σας την έκανε αναγκαία. Και τώρα αρχίζει και
φαίνεται ότι πληρώνετε ως πολιτικά πρόσωπα και ως Κυβέρνηση
τα επίχειρα των πολιτικών σας επιλογών. Τα πληρώνει, όµως δυστυχώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και ο ελληνικός λαός από
την τσέπη του.
Με τεχνάσµατα δεν µπορείτε να διαφύγετε πια, µε το βιβλίο
περί Άρη Βελουχιώτη ανά χείρας ή µε τον νόµο για τα ΜΜΕ –
που, γράψτε το, θα είναι µπούµεραγκ για την Κυβέρνηση και την
κυβερνητική πλειοψηφία- ή µε τα προσκλητήρια σε διαδηλώσεις
που στρέφονται εναντίον σας.
Θυµάµαι τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να µιλάει για το
αγροτικό συλλαλητήριο, στο οποίο έβλεπε µία αντίδραση, που
είναι, εν πάση περιπτώσει, δεκτή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. To
συλλαλητήριο το αντιµετωπίσατε µε καπνογόνα και µε ξύλο.
Αυτά που λέγατε ως τεχνάσµατα –εµείς δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα να είναι ο κόσµος στα συλλαλητήρια και να είναι µεγάλες οι διαδηλώσεις- έπεσαν, καταρρίφθηκαν στην πράξη, γιατί
χτυπήσατε τον κόσµο. Με τέτοια τεχνάσµατα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές της Πλειοψηφίας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
δεν βγαίνει πέρα.
Εµείς καταψηφίζουµε. Το επαναλαµβάνω, το είπε ο κ. Κεγκέρογλου στην εισήγησή του, όπως και οι άλλοι συνάδελφοί µου.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από αύριο ανοίγει η µείζων
συζήτηση για τον προϋπολογισµό του έτους 2016. Εκεί θα δούµε
και το 2015 και τα προηγούµενα χρόνια, αλλά θα δούµε κυρίως
τον χρόνο που έρχεται.
Θα προσπαθήσουµε να συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις,
ώστε ο διάλογος κοινοβουλευτικά να είναι ο κατάλληλος, δηλαδή
ένας διάλογος που θα διαφωτίζει τον ελληνικό λαό και θα κάνει
πεντακάθαρες τις πολιτικές επιλογές για τους Έλληνες και την
Ελλάδα όλων µας και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Λοβέρδο.
Θα δώσω τον λόγο τώρα σε ορισµένους οµιλητές.
Ο κ. Τασούλας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο για επτά
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το νοµοσχέδιο που συζητούµε
και του οποίου θα µου επιτρέψετε να µην προφέρω τον τίτλο,
γιατί θα χάσω τον µισό χρόνο της οµιλίας µου –είναι σχοινοτενέστατος- είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον εν σχέσει µε την πολιτική συµπεριφορά της
συγκυβέρνησης και εν σχέσει µε τη συµπεριφορά της όσον
αφορά το να αναλαµβάνει τις ευθύνες της.
Αυτές τις µέρες διάβασα ότι το Υπουργείο Παιδείας θα ξεκινήσει έναν δηµόσιο διάλογο, αρχής γενοµένης από την Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων, για την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας στα σχολεία. Αυτό είναι ένα
πολύ ενδιαφέρον εγχείρηµα.
Το θεωρώ προκλητικό. Και να τι εννοώ εν σχέσει µε όσα υποστηρίζουν οι κυβερνώντες για την πλησµονή των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, τις οποίες σήµερα θα ψηφίσουν και για
τις οποίες δεν έχουν την παραµικρή ευθύνη, γιατί είναι προϊόντα
εκβιασµού και συγκυριών που έχουν διαµορφωθεί από τους πολιτικούς τους αντιπάλους, από τον νεοφιλελευθερισµό στην Ευρώπη, από το διεθνές κεφάλαιο, από τη µασονία, από όλα εκείνα
τα οποία συγκροτούν τη δική µας αθωότητα.
Ακούστε. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιµετωπίζει κανείς τις ευθύνες του, τις οποίες πήγε γυρεύοντας να αναλάβει. Δεν ανετέθησαν από κάποια θεία πρόνοια, ανετέθησαν από τον ελληνικό
λαό, τον κυρίαρχο και όχι τον παραπλανηµένο.
Εγώ διαφωνώ µε την παράταξή µου που θεωρεί τον ελληνικό
λαό παραπλανηµένο. Δεν είναι παραπλανηµένος ο ελληνικός
λαός. Το Σύνταγµα τον αποκαλεί στο πρώτο άρθρο κυρίαρχο.
Έτσι τον αντιµετωπίζω και µε αυτή την αξίωση τον αντιµετωπίζω.
Είναι κυρίαρχος και όταν σας ψηφίζει και όταν δεν σας ψηφίζει. Πάντα είναι κυρίαρχος ο ελληνικός λαός. Η θεωρία των ηττηµένων ότι ο λαός παραπλανήθηκε από τους νικητές είναι
αποκρουστική για το επίπεδο του ελληνικού λαού. Για τολµήστε
να προσθέσετε πόσες φορές είναι παραπλανηµένος ο ελληνικός
λαός και τότε, τι σόι λαός είναι αυτός που είναι διαρκώς παραπλανηµένος; Γιατί ποτέ δεν το λέµε αυτό; Γιατί, ενώ λέµε ότι είναι
παραπλανηµένος, δεν τολµάµε να πούµε τι είναι αυτοί που παραπλανώνται διαρκώς; Δεν είναι συνεπώς παραπλανηµένος ο ελληνικός λαός.
Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ εν γνώσει τού τι ψήφιζε.
Μόνο που αυτή η γνώση δεν συµπεριελάµβανε το πρόγραµµα
του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ελληνικός λαός ψήφιζε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε τον Σεπτέµβριο θα ψήφιζε τον κ. Λαφαζάνη, που ήταν
πιστός στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ψήφιζε αυτά που λέγατε. Είχε φτάσει σε τέτοιο σηµείο
στενοχώριας, θυµού, αγανάκτησης, πίκρας, δυσαρέσκειας, σύγχυσης, που στην πραγµατικότητα ο ελληνικός λαός καταψήφιζε,
δεν σας ψήφιζε.
Είστε τυχεροί. Δεν ζητά ο ελληνικός λαός από εσάς πάρα
πολλά, γιατί δεν πρόσεχε τι λέγατε. Τιµωρούσε τους προηγούµενους, εµάς δηλαδή. Έτσι γίνεται συνήθως. Καταψηφίζουµε,
δεν ψηφίζουµε. Ξέρουµε περισσότερο τι δεν θέλουµε, παρά τι
θέλουµε. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και η διόρθωση αυτή είναι
ευκαιρία να ξεκινήσει από τη διδαχή του µαθήµατος της Ιστορίας.
Σαν σήµερα στη Θεσσαλονίκη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, µε το
κράτος της Θεσσαλονίκης, που έφτιαξε ένα δεύτερο κράτος διασπώντας την ενότητα του ελληνικού κράτους, προσεχώρησε στη
µεγάλη συµµαχία των νικητών του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. Με
το ζόρι η Ελλάδα επωφελήθηκε της νίκης και της συµµετοχής
στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο στην πλευρά των νικητών. Ο ίδιος
Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήρθε να ταφεί, δεν πέρασε από την
Αθήνα µε τον φόβο επεισοδίων.
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Ο Δεληγιάννης, για τον οποίο είπε ο κ. Λοβέρδος προηγουµένως ότι εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, δεν επέτρεψε σε
πλοίο του Πολεµικού Ναυτικού να πάει να φέρει τη σορό του Χαριλάου Τρικούπη από το εξωτερικό για να ταφεί.
Αυτά πρέπει να τα διδαχθούµε, όπως πρέπει να διδαχθούµε
ότι, εκτός από τους πανηγυρισµούς για τη νίκη στη Σαλαµίνα,
που έγιναν πρόσφατα από την Κυβέρνηση, εννέα χρόνια µετά τη
νίκη της Σαλαµίνας ο αθηναϊκός λαός εξόρισε τον νικητή της Σαλαµίνας δηµοκρατικότατα. Εξόρισε τον Θεµιστοκλή εννέα χρόνια
µετά ο ίδιος λαός.
Θα δεχθούµε ποτέ να αναλάβουµε τις ευθύνες µας ή θα συνεχίσουµε συνεχώς να κλαψουρίζουµε ότι είµαστε έρµαια κάποιων
δυνάµεων, µε στόχο τάχα τον περιούσιο λαό της Ελλάδος; Ξέρετε πόσο γοητευτικό είναι να ευθυνόµαστε; Για δοκιµάστε µια
φορά έστω να ψελλίσετε ότι φταίτε για το κλείσιµο των τραπεζών. Μια φορά πείτε το στον εαυτό σας το βράδυ µπροστά στον
καθρέφτη και µετά ξεχάστε το. Θα νιώσετε τεράστια ανακούφιση.
Γοητεύεστε από την αυτοθυµατοποίηση. Γοητεύεστε από την
ιδέα ότι είµαστε θύµατα µιας παγκόσµιας συνωµοσίας. Γοητεύεστε από την αποφυγή της ευθύνης. Επιχειρήστε µια φορά να ευθύνεστε.
Ευθύνεστε και για τις δεκατέσσερις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Ευθύνεστε για το γεγονός ότι λέγατε ψέµατα όλα
αυτά τα χρόνια ότι όσοι κάνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι πραξικοπηµατίες, περιφρονητές του κοινοβουλευτισµού και µίσθαρνα όργανα ή αµισθί –γιατί υπάρχουν και τα
κορόιδα- ξένων συµφερόντων.
Παραδεχθείτε µια φορά για µια στιγµή ότι φέρει την υπογραφή
του Υπουργικού σας Συµβουλίου και του κ. Βαρουφάκη µε δύο
«ν» –και υποπτεύοµαι ότι αυτός είναι λόγος να προσβληθεί η
πράξη στο Συµβούλιο Επικρατείας γιατί το όνοµά του είναι µε
ένα «ν», προφανώς έκανε σαν έσχατη πράξη αντίστασης τα δύο
«ν»- παραδεχθείτε ότι φέρει την υπογραφή σας. Και κάθε άνθρωπος πάνω από τα δεκαοκτώ χρόνια έχει ευθύνη για την υπογραφή του.
Εδώ υπάρχει µια διαδοχή οµιλητών, οι οποίοι λένε ότι γι’ αυτές
τις δεκατέσσερις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν ευθύνεστε. Εγώ ισχυρίζοµαι ότι κι εµείς ευθυνόµαστε γι’ αυτά που κάναµε κι εσείς ευθύνεστε για τα ψέµατά σας και γι’ αυτά που
κάνετε. Η προσπάθεια να τα δικαιολογήσετε λέγοντας ότι τάχα
είστε θύµατα προκαλεί, σε εµένα τουλάχιστον, µια τέτοια απορία
και αποστροφή, που ειλικρινά σας ζηλεύω γι’ αυτή την αντίσταση
στην πραγµατικότητα. Θα ήθελα κι εγώ πότε πότε να την έχω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λοιπόν, για να τελειώνουµε, πράξεις ποµοθετικού περιεχοµένου γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Δεν σας µέµφοµαι που τις
κάνατε. Αντιλαµβάνοµαι τις έκτακτες συνθήκες, αλλά αντιληφθείτε κι εσείς ότι έκτακτες συνθήκες ήταν και πριν. Εµείς θα ψηφίσουµε κάµποσες από αυτές, πράγµα το οποίο ούτε είχατε
διανοηθεί να κάνατε. Δεν ψηφίσατε ούτε για τις σχολικές µετακινήσεις.
Και, επιτέλους, τώρα που τροµοκράτες βάζουν βόµβες στον
σύνδεσµο των εργοδοτών στην Ελλάδα, τώρα που η Τουρκία καταρρίπτει ρωσικά αεροπλάνα στον περίγυρό µας, τώρα που τα
πράγµατα είναι εξαιρετικά δύσκολα, αντιληφθείτε ότι ο µόνος
τρόπος να πορευτούµε λίγο καλύτερα ή πολύ καλύτερα από ό,τι
πορευόµαστε δεν είναι οι επικοινωνιακές επικλήσεις εθνικού διαλόγου.
Ο εθνικός διάλογος είναι ένα γύµνασµα ή τέχνασµα στην Ελλάδα που το επικαλούνται όσοι θέλουν να ρίξουν τις ευθύνες
αλλού, όσοι δεν ξέρουν τι να κάνουν ή όσοι συγκρούστηκαν µε
την πραγµατικότητα και έχουν συντριβεί.
Δεν µας λείπει ο εθνικός διάλογος ούτε καν ο διάλογος. Μας
λείπει η εθνική συνείδηση και η εθνική συµπεριφορά. Μας λείπει
η εθνική υπευθυνότητα. Και σαν πρώτο βήµα εθνικής υπευθυνότητας, σας καλώ σήµερα το βράδυ που θα ψηφίσετε δεκατέσσερις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, να πείτε στον εαυτό σας,
«Ναι, ευθύνοµαι για δεκατέσσερις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τασούλα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι
κ. Σπυρίδων Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ας µιλήσει ένας συνάδελφος ακόµη,
κύριε Πρόεδρε, και να πάρω τον λόγο αµέσως µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καµµία αντίρρηση.
Καλείται στο Βήµα η κ. Κεφαλίδου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη για επτά λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη ηχούν στα αυτιά µας
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα οι επαναστατικές ιαχές του ΣΥΡΙΖΑ
ως Αντιπολίτευση. Για να µη θυµίσω το τι λεγόταν, θα µιλήσω για
τον σηµερινό ΣΥΡΙΖΑ, της «δεύτερης φοράς αριστερά», που όταν
θυµάται πως είναι Κυβέρνηση -συνήθως τελευταία στιγµή και
άρον άρον- διαπνέεται από µια σοβιετικού τύπου αντίληψη για
την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. Τότε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
υποχρεώνεται να κάνει διάλειµµα από την αντιπολίτευση του
εαυτού του και να κυβερνήσει, πάνε περίπατο µονοµιάς οι πυλώνες της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, θεσµοί, διάκριση εξουσιών, κοινοβουλευτισµός. Η ρητορική περί κράτους δικαίου,
δηµοκρατίας, ισότητας ευκαιριών, κοινωνικού προσώπου της
εξουσίας είναι το αποµεινάρι µόνο της εποχής της αντιµνηµονιακής επανάστασης.
Ο σηµερινός ΣΥΡΙΖΑ, µε την ουρά ΑΝΕΛ, νιώθει την άνεση να
πηγαινοφέρνει νοµοσχέδια της τελευταίας στιγµής, να νοµοθετεί
µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, να µιλάει εκ µέρους της
δικαιοσύνης και να αντικαθιστά εν µία νυκτί, µε συνοπτικές ή ανύπαρκτες διαδικασίες, δηµόσιους λειτουργούς. Δεν έχει πρόβληµα να βάζει και να βγάζει ΦΠΑ στην εκπαίδευση, να τον βάζει
στο µοσχάρι, να τον βγάζει από τη µπίρα, να τον βάζει σε ειδικό
φόρο στο κρασί, να ανεβοκατεβάζει τα όρια προστασίας των δανειοληπτών, να αυξάνει τις προκαταβολές φόρων αναδροµικά.
Αν καταλάβατε, µέσα σε δέκα µήνες έχετε ευτελίσει οποιαδήποτε διαδικασία.
Ποιος σας είπε, κύριοι, ότι οι µνηµονιακές υποχρεώσεις δικαιολογούν την καταστρατήγηση του Συντάγµατος; Φέρνετε σήµερα
προς κύρωση ένα νοµοσχέδιο δώδεκα διαφορετικών ΠΝΠ, δηλαδή δώδεκα ουσιαστικούς νόµους που δεν πέρασαν από το νοµοθετικό Σώµα. Πόσες από αυτές είχαν το απαραίτητο στοιχείο
του κατεπείγοντος, απρόβλεπτου γεγονότος, που θέτει ως προϋπόθεση το Σύνταγµα; Δύο; Τρεις; Είναι τυχαίο που σήµερα δεν
βρίσκονται στην Αίθουσα οι άλλοτε λαλίστατοι Βουλευτές σας
να υπερασπιστούν αυτό το νοµοσχέδιο;
Η τακτική σας πραγµατικά µας ξεπερνά. Το Σώµα παρακολουθεί µια Κυβέρνηση που αποφασίζει σε κλειστά δωµάτια ξενοδοχείων, µετά ανακοινώνει και εµείς καλούµαστε στο «και πέντε»
να ψηφίσουµε ό,τι µας σερβίρεται. Είναι κάτι σαν κριτική επιτροπή ενός τηλεπαιχνιδιού, ενώ εδώ παίζεται στην πλάτη του ελληνικού λαού ένα από τα πιο σκοτεινά θρίλερ της ιστορίας µας.
Λέτε, «Βασικό µέληµά µας είναι η έξοδος της χώρας µας από
τη δηµοσιονοµική κρίση και ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας γενικότερα, η προσέλκυση επενδύσεων» και µας
διαβεβαιώνετε ότι προσπαθείτε να διαµορφώσετε το κατάλληλο
περιβάλλον για µια καλύτερη και ταχύτερη υλοποίησή τους».
Πού είναι όλα αυτά; Στο κλείσιµο των τραπεζών στο peak της
τουριστικής περιόδου, του µόνου τοµέα που λειτουργεί ακόµη
στην Ελλάδα ή µήπως στα είπα-ξείπα και τις παλινωδίες του
ΦΠΑ, ή στο «άµα τα βρούµε σκούρα, κάνουµε και ένα δηµοψήφισµα - «φιέστα» και µετά ερµηνεύουµε τα αποτελέσµατα αναλόγως των συνθηκών», ή στην προκήρυξη εκλογών
Αυγουστιάτικα; Με τις ΠΝΠ θα ανασυγκροτήσετε την ελληνική
οικονοµία;
Το περασµένο καλοκαίρι υπήρξαν ξένοι µικροί, αλλά πολλοί όχι µεγάλοι θεσµικοί αλλά αρκετά σηµαντικοί- επενδυτές, οι
οποίοι ήθελαν να αγοράσουν έτοιµες ή και να χτίσουν παραθεριστικές κατοικίες στην ελληνική περιφέρεια. Δεν µπόρεσαν,
όµως, να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασµό λόγω των capital
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controls τι νοµίζεται πως έκαναν; Περίµεναν ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που να εξαιρεί από τα capital
controls το άνοιγµα λογαριασµών για αγορά ακινήτου; Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, αφού έκαναν τα µπάνια τους και απόλαυσαν
το ελληνικό καλοκαίρι, πήγαν και αγόρασαν κάπου αλλού. Τόσο
απλά! Δεν έχετε ιδέα των επιπτώσεων ούτε των πράξεων ούτε
των παραλείψεών σας στην πραγµατική οικονοµία. Αναρωτιέµαι
τι µπορεί να φταίει για όλη αυτήν την αλλοπρόσαλλη, αµετροεπή
και ασυνεχή κυβερνητική τακτική.
Απ’ ό,τι φαίνεται, στο συλλογικό µνηµονικό της Κυβέρνησης η
άσκηση εξουσίας είναι ταυτισµένη µε τον λαϊκισµό. Αυτά συµβαίνουν όταν ένα κίνηµα διαµαρτυρίας µεταλλάσσεται άρον-άρον
σε κόµµα εξουσίας. Γι’ αυτό κι εσείς κυβερνάτε έτσι, µε λαϊκισµό.
Ο δηµοκρατικός διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, οι θεσµοί,
βάσεις του κοινοβουλευτισµού, δεν χωράνε στην Κυβέρνησή
σας, µε πόνο ψυχής, βέβαια, όπως σε κάθε συζήτηση µας θυµίζετε, οι κακοί δανειστές σας πιέζουν. Ως αυτοανακηρυγµένοι
προστάτες των απανταχού αδυνάµων, µόνοι εσείς δεν θέλετε τα
σκληρά αντιµνηµονιακά µέτρα. Όµως, ψηφίζετε οριζόντιες περικοπές, καθιερώνετε εθνική σύνταξη πείνας, αυξάνετε εισφορές,
καταργείτε το ΕΚΑΣ. Μόνοι εσείς µάχεστε τα µνηµόνια, ακόµα
και αυτό που ψηφίσατε και παρακαλούσατε να το ψηφίσουµε κι
εµείς µαζί σας το καλοκαίρι. Μόνοι εσείς λυπάστε τους µετανάστες. Αυτό είναι το δράµα σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το «πάντα και για πάντα» επαναστατικό σας παρελθόν δεν
µπορεί να ταιριάξει µε θέσεις εξουσίας και ευθύνης, γιατί αυτά
πάνε χέρι-χέρι. Πρέπει να σας θυµίσω, όµως, ότι στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία ακόµα και οι πιο σκληρές πολιτικές παραµένουν προϊόν πολιτικού διαλόγου και πολιτικής αντιπαράθεσης
ακόµα και στις πιο δύσκολες εποχές.
Αυτή είναι η δηµοκρατία για την οποία κόπτεστε, ενώ στην
πράξη ούτε καν την ανέχεστε. Κάπως έτσι εξηγείται το κατεπείγον της πλειονότητας των νοµοσχεδίων σας και η κατάχρηση της
πιο γκρίζας πρόβλεψης του Συντάγµατος, δηλαδή των πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου, που αποτελούν αποµεινάρι άλλων,
σκοτεινών εποχών.
Η συνταγή, όµως, της εξάντλησης του χρόνου τον οποίο µόνοι
σας ροκανίζετε και κάθιδροι βγαίνετε από το πεδίο µάχης αναµένοντας δάφνες για τον τίµιο αγώνα σας –αλλά µονίµως περήφανα ηττηµένοι- τελειώνει µαζί µε τις τελευταίες αντοχές των
Ελλήνων φορολογουµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Βρείτε άλλη συνταγή. Εµείς αυτήν δεν την ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Χαρά Κεφαλίδου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλος για δώδεκα λεπτά, από τον
οποίο ζητούµε συγγνώµη για την όλη καθυστέρηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μία παλαιά παροιµία έλεγε «Πέσε-πέσε το κοπέλι, κάνει την
κυρά και θέλει». Συγχωρείστε µου αυτήν την έκφραση. Αρχίζω κι
εγώ σιγά-σιγά να πιστεύω ότι υπάρχει Πρωθυπουργός που θέλει
να αυτοκτονήσει πολιτικά κι ενώ προκηρύσσει δηµοψήφισµα, στη
συνέχεια κλείνει τις τράπεζες για να το χάσει. Αυτό θα ήταν παγκόσµια πρωτοτυπία που δεν θα είχε γίνει ποτέ ξανά και διαχρονικά σε καµµία χώρα.
Εγώ πιστεύω ότι ακόµα είναι µία καυτή περίοδος και ίσως χρειαστούν κάµποσα χρόνια για να καταγράψει την αντικειµενική
πραγµατικότητα ο ιστορικός του µέλλοντος.
Αυτό που θέλω να θυµίσω στους σεβαστούς κυρίους οµιλητές,
κυρίως της Αντιπολίτευσης, είναι ότι αν θυµούνται καλά, εκείνο
το δηµοψήφισµα, που τόσο πολύ προσπαθούν να το απαξιώσουν, κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να το οικειοποιηθούν και είναι

2527

εκτός Βουλής. Εκείνο το βράδυ –για να είµαστε εξηγηµένοι- έγιναν και µερικά άλλα πράγµατα, όπως για παράδειγµα εγώ δεν
είχα το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού.
Είµαι υποχρεωµένος να τα θυµηθώ. Ήµουν πάντα ευρωπαϊστής. Ήµουν πάντα υπέρ του ευρώ. Το έχω πει και το έχω γράψει.
Εκείνη την εποχή, εκείνη τη συγκεκριµένη περίοδο δεν είχα το
δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού. Ήθελα να διώξω τη χώρα από
το ευρώ και από την Ευρωζώνη.
Την ίδια εποχή τα κανάλια, ως µη όφειλαν, λυσσοµάναγαν από
το πρωί έως το βράδυ -Παρασκευή βράδυ- ότι θα κουρευτούν
και οι καταθέσεις από 8 χιλιάρικα και πάνω, συν οι κλειστές τράπεζες.
Πιστεύω ότι είναι µια ιστορική στιγµή που κάποιοι προσπαθούν
να τη θολώσουν σκόπιµα. Η άποψη µου ήταν, είναι και θα παραµείνει ότι αυτό το δηµοψήφισµα ήταν η τελική απάντηση σε αυτούς που είχαν προγραµµατίσει την παρένθεση εκείνης της
κυβέρνησης. Πήραν µια ηχηρή απάντηση και άλλαξαν ρότα κιόλας από τότε και µετά.
Αυτά σε ό,τι αφορά τα capital controls. Θα δούµε στο µέλλον.
Έχω υποχρέωση να ξεχωρίσω έναν άνθρωπο που είναι µέλος
στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάριο
Ντράγκι. Όσοι ξέρουν το παρασκήνιο εκείνης της ιστορίας, ήταν
ένας από τους ανθρώπους που συµβούλευε τότε και έλεγε ότι
µόνο σε πολέµους κλείνουν οι τράπεζες. Και ναι µεν η συµφωνία
έληγε την Τρίτη, αλλά θα µπορούσε να παραταθεί για επτά µέρες
ακόµα. Ξαναλέω, µόνο σε πολέµους γίνεται αυτό που έγινε.
Κλείνω την παρένθεση και πάω σε ένα άλλο ζήτηµα:
Άκουσα µε πολύ µεγάλο στόµφο πως πράγµατι εξανεµίστηκαν
οι τιµές των µετοχών. Και αποδίδονται όλες οι ευθύνες στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είµαι υποχρεωµένος,
όµως, γιατί η µνήµη πρέπει να επανέρχεται κατά καιρούς, να θυµίσω ποιος απαξίωσε το τραπεζικό σύστηµα, µε τι τρόπο και φτάσαµε εκεί που φτάσαµε:
Σας έχει διαφύγει µήπως ότι πέντε τραπεζίτες εκείνης της εποχής κάτω από τη µύτη σας είναι υπόδικοι σήµερα; Δεν θέλω να
πω τα ονόµατά τους. Όταν είναι κάτω ο άλλος, δεν έχει νόηµα
να το σκαλίζω. Σας έχει διαφύγει ότι απαξιώθηκε το τραπεζικό
σύστηµα όταν µε στρουµφάκια και άλλες ανοησίες δανειοδοτούσατε µε 808 εκατοµµύρια τους καναλάρχες; Σας έχει διαφύγει
ότι οι χίλιοι τριακόσιοι δανειολήπτες κάτω από τη µύτη σας,
χωρίς καµµία εγγύηση, πήραν 5 δισεκατοµµύρια από την Αγροτική Τράπεζα; Σας έχει διαφύγει ότι δικός σας Υπουργός το 2011
προσπάθησε έβαλε 100 εκατοµµύρια στην Proton Bank, για την
οποία –να σας φρεσκάρω λίγο τη µνήµη- πέντε επιθεωρητές της
Τράπεζας της Ελλάδος είχαν πει, «Όχι, κύριε Προβόπουλε, µη
δίνεις την τράπεζα στον… », δεν θέλω να πω το όνοµά του; Την
πήρε, όµως, την τράπεζα και είναι υπόδικος και προφυλακισµένος και αυτός και καµµιά τριανταριά ακόµα. Και έναν µήνα αργότερα, µάλιστα, πέρασε και µια τροπολογία –νύκτα!- που
αµνήστευε τον Υπουργό που έκανε αυτή την κίνηση.
Θα µπορούσα να σας µιλάω µέχρι το πρωί µε παραδείγµατα
για το πως απαξιώσατε τότε το τραπεζικό σύστηµα. Αυτή είναι η
απάντηση γιατί οι µετοχές πράγµατι κατρακύλησαν. Και κατρακύλησαν.
Θέλω, όµως, να πω και κάτι άλλο. Σήµερα που µιλάµε, θέλω
να κοιτάω µπροστά. Πρώτα από όλα η ύφεση είναι στο µηδέν.
Κάποιοι έλεγαν ότι είναι και πιο κάτω. Δεν είναι. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Βασική προϋπόθεση να µη γίνει κούρεµα 1η Ιανουαρίου του 2016.
Θέλω ακόµα να θυµίσω ο Νοβότνι -κεντρικός Αυστριακός τραπεζίτης- και άλλοι πολλοί θεωρούν δεδοµένη τη ρύθµιση του χρέους. Δεν έχει γίνει ακόµα. Είναι, όµως, σχεδόν σίγουρο ότι θα
γίνει. Και είναι και κοµβικό σηµείο, γιατί αν δεν φύγουν από τον
λαιµό µας πάνω από 100 δισεκατοµµύρια, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει η χώρα ποτέ, που εσείς -ή πολλοί από εσάς, όχι όλοιλέγατε ότι το χρέος είναι βιώσιµο.
Θέλω να σας θυµίσω ακόµα ότι σήµερα οι «FINANCIAL
TIMES», αλλά και άλλες τριακόσιες εφηµερίδες σε όλον τον πλανήτη, προεξοφλούν ότι η χώρα ή στο τέλος του 2016 ή στις
αρχές του 2017 µπορεί να βγει στις αγορές.
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Θέλω, επίσης, να σας ζητήσω, επειδή άκουσα ακραίες κουβέντες, όπως «ζητήστε συγγνώµη», «αίσχος», «θράσος» κ.λπ., να µετριάσετε λίγο τους τόνους. Κάντε την αυτοκριτική σας.
Εγώ πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει, όπως θα βοηθούσε και το
µεγάλο και σεβαστό κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Αν είχε κάνει
την αυτοκριτική του µε σωστό τρόπο, δεν θα τράβαγε αυτά που
τραβάει σήµερα. Δεν είναι κακό να είσαι ειλικρινής.
Και θέλω να πω κάτι για τον Νίκο Δένδια. Θυµάµαι ότι ήταν ο
µόνος που είπε: «Ρε, παιδιά, χάσαµε. Να πούµε και τις αιτίες…»
κ.λπ.. Δεν τον άκουσαν. Έγινε αντιπαθής. Συνέχισε το ίδιο βιολί.
Δεν σας άκουσε, όµως, ο κόσµος, όπως δεν σας άκουσε και
τον Ιανουάριο και στο δηµοψήφισµα και στις τελευταίες εκλογές.
Δεν θριαµβολογεί κανείς. Περνάµε µια δαιµονισµένη περίοδο,
ίσως την πιο σκληρή από τη δηµιουργία του ελληνικού έθνους.
Το ξέρουµε. Κάνουµε αγώνα, όµως. Και λάθη κάναµε και επιλογές λάθος κάναµε. Καµµία αντίρρηση. Και άπειροι είµαστε. Ένα
πράγµα, όµως, δεν θα επιτρέψουµε σε αυτήν την Αίθουσα όλοι
εµείς που στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση: Το χέρι στο µέλι δεν
θα το βάλει κανείς! Αυτό που σας λέω, γράψτε το καλά στο
µυαλό σας. Και για µένα, ένα µεγάλο κοµµάτι –όχι όλο!- του πολιτικού προσωπικού, δυστυχώς, έβαλε το χέρι του στο µέλι! Δεν
θέλω να θυµίσω παραδείγµατα. Σκεφθείτε ξανά τη λέξη
«ντροπή», τη λέξη «θράσος» και τη φράση «ζητήστε συγγνώµη»!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού κ. Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο περιλαµβάνει συγκεντρωµένες τις περισσότερες πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, τουλάχιστον Μεταπολιτευτικά. Πρόκειται, δυστυχώς, για µια ακόµα πρωτιά των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κάθε µία από τις συζητούµενες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που καλούµαστε απόψε να κυρώσουµε, αποτελεί τρανταχτή απόδειξη ερασιτεχνισµού, όπως επίσης και απόδειξη της
αλλοπρόσαλλης διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι τα παράσηµα των ιδεοληπτικών
ανδραγαθηµάτων σε ένα άγνωστο µέχρι πρότινος για σας πεδίο,
αυτό των ευρωπαϊκών δεσµεύσεων της χώρας. Ένα πλέγµα, δηλαδή, αλληλένδετων υποχρεώσεων, αλλά και δικαιωµάτων που
προσπαθήσατε να εκβιάσετε κατά την περίοδο της πρώτης σας
διακυβέρνησης ως άλλοι Σοµαλοί πειρατές της Ευρώπης.
Επαίρεστε, κύριε Υπουργέ, για το ρήγµα που προκαλέσατε
στην Ευρώπη και κυρίως στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία.
Δυστυχώς, αντιθέτως δεν µπορέσατε να αξιοποιήσετε τις ενδοευρωπαϊκές αντιθέσεις που υπήρχαν και εκδηλώνονταν τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν µπορέσατε να αντιληφθείτε ποιοι ήταν οι
φύσει και δυνάµει σύµµαχοι, τους οποίους δεν προσεταιριστήκατε στη φάση των διαπραγµατεύσεων.
Και αυτό εξαιτίας της συµµετοχής σας σε µια περιθωριακή ευρωπαϊκά οµάδα, εκείνη της GUE, της Αριστεράς η οποία είναι
περιθωριακή όχι για το µικρό της µέγεθος, αλλά διότι αρνείται
να συµβάλλει και να συµµετέχει σε έναν διάλογο για τις µεγάλες
αλλαγές που ήδη κυοφορούνται χρόνια τώρα στην ευρωπαϊκή
Αριστερά, στη σοσιαλδηµοκρατία, στους Πράσινους, αλλά και
στους φιλελεύθερους. Έτσι, λοιπόν, δεν ανοίξατε εσείς ρήγµα.
Ρήγµα υπάρχει. Το θέµα είναι ότι δεν το αξιοποιήσατε.
Κατηγορούσατε τις τράπεζες, τη χρησιµότητα των οποίων επιλέγατε να αγνοείτε, και στο τέλος φέρατε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου µε την οποία επιβλήθηκαν τα capital controls. Και
διατείνεστε ότι οι Έλληνες πολίτες συνήθιζαν σιγά-σιγά το όριο
των αναλήψεων των 60 ευρώ. Ξεχάσατε να υπολογίσετε, όµως,
την τεράστια ζηµιά που προκλήθηκε στην πραγµατική οικονοµία.
Η ανεργία εκτινάχθηκε, τα δηµοσιονοµικά έσοδα πήραν την κατιούσα, ενώ η µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα έφτασε στα
όριά της.
Αλήθεια, έχετε υπολογίσει πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν αυτό
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το διάστηµα, πόσες επιχειρήσεις µετέφεραν την έδρα και τις
δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας και πόσοι εργαζόµενοι του
ιδιωτικού τοµέα έµειναν άνεργοι ή απλήρωτοι ή άλλαξε το καθεστώς εργασίας τους;
Παράλληλα, στρεψόδικα και ψευδώς, ακόµα µέχρι πρότινος
ξεφορτώνατε την ευθύνη των ελέγχων των κεφαλαίων, των capital controls, στους δανειστές ως δήθεν τρόπο απάντησης των
εταίρων στην περίφηµη σκληρή διαπραγµάτευσή σας. Αποσιωπήσατε το γεγονός ότι η καταστροφική σας ρητορική περί κακού
τραπεζικού συστήµατος –η θερινή σας επανάσταση- δεν έφερε
την ουτοπία, µια ουτοπία που εσείς µονάχα ιδεοληπτικά είχατε.
Αντίθετα, οδηγήσατε σε αθρόα εκροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό ή προς τα στρώµατα και συνεπακόλουθα σε κατάρρευση
το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Εχθές 0,014 κόστιζε η τιµή της
µετοχής της Eurobank, 0,052 της Alpha Bank και 0,011 της Πειραιώς. Φτάνει, δηλαδή, το επίδοµα ανεργίας για να σε κάνει µεγαλοµέτοχο σε τράπεζα. Αυτός είναι ο λαϊκός καπιταλισµός.
Το ελληνικό χρηµατιστήριο απαξιώθηκε πλήρως. Η χρηµατιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών από 29 δισεκατοµµύρια
ευρώ τον Ιούνιο του 2013 κατέρρευσε πλήρως στα 3,9 δισεκατοµµύρια ευρώ στις αρχές του Νοεµβρίου του 2015.
Σήµερα, καθώς βαδίζουµε προς την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης, η αξία του υπολογίζεται γύρω στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Αυτήν τη στιγµή η κεφαλαιοποίηση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αντιστοιχεί ούτε στο 20% του ΑΕΠ και βαίνει
συνεχώς µειούµενη µετά από κάθε παλινωδία σας. Να σας θυµίσω τον ευρωπαϊκό µέσο όρο; Είναι της τάξης του 75% του
ΑΕΠ. Κυριολεκτικά µιλάµε για ένα «βατερλό». Αυτός είναι ο
µόνος όρος που περιγράφει την κατάσταση του τραπεζικού µας
συστήµατος σήµερα.
Αν είχατε δείξει τη στοιχειώδη υπευθυνότητα, αν είχατε φέρει
προς ψήφιση τον νόµο για την ανακεφαλαιοποίηση έγκαιρα, αν
είχατε προνοήσει να υπάρχουν τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ που
ακόµα αναµένονται στο ΤΧΣ κι αν είχατε ολοκληρώσει γρηγορότερα την αξιολόγηση, θα είχατε επιτρέψει στις τράπεζες να προσεγγίσουν από άλλη θέση και µε άλλους όρους τους επενδυτές.
Αντ’ αυτού, ο νόµος για την ανακεφαλαιοποίηση ψηφίστηκε
µόλις πριν τρεις εβδοµάδες, δηλαδή δεκαπέντε µέρες µετά την
εκπνοή της προθεσµίας, µε πολλές ασάφειες και προβλήµατα
που αντιµετωπίστηκαν µε το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε
µόλις την περασµένη Πέµπτη 19 Νοεµβρίου. Υπό τα δεδοµένα
αυτά, ακόµη και ό,τι µαζεύτηκε αυτές τις ηµέρες, επιτυχία είναι.
Επιπλέον, είχαµε πρωτοφανή πτώση στο εµπορικό ισοζύγιο.
Σε σύνολο δεκαεννιά κρατών µελών η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη χειρότερη θέση στη µείωση των εξαγωγών και τη µεγαλύτερη πτώση στις εισαγωγές το επτάµηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου.
Ακόµη το δίµηνο Ιουλίου-Αυγούστου χάθηκε 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ ναυτιλιακού συναλλάγµατος που σηµαίνει µείωση της
τάξης του 12% σε σχέση µε πέρυσι.
Αλήθεια, θα µας ξεκαθαρίσετε πόσο θα µας κοστίσουν τελικά
οι σύµβουλοι που χρησιµοποιήσατε κατά τη διαπραγµάτευση;
Στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του άρθρου 5 προβλεπόταν η απευθείας ανάθεση έργου µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου
διάρκειας µέχρι τριών µηνών σε διακεκριµένους εµπειρογνώµονες
για χρηµατοπιστωτικά, νοµικά ή οικονοµικά θέµατα, προκειµένου
να υποστηριχτεί η διαπραγµάτευσητης ελληνικής Κυβέρνησης.
Πέρα από το αδιαφανές του πράγµατος, όπου οι σύµβουλοι φίλοι Υπουργών, παρουσιάστηκαν ως αδρά αµειβόµενοι εµπειρογνώµονες, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν εκτιµάται επακριβώς το ύψος της ενδεχόµενης δαπάνης για την καταβολή της αµοιβής τους. Η δαπάνη θα εκτιµηθεί
µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Έτσι προβλεπόταν. Φαντάζοµαι ότι έχετε καταλήξει. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε για το ύψος της αµοιβής τους; Κι αν όχι, πότε θα
καταλήξετε προκειµένου να ενηµερωθεί και ο ελληνικό λαός
πόσο κόστισαν;
Άλλη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αφορά την εύρυθµη
λειτουργία των σχολικών µονάδων και την πρόβλεψη δαπάνης
ύψους 35 εκατοµµυρίων ευρώ για τον σκοπό αυτό. Προβλέπεται
ακόµη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων ύψους 72 εκατοµµυρίων ευρώ για την πληρωµή αναπλη-
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ρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
Αυτά τα χαρακτηρίζετε ως «απρόβλεπτη ανάγκη»; Είναι απρόβλεπτες ανάγκες οι σχολικές καθαρίστριες, η ασφαλής µεταφορά µαθητών και η πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών;
Μάλλον περί απρόβλεπτης κυβερνητικής ανεπάρκειας πρόκειται,
δυστυχώς!
Και µιλώντας για την παιδεία, µε το άρθρο 12 του παρόντος
και πιο συγκεκριµένα µε το εσωτερικό άρθρο 6, άλλαξε ο τρόπος
επιλογής των πρυτάνεων. Ενώ ίσχυε ότι ως πρύτανης µπορεί να
εκλεγεί καθηγητής πρώτης βαθµίδας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής
γλώσσας, µε αναγνωρισµένο κύρος και σηµαντική διοικητική εµπειρία, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώνουµε αντικαθιστά την ως άνω πρόταση µε την φράση, «Ως πρύτανης
εκλέγεται καθηγητής A’ βαθµίδας του οικείου ιδρύµατος». Αυτό
είχε, βεβαίως, ως συνεπακόλουθο την κατάργηση της διαδικασίας διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εν
λόγω θέσεις. Μιλάµε για γνήσιο ιδρυµατισµό, το άκρον άωτον
του επαρχιωτισµού, της φοβικότητας, της µετριοκρατίας και του
καθεστωτισµού µέσω της προστασίας των δικών µας και των
κλώνων που αυτοί δηµιουργούν, του εξορκισµού της αριστείας
από τον κατ’ εξοχήν της χώρο.
Έτσι, λοιπόν, τα Συµβούλια Ιδρυµάτων αποτελούν πλέον παρελθόν. Ήταν µια πολυτέλεια. Μας περίσσευαν, λοιπόν, Σηφάκης, Μπερτσιµάς και όσοι άλλοι διεθνούς κύρους Έλληνες
ακαδηµαϊκοί έσπευσαν να συνδράµουν αφιλοκερδώς το τιτάνιο
έργο µεταρρύθµισης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Θα µου επιτρέψετε να καταθέσω, για να υπάρχει µέσα στα
Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, την επιστολή παραίτησης
του κ. Γρηγόρη Σηφάκη, Προέδρου του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Δανέλλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γενικότερα βεβαίως, «ξηλώνεται» µε ταχύ ρυθµό το «πουλόβερ» του νόµου Διαµαντοπούλου, µέσα στο γνωστό αντιµεταρρυθµιστικό σας µοτίβο, ενός νόµου που όχι µόνο ψηφίστηκε µε
πρωτόγνωρη πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική περίοδο 20092012, αλλά και προέκυψε µέσα από ευρεία και µακροχρόνια διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, θυµηθείτε πώς κατακεραυνώνατε -σας το θύµισαν άλλοι συνάδελφοι πριν- και σωστά ως
Αντιπολίτευση τις τότε κυβερνήσεις όποτε τολµούσαν να φέρουν
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ο Μαρκ Μαζάουερ, γνωστός ιστορικός, στο ευρηµατικό του
έργο «Η σκοτεινή ήπειρος» –και δεν αναφέρεται στην Αφρική,
δυστυχώς, αλλά στην Ευρώπη- κατέδειξε ότι η αύξηση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, στις αδύναµες τότε µεσοπολεµικές δηµοκρατίες στην Ευρώπη, επέτεινε µοιραία τη διολίσθησή
τους σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Έτσι, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ακόµα και κυρούµενες από τη Βουλή, δεν παύουν να αποτελούν ένα αντιδηµοκρατικό, αντικοινοβουλευτικό στην ουσία, τρόπο νοµοθέτησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανιάτης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη για επτά λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για µισό λεπτό;
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Μανιάτη, να σας διακόψω για να µιλήσω για τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Μανιάτη, εάν
επιτρέπετε να λάβει τον λόγο ο κύριος Υπουργός, για να παρέµβει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το
είπα στην οµιλία µου, αλλά νοµίζω δεν το είπα αρκετά καθαρά
για τα Πρακτικά, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και άλλες διατάξεις. Το ξεκαθαρίζω για τα
Πρακτικά.
Επιτρέψτε µου όµως να πω, εάν µου επιτρέπει ο κ. Μανιάτης,
για τριάντα δευτερόλεπτα, επειδή έχει µπει το θέµα του πανεπιστηµίου και η εκλογή των πρυτάνεων και άκουσα πολλά ότι
αυτός δεν είναι τρόπος να προχωρήσουµε για διάλογο και εθνικό
διάλογο, κοιτάξτε να έχουµε µια ειλικρίνεια µεταξύ µας. Πρώτον,
έπρεπε να γίνει, γιατί υπήρχαν πρυτανικές εκλογές, είχαν αναβληθεί και ακυρωθεί αυτές και δεν θέλω να ξαναγίνει. Όµως, δεν
πάω εγώ στο φορµαλιστικό.
Επί της ουσίας, αυτό που γινόταν µε τα συµβούλια ήταν ότι
απέκλειαν υποψήφιους και δυστυχώς γι’ αυτούς που εσείς λέτε
ότι είστε δηµοκράτες- δεν απέκλειαν µε τυχαία µεταβλητή, δηλαδή µερικούς. Όσοι, σχεδόν όλοι που απέκλειαν, ήταν άνθρωποι που ήταν κατά του νόµου Διαµαντοπούλου, όπως ήµουν και
εγώ. Αυτό γινόταν.
Αυτό δεν είναι τρόπος δηµοκρατίας. Να κάνουµε τον εθνικό διάλογο, να δούµε πώς θέλουµε να βγούµε οι πρυτάνεις, αλλά µη µου
πείτε ότι είναι αντιδηµοκρατικό πραξικόπηµα αυτό που κάνουµε,
ότι δηλαδή ο λόγος ύπαρξης αυτών των συµβουλίων ήταν για να
αποκλείσουν κάποιους υποψήφιους. Και αποκλείσατε και υποψηφίους που δεν είχατε κανέναν λόγο να αποκλειστούν, εκτός του
ότι ήταν κατά του νόµου Διαµαντοπούλου. Αυτή είναι η αλήθεια.
Οπότε, εγώ σέβοµαι και να γίνει η συζήτηση και εθνική συζήτηση για την παιδεία, αλλά να έχουµε και µια ειλικρίνεια και µεταξύ µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μανιάτη, συγγνώµη για τη διακοπή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, οµολογώ ότι µε
κατάπληξη άκουσα µόλις την τοποθέτηση του συναδέλφου ακαδηµαϊκού και καθηγητή του κ. Τσακαλώτου.
Κύριε Υπουργέ, µας λέτε ότι τα συµβούλια διοίκησης των ελληνικών πανεπιστηµίων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταξιωθεί και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας,
είχαν µε κάποιον µαγικό τρόπο συνεννοηθεί µεταξύ τους, ώστε
να καταπολεµήσουν αυτούς τους ηθικούς, αµόλυντους, άµωµους ανθρώπους ακαδηµαϊκούς που ήταν κατά του νόµου Διαµαντοπούλου;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ακριβώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θέλετε να µας πείτε, δηλαδή, ότι υπάρχει µια συνωµοσία των κακών, …
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποια
συνωµοσία; Καµµία συνωµοσία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: …οι οποίοι δεν ακολουθούσαν κριτήρια
ακαδηµαϊκά, αλλά αντίθετα ακολουθούσαν κριτήρια φορµαλιστικά, όπως τα είπατε, ιδεολογικά -να τα πω εγώ- και γι’ αυτό
απέκλειαν;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εσείς ένας ακαδηµαϊκός λέτε αυτό το
πράγµα για µερικές δεκάδες πανάξιους Έλληνες ερευνητές και
ακαδηµαϊκούς που έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό, που µε ανιδιοτέλεια ήρθαν να προσφέρουν στην πατρίδα τους κάτι που δεν
το είχαν πολλά ελληνικά πανεπιστήµια, δηλαδή την εξωστρέφεια
και τη δυνατότητα να µπορούµε πια η αριστεία και ο ανταγωνισµός ανάµεσα σε ερευνητές και ακαδηµαϊκούς να συνιστά ένα
ακαδηµαϊκό προσόν;
Λυπάµαι, ειλικρινά σας λέω, είναι η µεγαλύτερη απογοήτευση
που έχω αισθανθεί από εσάς. Θα αντιλαµβανόµουν απολύτως τη
σκοπιµότητα µέσα από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να
ακυρώσουµε εκλογές, γιατί δεν γουστάρει η Κυβέρνηση ιδεολογικά τον νόµο Διαµαντοπούλου. Το αποδέχοµαι. Όµως, την ύβρη,
την προσβολή απέναντι σε συναδέλφους ακαδηµαϊκούς, που δεν
έχουν κανέναν λόγο να ταλαιπωρούνται από εσάς, ότι δήθεν
έχουν συνωµοτήσει σε βάρος σας, δεν την ανεχόµαστε, κύριε
Υπουργέ.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τη
λέξη «συνωµοσία» εγώ δεν την είπα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν την ανεχόµαστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
δική σας λέξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θέλω να σας παρακαλέσω να το πάρετε πίσω, διότι υβρίζετε ανθρώπους που τιµούν το όνοµα της
Ελλάδας στο εξωτερικό.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αν µε ρωτούσατε τι
θεωρώ πως είναι το χειρότερο πράγµα που έχει συµβεί τους τελευταίους µήνες στη χώρα, θα σας έλεγα ότι είναι ένας απίστευτος, υφέρπων, ύπουλος µιθριδατισµός η ελληνική κοινωνία και
το πολιτικό σύστηµα -ή τουλάχιστον ένα µεγάλο µέρος του πολιτικού συστήµατος- να τα ανεχόµαστε όλα. Διολισθαίνουµε στη
διαρκή αποδοχή πραγµάτων, τα οποία εµείς οι ίδιοι είτε ως συλλογικές οντότητες, ως κόµµατα, είτε εξατοµικευµένα –µιλάω και
για συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- είµαι βέβαιος ότι δεν θα ανεχόµασταν όχι µόνο να τα υπερψηφίσουµε, αλλά ούτε καν να τα συζητήσουµε µερικούς µήνες νωρίτερα.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ένα τεράστιο ζήτηµα που έχει υπάρξει –κι αυτό συνιστά, αν θέλετε, τη
δική µου κατάθεση αγωνίας- είναι ότι τα όνειρα, οι προσδοκίες,
οι προσµονές, οι ελπίδες δύο τουλάχιστον γενιών Ελλήνων πολιτών που πίστεψαν ότι εάν κάποια φορά κυβερνήσει η Αριστερά,
τότε η Αριστερά αυτή θα έχει το ηθικό πλεονέκτηµα, το αισθητικό
πλεονέκτηµα, το ιδεολογικό πλεονέκτηµα, αυτά τα όνειρα, δυστυχώς λυπάµαι να πω –δεν αφορά τους συναδέλφους Βουλευτές, αφορά όµως την ασκούµενη κυβερνητική πολιτική σε έναν
πολύ µεγάλο βαθµό-, γκρεµίζονται, διαψεύδονται και -αν το θέλετε- αυτό αποτελεί τη µεγαλύτερη ζηµιά που µπορεί να κάνει
µια κυβέρνηση κι ένα πολιτικό κόµµα στην ελληνική κοινωνία.
Και υπάρχει και κάτι άλλο. Απογοητευµένος ο ελληνικός λαός
από τα παλιά κόµµατα, τα παραδοσιακά κόµµατα, πίστεψε ότι ο
κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι φρέσκο, κάτι καινούργιο, κάτι
που µπορεί πραγµατικά να ανορθώσει την ελληνική κοινωνία.
Αυτή ακριβώς η απογοήτευση που νιώθουν τώρα πια οι Έλληνες
πολίτες και από το τελευταίο, κατά την άποψή τους, καταφύγιο,
συνιστά µια ολέθρια σχέση που έχει διαµορφωθεί ανάµεσα στην
κυβερνητική πλειοψηφία και τον ελληνικό λαό. Θεωρώ ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων του τόπου θα πρέπει πια να αντιστρέψει αυτήν την πορεία, µια πορεία αποµονωτισµού των
Ελλήνων πολιτών, έλλειψης της οποιασδήποτε ελπίδας της νέας
γενιάς και κυρίως σε επίπεδο οικονοµίας και κοινωνίας ότι τίποτα
δεν µπορεί να αλλάξει σ’ αυτόν τον τόπο, διότι όλοι βουλιάζουµε
διαρκώς.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα επίσης, νωρίτερα, στην κανονική
σας τοποθέτηση µε έναν υπερφίαλο µικροµεγαλισµό να λέτε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε την Ευρώπη κι ότι σας έδωσε συγχαρητήρια το
ΔΝΤ στη Λίµα, διότι µε τα capital controls τις αρνητικές επιπτώσεις καταφέρατε να τις ξεπεράσουµε σε πολύ συντοµότερο χρονικό διάστηµα απ’ ό,τι κάποιοι ανέµεναν.
Κύριε Υπουργέ, εσείς ο ίδιος θα τα λέγατε αυτά πριν δύο χρόνια ως Βουλευτής της αντιπολίτευσης; Θα ήσασταν περήφανος
να ακούγατε τον εαυτό σας να λέει ότι είστε τόσο σπουδαίοι,
τόσο µεγάλοι και αλλάζετε την Ευρώπη, εσείς µόνοι;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί
βάζετε συνεχώς λόγια στο στόµα µου; Ούτε συνωµοσία είπα,
ούτε ότι είµαι σπουδαίος, ούτε ότι είµαι µεγάλος! Να µιλάτε µε
καλύτερο τρόπο. Δεν θα το δεχτώ αυτό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δηλαδή, µια Κυβέρνηση η οποία…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε
συνωµοσία είπα ούτε ότι είµαι σπουδαίος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αυτό ακριβώς κάνετε. Είπατε ότι αλλάξατε την Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Είπατε ότι αλλάξατε την Ευρώπη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συνεχώς βάζετε λόγια στο στόµα µου. Συνεχώς! Να απαντάτε στα επιχειρήµατα που ακούτε και όχι σε αυτά που σας βολεύουν! Αυτό
θα ήταν µια καλή αρχή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Είπατε ότι τις επιπτώσεις των capital
controls τις µειώσατε πολύ περισσότερο από το αναµενόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να κάνετε µετά διορθώσεις.
Παρακαλώ να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αυτές είναι οι εκφράσεις σας, κατά
λέξη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε
σπουδαίοι είπα ούτε συνωµοσία. Συνεχώς βάζετε λόγια στο
στόµα µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Σας λέω τούτο και το λέω γιατί κυβερνάτε αυτόν τον τόπο. Έχουµε υποχρέωση τουλάχιστον την
άποψή µας να σας τη λέµε και εσείς έχετε υποχρέωση την άποψή
µας να την ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, µη
διακόπτετε σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Σας λέµε τούτο: Προσγειωθείτε στην
πραγµατικότητα. Έχετε κάνει µια τεράστια ζηµιά στον τόπο.
Είστε υποχρεωµένοι να κυβερνήσετε, γιατί αυτή είναι η εντολή
που σας έδωσε ο ελληνικός λαός και θα πρέπει να κυβερνήσετε.
Μόνο που αυτό που έχετε ταυτόχρονα ως χρέος να πράξετε είναι
να φτιάξετε µια Ελλάδα καλύτερη από αυτήν που παραλάβατε.
Κι εσείς, δυστυχώς, οδηγείτε την Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, είχα σκοπό να µην εξαντλήσω τον χρόνο µου.
Λέω µόνο τελειώνοντας ότι εµείς επί της αρχής καταψηφίζουµε
το νοµοσχέδιο και απλώς δύο ή τρεις διατάξεις θα τις υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μανιάτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ.
Μαντά για την παραχώρηση της σειράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρώνουµε σήµερα σε ένα σχέδιο νόµου δώδεκα διαφορετικούς νόµους, δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, πράξεις που αποτελούν, µαζί µε τη
συζήτηση νοµοσχεδίων µε τη µορφή του κατεπείγοντος, τον κανόνα νοµοθέτησης της Κυβέρνησης της Αριστεράς.
Δεν θα επικαλεστώ αποσπάσµατα της διαχρονικής, ποµπώδους ρητορικής του κ. Τσίπρα, του κ. Τσακαλώτου και άλλων
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την εν λόγω πρακτική, αποσπάσµατα
που αποδεικνύονται τελείως κάλπικα, παρά το πασπάλισµα µε τη
γνωστή αριστερή χρυσόσκονη.
Θα σηµειώσω, όµως, ότι οι συνάδελφοί µας, ριζοσπάστες αριστεροί, αποδεικνύονται ασυναγώνιστοι και είναι µακράν πρώτοι
στην αναξιοπιστία. Αυτή η καλπάζουσα αναξιοπιστία της αυτοαποκαλούµενης «ριζοσπαστικής Αριστεράς», δείχνει πλεόνασµα
πολιτικού θράσους και έλλειµµα αρχών, σεβασµού στη νοηµοσύνη των άλλων και στρατηγικού σχεδίου για τη χώρα.
Φαντάζοµαι ότι άλλοι φίλοι µας, που επί δεκαετίες ήταν πρωταθλητές στο άθληµα, βλέποντας να καταρρίπτεται συνεχώς από
τους ριζοσπάστες αριστερούς το ένα ρεκόρ µετά το άλλο στην
αναντιστοιχία προεκλογικών λόγων και µετεκλογικών πρακτικών,
τρίβουν τα µάτια τους από έκπληξη. Το ελπιδοφόρο, βέβαια, σηµείο σε αυτήν την εξέλιξη είναι ότι έστω και µε αργό ρυθµό στη
συνείδηση όλο και περισσοτέρων πολιτών εντοπίζονται και αξιολογούνται οι τρέχουσες αλλά και οι ιστορικές ευθύνες.
Σε ό,τι αφορά όλους εµάς, που υπηρετούµε το πολιτικό σύστηµα της χώρας, πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουµε,
έστω και τώρα, ότι το µέγεθος της αναξιοπιστίας στο πεδίο της
πολιτικής αποτελεί την βασική και ευθεία αιτία της απαξίωσης
του πολιτικού συστήµατος, καθώς και του γενικευµένου και επικίνδυνου αλαλούµ που τείνει να κυριαρχήσει στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι, το µεγαλύτερο µέρος του υπό συζήτηση
σχεδίου νόµου καλύπτεται από τις πράξεις νοµοθετικού περιε-
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χοµένου, µε τις οποίες αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση, η τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί περιορισµοί, που υφίστανται µέχρι και σήµερα.
Είναι απολύτως ξεκάθαρο, αφού είναι λογικά αποδείξιµο, ότι
η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισµών οφείλεται αποκλειστικά
σε εσφαλµένες πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης κατά το
πρώτο εξάµηνο του 2015. Αυτό το εξάµηνο η Κυβέρνηση στηρίχθηκε σε εσφαλµένες, θεµελιώδεις υποθέσεις τις οποίες απέρριψε η ίδια η πραγµατικότητα. Αγνόησε τους ευρωπαϊκούς
κανόνες διαπραγµάτευσης, µε αποτέλεσµα να θεωρεί -και έχει
αποδειχθεί αυτό- εσφαλµένα ότι όσο περνάει ο καιρός οι εταίροι
θα υποχωρούν.
Παρασύρθηκε από µαξιµαλιστική ρητορική, δογµατισµούς και
ιδεοληψίες. Συζητούσε ακατάπαυστα µέσω των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης καλλιεργώντας περιβάλλον δηµιουργικής ασάφειας.
Κατανάλωσε σηµαντικό διαπραγµατευτικό κεφάλαιο και χρόνο
σε θέµατα διαδικαστικά και επουσιώδη δίνοντας έµφαση στην
επικοινωνία και όχι στην ουσία.
Κινήθηκε στη λογική της εσκεµµένης πολιτικής διαπραγµάτευσης, για να αποφύγει την αλήθεια των αριθµών, η οποία µε το
πέρασµα των µηνών γινόταν όλο και πιο ζοφερή.
Συγκρότησε οικονοµικό επιτελείο χωρίς συνοχή και σταθερή
στρατηγική, µε συχνές αλλαγές της διαπραγµατευτικής οµάδας
σε όλα τα επίπεδα.
Προχώρησε στη διεξαγωγή ενός ασαφούς δηµοψηφίσµατος,
επιλογή εσφαλµένη τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως
προς τον χρόνο πραγµατοποίησής της. Απόδειξη ήταν ότι το
αποτέλεσµα δεν ελήφθη υπ’ όψιν.
Το αποτέλεσµα αυτών των πράξεων και παραλείψεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ το πρώτο εξάµηνο του 2015 ήταν και
είναι τεράστιο για την οικονοµία και οδυνηρό για την κοινωνία. Η
χώρα προχώρησε στην υπογραφή ενός νέου τρίτου µνηµονίου,
που πριν από λίγους µήνες δεν ήταν αναπόφευκτο και το οποίο
συνοδεύεται από πολύ περισσότερα και πιο επώδυνα δηµοσιονοµικά µέτρα απ’ αυτά που προβλέπονταν στις αρχές του έτους,
ακόµα όµως και απ’ αυτά που είχαν αποφασιστεί πριν από το δηµοψήφισµα.
Παράλληλα, η χώρα επί µήνες βρίσκεται σε καθεστώς εσωτερικής στάσης πληρωµών. Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων συρρικνώθηκαν σηµαντικά, ενώ µε τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου που σήµερα κυρώνουµε αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση η τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί περιορισµοί.
Έτσι σήµερα η δηµόσια οικονοµία παρά τα νέα πρόσθετα
µέτρα λιτότητας έχει επιστρέψει στα πρωτογενή ελλείµµατα. Η
πραγµατική οικονοµία έχει καταρρεύσει. Οι επιχειρηµατικές
προσδοκίες έχουν ραγδαία επιδεινωθεί. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη έχει σηµαντικά υποχωρήσει. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα έχουν επιστρέψει στα προ
του 2013 επίπεδα.
Η οικονοµία έχει επιστρέψει από το τρίτο τρίµηνο του 2015
στην ύφεση και οι τράπεζες έχουν ανάγκη µιας νέας ανακεφαλαιοποίησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σίγουρα θα τη συζητάµε τους επόµενους µήνες. Επιφέρει πρόσθετο κόστος στους
φορολογούµενους, συρρικνώνει δραµατικά την ελληνική ιδιωτική
και δηµόσια συµµετοχή, απαξιώνει τις προηγούµενες αυξήσεις
µετοχικού κεφαλαίου, εκµηδενίζει την αξία του χαρτοφυλακίου
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και -κατά την
άποψή µου, ιδιαίτερα σηµαντικό- τροποποιεί επί το δυσµενέστερον τα ίδια εγκεκριµένα σχέδια αναδιάρθρωσης των πιστωτικών
ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα την απώλεια σοβαρών περιουσιακών
τους στοιχείων, όπως είναι στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας η πώληση του συνόλου της συµµετοχής στη Finansbank.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, η Κυβέρνηση
της Αριστεράς, παγιδευµένη σε ιδεοληψίες, µύθους, ψευδαισθήσεις και ενδογενείς αντιφάσεις, χωρίς πολιτική κατεύθυνση σχέδιο και στρατηγική, έχει οδηγήσει την ελληνική οικονοµία σε
καθοδικό σπιράλ. Σε αυτή τη δυσµενή εξέλιξη συνέβαλαν σηµαντικά τα µέτρα ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων, για τα οποία
φέρει αποκλειστική ευθύνη η Κυβέρνηση. Είναι µέτρα που κατα-
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ψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Σταϊκούρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ. Έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Σταϊκούρα, θα ήθελα δυο σχόλια να κάνω σ’ αυτά που είπατε.
Το πρώτο είναι, αν θέλετε να ξανασκεφτείτε πόσο είχατε προβλέψει ότι θα κοστίσει στον ελληνικό λαό η ανακεφαλαιοποίηση.
Είχατε πει κάποιους πολύ µεγάλους αριθµούς. Ελπίζω τώρα να
είστε σε θέση να τους µικρύνετε αυτούς τους αριθµούς.
Δεύτερον, αφού εµείς είχαµε τόσο κακή στρατηγική διαπραγµάτευσης, δεν ξέραµε πώς να χειριστούµε τον χρόνο, αν είναι
υπέρ µας ή κατά µας, αφού εµείς δεν είχαµε το συντονιστικό πλεονέκτηµα που είχατε εσείς, εσείς γιατί δεν κλείσατε την πέµπτη
αξιολόγηση; Αφού πηγαίναµε τόσο καλά, η οικονοµία πήγαινε
τόσο καλά, ήµασταν ένα τσακ από εκεί, γιατί δεν το κλείνατε και
δεν πήρατε λεφτά από τον Αύγουστο µέχρι τον Γενάρη; Μπορείτε να µας απαντήσετε σ’ αυτό; Γιατί δεν το κλείσατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Πολύ ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν κάνουµε, όµως,
διάλογο. Επειδή, όµως, σας απηύθυνε προσωπικά τον λόγο,
έχετε ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς για την
πράξη 1, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το συζητήσαµε
εκτενώς πρόσφατα. Την αποκλειστική ευθύνη της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης την έχει η σηµερινή Κυβέρνηση. Απόδειξη
αυτού είναι ακόµα και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συνοδεύει τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων για τις
κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Το σύνολο αυτών οφείλεται
στη διακυβέρνηση αυτών των µηνών.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτήν
την ερώτηση δεν την έθεσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Και υπάρχουν και οι πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεύτερον, µε ρωτήσατε για την ανακεφαλαιοποίηση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
σας ρώτησα για τον αριθµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Μηδέν. Μηδέν ήταν οι ανάγκες.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εσύ
έλεγες ότι θα δανειστούµε είκοσι, τριάντα, σαράντα. Κάθε φορά
ήταν και διαφορετικός ο αριθµός, ότι θα χρεώσουµε σαράντα δισεκατοµµύρια τη χώρα, πενήντα, εβδοµήντα. Ο αριθµός ήταν συνέχεια διαφορετικός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Είµαι πάρα πολύ προσεκτικός στις
εκτιµήσεις κι αν ανατρέξετε στα Πρακτικά, θα δείτε ούτε έναν
αριθµό να έχω πει για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης. Ούτε
έναν αριθµό! Αυτό όµως που είπα -και το επαναλαµβάνω σήµεραείναι ότι πριν από ορισµένους µήνες οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ήταν µηδέν. Μηδέν!
Στο άλλο σας ερώτηµα, τώρα. Το άλλο σας ερώτηµα αφορά
στο γιατί δεν έκλεισε η διαπραγµάτευση. Η διαπραγµάτευση δεν
έκλεισε, διότι πράγµατι υπήρχε ένα δηµοσιονοµικό χάσµα µεταξύ
των δικών µας εκτιµήσεων και των εκτιµήσεων των εταίρων, για
να επιτευχθεί το 3% πρωτογενές πλεόνασµα στο 2015. Υπήρχε
µια απόκλιση της τάξεως των 2 και πλέον δισεκατοµµυρίων ευρώ
-µείον 2 µε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ- µε προβλεπόµενο ρυθµό
οικονοµικής µεγέθυνσης για το 2015 που υπερέβαινε το 2,5%.
Εµείς δεν κλείσαµε τη συµφωνία και δεν είχαµε τον χρόνο να
την κλείσουµε όπως κάναµε έναν χρόνο πριν που µας ζητούσαν
αντίστοιχα σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα, µέτρα λιτότητας,
ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, περικοπές στις συντάξεις, τις
οποίες ποτέ δεν κάναµε, γιατί αποδείξαµε µέσα από την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τους πρώτους µήνες του ’14 ότι
οι δικές µας εκτιµήσεις ήταν πιο ορθολογικές από των δανειστών. Και πετύχαµε και τους στόχους του ’13 και τους στόχους
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του ’14, µέχρι τον Νοέµβριο του ’14 για να είµαστε απολύτως ειλικρινείς.
Εσείς τότε λέγατε να µην κλείσει η διαπραγµάτευση. Και λέγατε µάλιστα «δεν έχουµε ανάγκη ούτε τα λεφτά, αξιοπρέπεια
θέλουµε». Είδαµε τα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα κατέληξαν στις σηµερινές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που µόλις
συζητήσαµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μαντάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα προσπαθήσω να είµαι πιο σύντοµος,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ
σε τρία θέµατα. Το πρώτο κοµµάτι αφορά τη διαδικασία της κύρωσης των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και µιλάω κυρίως για τις πέντε πρώτες, γιατί θέλω στο τέλος να κάνω µια
ξεχωριστή αναφορά στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά τα πανεπιστήµια της χώρας. Θα µιλήσω, λοιπόν, γι’ αυτό,
θα πω δυο πράγµατα για την ανακεφαλαιοποίηση που τα θεωρώ
σηµαντικά και τέλος θα κλείσω µε αυτό το θέµα που αφορά τα
πανεπιστήµια.
Δεν νοµίζω ότι είναι κανείς σε ευχάριστη θέση –για να είµαστε
απολύτως σαφείς- όταν χρησιµοποιεί αυτόν τον τρόπο για να νοµοθετήσει. Και νοµίζω ότι ξεκινώντας από αυτό, προφανώς, ούτε
οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ούτε οι κατεπείγουσες διαδικασίες είναι µια επιλογή που µπορεί να µακροηµερεύσει –να
το πω έτσι.
Ωστόσο, δεν µπορούµε να ξεχνάµε και δεν είναι ορθολογικό
να παραλείπουµε ότι οι συγκεκριµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που αφορούσαν τους κεφαλαιακούς ελέγχους, έγιναν σε συγκεκριµένες συνθήκες, στις οποίες -κατά τη γνώµη µαςδεν µπορούσε να γίνει αλλιώς. Διότι αυτό που ξεχάστηκε ή δεν
ειπώθηκε ή αποσιωπήθηκε σε αυτήν την Αίθουσα ήταν ότι ακριβώς οι κεφαλαιακοί έλεγχοι συνέπεσαν µε τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος.
Θα θυµάστε πάρα πολύ καλά, όσοι θέλετε να θυµηθείτε, ότι
αυτό ήταν ένας βασικός µοχλός πίεσης του ελληνικού λαού κάτω
από ένα δίληµµα, το οποίο προέβαλαν ως δίληµµα, δήθεν, του
δηµοψηφίσµατος και δεν ήταν δίληµµα του δηµοψηφίσµατος,
δηλαδή το περίφηµο «ευρώ ή δραχµή». Και ίσως θυµάστε πολύ
καλά πώς τότε το περίφηµο ευρωπαϊκό µέτωπο, το µέτωπο του
«ναι», λειτούργησε σε όλη αυτή την περίοδο.
Είναι αξιοσηµείωτο πώς το αντιµετώπισε αυτό ένας λαός ταλαιπωρηµένος και πραγµατικά πιεσµένος από αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση, στην οποία πράγµατι µπήκαµε σε αυτές τις
συνθήκες. Διότι πράγµατι αναγκαστήκαµε να έχουµε κεφαλαιακούς ελέγχους, την ίδια ώρα και την ίδια ιστορική περίοδο που
κάποιοι από το πρωί µέχρι το βράδυ διατυµπάνιζαν ότι αν έρθει
ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα έβγαζαν τα λεφτά τους έξω για να τα
εξασφαλίσουν και τη στιγµή που οι εκροές ήταν πραγµατικά σε
νούµερα και σε ρυθµό τέτοιες, που κινδύνευε επί της ουσίας το
τραπεζικό σύστηµα. Δεν νοµίζω ότι µπορούσε κανένας εκείνη τη
συγκεκριµένη στιγµή να είχε άλλη επιλογή πέρα από αυτήν.
Ο κύριος Υπουργός είπε µε πολλή σαφήνεια ότι περιορίσαµε
σε έναν σηµαντικό βαθµό τις επιπτώσεις από τα capital controls.
Αυτό νοµίζω ότι αναγνωρίζεται –το ξαναλέω- από όσους µε ορθολογικό τρόπο εκτιµούν αυτή τη συγκεκριµένη περίοδο και νοµίζω ότι θα φανεί και στην οικονοµική ιστορία, αν θέλετε, γι’
αυτήν την περίοδο για την οποία µιλάµε.
Το δεύτερο θέµα στο οποίο ήθελα να κάνω µια µικρή αναφορά
είναι το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης. Δεν νοµίζω να αµφιβάλλει κανένας ότι απέναντι στο ενδεχόµενο η ανακεφαλαιοποίηση
να τραβήξει χρονικά πιο πέρα και να κινδυνεύσουµε να έχουµε
κούρεµα των καταθέσεων πάνω από 100.000 ευρώ, αλλά και µε
τις όποιες συνέπειες µπορεί να είχε αυτό και στο σύνολο των καταθέσεων, έπρεπε να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό
παραλείπεται σκόπιµα από τη συζήτηση. Εκεί όπου επικεντρώνεται η συζήτηση είναι ότι ξεπουλήσαµε –λέει- τις µετοχές και
αφελληνίσαµε τις ελληνικές τράπεζες. Ποια είναι η πραγµατικότητα; Θα προσπαθήσω να την τεκµηριώσω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν εξετάσουµε την εξέλιξη των χρηµατιστηριακών τιµών των
µετοχών των ελληνικών τραπεζών που κατείχε το ΤΧΣ, αυτές φαίνεται να έχουν µια πτωτική τάση από τον Μάιο και τον Ιούνιο του
2014. Και δεν είναι σωστό αυτό το οποίο επαναλαµβάνεται σε
αυτήν την Αίθουσα, ότι δήθεν τον Δεκέµβριο ή στις αρχές Γενάρη
του 2015 η χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών ήταν κοντά στα
19 δισεκατοµµύρια.
Αντίθετα, από το 2014 έχουµε µια σταδιακή πτώση, τον Σεπτέµβριο του 2014 στα 16,5 δισεκατοµµύρια, τον Δεκέµβριο στα
14,3 δισεκατοµµύρια, τον Ιανουάριο στα 10,9 δισεκατοµµύρια,
ενώ τον Ιούνιο, πριν από την επιβολή των capital controls, η χρηµατιστηριακή τους αξία είχε φτάσει περίπου στα 6 δισεκατοµµύρια.
Αυτό, όµως, που δεν απαντιέται -και είναι µεγάλο ερωτηµατικό- είναι τι έφταιξε και τα προηγούµενα, περίπου 25 δισεκατοµµύρια της προηγούµενης ανακεφαλαιοποίησης του 2012 - 2013
δεν εισπράχθηκαν ή εισπράχθηκε ένα πολύ µικρό µέρος, κοντά
στα 300 εκατοµµύρια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν το δεύτερο
θέµα.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις διαµόρφωσαν συνθήκες απαξίωσης της περιουσίας του δηµοσίου, µε την αποδοχή της απώλειας των δικαιωµάτων της πλειοψηφίας και τη διατήρηση του
management από το 10% των µετόχων και κατά συνέπεια, της
παραχώρησης της διοίκησης των τραπεζών στους ιδιώτες -αυτό
ήταν ένα διεθνές παράδοξο θα τολµούσα να πω- και βεβαίως, µε
το χάρισµα των warrants, δηλαδή την έκδοση των δικαιωµάτων
επαναγοράς για ένα διάστηµα πέντε χρόνων, µέχρι το 2017, µε
την επιβολή ουσιαστικά στο ΤΧΣ να µην µπορεί να διαθέσει τις
µετοχές σε συµφέρουσες τιµές, αφού αυτός ο παράγοντας,
αυτή η επιβολή αφαιρούσε από το ΤΧΣ τη δυνατότητα να διαθέσει στον κατάλληλο χρόνο και στις κατάλληλες τιµές τις µετοχές
του.
Άρα, είναι πραγµατικότητα ότι υπάρχει µια χαµηλή τιµή στις
µετοχές και ότι η διαµόρφωση των τιµών κατά τη διαδικασία του
book building διαµόρφωσε χαµηλές τιµές, αλλά ήταν στη συγκεκριµένη στιγµή ένα κίνητρο για την προσέλκυση επενδυτών. Και
πράγµατι, ήρθε «φρέσκο» χρήµα στις τράπεζές µας, µε τα 5 δισεκατοµµύρια περίπου, που µπήκαν από τους ιδιώτες επενδυτές.
Επίσης, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η σύνθεση µε τα
CoCos µάς δίνει µία δυνατότητα, σε ένα ορατό χρονικό διάστηµα, να επανακτήσουµε ως δηµόσιο και τα περίπου 6 δισεκατοµµύρια, τα οποία θα µπουν από την πλευρά του δηµοσίου για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τέλος, για να τηρήσω αυτό που είπα και να κλείσω, η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα συµβολοποιεί µε έναν τρόπο και µία ιδεολογική, πράγµατι, σύγκρουση που υπάρχει, όσον αφορά το µέλλον και την
εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό δεν αφαιρεί σε καµµία
περίπτωση τη δυνατότητα για διάλογο. Διότι δεν µπορεί κανένας
να ισχυριστεί ότι διάλογο θα κάνω µόνο εάν εσύ έχεις την ίδια
άποψη µε εµένα.
Εµείς είχαµε και συνεχίζουµε να έχουµε µία ριζικά διαφορετική
άποψη σε σχέση µε την εκπαίδευση γενικότερα, αλλά και ειδικότερα µε την ανώτατη εκπαίδευση.
Δίναµε τη δυνατότητα στο συµβούλιο να αποκλείει υποψήφιους και να περιορίζεται σε αυτό που λέµε shortlist των τριών και
δεν νοµίζω ότι µπορεί κανείς να ισχυριστεί µε σοβαρά επιχειρήµατα ότι αυτό ήταν σωστό. Εγώ λέω πραγµατικά να κοιτάξετε µε
πολύ µεγάλη προσοχή ποιοι ήταν αυτοί οι υποψήφιοι και αν
πράγµατι όσον αφορά στα ακαδηµαϊκά κριτήρια είχαν τη δυνατότητα να τεθούν στην επιλογή των συναδέλφων για την πιθανότητα να αναλάβουν θέση διοίκησης στα πανεπιστήµιά τους, τότε
να έρθουµε να το συζητήσουµε. Διότι υπάρχουν, πράγµατι, παραδείγµατα. Εγώ δεν µιλάω για «στοχευµένους» και «σκόπιµους»
αποκλεισµούς. Ωστόσο, µιλάω για αποκλεισµούς οι οποίοι µε
βάση αυτό το στενό περιθώριο της shortlist των τριών γίνονταν
και τύχαινε να γίνονται σε ανθρώπους που ενώ είχαν τα ακαδηµαϊκά κριτήρια, είχαν µία αντίθεση την οποίαν είχαν εκφράσει µε
ακαδηµαϊκό τρόπο ή µε συνδικαλιστικό τρόπο ή µε όποιον άλλο
τρόπο µπορούσε να εκφραστεί απέναντι στον νόµο Διαµαντοπούλου.
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Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι µία συγκεκριµένη διαφωνία.
Αυτό, βεβαίως, δεν εµποδίζει –και αλίµονο αν εµποδίζει- τον
όποιο διάλογο µπορεί να γίνει πάνω στα ζητήµατα της παιδείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστο Μαντά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτρης Εµµανουηλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέποντας τα άδεια έδρανα της
Νέας Δηµοκρατίας συνειρµικά µου έρχεται στο µυαλό ο στίχος
του αγαπηµένου µου ποιητή Μίλτου Σαχτούρη: «Αλλού, σε έναν
άλλον τόπο γίνηκε αυτή η αποκριά».
Και έρχοµαι τώρα στο θέµα. Επειδή η κρισιµότητα των ηµερών
που ζούµε είναι οριακή, θα πρέπει να ψηλαφίσουµε την πραγµατικότητα και να αναδείξουµε κάποιες αυτονόητες αλήθειες που
δυστυχώς αποσιωπούνται. Καταγγέλθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για βουλιµία
εξουσιολαγνείας. Τα πράγµατα είναι πολύ απλά, πολύ ξεκάθαρα
και κάποτε πρέπει επιτέλους αυτή η αλήθεια να αναδειχθεί.
Η Νέα Δηµοκρατία, µπροστά στο αδιέξοδο της πέµπτης αξιολόγησης και µε κοινωνικά και οικονοµικά συντρίµµια, έβλεπε ότι
δεν µπορούσε να συνεχίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ εάν ήθελε να ενεργήσει
υπό το πρίσµα µιας πολιτικής σκοπιµότητας, τι πιο ενδεδειγµένο
θα έκανε από το να αφήσει το πολιτικό σύστηµα που υπήρχε να
φυλλορροήσει, παίρνοντας και τα έσχατα µέτρα κοινωνικής κατερείπωσης, γνωρίζοντας µάλιστα ότι η επόµενη στιγµή θα ήταν
η στιγµή που θα ερχόταν στην εξουσία ως κυρίαρχος του παιχνιδιού και χωρίς να επωµιστεί κοινωνικά βάρη τέτοια που στο κάτω
κάτω δεν είχε και κανέναν λόγο να τα αποδεχθεί, διότι ήταν βάρη
που άλλοι επέσυραν και επέφεραν στις πλάτες του λαού; Τι πιο
τίµιο από το να περιµένει τον χρόνο -αφού δεν υπήρχε η λογική
του ώριµου φρούτου, αλλά η πραγµατικότητα του σάπιου φρούτου- και να είχε όλη την άνεση να διαχειριστεί την πολιτική και
κοινωνική πραγµατικότητα όπως αυτός ήθελε; Αντ’ αυτού επέλεξε τον δρόµο της ευθύνης και µάλιστα σε οριακές στιγµές,
έχοντας επίγνωση αυτής της δυσκολίας του εγχειρήµατος που
αναλάµβανε.
Και έρχοµαι σε κάποιες αντιφατικές διαπιστώσεις που ένθεν
κακείθεν ακούγονται για τον γοητευτικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, τον
παρελκυστικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κοινωνία. Τα πράγµατα είναι πάλι πάρα πολύ καθαρά στην ανάγνωση και στην ερµηνεία τους.
Έχουµε, λοιπόν, την απόφαση για το δηµοψήφισµα. Η απόφαση αυτή παίρνεται υπό το κράτος των capital controls, µέσα
από µια πρωτόγνωρη κοινωνική πραγµατικότητα -όταν µε συντριβή όλων µας βλέπαµε γέροντες ανθρώπους να στοιχίζονται
στα ATM- και γνωρίζοντας πως η οικονοµία στραγγαλιζόταν
εκείνη τη στιγµή στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας και στο
πεδίο της καθηµερινής οικογενειακής ζωής.
Σε αυτή, λοιπόν, την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα
ο λαός, σε πείσµα ενός συστήµατος που έπεσε πάνω του µε όλες
τις δυνάµεις του, λέει ένα «όχι». Και έρχονται στη συνέχεια οι
εκλογές. Και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει µια ανακυβίστηση και µια
αλλαγή πορείας εκατόν ογδόντα µοιρών. Ο λαός πάλι πεισµατικά
στηρίζει αυτή την ανάληψη της ευθύνης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ο λαός τόσο αφελής, ώστε σε δύο διαµετρικά αντίθετες
θέσεις να στηρίζει έναν πολιτικό απατεώνα; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Η απάντηση βρίσκεται αν κανείς θελήσει να αντιµετωπίσει µε
παρρησία και σθένος την πραγµατικότητα. Ο λαός έχοντας συσσωρευµένη εµπειρία χρόνων, και βιωµατικών χρόνων αλλά και
ιστορικού χρόνου, έχει πια πεποίθηση ότι όλη αυτή η περιπέτεια
που θέλησε να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µια ουσιαστική συνοµιλία
µε την ιστορία, µε τη χώρα, µε τον λαό.
Ερχόµαστε τώρα στα αποτελέσµατα του κεφαλαιακού ελέγχου.
Πράγµατι, λοιπόν, υπήρξε µια οδυνηρή στιγµή για την οικονοµία, µια οδυνηρότερη στιγµή για την κοινωνία. Ωστόσο, σε µια
απίθανη συλλειτουργία της κοινωνίας από τη µια, µε µια πρωτόγνωρη ωριµότητα, και από την άλλη πλευρά ενός αφουγκρασµού
πολιτικού από το οικονοµικό επιτελείο και κατ’ επέκταση απ’ όλο

2533

το πολιτικό σύστηµα του ΣΥΡΙΖΑ, είχαµε τις µικρότερες οδύνες
από αυτήν την περιπέτεια και βρισκόµαστε τώρα στο σηµείο
εκείνο που αρχίζει ο τόπος να βλέπει ένα ξέφωτο.
Το ξέφωτο αυτό έχει συγκεκριµένους σταθµούς. Από τη µια
είναι η ανακεφαλαιοποίηση, από την άλλη είναι το πακέτο Γιουνκέρ και στο βάθος του χρόνου, που δεν αργεί, είναι η διαπραγµάτευση αυτή που θα αποσείσει τελικά το βάρος αυτού του
χρέους και θα αποκτήσει η οικονοµική πραγµατικότητα τις πραγµατικές, µάχιµες για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία διαστάσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτρη Εµµανουηλίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Υποθέτω ότι τελευταίος οµιλητής, πριν µπούµε στις δευτερολογίες των εισηγητών, είναι ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης από τον Λαϊκό
Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή.
Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, κύριε Αϊβατίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κατάχρηση στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν
προδίδει πολιτική διαύγεια. Αντιθέτως, φρονώ πως καταστρατηγείται το νοµοθετικό, κοινοβουλευτικό έργο. Σε κάθε περίπτωση
συνάδουν απολύτως µε τη ρήση του τέως Αντιπροέδρου της
Βουλής, του κ. Αλέξιου Μητρόπουλου, ο οποίος εµίλησε για «ερµαφρόδιτη εντιµότητα». Αυτή, λοιπόν, η ερµαφρόδιτη στάση συνεχίζεται και σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, προσωπικά µπορεί να µου είστε συµπαθής,
όµως η πολιτική σας µου είναι απεχθής. Έχετε µία συµπεριφορά
γκουρού της οικονοµίας, όµως φρονώ πως είστε ένα πειθήνιο
όργανο του τέθριππου ανθελληνικού άρµατος των λεγόµενων
«θεσµών». Πιστεύετε πως αβρόχοις ποσί θα περάσετε όλα αυτά
τα µέτρα. Όµως, σας το λέγω και να το θυµηθείτε, το πολιτικό
τίµηµα θα είναι πολύ µεγάλο. Όµως, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο
ενδιαφέρει τη Χρυσή Αυγή. Τη Χρυσή Αυγή την ενδιαφέρει το τίµηµα του έθνους. Η πολιτική σας είναι εθνοφθόρος.
Όσον αφορά στα επιµέρους άρθρα θα κάνω µια πολύ µικρή
αναφορά.
Για την τραπεζική αργία και για τους περιορισµούς στις κινήσεις κεφαλαίων, εναρµονιστήκατε πλήρως µε τα απαιτούµενα
των διεθνών τοκογλύφων. Θα ήθελα µία συγκεκριµένη απάντηση
σε ένα πολύ απλό ερώτηµα: Πότε θα αρθούν αυτά τα µέτρα; Η
αγορά, κύριε Υπουργέ, έχει υποστεί ανήκεστο βλάβη.
Όσον αφορά το άρθρο 8, όπου αναφέρετε το αιφνίδιον της
ανθρωπιστικής κρίσης και προσπαθείτε να αιτιολογήσετε αυτήν
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, έχω να σας πω ότι το µεταναστευτικό δεν εµφανίστηκε αιφνιδίως. Η Χρυσή Αυγή έχει
από πολύ καιρό προειδοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, θα
καταψηφίσουµε τα συγκεκριµένα άρθρα.
Έρχοµαι τώρα σε δύο θέµατα της επικαιρότητας.
Το πρώτο θέµα αφορά την έκρηξη που έγινε στις 3.35’ σήµερα
τα ξηµερώµατα στα γραφεία του ΣΕΒ. Υπήρξε προειδοποιητικό
τηλεφώνηµα, κάτι που σηµαίνει πως οι δράστες φυσικά δεν ήθελαν θύµατα. Υπάρχει, όµως, κάποιο µήνυµα. Ποιος είναι άραγε
ο αποδέκτης του µηνύµατος αυτού; Για ποιον χτυπάει η καµπάνα, κύριε Υπουργέ; Αναρωτηθείτε, σας παρακαλώ, διότι έχει
ενδιαφέρον.
Το δεύτερο και πολύ σηµαντικό θέµα είναι το εξής: Σήµερα οι
τουρκικές ένοπλες δυνάµεις κατέρριψαν ένα ρωσικό αεροσκάφος Sukhoi SU-24. Αυτή η πράξη είναι µία πράξη καταδικαστέα.
Οφείλω να ενθυµίσω ότι, όπως είπαν οι Τούρκοι, έγινε κάποια παραβίαση του εναέριου χώρου της Τουρκίας.
Η ελληνική Πολεµική Αεροπορία αντιµετωπίζει το φαινόµενο
αυτό καθηµερινά, όµως δεν κατέρριψε κάποια από τα αεροσκάφη της τουρκικής πολεµικής αεροπορίας.
Θα ήθελα να εκφράσω εκ µέρους της Χρυσής Αυγής τη βαθιά
θλίψη µας για την απώλεια των πιλότων, όπως επίσης και για την
απώλεια των αθώων ψυχών της πτήσης από την Αίγυπτο προς
την Αγία Πετρούπολη. Πράγµατι, είναι γεγονός ότι το ρωσικό
έθνος δίνει φόρο αίµατος για να απαλλάξει την ανθρωπότητα
από την ισλαµιστική αυτή οργάνωση που µοιάζει µε έναν σύγχρονο Φρανκεστάιν. Είναι γνωστό πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε.
Είδα τις φωτογραφίες του νεκρού Ρώσου πιλότου, όπως αυτές
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δηµοσιοποιήθηκαν. Έχω να σας πω λόγω ιδιότητος, κύριε
Υπουργέ –είµαι ιατροδικαστής, έχω υπηρετήσει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης επί δεκαέξι χρόνια- ότι ο πιλότος είχε πολλαπλά
τραύµατα µεταθανάτια, πράγµα που σηµαίνει ότι εκτόνωσαν όλη
την οργή τους οι δράστες, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι Τουρκµένιοι αντάρτες που χρηµατοδοτούνται από την Τουρκία. Εκτός
αυτού, σκύλευσαν και το πτώµα του. Αφαίρεσαν τον σταυρό που
είχε πάνω του. Όπως αντιλαµβάνεστε, για το ελληνικό αλλά και
για το ρωσικό έθνος ο σταυρός είναι σπουδαίο πράγµα. Η Τουρκία µε τους λεονταρισµούς αυτούς προβλέπω ότι θα έχει την
τύχη του οθωµανικού στόλου στη ναυµαχία του Ναυαρίνου το
1827 και θα συντριβεί.
Πρέπει, λοιπόν, εµείς ως Ελλάδα επισήµως να καταδικάσουµε
τις πράξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ξέρουµε ότι το
οµόδοξο, ορθόδοξο έθνος της Ρωσίας ιστορικά ήταν δίπλα µας
και θα παραµείνει.
Θυµίζω ότι η Χρυσή Αυγή επιµένει στη γεωπολιτική στροφή
προς τη Ρωσία, ενώ η Τουρκία προσφεύγει στο ΝΑΤΟ για να την
υποστηρίξει, διότι γνωρίζει ότι θα έχει πολύ βαρύ τίµηµα σε
αυτήν την άθλια πράξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Ιωάννη Αϊβατίδη.
Ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ αν θέλει να δευτερολογήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Για δύο λεπτά µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας δίνω τρία
λεπτά. Έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Θα ήθελα να απευθυνθώ, κύριε Υπουργέ, σε εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν θα σηκωθείτε; Δεν σέβεστε τον
Υπουργό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Αν αυτό επιβάλλεται δεν ξέρω..
Πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να σηκωθώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έτσι είθισται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Αν είθισται, ναι, συγγνώµη.
Κύριε Υπουργέ, να απευθυνθώ σε εσάς λέγοντας τα εξής και
να κλείσω λίγο διαφορετικά. Νοµίζω ότι έχουν ειπωθεί πάρα
πολλά πράγµατα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι για το νοµοσχέδιο.
Κάποια στιγµή πριν από κάποιες µέρες κατά τη διάρκεια µιας
επιτροπής άκουσα έναν παλιό κοινοβουλευτικό µε περίσσια, θα
έλεγε, τιµή να λέει πως κατά τη διάρκεια των πολλών ετών της
κοινοβουλευτικής του δράσης, ίσως και να ήταν πάνω από είκοσι,
είδε πάρα πολλά πράγµατα.
Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν πώς και δεν βαρέθηκε όλα αυτά
τα χρόνια. Το δεύτερο που µου ήρθε στη σκέψη ήταν πως καµµιά
φορά, ξέρετε, ο κοινοβουλευτισµός τρέφει θα ήθελα να πω πολιτικό προσωπικό µε τη µορφή εκείνων των άγριων θηρίων που
τα εκτρέφουµε και όταν τα αµολάµε στην πραγµατική τους φύση
δεν µπορούνε να αρπάξουν ούτε µια κατσαρίδα.
Είναι θέµατα που πρέπει να τα δούµε και έχουν καίρια αποτύπωση στην πραγµατικότητα, σε αυτό που ζούµε σήµερα εδώ στο
Κοινοβούλιο. Ακούµε πράγµατα και θάµατα, ακούµε πολιτικούς,
οι οποίοι υπηρέτησαν τον τόπο πάρα πολλά χρόνια, να µην απολογούνται στον κόσµο, να κάνουν πως δεν έκαναν τίποτα, να ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα. Άκουσα και διαπιστώνω σήµερα ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα να χάνεις την εξουσία από
τα χέρια σου, όταν την έχεις χρόνια στα χέρια σου και να στο
λέει ένας νέος Βουλευτής, που σε καµµιά περίπτωση δεν θα
ήθελα να ζήσει αυτή τη διάρκεια του κοινοβουλευτισµού στο
πετσί του.
Είναι πράγµατα που πρέπει κάποια στιγµή να τα αντιµετωπίσουµε, είναι βέβαια άσχετα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, πάντως είναι πράγµατα που πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε
σοβαρά πλέον στο Κοινοβούλιό µας, αν θέλουµε να το αναβαθµίσουµε και αν θέλουµε να παραγάγουµε ένα πολιτικό προσωπικό που πραγµατικά, είτε από την πλευρά του θα παράγει έργο
για τον τόπο του είτε από την άλλη πλευρά θα του παίρνουν από
τα χέρια τη δυνατότητα να παράγει κακό έργο για τον τόπο του.
Αυτό έχω να πω. Δεν έχω να πω περισσότερα και νοµίζω ότι
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έχουµε πάρα πολύ δρόµο µπροστά µας. Δεν άκουσα κανέναν
από την Αντιπολίτευση να θέλει να κάνει πραγµατικά εθνικό διάλογο. Δεν άκουσα κανέναν να θέλει σήµερα να ενώσει τη φωνή
του σε έναν εθνικό διάλογο, κανέναν µα κανέναν εισηγητή δεν
άκουσα να λέει ένα µεγάλο «όχι» σ’ αυτόν τον εθνικό διάλογο
που θα διαµορφωθεί, µε την όποια µορφή του. Και νοµίζω ότι
όλοι, όσοι τουλάχιστον το ψιλοανέφεραν, είχαν µέσα τους βαθιά
την πεποίθηση ότι αυτός ο διάλογος θα γίνει απουσία του κυρίου
Πρωθυπουργού. Αυτός ο διάλογος θα γίνει παρουσία του, θα
γίνει µε πρωτεργάτη τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά είµαι
βαθιά απογοητευµένος και πιστεύω ότι δεν θα έρθουν πραγµατικά σε αυτόν τον εθνικό διάλογο. Αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτριο Βέττα, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο τώρα έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ασηµακοπούλου.
Πόσο χρόνο θέλετε, κυρία Ασηµακοπούλου;
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όσο µου αναλογεί, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας αναλογούν
επτάµισι λεπτά. Έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μπερδεύτηκα λίγο, γιατί εδώ ο εισηγητής ζητάει διάλογο.
Αυτό είναι ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση, κύριε Υπουργέ; Γιατί
στην ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση σήµερα, σύµφωνα µε τα λεγόµενά σας, είναι να πλακωθούµε. Οπότε, αν µας καλείτε να πλακωθούµε, εδώ είµαστε, αλλά τέλος πάντων. Χαριτολογώ,
βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
Ξεκινώ αµέσως αυτή τη συζήτηση που κάνουµε για το τραγικό
θέµα του κλεισίµατος των τραπεζών µε κάτι θετικό κι αυτό είναι
ότι στην οµιλία του Υπουργού, να µην υπερβάλλω, µου φάνηκε
ότι παραδεχτήκατε τελικά ότι εσείς κλείσατε τις τράπεζες. Τουλάχιστον εσείς δεν επιχειρηµατολογήσατε ότι δεν κλείσατε τις
τράπεζες και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, διότι πριν έδειξα στην πρωτολογία µου και στην εισήγησή µου τις υπογραφές που υπάρχουν στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που, βεβαίως, είναι και η υπογραφή
«Ευκλείδης Τσακαλώτος», οπότε τουλάχιστον αυτό δείχνει µία
σοβαρότητα. Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση για το αν κλείσατε ή δεν κλείσατε τις τράπεζες.
Τώρα, κάνατε κι ένα είδος αυτοκριτικής και διαλέγω τη φράση
που χρησιµοποιήσατε στο πλαίσιο αυτής της αυτοκριτικής. «Δεν
ήταν ευχάριστο», είπατε, «που έκλεισαν οι τράπεζες και µπήκαν
τα capital controls». Δεν ήταν ευχάριστο, κύριε Υπουργέ; Αλήθεια; Το σοκ που πέρασε ο κόσµος δεν σας αγγίζει; Το ότι ήταν
στις ουρές οι µεγαλύτεροι άνθρωποι, η ανησυχία για τους κόπους µιας ζωής, αυτά που πέρασαν οι επιχειρήσεις, αυτά που
πέρασαν οι άνθρωποι στον ιδιωτικό τοµέα, αυτά που πέρασαν οι
άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους, δεν σας αγγίζουν καθόλου;
«Δεν ήταν ευχάριστο». Μάλιστα, δεν ήταν ευχάριστο. Τώρα
είναι ευχάριστο, δηλαδή; Γιατί, µε συγχωρείτε, σας ρώτησα και
την πρώτη φορά: Θα φύγουν; Δεν άκουσα τίποτα για το αν θα
φύγουν τα capital controls. Θα φύγουν; Πότε θα φύγουν;
Μας µιλήσατε µετά για τον περιορισµό των αρνητικών συνεπειών. Βλέπετε, εγώ είµαι δίκαιη. Βεβαίως, έχει γίνει µια δουλειά
για τον περιορισµό των αρνητικών συνεπειών. Με συγχωρείτε αν
θεωρώ αυτονόητο ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει. Έγινε. Και νοµίζω
ότι κάποιου εκεί µέσα κάνατε και ένα καλό σχόλιο για τον κ.
Στουρνάρα -αν άκουσα καλά- γιατί αναφερθήκατε στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
Έγινε, λοιπόν, αυτή η δουλειά, και µας λέτε -και πάλι ακριβολογώ, δεν παραποιώ καµµία δήλωσή σας- ότι για την καλυτέρευση των συνεπειών σάς είπαν «µπράβο» από το Περού;
Μπράβο! Ξέρετε, στο Περού παρεµπιπτόντως -λέω εγώ- ο µέσος
µισθός είναι κάτω από 200 ευρώ. Άρα µπορεί εκεί η επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιήσατε ότι βγάζει κάποιος 1.680 ευρώ
από την τράπεζα άνετα…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το
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ΔΝΤ µας το είπε, απλώς ήταν η συνάντηση στο Περού.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, ήταν όµως στο
Περού. Ωραία, όταν, λοιπόν, είσαι σε µια χώρα που ο µέσος µισθός είναι 200 ευρώ, µπορεί, όταν τους λες ότι τα 1.680 ευρώ
τα παίρνεις σε έναν µήνα, να τους φαίνεται καταπληκτικό. Δεν
ξέρω, λέω. «Μπράβο», λοιπόν!
Θέλετε να σας πούµε µπράβο; Δηλαδή, καταστρέψατε την οικονοµία, κλείσατε τις τράπεζες κι επειδή αγωνίζεστε -και καλά
κάνετε- για να φύγουν οι κακές συνέπειες από αυτό, πρέπει, λοιπόν, να σας πούµε µπράβο;
Πώς να µη µείνω άφωνη, κύριε Υπουργέ; Πώς να µη µείνω
άφωνη; Θα µου επιτρέψετε, αλλά το µόνο επίτευγµα που βλέπω
να έχετε καταφέρει σε αυτή την οµιλία, είναι να µε αφήσετε
άφωνη, γιατί ειλικρινά εγώ πολύ σπάνια µένω άφωνη, όπως ξέρετε, από την παρουσία µου στη Βουλή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών):
Άφωνη; Μια χαρά τα λέτε.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κουβέντα για τη ζηµιά!
Καλά, δεν περιµένω να ακούσω και συγγνώµη στον κόσµο που
έκλεισαν οι τράπεζες. Αλίµονο! Μακριά από εσάς κάτι τέτοιο!
Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε για το αφήγηµά σας. Έτσι ξεκινήσατε την οµιλία σας σε ένα γενικότερο πλαίσιο και πέρα από νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Μας είπατε, λοιπόν, ότι έχετε
αποκαταστήσει το κύρος µας στην Ευρώπη, ότι δεν είστε επαρχιώτες σαν εµάς κι ότι έχετε ανάγει το προσφυγικό σε διεθνές
ζήτηµα, ότι τώρα συζητάνε στο Eurogroup τριάντα λεπτά µόνο
για την Ελλάδα -µήπως επειδή τα έχετε συµφωνήσει όλα, λέτε
«ναι» και δεν παίρνει και πολλή ώρα να πεις «ναι» σε όλα;- και,
τέλος πάντων, βεβαίως ότι πρεσβεύετε την αλληλεγγύη.
Και άλλο επίτευγµα: Ενώ έχουµε γυρίσει στην ύφεση, «ε, δεν
θα είναι δα και τόσο µεγάλη η ύφεση! Θα είναι µικρότερη η
ύφεση από ό,τι περιµέναµε.» Αυτό είναι καλό;
Και, βεβαίως, επειδή ξέρω ότι όλοι θέλουµε να φύγουµε για
να δούµε το µατς απόψε, µου κάνατε και µία πάσα και σας ευχαριστώ. Ρωτήσατε ή µάλλον αναλογιστήκατε αν υπάρχει έστω και
ένας Βουλευτής, ο οποίος θεωρεί ότι αν ήταν Πρωθυπουργός ο
Αντώνης Σαµαράς, θα είχε χειριστεί καλύτερα το προσφυγικό.
Στα αγγλικά, κύριε Υπουργέ: «Live in the flesh». Να, µία Βουλευτής που πιστεύει ότι, ναι, το προσφυγικό το είχε χειριστεί καλύτερα η κυβέρνηση Σαµαρά.
Και για να πάω σε ένα άλλο αφήγηµα, σε ένα παράλληλο σύµπαν -στο οποίο δυστυχώς δεν ζούµε, γιατί βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ- αν
υπήρχε η κυβέρνηση Σαµαρά, ξέρετε πού θα ήµασταν; Θα είχαµε 2,9% ανάπτυξη, όχι ύφεση και όχι µικρότερη από την αναµενόµενη ύφεση. Θα συνεχιζόταν η σταδιακή µείωση της
ανεργίας. Θα είχαµε βγει από το µνηµόνιο και θα είχαµε πάει
στην πιστοληπτική γραµµή στήριξης. Μπορεί να βγαίναµε στις
αγορές συντοµότερα.
Πώς σας φαίνονται, κύριε Υπουργέ, τα 11 δισεκατοµµύρια για
προληπτική γραµµή στήριξης; Ωραία δεν θα ήταν; Αντί γι’ αυτό
τι έχουµε; Τρίτο µνηµόνιο!
Να και τι δεν θα είχαµε, εάν είχε συνεχιστεί η κυβέρνηση του
Αντώνη Σαµαρά: Δεν θα είχαµε τρίτο µνηµόνιο, δεν θα είχε αυξηθεί το χρέος ακόµη περισσότερο. Δεν θα αυξανόταν η ανεργία,
δεν θα είχε αυξηθεί ο ΦΠΑ, δεν θα είχε αυξηθεί ο φόρος στους
ελεύθερους επαγγελµατίες και η προκαταβολή φόρου 100%. Δεν
θα ερχόταν αυτό που έρχεται για τους αγρότες. Τι άλλο να πω;
Πολλά από αυτά! Αυτό, λοιπόν, θα γινόταν εάν υπήρχε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, κύριε Υπουργέ.
Και κλείνω επανερχόµενη στο νοµοσχέδιο. Δεν θα είχαν κλείσει οι τράπεζες και δεν θα είχαµε capital controls και δεν θα συζητούσαµε εάν είναι επίτευγµα να µειώνεται η ζηµιά από το
κλείσιµο των τραπεζών. Θα συζητούσαµε άλλα πράγµατα.
Αυτό εγώ το λέω «αφήγηµα». Αυτά τα οποία λέτε εσείς, τα λέω
«παραµύθια», κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, την
εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να µιλάει για «εθνική συ-
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νεννόηση», για «σύµπνοια» όλων των Ελλήνων. Για να υπάρχει
εθνική συνεννόηση και σύµπνοια, θα πρέπει αυτός που την ζητεί,
αυτός που κατευθύνει, που διοικεί –η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ- να δίνει το καλό παράδειγµα.
Κύριε εισηγητά του ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικός λαός µε το δηµοψήφισµα έδειξε µια ιδιαίτερα µεγάλη σύµπνοια. Ένα 62% του ελληνικού λαού ψήφισε αυτά που φέρατε στο δηµοψήφισµα. Και
πήρατε αυτή τη σύµπνοια και το επόµενο πρωί του δηµοψηφίσµατος την κάνατε κουρέλια.
Πράξατε τα ακριβώς αντίθετα. Διαλύσατε όλα όσα πίστευαν
οι Έλληνες ότι µπορούν να κάνουν απέναντι στους διεθνείς τοκογλύφους, απέναντι στους θεσµούς, απέναντι στους δανειστές,
απέναντι σε όλους αυτούς που εσείς, ως αντιπολίτευση, αλλά
και σύµφωνα µε αυτά που λέγατε στις πρώτες προγραµµατικές
δηλώσεις του Πρωθυπουργού και που µετά από επτά µήνες παλινδροµήσεων, επτά µήνες που κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς τι
θέλατε να κάνετε και αρχίσατε να κάνετε τα ακριβώς αντίθετα.
Φέρατε το τρίτο µνηµόνιο, αυτά που θα καταψηφίζατε «µε ένα
άρθρο και µε έναν νόµο», όπως έλεγε και ο Πρωθυπουργός κ.
Τσίπρας. Κάνατε, λοιπόν, τα ακριβώς αντίθετα.
Κάνατε τη χειρότερη ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που θα
µπορούσε να έχει κάνει κανείς από τις τρεις. Για πρώτη φορά,
ό,τι είχε µείνει από τις «ελληνικές» τράπεζες το πήραν οι ξένοι
έναντι πινακίου φακής. Οι µετοχές που είχε το δηµόσιο ήταν
πλέον χαρτοπόλεµος. Δεν έκαναν τίποτα ούτε για να τυλίγουν
σουβλάκια! Πιο ακριβή ήταν η λαδόκολα που τυλίγει ένα σουβλάκι από τις µετοχές, όπως τις καταντήσατε εσείς µαζί µε τους
προκατόχους σας.
Άρα δεν µπορείτε να ζητάτε από τους Έλληνες πολίτες καµµία
σύµπνοια. Γιατί, εκτός από τα οικονοµικά ζητήµατα, όπου µόνοι
σας διαψευστήκατε, είναι τα εθνικά ζητήµατα, για τα οποία βλέπουµε υποχωρητικότητα παντού. Μόνο σήµερα είχαµε εξήντα
δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τους Τούρκους. Και εσείς «µούγκα», ούτε λέξη. Την ίδια στιγµή, είδαµε τι
έγινε µεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας.
Δεν µπορείτε να ζητάτε σύµπνοια, όταν φέρνετε νοµοσχέδια,
όπου δίνετε την ελληνική ιθαγένεια στον οποιονδήποτε µπαίνει
σε αυτή τη χώρα και κάνετε ό,τι µπορείτε, για να έρθουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι και να µείνουν εδώ.
Δεν µπορεί να υπάρχει σύµπνοια, όταν για το προσφυγικό ή
το λαθροµετανασταυτικό ζήτηµα –πείτε το όπως θέλετε- διαλύσατε στην κυριολεξία τις τοπικές κοινωνίες όλων των νησιών, της
Αθήνας, των συνόρων, µικρών χωριών και δεν ξέρουµε τι άλλο.
Δεν µπορείτε να µιλάτε για σύµπνοια, όταν από τις ενέργειες
και τις πράξεις σας, από τους επτά τζιχαντιστές του Παρισιού,
τουλάχιστον οι τρεις πέρασαν από την Ελλάδα. Μάλιστα, ο ένας
µπήκε, βγήκε, ξαναήρθε και πάει λέγοντας.
Όσο για τη Νέα Δηµοκρατία, είναι πολύ ειρωνικό να κατακρίνει
τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν και η ίδια ψήφισε στο τρίτο µνηµόνιο, γνωρίζοντας τα προαπαιτούµενα, ασχέτως εάν τώρα δεν τα ψηφίζει
για αντιπολιτευτικούς λόγους. Επίσης, να µιλάτε για µείωση της
ανεργίας, όταν ξέρουµε ότι η ανεργία είχε «κατσικωθεί» σε ποσοστό πάνω από 25%. Και δεν ξέρουµε εάν στο ποσοστό του
0,1% που λέτε ότι µειώσατε την ανεργία συνυπολογίζετε και τους
εκατοντάδες χιλιάδες που εργάζονται πλέον µία ώρα την ηµέρα
ή µία µέρα την εβδοµάδα, έναντι πινακίου φακής, ούτε καν για
έναν καφέ.
Για πηγαίνετε και ρωτήστε µε τι µισθούς προσλαµβάνονται οι
νέοι –όσοι προσλαµβάνονται- σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για να
καταλάβετε εάν έχει υπάρξει µείωση της ανεργίας, όπως είπατε
ή ανάπτυξη.
Για τα εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα µέχρι τον Γενάρη του
2015, για τα οποία είσαστε βασικοί υπεύθυνοι, για τις δεκάδες
χιλιάδες των επιχειρήσεων που έφυγαν από την Ελλάδα και
πήγαν στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία, πήγαν οπουδήποτε αλλού,
έφυγαν, για τις πολλές µεγάλες εταιρείες που πήγαν σε φορολογικούς παραδείσους, στο Λουξεµβούργο του φίλου σας του
κ. Γιουνκέρ τι έχετε να πείτε; Τίποτα απολύτως!
Όσο για το ότι έκλεισαν οι τράπεζες, αυτό θα γινόταν µε τον
ένα ή µε τον άλλο τρόπο. Το ότι «έσκασε» στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ
δεν λέει τίποτα. Αποδεικνύει το πόσο τραγικοί ήταν, γιατί έλεγαν
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ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση ποτέ να κλείσει καµµία τράπεζα. Έκλεισαν οι τράπεζες και πέτυχαν κάτι το οποίο έχει περάσει στα ψιλά, αυτό που προσπαθούσαν οι τράπεζες πολλά
χρόνια τώρα, το πλαστικό χρήµα, όλες οι δοσοληψίες να γίνονται
µε κάρτες. Το πέτυχαν µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, εκβιάζοντας έναν ολόκληρο λαό και εκβιάζοντας ακόµα όσους
έχουν λεφτά, να τα έχουν εγκλωβισµένα στις τράπεζες, να µην
µπορούν να τα βγάλουν. Ποιος ξέρει τι µας επιφυλάσσει ο καινούργιος χρόνος, γιατί κανένας –µα, κανένας!- δεν έχει εγγυηθεί
ότι δεν θα υπάρξει «κούρεµα» καταθέσεων ούτε από την Ευρώπη
ούτε από την Ελλάδα ούτε από πουθενά αλλού.
Είναι κρίµα, διότι συνεχώς κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό και
η κατάσταση δείχνει ότι τα πράγµατα θα γίνουν πολύ χειρότερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παναγιώταρο, ειδικό αγορητή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρδαλής, ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στη θέση του κόµµατος
σε σχέση µε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, στις οποίες
δεν είχαµε τη δυνατότητα στην πρωτολογία µας να αναφερθούµε.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίζετε µία διαδικασία απαράδεκτη, την τελευταία στιγµή φέρνετε τροπολογίες και δεν έχουµε χρόνο να
τις µελετήσουµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν τις
φέραµε τώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Πότε τις φέρατε; Σήµερα, µετά την
έναρξη της συνεδρίασης. Αυτό εννοώ µε το «τελευταία στιγµή»,
δεν εννοώ «την τελευταία ώρα».
Για την πρώτη που αφορά τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Οικονοµικών εµείς είµαστε θετικοί. Λύνει ένα πρόβληµα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και άλλοι εργαζόµενοι που
έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήµατα και δεν είναι µέσα, για παράδειγµα οι δηµοτικοί αστυνόµοι. Γιατί;
Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία σε σχέση µε την κύρωση
της συµφωνίας που αφορά τον µηχανισµό εξυγίανσης των τραπεζών, είµαστε αντίθετοι. Εµείς θα την καταψηφίσουµε έτσι κι
αλλιώς. Δεν είναι της ώρας να αναφερθούµε στο θέµα. Γνωρίζουµε όλοι µας τον ρόλο των τραπεζών στο κεφαλαιοκρατικό σύστηµα παραγωγής, σε αυτό το σύστηµα που ζούµε, το
καπιταλιστικό. Είναι γι’ αυτούς αναγκαία η τραπεζική ένωση, ο
κεντρικός φορέας εξυγίανσής τους. Όµως, όλα αυτά έχουν να
κάνουν µε την εξασφάλιση των τραπεζικών κεφαλαίων, αλλά και
γενικότερα των κεφαλαίων.
Για την τρίτη τροπολογία που αφορά τους εργαζόµενους στις
περιφέρειες θα ψηφίσουµε «παρών». Είχαµε καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση, η οποία συζητήθηκε. Η πρότασή µας είναι να συνεχιστεί η µισθοδοσία τους από τον κρατικό προϋπολογισµό και
να µην περάσουν στις περιφέρειες.
Θα ήθελα να αναφέρω δύο ζητήµατα για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τώρα. Το πρώτο είναι για τις καθαρίστριες.
Είπαµε στην εισηγητική οµιλία ποια θα πρέπει να είναι η λύση,
κατά τη γνώµη µας. Να σας θυµίσω ότι για το ίδιο ζήτηµα έχουµε
καταθέσει πρόταση νόµου τον περασµένο Απρίλη του 2015, η
οποία δεν έγινε δεκτή. Κυβέρνηση ήσασταν εσείς.
Εµείς θεωρούµε ότι η ευθύνη της καθαριότητας των σχολείων
πρέπει να παραµείνει στο Υπουργείο Παιδείας. Υπενθυµίζω ότι
από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 αυτό αλλάζει,
περνάει στους δήµους. Οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό
των σχολικών µονάδων πρέπει να καλύπτονται από το υπάρχον
προσωπικό και µε συµβάσεις που θα πρέπει να µετατραπούν αυτοδίκαια σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους οικείους δήµους. Μια τέτοια τροπολογία πρέπει να φέρετε, δηλαδή
να γίνουν αορίστου χρόνου οι καθαρίστριες, για να µην έχουµε
απολύσεις από τον επόµενο χρόνο.
Συµφωνούµε, βεβαίως, για την παράταση που δίνετε για το
τρέχον σχολικό έτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο ζήτηµα σε σχέση µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι το εξής: Ο κ. Φάµελλος αναρωτήθηκε αν µπορεί
κάποιος να διαφωνήσει µε το ζήτηµα, έτσι όπως µπαίνει µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για τη µεταφορά των µαθητών.
Κύριε Υπουργέ, εσείς πώς λύσατε αυτό το πρόβληµα µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Με τα άρθρα 1 έως 3 της συγκεκριµένης πράξης παρατείνατε για µια ακόµη φορά τις συµβάσεις στα δροµολόγια.
Απαντήστε µου, όµως: Υπάρχει σε αυτό καταληκτική ηµεροµηνία, 29-2-2016. Μετά τι θα γίνει; Ξανά καινούργια παράταση;
Αυτό το ζήτηµα έτσι το έλυναν και οι προηγούµενοι. Παράταση
στην παράταση.
Μπορεί να λυθεί, λοιπόν, µόνιµα και σταθερά το ζήτηµα; Κατά
τη γνώµη µας, ναι.
Η πρότασή µας, που την έχουµε διατυπώσει πάρα πολλές
φορές σε αυτήν την Αίθουσα, είναι ότι αυτό το πρόβληµα πρέπει
να λυθεί µε δωρεάν µεταφορά των µαθητών µόνο µε τη δηµιουργία ενός αποκλειστικά δηµόσιου φορέα. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, γίνει, δεν γίνει αποδεκτή –που είναι φανερό τι θα γίνει- η
πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, θα πρέπει
να πάρετε όλα εκείνα τα µέτρα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η µεταφορά όλων των µαθητών, να δοθούν ειδικά µαθητικά δελτία, να είναι δωρεάν η µετακίνηση των µαθητών από
όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Αυτό το λέµε, γιατί υπάρχουν
και άλλοι περιορισµοί. Πέρα από τα είκοσι χιλιόµετρα, δεν δικαιούται ο µαθητής δωρεάν µεταφορά, γιατί δεν έχει µαθητικό
δελτίο.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση
µε την τοποθέτησή σας.
Αναφερθήκατε στα δύο αφηγήµατα που συγκρούονται. Κατηγορήσατε κυρίως το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία ότι δεν ολοκλήρωσαν την πέµπτη αξιολόγηση, ότι φέρουν ευθύνη. Είπατε
ότι είχαν κόκκινες γραµµές οι οποίες θα γίνονταν ροζ γιατί δεν
είχαν σκοπό να συγκρουστούν. Άρα, αφού εσείς που συγκρουστήκατε και φέρατε αυτή τη σύµβαση που φέρατε, αυτοί που δεν
είχαν σκοπό να συγκρουστούν θα έφερναν χειρότερη. Πάνω
κάτω, χωρίς να θέλω να παραφράσω, η λογική ήταν αυτή. Εσείς
µάλιστα συγκρουστήκατε και αλλάξατε πολλά και µέσα σε όλα
αυτά αλλάξατε και την κατάσταση συνολικά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τώρα αρχίζουν, λοιπόν, να εξελίσσονται οι συγκρούσεις, να γίνονται συζητήσεις και, εν πάση περιπτώσει, να γίνονται αλλαγές,
αλλαγές στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, αλλαγές ακόµα και σε
ένα κοµµάτι της σοσιαλδηµοκρατίας διαπιστώσατε.
Τελικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει;
Κύριε Υπουργέ, είµαστε οι τελευταίοι που θα πούµε ότι δεν αλλάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, αλλά αλλάζει προς το χειρότερο για λογαριασµό των εργαζόµενων και των υπόλοιπων
λαϊκών στρωµάτων. Τέτοιου είδους αλλαγές γίνονται και τέτοιου
είδους συγκρούσεις σήµερα εξελίσσονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Πρόκειται για συγκρούσεις ανάµεσα στις αστικές τάξεις των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτές τις συγκρούσεις
βεβαίως συµµετέχετε και εσείς γιατί υπερασπίζετε τα συµφέροντα της αστικής τάξης της χώρας µας. Αυτές οι συγκρούσεις
όµως δεν έχουν καµµία σχέση µε τα συµφέροντα του λαού.
Γιατί, για παράδειγµα, ενώ αλλάζουν πολλά πράγµατα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τα αντιλαϊκά µέτρα παίρνονται σε όλες τις
χώρες, είτε έχουν είτε δεν έχουν χρέος είτε έχουν είτε δεν έχουν
µνηµόνια. Γιατί ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας ως προϋπόθεση για
τη συνταξιοδότηση; Γιατί µειώνονται οι συντάξεις και οι µισθοί;
Γιατί µειώνεται η τιµή της εργατικής δύναµης σε όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί αυτές οι αλλαγές είναι, τέλος
πάντων, σε βάρος του λαού;
Κύριε Υπουργέ, θα έλεγα το εξής: Βεβαίως υπάρχουν συγκρούσεις. Η σύγκρουση, όµως, που είναι αναγκαία είναι πρώτα
απ’ όλα η σύγκρουση της εργατικής τάξης µε τα συµφέροντα
των µονοπωλίων, των πολιτικών τους εκπροσώπων και όλων όσοι
υπερασπίζονται τα συµφέροντα των αστικών τάξεων των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητη είναι η συµµαχία των λαϊ-
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κών στρωµάτων, της εργατιάς, των αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατοβιοτεχνών ενάντια στα συµφέροντα των
µονοπωλίων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Βαρδαλή.
Τελευταίος οµιλητής είναι ο κ. Ιάσων Φωτήλας, ειδικός αγορητής από το Ποτάµι. Έχετε και εσείς τον ίδιο χρόνο. Ελπίζω να
µην τον εξαντλήσετε.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον κύριο Υπουργό, όπως άκουσα και τον
οµιλητή των ΑΝΕΛ να µας λέει για τις ευθύνες των προηγούµενων κυβερνήσεων σχετικά µε την αύξηση των κόκκινων δανείων
κατά δεκάδες δισεκατοµµύρια, 78 για την ακρίβεια.
Συµφωνώ ότι έχουν τις δικές τους ευθύνες. Εσείς, όµως, κύριε
Υπουργέ, που τα εκτοξεύσατε στα 100 δισεκατοµµύρια, δεν
έχετε να πείτε κάτι για τις δικές σας ευθύνες;
Δεν άκουσα, επίσης, να πείτε κάτι, κύριε Υπουργέ, για την παράκληση που κάνετε σε διεθνή funds, ναι hedge funds, αυτά που
καταγγέλλατε ως γύπες και αρπακτικά των Ελλήνων πολιτών, να
αγοράσουν κυριολεκτικά για ένα κοµµάτι ψωµί τα κόκκινα δάνεια
πολιτών και επιχειρήσεων.
Εµείς επιµένουµε ότι οι συγκεκριµένες ΠΝΠ, που καλείται το
ελληνικό Κοινοβούλιο να κυρώσει, αποτελούν την απόδειξη των
ερασιτεχνισµών και της αλλοπρόσαλλης δήθεν διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησής σας. Γι’ αυτό δεν µπορούµε να τη στηρίξουµε, όχι µόνο γιατί φέρνετε σε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου νοµοθετήµατα που θα µπορούσατε να τα φέρετε
σε κανονική διαδικασία, αλλά δεν µπορούµε να συναινέσουµε και
επί της ουσίας.
Αδυνατούµε να στηρίξουµε τη συνέχεια του κλεισίµατος των
τραπεζών και το πάγωµα της κίνησης των κεφαλαίων, δηλαδή τα
άρθρα 1, 2, 3 και 4.
Δεν µπορούµε να συναινέσουµε στη νοµιµοποίηση σκιωδών
συµβούλων και εταιρειών. Όχι άλλοι µυστικοσύµβουλοι, κύριε
Υπουργέ. Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το άρθρο 5.
Δεν µπορούµε να επιτρέψουµε τη συνέχιση της απευθείας
ανάθεσης για τη µεταφορά των προσφύγων και των µεταναστών.
Όπως είπα στην πρωτολογία µου, το πρώτο τρίµηνο είναι έκτακτη ανάγκη, όταν όµως γίνεται για επτά-οκτώ µήνες συνεχόµενα,
τότε η ανάγκη γίνεται τακτική.
Ήταν εµφανές ότι θα εντεινόταν το προσφυγικό ρεύµα. Μπορούσατε να το έχετε διαχειριστεί διαφορετικά. Με µια άλλη τρίµηνη παράταση τι κερδίζετε; Τον τέταρτο µήνα δεν θα χρειάζονται πλέον πλωτά µέσα και αν χρειάζονται, πάλι πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θα φέρετε;
Γιατί δεν προνοήσατε να επεκτείνετε το χρονικό όριο σύναψης
συµβάσεων µίσθωσης, ναύλωσης πλωτών µέσων και να ανακοινώσετε αυτά τα οικονοµικά στοιχεία στην Εθνική Αντιπροσωπεία,
ώστε να ελεγχθεί αν γίνεται σωστή οικονοµική διαχείριση και δεν
γίνονται υπερτιµολογήσεις;
Οµοίως και για το άρθρο 9, που βγήκε δύο ηµέρες πριν την
προκήρυξη των εκλογών και αφορά την αναδροµική ισχύ συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Οµοίως και για το άρθρο 10. Όλα αυτά µπορούσαν να διευθετηθούν και χωρίς τη χρήση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου,
γιατί αφορούν διαρκείς λειτουργικές ανάγκες των ΟΤΑ, των σχολείων, όχι έκτακτες. Το γνωρίζατε πολύ νωρίτερα. Οφείλατε να
το γνωρίζετε.
Οµοίως και για το άρθρο 11, που είναι η έκτη κατά σειρά παράταση ισχύος για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Φυσικά ανέλυσα εκτενώς στην πρωτολογία µου τη σφοδρή αντίθεσή µας στο άρθρο 12 και ειδικότερα στην παράγραφο 6 που
αλλάζει άρδην τον τρόπο επιλογής του πρύτανη και ας επιµένετε,
κύριε Υπουργέ. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό είναι όπισθεν ολοταχώς
για την παιδεία. Θέλετε µικρά και φοβικά, εσωστρεφή ελληνικά
πανεπιστήµια, αποκοµµένα από τις διεθνείς εξελίξεις, κλεισµένα
στο καβούκι τους. Φυσικά όχι!
Τις µόνες διατάξεις που θα στηρίξουµε είναι αυτές που αφορούν τις καταστροφές στον Έβρο και τον διορισµό του Α/ΓΕΕΘΑ
στη θέση του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής του Οργα-
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νισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, άκουσον- άκουσον! Εκπρόθεσµες τροπολογίες σε επείγοντα νοµοσχέδια για την κύρωση δώδεκα πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Ε, αυτό πάει πολύ.
Δεν το θέλει ούτε θεός ούτε διάβολος!
Άκουσα τον κύριο Υπουργό να πανηγυρίζει για τις µειωµένες
επιπτώσεις των capital controls στην οικονοµία µας και για το γεγονός ότι ο ρυθµός ανάπτυξης δεν θα είναι στο - 4, αλλά στο -1.
Πραγµατικά απορώ. Παίζετε µε τα νεύρα και τις αντοχές του
ελληνικού λαού; Προσποιείστε ότι αγνοείτε τα πραγµατικά αποτελέσµατα των capital controls σε όλο το φάσµα της ελληνικής
οικονοµίας; Αγνοείτε την αύξηση της ανεργίας, το κλείσιµο των
επιχειρήσεων, τα ασφυκτικά ζητήµατα ρευστότητας που αντιµετωπίζει η αγορά;
Είναι επιτυχία για εσάς το γεγονός ότι οι εισαγωγές στη χώρα
τον Ιούλιο παρουσίασαν κάµψη 32%; Είναι επιτυχία ότι στο σύνολο των δεκαεννέα κρατών-µελών, η Ελλάδα καταγράφει τη
δεύτερη µεγαλύτερη µείωση εξαγωγών και τη µεγαλύτερη
πτώση στις εισαγωγές από τον Ιανουάριο µέχρι τον Ιούλιο;
Είστε υπερήφανοι που για τέταρτο συνεχόµενο µήνα είναι αισθητή η κάµψη στη δραστηριότητα διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά; Πανηγυρίζετε που το δίµηνο
Ιουλίου-Αυγούστου χάθηκε 1 δισεκατοµµύριο ναυτιλιακού συναλλάγµατος και µειώθηκε το ελληνικό νηολόγιο, που η χρηµατιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών από 29 δισεκατοµµύρια
τον Ιούνιο του 2013 έχει καταρρεύσει στα 3,9 δισεκατοµµύρια
τον Νοέµβριο του 2015;
Είστε υπερήφανοι που το πρώτο τρίµηνο του 2015 οι ελληνικές
τράπεζες είχαν ανακοινώσει 74,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µη εξυπηρετούµενων δανείων και τώρα πλέον υπολογίζεται στα 107 δισεκατοµµύρια; Αυτά είναι τα επιτεύγµατά σας και υπερηφανεύεστε ότι η ύφεση δεν θα είναι 2,5%, αλλά 16%. Συγχαρητήρια!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι η χώρα µας
βρίσκεται διαρκώς υπό πίεση. Τα γεγονότα στο Παρίσι, αλλά και
η σηµερινή κατάρριψη του αεροπλάνου από την τουρκική αεροπορία αυξάνουν τα προβλήµατα στη γειτονιά µας.
Κι έχουµε τη χειρότερη δυνατή Κυβέρνηση στο τιµόνι της
χώρας, µια Κυβέρνηση που λέει συστηµατικά «ναι σε όλα» κι ας
καταγγέλλει την Αντιπολίτευση. Μια Κυβέρνηση που υπογράφει
µε τον διεθνή παράγοντα ένα µνηµόνιο δεκαετιών και ανταλλάσσει τη βραχύβια παραµονή της στην εξουσία µε το µέλλον των
παιδιών µας, µια Κυβέρνηση που θέλει να αποκόψει τα πανεπιστήµιά µας από τις διεθνείς εξελίξεις.
Το δυστύχηµα είναι ότι αναθρέψατε την κοινή γνώµη µε σενάρια συνωµοσίας ότι η κρίση αυτή δηµιουργήθηκε από κάποιο
ξένο κέντρο αποφάσεων για να αρπάξουν οι ξένοι τις περιουσίες
µας. Τώρα, εσείς οι ίδιοι βρίσκεστε στη δυσάρεστη θέση να αναλάβετε αυθορµήτως τη θέση των αρνητικών πρωταγωνιστών σε
µια παράλογη πρακτική διαρκών παραχωρήσεων.
Η διαφορά είναι ότι δεν µιλάµε πλέον για σενάρια, αλλά για
πραγµατικότητα. Και την παραχώρηση δεν την κάνουν κάποιοι
µυστήριοι και άγνωστοι κύριοι µε µαύρο κουστούµι και λευκό κολάρο. Είστε εσείς οι ίδιοι που παραδίδετε µια ολόκληρη χώρα σε
ξένα χέρια, εσείς που ζητούσατε επίµονα να πάρετε την εξουσία
για να µας σώσετε από τους προδότες. Υποκριτές!
Σας ευχαριστώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ σύντοµα,
κύριε Υπουργέ, για ένα σχόλιο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απλώς
ήθελα να πω ότι τελικά τα ελληνικά µου δεν είναι τόσο άσχηµα
όσο νόµιζα.
Πρώτον, ξέρω τι σηµαίνει η λέξη αφωνία. Δεν πρόσεξα στην
κ. Ασηµακοπούλου καµµιά αφωνία, ίσα-ίσα ήταν λαλίστατη σε
αυτά που είπε. Υποστήριξε τη θέση του κόµµατός της.
Δεύτερον, ξέρω τι σηµαίνει λαϊκισµός.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Το ξέρετε από πρώτο χέρι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, ξέρω από πρώτο χέρι. Και ξέρω ότι τα κόµµατα που χρη-
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σιµοποιούν τον λαϊκισµό σαν το Ποτάµι λένε «κάντε όπως λέµε
κι όχι όπως κάνουµε». Τέτοιον λαϊκισµό, τέτοια διαστρέβλωση!
Τρίτον, ξέρω τι σηµαίνει πανηγυρισµός. Πού είδατε τον πανηγυρισµό; Το είπα δυο-τρεις φορές -και σε εσάς µιλάω και στην
κ. Ασηµακοπούλου- ότι δεν ήταν µια ευχάριστη κατάσταση και
παρεξηγήθηκε και είπε «ευχάριστη σηµαίνει ότι δεν είναι σοβαρό». Ήταν προφανές τι εννοούσα, ότι προσπαθούσαµε να µειώσουµε τις επιπτώσεις. Κανένας δεν πανηγύρισε. Και είναι πολύ
µεγάλος λαϊκισµός για ένα κόµµα σαν το Ποτάµι να χρησιµοποιεί
λέξεις όπως τον πανηγυρισµό.
Ευτυχώς, όταν ερχόµουν εδώ είχα την εξής αίσθηση -γιατί
πάντα έχω την αίσθηση του fair play- ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν
θα ήταν έτοιµη να µε αντιµετωπίσει, γιατί είχε τα δικά της προβλήµατα, αλλά βλέπω ότι το Ποτάµι, µέχρι να βρει η Νέα Δηµοκρατία καινούργιο Αρχηγό, είναι εντελώς έτοιµο να τους
υποστηρίξει και να υπάρχουν τα συµφέροντα των µεγάλων τάξεων και της άρχουσας τάξης στα χέρια σας µε µεγάλη ασφάλεια. Αυτό έχω να πω για το Ποτάµι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Καρρά,
να δευτερολογήσετε.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τι να
πει; Τίποτα προσωπικό δεν είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έγινε κάποια
προσωπική αναφορά. Έκανε πολιτικό σχολιασµό.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς, τελευταίος οµιλητής πριν προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, επειδή απουσιάζει ο ειδικός αγορητής µας.
Σαν συµπέρασµα της σηµερινής συζήτησης, η δική µας
πλευρά καταλήγει στο εξής, κύριε Πρόεδρε. Οι ευθύνες των δύο
µεγάλων κοµµάτων αντιπαρατίθενται µέσα στην Αίθουσα και δεν
βελτιώνουν και δεν συνεισφέρουν τίποτα για να ξεφύγουµε από
το τούνελ στο οποίο βρισκόµαστε.
Άκουσα και την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας. Παρατηρώ µια διελκυστίνδα ευθυνών, η οποία µε
οδηγεί στη σκέψη ότι κάθε πλευρά προσπαθεί να αποσείσει τις
δικές τις ευθύνες. Έρχοµαι δε πολύ προβληµατισµένος, διότι
έχω ακούσει κουβέντες για συναίνεση, ότι όλες οι πλευρές επιδιώκουν τη συναίνεση, αλλά υπό το περιεχόµενο των αντιπαραθέσεων αυτών δεν µπορεί να υπάρξει συναίνεση, διότι το χάσµα
µεγαλώνει.
Συνεπώς καταλήγουµε στο συµπέρασµα, κύριε Πρόεδρε και
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν αρκούν αυτά που γίνονται
πλέον στην Αίθουσα αυτή. Δεν αρκούν αυτά τα οποία γίνονται
στην πατρίδα µας. Βυθιζόµαστε στην ύφεση, συνεχίζεται η
ύφεση και δεν επιλύεται το ζήτηµα.
Συζητήσαµε σήµερα για το θέµα των τραπεζών. Δεν προέκυψε
κάτι. Προσπαθούµε να νοµιµοποιήσουµε παρελθούσες καταστάσεις. Για την ανακεφαλαιοποίηση, για την οποία έγιναν µεγάλες
συζητήσεις, προέκυψε ότι καταβυθίζονται οι τιµές των µετοχών,
οι χρηµατιστηριακές αξίες, οι τιµές διάθεσης, που σηµαίνει ότι
οι τράπεζες δεν µπορούν πραγµατικά να ανακεφαλαιοποιηθούν,
παρά µόνο λογιστικά.
Τελειώνοντας ήθελα να παρατηρήσω σε σχέση µε τις τροπολογίες το εξής. Άκουσα τον κ. Τσακαλώτο. Παραµένει η άποψή
µου ότι δεν µπορούσε να έρθει η διακρατική συµφωνία µε τη
µορφή τροπολογίας. Θα κρίνει τελικά η Βουλή αν το ψηφίσει ή
όχι.
Ως προς την τροπολογία δε µε αριθµό 57, η οποία ήρθε τελευταία, µετά την οµιλία µου, οφείλω να πω τούτο, ότι καλό θα είναι
να διατηρηθεί η υφιστάµενη κατάσταση, οι υπάλληλοι των περιφερειών να παραµείνουν στον κρατικό προϋπολογισµό, για να
εξασφαλιστεί η δυνατότητα πληρωµής τους. Δεν γνωρίζουµε
τους πόρους των περιφερειών, δεν γνωρίζουµε τι ισχύει.
Κατόπιν αυτού, θα τοποθετηθούµε εν συνεχεία στην ψηφοφορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Καρρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση: α) της από
28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική
αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου
πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας”» (Α’ 66), γ) της από
14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου
2015 “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών
κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και
πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και της παράτασης της
λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις
για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012,
4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης
της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 “Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις”» (Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας,
απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή
λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι)
της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108) και ια) της από 25 Σεπτεµβρίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου
13 του ν. 4111/2013» (Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων
των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων» (Α’ 127) και άλλες διατάξεις».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσετε στην
ψήφιση, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Παππά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι σωστό –όχι βάσει Κανονισµού- ενώ
ήταν όλη την ηµέρα εδώ ο κύριος Υπουργός, να αποχωρεί αυτή
τη στιγµή; Δεν υπάρχει ουδείς εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
Είναι σεβασµός αυτός προς το Κοινοβούλιο και τους Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Υποθέτω ότι δεν
έχει αποχωρήσει, γιατί έχει εδώ τα χαρτιά του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ψηφίζουµε και Υπουργός δεν υπάρχει.
Υπερτερεί το αξίωµα που έχετε εδώ του Προέδρου να κάνετε τις
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σχετικές παρατηρήσεις, άσχετα αν είναι µέλος της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε δίκιο, κύριε
Παππά. Έρχεται. Είχε βγει για λίγο έξω.
Προχωρούµε, λοιπόν, στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική
αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου
πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας”» (Α’ 66), γ) της από
14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου
2015 “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών
κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και
πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και της παράτασης της
λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις
για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012,
4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης
της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 “Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων
και άλλες διατάξεις”» (Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας,
απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή
λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι)
της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108) και ια) της από 25 Σεπτεµβρίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου
13 του ν.4111/2013» (Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων
των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων», (Α’ 127) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 55 και ειδικό 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 55 και ειδικό 17 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 56 και ειδικό 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 56 και ειδικό 18 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 57 και ειδικό 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 57 και ειδικό 19 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), β) της
από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας”» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά
µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων,
αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18
Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες
ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών
και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), ε) της
από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και
κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη
της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά
Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της
από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 “Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις”» (Α’ 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω
της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για
την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη
έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108) και ια) της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α’ 119) και ιβ) της από 7-102015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων», (Α’ 127) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), β) της
από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας”» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά
µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων,
αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18
Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες
ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών
και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), ε) της
από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και
κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη
της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά
Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της
από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 “Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις”» (Α’ 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω
της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για
την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη
έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108) και ια) της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α’ 119) και ιβ) της από 7-102015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων», (Α’ 127) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου κατά
πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’65), β)
της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία
βραχείας διάρκειας» (Α’65), όπως τροποποιήθηκε µε την από
30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’66) και
ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αρ-
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γίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής,
περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβολών, καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του
ΟΔΙΕ» (Α’79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α’84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από
28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για
αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της
Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την
Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα
στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη
διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α’ 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου
λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου
αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’108), ια) της από
25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013» (Α’ 119) και
ιβ) της από 7.10.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων» (Α’ 127) και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»,
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 65 Φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα και η ελληνική οικονοµία εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε η απόφαση του Eurogroup της 27ης
Ιουνίου 2015 να αρνηθεί την επέκταση της δανειακής συµφωνίας
της Ελλάδας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο πρώτο
1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η τραπεζική αργία καταλαµβάνει όλα
τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4261/2014 (Α’107), το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύµατα πληρωµών του ν. 3862/2010 (Α’
113) και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011
(Α’ 218), τα υποκαταστήµατα και τους αντιπροσώπους ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που
εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα (στο εξής, τα «ιδρύµατα»). Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να συντµηθεί ή να παραταθεί. Κατά την τραπεζική
αργία τα ιδρύµατα θα παραµείνουν κλειστά για το κοινό και θα
έχει πρόσβαση σε αυτά µόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο
για την εφαρµογή της παρούσας πράξης και την προετοιµασία
για την επανέναρξη των συναλλαγών µε το κοινό µετά τη λήξη
της τραπεζικής αργίας.
Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισµούς
τραπεζικών συναλλαγών της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των
συντάξεων και τα συγκεκριµένα ανά περιοχή υποκαταστήµατά
τους, τα οποία θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.
2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγµατοποιούνται:
α) Αναλήψεις µετρητών από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές
µηχανές, υποκείµενες σε ηµερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάµενο να τροποποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών. Οι αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές
θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την
πρώτη µέρα ισχύος της παρούσας.
β) Συναλλαγές άνευ περιορισµών, πέραν αυτών που ίσχυαν
πριν την έκδοση της παρούσας µε πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες για πληρωµές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωµές σε πίστωση λογαριασµού που τηρείται στην Ελλάδα.
γ) Πληρωµές µε τη χρήση προπληρωµένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εµφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την
έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωµένες κάρτες δεν
µπορούν να εκδοθούν.
δ) Συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής –
Web Banking – ή συναλλαγές δια της τηλεφωνίας), για πληρωµές
στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωµές σε πίστωση λογαριασµού που τηρείται στην Ελλάδα.
ε) Αναλήψεις µετρητών µέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο
εξωτερικό από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές. Περιορισµοί στα όρια ανάληψης αυτών των καρτών δύναται να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Κατά την τραπεζική αργία δεν µπορεί να διενεργηθεί καµία
άλλη τραπεζική εργασία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες συναλλαγών, µε την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που ακολουθείται στις
περιπτώσεις αυτές.
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται στις εξής περιπτώσεις:
α. συναλλαγές µε την Τράπεζα της Ελλάδος,
β. διασυνοριακές εντολές πληρωµών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασµού που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα,
γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα
οικεία κεντρικά συστήµατα πληρωµών (TARGET2-GR, EURO1,
ΔΙΑΣ) και διακανονισµών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο
Αθηνών και Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων
µε Λογιστική Μορφή / Άυλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης,
δ. συγκεκριµένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες
µε απόφαση της Επιτροπής της εποµένης παραγράφου, και
ε. συναλλαγές της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
4. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αρµοδιότητα της ως άνω

Επιτροπής αποτελεί η έγκριση των κατά την παράγραφο 3, στοιχείο δ’ της παρούσας συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω συναλλαγές
κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωµή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών
φαρµακευτικών ειδών. Η Επιτροπή είναι πενταµελής και συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα: α) τον Γενικό Διευθυντή Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Πρόεδρο, µε τον
Διευθυντή Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών ως αναπληρωτή του, β) τον
Γενικό Διευθυντή Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, ως
αναπληρωτή του, γ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτευόµενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Τµηµατάρχη
της Διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ως αναπληρωτή του, δ) έναν εκπρόσωπο της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ορίζονται µε απόφαση των Προέδρων
τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν υπάλληλο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατηγορίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως γραµµατέα της Επιτροπής.
5. Δεν θα οφείλεται τόκος υπερηµερίας για τη διάρκεια της
τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά απαιτήσεις που καθίστανται
απαιτητές κατά τη διάρκειά της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα
αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής
αξιογράφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσµίες.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύµατα
για κάθε παράβαση της παρούσας πρόστιµο ύψους έως του
ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον,
το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να καταγγείλει την σύµβαση
εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε
άλλο ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
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Άρθρο 2
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της
από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’
αριθµόν 66 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης συµπλήρωσης της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’65) προς εξυπηρέτηση του σκοπού της να προστατευθεί το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η ελληνική
οικονοµία εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
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Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών ως αναπληρωτή του, β)
τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών ως αναπληρωτή του, γ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευοµένων Εταιρειών της Τράπεζας της
Ελλάδος, µε τον Τµηµατάρχη της Διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος ως αναπληρωτή του, δ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
και ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ορίζονται µε απόφαση των Προέδρων τους».
4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’65) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Όποιος, κατά το διάστηµα της τραπεζικής αργίας, αρνείται
την πληρωµή µε τα µέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β),
γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας
τιµωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452
του Ποινικού Κώδικα, και των διατάξεων του άρθρου 13α του ν.
2251/1994 (Α’ 191), του άρθρου 18α ν. 146/1914 (Α’ 21), και του
άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως ισχύουν».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από 28.6.2015.

Αποφασίζουµε

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015
Άρθρο 1

1. Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου
πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισµούς της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων
θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα
συγκεκριµένα ανά περιοχή υποκαταστήµατά τους, τα οποία θα
λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται το ύψος του
εκάστοτε ηµερησίως επιτρεπόµενου ποσού σύνταξης προς ανάληψη. Οµοίως, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να εξαιρούνται από την εφαρµογή της παρούσας ειδικές κατηγορίες κοινωνικώς ευπαθών οµάδων, για τις οποίες µπορούν να
ορισθούν διαφορετικά όρια αναλήψεων».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’65) προστίθενται στοιχεία στ), ζ) και η) ως
εξής:
«στ) αποδοχή καταθέσεων σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές, καθώς και εν γένει αποδοχή καταθέσεων σε Υπηρεσία/ίες
των πιστωτικών ιδρυµάτων και σύµφωνα µε διαδικασία που θα
ορισθεί από τις διοικήσεις αυτών,
ζ) έκδοση νέων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε Υπηρεσία/ίες των πιστωτικών ιδρυµάτων και σύµφωνα µε διαδικασία
που θα ορισθεί από τις διοικήσεις αυτών,
η) εκτέλεση πληρωµών σε λογαριασµούς καταθέσεων στο
εσωτερικό της χώρας µε κεντρική εντολή (µη ηλεκτρονική), όπως
όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µισθοδοσία προσωπικού,
σε αρµόδια Υπηρεσία των πιστωτικών ιδρυµάτων και σύµφωνα
µε διαδικασία που θα ορισθεί από τις διοικήσεις αυτών».
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της
από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή είναι πενταµελής και συγκροτείται από τα εξής
πρόσωπα: α) τον Γενικό Διευθυντή Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και
Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονοµικών ως Πρόεδρο, µε τον Διευθυντή Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 3
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 14 Ιουλίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία
βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30
Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και
ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του
ΟΔΙΕ», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 79 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:

2544

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της
28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65),
όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων
συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και παράτασης της
λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
• το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος,
• την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου
2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει καθώς και τις Υπουργικές
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτής,
• την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να παραταθεί η προστασία του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της ελληνικής οικονοµίας εν γένει
από την έλλειψη ρευστότητας, να ρυθµιστούν θέµατα συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, να ελεγχθεί η µεταφορά µετρητών από φυσικά πρόσωπα κατά την έξοδό τους
από την ελληνική επικράτεια και την είσοδό τους σε αυτήν και να
συσταθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών,
• τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο Πρώτο
• Παρατείνεται έως και 16 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε µε την από 28 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Κατά το διάστηµα της τραπεζικής αργίας, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως
τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, και των Υπουργικών Αποφάσεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, δύναται να πραγµατοποιούνται από τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων
που λειτουργούν για το σκοπό αυτό οι ακόλουθες πράξεις:
α. Η άπαξ καταβολή ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ στους δικαιούχους, στους οποίους δεν έχει καταβληθεί από την έναρξη
ισχύος των ΓΔΟΠ0000929ΕΞ2015/ ΧΠ2243/2.7.2015 (Β’1343),
ΓΔΟΠ0000945ΕΞ2015/ ΧΠ2261/8.7.2015 (Β’ 1420) και
ΓΔΟΠ0000954ΕΞ2015/ ΧΠ2775/10.7.2015 (Β’ 1458) αποφάσεων
του Υπουργού Οικονοµικών και έως την έναρξη ισχύος της παρούσας.
β. Οι πληρωµές: αα) ληξιπρόθεσµων και τρεχουσών δόσεων
από τη χρήση πιστωτικής κάρτας και από κάθε είδους δάνειο,
και ββ) οφειλών προς το Δηµόσιο, προς τις ΔΕΚΟ, προς ασφαλιστικούς οργανισµούς και προς ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες,
µε κατάθεση µετρητών ή µε εντολή µεταφοράς χρηµατικού
ποσού από τραπεζικό λογαριασµό.
γ. Η εντολή µεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασµό ταµιευτηρίου ή όψεως σε άλλο αντίστοιχο λογαριασµό που τηρείται στο
ίδιο πιστωτικό ίδρυµα.
• Η παρ. 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου
2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Συνιστάται στην Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής

του Υπουργείου Οικονοµικών Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών. Αρµοδιότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση συγκεκριµένων συναλλαγών που δεν περιλαµβάνονται στις
κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος ή σε εκείνες που
εξαιρούνται µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου. Κατά προτεραιότητα
εξετάζονται οι συναλλαγές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωµή ιατρικών
εξόδων ή εισαγωγών φαρµακευτικών ειδών, τροφίµων, πρώτων
υλών και καυσίµων.
Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών µπορεί να συστήνεται ανά πιστωτικό ίδρυµα ειδική υποεπιτροπή για την έγκριση µέρους ή όλου των συναλλαγών που
αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου. H Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών καθορίζει
τους όρους λειτουργίας των υποεπιτροπών αυτών καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια της σχετικής διαδικασίας και λειτουργίας
τους, συµπεριλαµβανοµένων του ύψους και της κατανοµής ανά
πιστωτικό ίδρυµα του ηµερήσιου ορίου σε επιµέρους είδη συναλλαγών και της αναπροσαρµογής των ανωτέρω ορίων.
Η ως άνω Επιτροπή είναι εξαµελής και συγκροτείται από τα
εξής πρόσωπα:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής ως Πρόεδρο,
µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών,
β) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής και Προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονοµικών, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δηµόσιου Λογιστικού της ίδιας Γενικής Γραµµατείας,
γ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού,
δ) έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή της,
ε) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τον
αναπληρωτή του που ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της,
και
στ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τον
αναπληρωτή του που ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν υπάλληλο
της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής ως Γραµµατέα,
µε τον αναπληρωτή του.
Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών συνιστάται στην Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής Οµάδα Υποστήριξης. Με απόφαση της
Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ορίζονται τα µέλη
της Οµάδας Υποστήριξης και ο Συντονιστής της µε τον αναπληρωτή του και ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της.
Αρµοδιότητα της Οµάδας Υποστήριξης αποτελεί η συγκέντρωση των αιτηµάτων έγκρισης συναλλαγών και των σχετικών εισηγήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, ο έλεγχος της
πληρότητας των συνοδευτικών τους εγγράφων, η προετοιµασία
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η σύνταξη των πρακτικών και των σχετικών αποφάσεων
της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η ηλεκτρονική καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων
σχετικών αιτηµάτων και εγκρίσεων, καθώς και η παροχή σε αυτήν
της αναγκαίας γραµµατειακής υποστήριξης.
Το ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών που είχε συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65),
µεταφέρεται στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
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της παρούσας παραγράφου. Τα εκκρεµή αιτήµατα έγκρισης συναλλαγών που είχαν υποβληθεί ενώπιον της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που είχε συσταθεί στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους εξετάζονται κατά προτεραιότητα από
την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών της παρούσας
παραγράφου.
Τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών καθώς και τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε µε
την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α’65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν
έχουν καµία ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη, εκτός εάν
αποδειχθεί ότι βαρύνονται µε δόλο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε
άλλο ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρούσας παραγράφου.»
• Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τραπεζική αργία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης,
ιδίως η διενέργεια πλειστηριασµών, κατασχέσεων, αποβολών
(εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ µέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραµµατίων
καταβολής, δικαστικών ενσήµων, εισφορών, ή άλλων, πάσης
φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά µε την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.
Οι υπόχρεοι κατά το νόµο υποχρεούνται να προσκοµίσουν αυτά
ενώπιον της αρµόδιας αρχής εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Επίσης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφ’ άπαξ ή σε
δόσεις χρηµατικών ποσών από µετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συµπλήρωση της προθεσµίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο
διάστηµα της τραπεζικής αργίας.
• Μετά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου
7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η προθεσµία της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 7 περίπτ. Στ’
εδάφιο β’, όπως αυτό ισχύει, για την εκ νόµου λύση και εκκαθάριση του ΟΔΙΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 24.8.2015».
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΟΛΓΑ ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑ-
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ΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 4
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 18 Ιουλίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση
περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν
84 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει
ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και
4334/2015»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα και η ελληνική οικονοµία εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας,
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο πρώτο
Περιορισµός των αναλήψεων µετρητών
και των µεταφορών κεφαλαίων
1. Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η
οποία κηρύχθηκε µε την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε για τελευταία
φορά µε την αριθ. ΓΔΟΠ 0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015
(Β’1482) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών έως 19 Ιουλίου
2015 και επιβάλλεται περιορισµός στις αναλήψεις µετρητών και
στην κίνηση κεφαλαίων κατά τα προβλεπόµενα στην παρούσα. Οι
διατάξεις της παρούσας καταλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4261/2014 (Α’
107), το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύµατα πληρωµών του ν. 3862/2010 (Α’ 113), τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και τα υποκαταστήµατα
και τους αντιπροσώπους ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα (στο εξής: «ιδρύµατα»).
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέπονται οι
κάθε µορφής αναλήψεις µετρητών από κατάστηµα ή από Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το
ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό ίδρυµα, ανά ηµέρα, από τα ιδρύµατα στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ηµέρα ή
ηµέρες µπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των
τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδοµάδα.
3. Η απαγόρευση ανάληψης µετρητών εφαρµόζεται και σε
κάθε άλλη πληρωµή µετρητών από τα ιδρύµατα, ανεξαρτήτως
νοµίσµατος, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωµών βάσει εγγυητικών επιστολών,
οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισµοί της προηγούµενης
παραγράφου. Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις µετρητών µε
χρήση πιστωτικών και προπληρωµένων καρτών στην Ελλάδα και
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στο εξωτερικό.
4. Η µεταφορά κεφαλαίων ή µετρητών στο εξωτερικό, µε κάθε
τρόπο, απαγορεύεται, περιλαµβανοµένης της εντολής µεταφοράς
κεφαλαίων σε λογαριασµούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της
µεταφοράς κεφαλαίων µε τη χρήση πιστωτικών, προπληρωµένων
και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωµές.
5. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στην παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών
χωρίς µετρητά έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό
ίδρυµα µε απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
6. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασµοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάµενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασµοί. Στην
τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσµία του άρθρου 3
του ν. 4151/2013 (Α’ 103).
7. Επιτρέπεται το άνοιγµα λογαριασµών αποκλειστικά για τις
ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να
τεκµηριώνονται εγγράφως και µε την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιµος λογαριασµός µέσω του οποίου αυτές µπορούν να διενεργηθούν:
α. η πληρωµή µισθοδοσίας προσωπικού,
β. η πληρωµή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, που προκύπτουν από συµβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
γ. η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδοµάτων,
δ. η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συµβάσεις αποδοχής (acquiring),
ε. η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, µετά την 1η Μαΐου 2015, νοµικών προσώπων,
στ. η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συµµετέχουν σε προγράµµατα στήριξης της νέας επιχειρηµατικότητας,
ζ. η κατάθεση µετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό
ίδρυµα,
η. το άνοιγµα λογαριασµού υπέρ τρίτου µε σκοπό είτε τη συµµόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηµατικής απαίτησης,
βάσει διαταγής πληρωµής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει
επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της
απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασµό
µε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
θ. η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόµισµα,
ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου
σε ξένο νόµισµα
ι.η αποδοχή προθεσµιακής κατάθεσης µόνον στην περίπτωση
που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται µε τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασµού της, καταθετικού ή όψεως,
ια. Κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
8. Απαγορεύεται η πρόωρη, µερική ή ολική, εξόφληση δανείου
σε πιστωτικό ίδρυµα, µε εξαίρεση την αποπληρωµή µε µετρητά ή
έµβασµα από το εξωτερικό.
9. Απαγορεύεται η πρόωρη, µερική ή πλήρης, λήξη των προθεσµιακών καταθέσεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη µερική λήξη προθεσµιακής κατάθεσης, αποκλειστικά και µόνο για
την ισόποση εξόφληση:
α. οφειλών προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσµων οφειλών δανείου στο
ίδιο πιστωτικό ίδρυµα,
γ. πληρωµής µισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα,
δ. πληρωµής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
ε. πληρωµής προµηθευτών που τηρούν λογαριασµό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, έναντι τιµολογίων ή ισοδύναµων παραστατικών,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιµα σε λογαριασµό ταµιευτηρίου ή όψεως.
10. Ειδικότερα θέµατα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α. Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηµατικής απαίτησης εις χείρας πιστωτικού ιδρύµατος, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, δεν επιτρέπεται η
καταβολή του ποσού της απαίτησης σε µετρητά. Το ποσό είτε καταβάλλεται µε έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε
τραπεζικό λογαριασµό του κατασχόντος που τηρείται στο ίδιο ή
άλλο πιστωτικό ίδρυµα.
β. Απαγορεύεται η κατάρτιση συµβάσεων αποδοχής συναλλαγών µε κάρτες πληρωµών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγµατοποιείται µε πίστωση λογαριασµού του εµπόρου, ο οποίος τηρείται
εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών.
γ. Απαγορεύεται η µεταφορά θεµατοφυλακής στο εξωτερικό
για τίτλους που αποκτήθηκαν µετά την έναρξη της ισχύος της τραπεζικής αργίας. Επίσης, απαγορεύεται η µεταφορά στο εξωτερικό
θεµατοφυλακής τίτλων που τελούν υπό διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές ή πολυµερείς µηχανισµούς που λειτουργούν
εντός και εκτός Ελλάδος.
δ. Δεν επιτρέπονται µεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση
χρηµατοπιστωτικών µέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (Α’ 195)
µέσω οργανωµένων αγορών και πολυµερών µηχανισµών διαπραγµάτευσης ή επαγγελµατιών που διαθέτουν τέτοια χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Ε.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση
της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να αίρονται οι περιορισµοί των περιπτώσεων γ’ και δ’ και
να ρυθµίζονται οι όροι διενέργειας τέτοιων µεταφορών κεφαλαίων.
11. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών µέτρων
των προηγούµενων παραγράφων:
α. Συναλλαγές της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
β. Συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ. Συγκεκριµένες συναλλαγές, η διενέργεια των οποίων εγκρίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
δ. Οι διασυνοριακές εντολές πληρωµών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασµού που τηρείται σε ίδρυµα
που λειτουργεί στην Ελλάδα.
ε. Οι συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν σε διαχείριση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί
στην Ελλάδα και σε υποχρεώσεις πληρωµών στο πλαίσιο διαχείρισης συµβάσεων που προϋπήρχαν της θέσης σε ισχύ της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 65), όπως ενδεικτικά, εξυπηρέτηση πληρωµών σε σχέση µε τίτλους και τιτλοποιήσεις που εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυµα, εκκαθάριση
συναλλαγών µε κάρτες πληρωµών διεθνών σχηµάτων καρτών, συναλλαγές ανταλλαγής περιθωρίου ασφάλισης στο πλαίσιο εξυπηρέτησης διεθνών συµβάσεων ISDA, CSA, GMRA, Escrow, EIB,
λοιπών εξασφαλίσεων (collaterals) µε πιστωτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, κ.λπ., σύµφωνα µε διαδικασία που θα ορισθεί από τη διοίκηση αυτού και θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Εγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών. Προς απόδειξη της ως άνω φύσης των
εξαιρούµενων συναλλαγών θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκµηρίωση, η οποία κοινοποιείται στην ίδια Επιτροπή.
στ. Όλα τα χρηµατικά ποσά που µεταφέρονται από την αλλοδαπή µε µεταφορά πίστωσης σε λογαριασµούς που τηρούνται σε
πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον µεταφέρονται εκ νέου σε λογαριασµό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα
που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η σχετική τεκµηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής εκ νέου
στην αλλοδαπή, θα είναι ευθύνη του πιστωτικού ιδρύµατος και
πρέπει να είναι πλήρης. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων
θα ανακοινώσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης της εφαρµογής των προβλεπόµενων στην παράγραφο αυτή.
ζ. Μεταφορές πιστώσεων από ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισµό
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά την έννοια του ν. 4310/2014 (Α’ 258) σε λογαριασµό τηρούµενο σε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό, ποσού
που προέρχεται αποκλειστικά από µεταφορές πιστώσεων από το
εξωτερικό, το οποίο πιστώθηκε σε λογαριασµό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός του 2015 αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών
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σκοπών, µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ). Για την πραγµατοποίηση αυτών των συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν στο άνοιγµα ειδικού προς τούτο λογαριασµού, στον οποίον και µόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς
µεταφορά ποσά.
η. Πληρωµές µισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόµενους σε
διπλωµατικές αποστολές, µόνιµες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δηµοσίου, µε µεταφορά πίστωσης του ισόποσου της µισθοδοσίας, σε λογαριασµό που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυµα που λειτουργεί εκτός Ελλάδος. Οι εργαζόµενοι σε διπλωµατικές αποστολές, µόνιµες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες
του Ελληνικού Δηµοσίου στο εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασµούς µισθοδοσίας σε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να µεταφέρουν το ισόποσο της
µισθοδοσίας τους σε λογαριασµό τους στο εξωτερικό, τεκµηριώνοντας εγγράφως την ιδιότητά τους.
θ. Έµβασµα από ελληνικό δηµόσιο εκπαιδευτικό οργανισµό δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό φορέα κατά την έννοια
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) σε λογαριασµό τηρούµενο σε πιστωτικό
ίδρυµα που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από έµβασµα από το εξωτερικό, το οποίο
εκτελέστηκε µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά
για την εξυπηρέτηση των σκοπών ερευνητικού προγράµµατος. Για
την πραγµατοποίηση αυτών των συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν στο άνοιγµα ειδικού προς τούτο λογαριασµού,
στον οποίον και µόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς µεταφορά
ποσά.
ι. Η χωρίς περιορισµό ποσού ανάληψη µετρητών από έναν, ανά
δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασµό στις πρεσβείες και στα µέλη των
διπλωµατικών αποστολών στην Ελλάδα µε την επίδειξη σχετικής
έγγραφης βεβαίωσης από την οικεία πρεσβεία ή του διπλωµατικού
διαβατηρίου.
ια. Η καταβολή από τα ιδρύµατα πληρωµών του ν. 3862/2010
(Α’ 113) µετρητών στους δικαιούχους από έµβασµα εξωτερικού,
εάν έχει προηγηθεί εισαγωγή του αντίστοιχου ποσού σε φυσική
µορφή από το εξωτερικό από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
µε σχετική δήλωση της εν λόγω εισαγωγής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση χρηµατικών εµβασµάτων
στο εσωτερικό µε καταβολή µετρητών στους δικαιούχους, υπό την
προϋπόθεση ότι ο πληρωτής έχει καταθέσει το σύνολο του ποσού
σε φυσική µορφή.
ιβ. Η πληρωµή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων και διδάκτρων, µε
την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό
ίδρυµα µέσω του οποίου διενεργείται η συναλλαγή από τα οποία
αποδεικνύεται η συνδροµή των σχετικών προϋποθέσεων. Η πληρωµή των εν λόγω δαπανών συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά µέσω του πιστωτικού ιδρύµατος, σε λογαριασµό, που τηρείται
στο εξωτερικό για την πίστωσή τους και όχι σε λογαριασµό του
ίδιου του δικαιούχου.
ιγ. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται
καταβολή µέγιστου εφάπαξ ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε
µετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόµισµα για ένα συνοδό.
ιδ. Η µεταφορά µέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή
του ισόποσού του σε ξένο νόµισµα, ανά ηµερολογιακό τρίµηνο,
συνολικά, για έξοδα διαµονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συµµετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωµή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά µέσω πιστωτικού ιδρύµατος, σε λογαριασµό, που τηρείται
στο εξωτερικό, µε δικαιούχο το φοιτητή.
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της
από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’65)
όπως τροποποιήθηκαν µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και αντικαταστάθηκαν δυνάµει της
παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 79) παραµένουν σε ισχύ. Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της από
30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) για
όσο χρόνο ισχύουν οι περιορισµοί ανάληψης µετρητών του παρόντος άρθρου.
13. Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς
ελέγχους για τη συµµόρφωση των ιδρυµάτων µε τις διατάξεις του
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παρόντος άρθρου για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και επιβάλλει σε αυτά για κάθε παράβαση πρόστιµο ύψους έως του ενός
δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.
14. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική
ποινή έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να καταγγείλει
την σύµβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για
την παράβαση.
15. Τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, καθώς και τα µέλη και ο γραµµατέας της Επι
τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε µε την
από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 65),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τα µέλη της
οµάδας υποστήριξης που συνιστάται σύµφωνα µε την από 14 Ιουλίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 79), κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι βαρύνονται µε
δόλο. Για µια διετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου.
16. Η Τράπεζα Εµπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου
(«BlackSeaTradeandDevelopmentBan») δεν εµπίπτει στους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.
17. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται
να προβλέπονται περιορισµοί στη µεταφορά χαρτονοµισµάτων σε
ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγµα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
Με την ίδια πράξη µπορεί, επίσης, να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται
διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και για χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.
18. Οι µη ρυθµιζόµενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
δραστηριότητες των ιδρυµάτων διενεργούνται υπό τους όρους
και προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών δύναται να αίρονται, τροποποιούνται ή καταργούνται περιορισµοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, να
προστίθενται νέοι περιορισµοί και απαγορεύσεις συναλλαγών ή
πράξεων και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
19. Με απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών δύνανται να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της
από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 79).
Άρθρο δεύτερο
Τροποποιήσεις του ν. 4063/2012
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 4063/2012
(Α’71) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο διακριτός λογαριασµός του Ελληνικού Δηµοσίου µε τον
τίτλο «Ελληνικό Δηµόσιο (Ε.Δ.) Εισπράξεις και Πληρωµές για την
εξυπηρέτηση του Δηµοσίου χρέους», που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ) ή σε σύστηµα που διαχειρίζεται η ΤτΕ, χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για την άµεση εξυπηρέτηση ειδικού δηµόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση του
Δηµοσίου Χρέους και δεν διενεργείται καµία άλλη πληρωµή για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κατ’ εξαίρεση η χρήση του ως άνω λογαριασµού είναι επιτρεπτή για τη διευκόλυνση της δηµιουργίας
και εξυπηρέτησης χρηµατικών εξασφαλίσεων µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται µέσω του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSM). Από το λογαριασµό αυτό πληρώνονται οι δαπάνες χρεολυσίων και τόκων όλων των δανείων, των πράξεων διαχείρισης,
των παραγώγων και οι λοιπές παράλληλες δαπάνες για την εξυπηρέτηση και την εν γένει διαχείριση του Δηµοσίου Χρέους.
Έσοδα του λογαριασµού αυτού αποτελούν οι εισροές από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF),
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) καθώς και τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSM), το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτι-
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κής Περιουσίας του Δηµοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση
των περιουσιακών του στοιχείων αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταµείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και
τα χρηµατικά ποσά από τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου
στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία κίνησης του λογαριασµού αυτού για την πληρωµή του
Δηµοσίου Χρέους, την εξυπηρέτηση χρηµατικών εξασφαλίσεων
και κάθε αναγκαίο θέµα για τη λειτουργία του.»
2. Στο άρθρο τέταρτο του ν. 4063/2012 (Α’ 71) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση
να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράφει τις
κατά περίπτωση απαιτούµενες Συµβάσεις µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καθώς και
των παραρτηµάτων τους όπου προβλέπεται για την διασφάλιση
της άµεσης χρηµατοδότησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η
εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος και να
υπογράφει τις κατά περίπτωση απαιτούµενες συµβάσεις µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΤ καθώς και των παραρτηµάτων
τους όπου προβλέπεται για την διασφάλιση της άµεσης χρηµατοδότησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Με µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών οι ανωτέρω συµβάσεις
µετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόµενα µέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή των Ελλήνων για ενηµέρωση».
Άρθρο τρίτο
Θέµατα ΦΠΑ
1. Στο τέλος του σηµείου 2 του κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α 248), όπως τροποποιήθηκε
µε την περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015
(Α’ 80) προστίθεται η εξής φράση:
«και έως την ηµεροµηνία αυτή ο εφαρµοζόµενος συντελεστής,
για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ορίζεται σε 6%.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν.
4334/2015 (Α’ 80) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από
20 Ιουλίου 2015».
Άρθρο τέταρτο
Θέµατα καταβολής φόρου εισοδήµατος
1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’169) προστίθεται παράγραφος 37 ως εξής:
«37. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήµατος της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου
2015.»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει
από την εποµένη ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
που υποβάλλονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
3. Η καταληκτική προθεσµία της 30ης Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’312),
η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 µε την παρ. 2
του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (Α’ 69), παρατείνεται εκ νέου
έως και τις 26 Αυγούστου 2015.
Άρθρο πέµπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 5
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 31 Ιουλίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου
2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και
για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.)
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)», που δηµοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθµόν 90 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και
18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να: α) τροποποιηθούν θέµατα που αναφέρονται
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, β) ρυθµιστούν ζητήµατα
που συνδέονται µε αξιόγραφα, προκειµένου να προστατευθεί το
ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι συναλλασσόµενοι και η
ελληνική οικονοµία εν γένει και γ) ρυθµιστούν θέµατα για την
υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης
µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.),
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο Πρώτο
1. Το στοιχείο α’ της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της
από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως η παράγραφος
αυτή τροποποιήθηκε µε τις από 30 Ιουνίου 2015 και 14 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66 και Α’ 79, αντί-
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στοιχα), τροποποιείται ως εξής:
«α) τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτές του, κατά σειρά, τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής και τον Διευθυντή
Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) που προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσµία της διατάξεως του προηγούµενου εδαφίου, για
την εκ του νόµου λύση και εκκαθάριση του Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., παρατείνεται έως τις 30.9.2015».
3. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών µέτρων
του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015
και 4334/2015» (Α’ 84), όλες οι συναλλαγές πελατών πιστωτικών
ιδρυµάτων και Ε.Π.Ε.Υ. που αφορούν συµµετοχή τους στις δηµοπρασίες έκδοσης κρατικών χρεογράφων που διενεργεί ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
4. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και
4334/2015» (Α’ 84), οι λέξεις «του άρθρου 3» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «των άρθρων 7 και 8».
5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4063/2012 (Α’ 71), η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου της, από 18 Ιουλίου 2015,
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012,
4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), η λέξη «εκπροσωπήσει» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εκπροσωπεί».
Άρθρο Δεύτερο
Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια
τράπεζα αδυναµία πληρωµής µε ηµεροµηνία από την 20ή Ιουλίου
2015 µέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραµµάτια εις διαταγήν και συναλλαγµατικές µε ηµεροµηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν
εµφανίζονται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή από φορείς χάριν
αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν το αργότερο µέχρι την
30ή Σεπτεµβρίου 2015.
Άρθρο Τρίτο
Με αποφάσεις του Κυβερνητικού Συµβουλίου για την Οικονοµική Πολιτική (Κυ.Σ.Οι.Π.), µπορεί να ανατίθενται απευθείας
έργα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι τριών (3) µηνών, σε
διακεκριµένους εµπειρογνώµονες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα)
σε χρηµατοπιστωτικά, νοµικά και οικονοµικά θέµατα, για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.) της υπογραφής των σχετικών
συµβάσεων.
Οι προκαλούµενες δαπάνες από τη σύναψη των συµβάσεων
έργου ορισµένου χρόνου καλύπτονται από τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Οικονοµικών, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονοµικών εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού
τις ανωτέρω συµβάσεις έργου.
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Άρθρο Τέταρτο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 6
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 17 Αυγούστου 2015 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την
Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στη
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 97 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και
έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών
από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στη Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να αποκατασταθούν ταχέως οι εκτεταµένες ζηµιές που προκλήθηκαν ιδίως σε αναχώµατα ποταµών και
εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων υποδοµής της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου, λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων
και πληµµυρικών φαινοµένων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Άρθρο Πρώτο
1. Σε περίπτωση κήρυξης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών και µε σκοπό την άµεση
αντιµετώπιση προβληµάτων, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της λατοµικής νοµοθεσίας, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, η απόληψη υλικών, που προέρχονται από χερσαίες
φυσικές αποθέσεις συµπεριλαµβανοµένων και εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών.
2. Το παραπάνω δικαίωµα παραχωρείται, µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αποκλει-
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στικά στην οικεία Περιφέρεια, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, που
θα συνοδεύεται από:
α) Τεχνική έκθεση.
β) Θετική γνωµοδότηση του Γ.Ε.Σ., όπου απαιτείται.
γ) Έγκριση επέµβασης, όπου απαιτείται.
δ) Συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης προς την Περιφέρεια, για τις ιδιωτικές εκτάσεις.
3. Η υποβολή του αιτήµατος της Περιφέρειας προς τον Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, συνοδευόµενο από αντίγραφα των συνυποβεβληµένων στοιχείων, κοινοποιείται αµελλητί στις αρµόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αποδεικτικό κοινοποίησης το οποίο προσκοµίζεται για την έκδοση της απόφασης
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της προαναφερόµενης απόφασης από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι η προγενέστερη έκδοση απόφασης
από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ ή τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τη εξαίρεση των έργων, συµπεριλαµβανοµένων και των συνοδευτικών τους, από την διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο ν. 4014/2011 (Α’ 209), εφόσον τέτοια απαιτείται.
5. Η χρονική διάρκεια των εργασιών, οι ποσότητες απόληψης
των υλικών, καθώς και όλοι οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω εργασιών θα προβλέπονται αναλυτικά στην προαναφερόµενη απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η διαµόρφωση των µετώπων, η γωνία πρανών, τα ύψη
των βαθµίδων και γενικά τα µέτρα ασφάλειας και η επίβλεψη των
σχετικών εργασιών θα είναι εναρµονισµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωτική η άµεση αποκατάσταση του χώρου απόληψης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην οικεία νοµοθεσία.
6. Η ανωτέρω απόφαση µαζί µε την τεχνική έκθεση θα κοινοποιούνται στην αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και στις οικείες
αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
7. Οι Υπηρεσίες αυτές θα ειδοποιούνται πριν την έναρξη των
σχετικών εργασιών ώστε να µπορούν να παρέµβουν κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
8. Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων κατά τις εργασίες
απόληψης, πρέπει να διακόπτονται άµεσα οι εργασίες και να ειδοποιείται η αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε το ν.
3028/2002 (Α’ 153).
9. Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν διάθεσης υλικών από
τους προβλεπόµενους χώρους της παρούσας ρύθµισης για
άλλες χρήσεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις για παράνοµη εκµετάλλευση που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 1428/1984 (Α’ 43),
όπως ισχύει.
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑ-

ΛΩΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 7
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 19 Αυγούστου 2015 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν.
2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής
Αµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις»», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 100 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35)»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη ρύθµιση του υπηρεσιακού και µισθολογικού
καθεστώτος του Α/ΓΕΕΘΑ, εν όψει του διορισµού του ως Προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής της Ε.Ε., µε τριετή θητεία,
που αρχίζει στις 6 Νοεµβρίου 2015, σύµφωνα µε την Απόφαση
2014/920/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ε.Ε. (E.E. L 363 της
18.12.2014, σελ. 149).
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Άρθρο Πρώτο
Στο άρθρο 11 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του
Υπουργείου Εθνικής Αµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 17 ως εξής:
«17. Στην περίπτωση επιλογής του ως Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής του Οργανισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ) ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλου διεθνούς
οργανισµού, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε απόφαση
του ΚΥΣΕΑ που εκδίδεται ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν την ηµεροχρονολογία ανάληψης των νέων του καθηκόντων, όπως αυτή
καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές του κατά περίπτωση διεθνούς οργανισµού. Με την ίδια απόφαση, ο απερχόµενος
Α/ΓΕΕΘΑ ανακαλείται στην ενέργεια για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκεί η θητεία του, µε το βαθµό που έφερε πριν τη θέση του
σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αποξενούµενος πλήρως της εν
γένει λειτουργίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Ως Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του Οργανισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ), της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλου
διεθνούς οργανισµού, λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών εσωτερικού του βαθµού που έφερε πριν την αποστρατεία του, πλην
των εξόδων παράστασης, το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής,
καθώς και τα έξοδα µετακίνησης και τις λοιπές δαπάνες και µη
µισθολογικές παροχές του Έλληνα Πρέσβη στη χώρα της έδρας
του διεθνούς οργανισµού, όπως αυτά προσδιορίζονται και περιγράφονται στον Οργανισµό του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρα
155 παρ. 4, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 167 του ν. 3566/2007,
Α’ 117). Οι σχετικές πιστώσεις αντλούνται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας. Με απόφαση του Υπουρ-
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γού Εθνικής Αµυνας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή των
ανωτέρω.
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 8
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η, από 22 Αυγούστου 2015, Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης
και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 101 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου
µεγάλου αριθµού µεταναστών»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
που έχει δηµιουργηθεί στις θαλάσσιες πύλες εισόδου της
χώρας, και ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, λόγω της
αιφνίδιας και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο Πρώτο
1. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Επικρατείας να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου χρόνου,
µε µέγιστη διάρκεια τριών (3) µηνών, ισχύ από τις 10.8.2015 και
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µέχρι τις 31.12.2015, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
2. Οι συµβάσεις αυτές, λόγω του κατεπείγοντος, συνάπτονται
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικής µε
την κατάρτιση ανάλογων συµβάσεων και βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού.
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 9
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 26 Αυγούστου 2015 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 102 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να επιλυθούν άµεσα ζητήµατα οµαλής λειτουργίας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα είτε λόγω µη ισοσκέλισης και έγκρισης του προϋπολογισµού τους για το τρέχον οικονοµικό έτος είτε λόγω προβληµάτων στη στελέχωση συγκεκριµένων υπηρεσιών αυτών, ώστε
να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των βασικών
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προς τους πολίτες.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Υποχρεωτικές δαπάνες και διάρκεια ισχύος
του προϋπολογισµού των δήµων
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1. Οι περιπτώσεις δ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 158 του ν.
3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίστανται και προστίθεται τελευταία περίπτωση ιζ’, ως ακολούθως:
«δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών,
κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η
συντήρηση των µηχανηµάτων και των οχηµάτων, η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και
τα τέλη ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.»
«η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης των οχηµάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.»
«ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο
και στο δίκτυο ύδρευσης,αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισµού, η επισκευή του εξοπλισµού των σχολείων, των παιδικών σταθµών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση
αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν.
3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και
πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει
λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης,
για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και
την πληρωµή µόνον:…».
3. Η προθεσµία του άρθρου 73 του ν. 4331/2015 (Α’ 69) παρατείνεται κατά δύο µήνες από την ηµέρα λήξης της.
Άρθρο 2
Δάνεια ΟΤΑ
Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), προστίθενται δύο τελευταία εδάφια ως εξής:
«Το προς συνοµολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού, ή µέρος αυτού, ανάλογα µε την πιστοληπτική
ικανότητα του δανειολήπτη. Η σχετική απόφαση του δηµοτικού
ή περιφερειακού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, ανεξαρτήτως του ύψους
ποσού του εν λόγω δανείου.»
Άρθρο 3
Αναδροµική ισχύς συµβάσεων Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισµένου Χρόνου
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14),
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των
Ο.Τ.Α. για τις οποίες προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ηµεροµηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούµενης σύµβασης,
αντίστοιχα».
Άρθρο 4
Σχολικές Καθαρίστριες - Δηµοτικές Κατασκηνώσεις
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010
(Α’ 138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. αα) Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου
113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, καταρτίζονται για τα
διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015 και 2015-2016 σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των διατάξεων αυτών.
Ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2016-2017 και εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορεί να
καλυφθούν µε συµβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους
δήµους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Γγ) Για το κόστος της απασχόλησης µε συµβάσεις του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος
2016-2017 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέµεται, µε

απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήµους.
Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρµόζεται
η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως
ισχύει».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), µετά
τη λέξη «πυρασφάλεια προστίθεται η φράση «στις δηµοτικές κατασκηνώσεις».
Άρθρο 5
Ο προβλεπόµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 278 του ν.
3852/2010 (Α’ 87), έλεγχος για τις δηµόσιες συµβάσεις µεταφοράς µαθητών, βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου δηµοσίων
συµβάσεων, ποσού ύψους άνω των 200.000 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των
δαπανών του µεγαλύτερου Δήµου της Περιφερειακής Ενότητας
στην οποία αφορά η σύµβαση µεταφοράς µαθητών.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
Άρθρο 10
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 10 Σεπτεµβρίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις
για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και
την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 108 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης
ζητηµάτων που αφορούν στην οµαλή έναρξη του σχολικού έτους
2015-2016, και συγκεκριµένα: α) της µεταφοράς των µαθητών
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κατά την έναρξη του σχολικού έτους, β) της εξασφάλισης των
πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτουµένου αριθµού αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, και γ) της σύναψης
συµβάσεων µίσθωσης έργου µε σχολικές καθαρίστριες, προκειµένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα, η υγιεινή και η εύρυθµη
λειτουργία των σχολικών µονάδων.
3. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της 31636/9-9-2015 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1931), µε τις οποίες τροποποιήθηκαν
και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1449), εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς διαγωνιστικές διαδικασίες και τις λοιπές διαδικασίες ανάθεσης
µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων, για το σχολικό έτος 2015-2016.
Άρθρο 2
1. Στις περιπτώσεις των εκκρεµών, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016, διαγωνισµών, τους οποίους προκήρυξαν
οι Περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων, για το σχολικό
έτος 2015-2016, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, κατ’ εξαίρεση
των κείµενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους προσωρινούς µειοδότες
µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισµών µε την υπογραφή των
οικείων συµβάσεων.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες µετά την προκήρυξη των διαγωνισµών, β) υπάρχουν αδιάθετα δροµολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές
είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν µη κατάλληλες, γ) δεν
έχουν αναδειχθεί µειοδότες στους εκκρεµείς διαγωνισµούς, η
Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε απόφασή της να παρατείνει την
εκτέλεση των συµβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2015, προσαρµόζοντας τους συµβατικούς όρους στα νέα δεδοµένα εκτέλεσης των δροµολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι
αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο µε αιτιολογηµένη πράξη
της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς
δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
περίπτ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 (Α’64), µε
τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους, και κατ` εξαίρεση των κειµένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη κριτήρια
οικονοµικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισµού.
3. Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, οι
οποίες πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους
2015-2016 µέχρι τη σύναψη της σχετικής σύµβασης µεταφοράς,
καταβάλλονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο
µε τους όρους και το περιεχόµενο της σύµβασης µεταφοράς µαθητών του ιδίου σχολικού έτους.
4. Με την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαγωνιστικών διαδικασιών και των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά, οι συµβάσεις των προηγούµενων εδαφίων, η
διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί τις 29.2.2016, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως.
5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συµβατικό κόστος εκάστου
δροµολογίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση
που προκύπτει από την εφαρµογή της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν. 4286/2014 (Α’194) εφαρµόζονται και για τη µεταφορά
µαθητών το σχολικό έτος 2015-2016.
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Άρθρο 3
Η ηµεροµηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρµογής του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Β’ του ν.
4281/2014 (Α’ 160) για διαγωνισµούς µεταφοράς µαθητών από
τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και της επιστροφής αυτών, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές µετατίθεται στις 31.12.2015.
Άρθρο 4
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 19
Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων για την πληρωµή αναπληρωτών και
ωροµισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και
Βοηθητικού Προσωπικού συνολικού προϋπολογισµού εκατόν δεκαπέντε εκατοµµυρίων ευρώ (115.000.000,00), εκ των οποίων τα
δεκαοκτώ εκατοµµύρια ευρώ (18.000.000,00) βαρύνουν το έτος
2014, τα πενήντα τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ (54.000.000,00) το
έτος 2015 και τα σαράντα τρία εκατοµµύρια ευρώ
(43.000.000,00) το έτος 2016. Η διάταξη αυτή ισχύει από
1.9.2014.
Άρθρο 5
Στο άρθρο 36 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για το σχολικό
έτος 2015-2016».
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠ. ΘΑΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ-ΔΗΜΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ (ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ), ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ –
ΠΛΑΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ»
Άρθρο 11
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25 Σεπτεµβρίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου
13 του ν. 4111/2013 (Α’18)», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν
119 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’18)»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την εκ νέου παράταση της προθεσµίας εκκαθάρισης της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. προκειµένου να κυρωθεί η σύµβαση
παραχώρησης του ιπποδροµιακού στοιχήµατος µεταξύ της
Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και της Ο.Π.Α.Π. A.Ε., από τη νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015, και µε σκοπό
την αποφυγή καταγγελίας της εν λόγω σύµβασης, η οποία θα
επιφέρει διακοπή της διενέργειας ελληνικών ιπποδροµιών, απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς και απώλεια εσόδων του Κράτους.
3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου
13 του ν. 4111/2013 «Οι συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’
18) που προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου
της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
79) και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσµία της διατάξεως του
προηγούµενου εδαφίου, για την εκ του νόµου λύση και εκκαθάριση της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., παρατείνεται έως την 31.10.2015.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ –
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΑΝΩ
ΦΩΤΙΟΥ,
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ»
Άρθρο 12
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 7 Οκτωβρίου 2015 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων

των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 127 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητηµάτων που αφορούν: α) στην
απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των «Κοινωνικών Δοµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας», β) στην ένταξη έργων στα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου
2014 -2020, γ) τη διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισµού της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), προκειµένου να διασφαλιστεί ο αξιοκρατικός χαρακτήρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η επιλογή προσώπων ικανών να εκπαιδευτούν, ώστε να ενταχθούν στη διοίκηση
ως στελέχη ταχείας ανέλιξης, δ) στην αδυναµία εξυπηρέτησης
ιδιοκτητών εκπρόθεσµων σε τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από τα
ΚΤΕΟ της Χώρας στην προθεσµία του άρθρου 18Α του ν.
3446/2006 (Α’49), όπως ισχύει, και επίσης αποφυγής, κατά το δυνατό, προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία των ΚΤΕΟ, λόγω
υπερβολικά αυξηµένης προσέλευσης οχηµάτων, ε) στη δυνατότητα αποφοίτησης µαθητών της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., στ)
στις διαδικασίες εκλογής οργάνων στα ΑΕΙ της χώρας και ζ) στην
ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης ερευνητών και συγκρότησης συλλογικών οργάνων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Οι «Κοινωνικές Δοµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»
µετά την ολοκλήρωση και λήξη των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα χρηµατοδοτηθούν από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η χρηµατοδότηση αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από τη
λήξη των πράξεων µέχρι το αργότερο 31.12.2015 και υλοποιούνται µέσω προγραµµατικών συµβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες
θα γίνει αναλογική εφαρµογή των όρων που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013.
Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω συµβάσεων ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την υλοποίηση της παρούσας.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2015.
Άρθρο 2
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων για την κατάργηση ή αναδιάρθρωση των υφιστάµενων Επιτελικών Δοµών, η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπεται από

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

τις ισχύουσες κοινές υπουργικές αποφάσεις σύστασης των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών των ν. 2860/2000 (Α’ 251) και
ν.3614/2007 (Α’ 267), οι οποίες µετονοµάστηκαν ή συγχωνεύτηκαν µε το άρθρο 18 του παρόντος νόµου. Κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, οι ανωτέρω Επιτελικές Δοµές ασκούν, εκτός από
τις αρµοδιότητες των ως άνω αποφάσεων, και τις αρµοδιότητες
του άρθρου 17 του παρόντος νόµου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 -2020.»
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 6 Οκτωβρίου 2015.
Άρθρο 3
Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθµολογίας δεν έχουν
εφαρµογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».
Άρθρο 4
H περίπτ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 18 Α του ν.3446/2006 (Α’
49) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών
από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.6.2014 προσκοµίζονται έως και τις 20.10.2015.»
Άρθρο 5
Στο άρθρο 9 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Μαθητές οι οποίοι το σχολικό έτος 2014 2015 ή και τα προηγούµενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη
Γ’ τάξη ηµερήσιου Επαγγελµατικού Λυκείου (ν. 3475/2006) συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του
«Τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών» καθώς και των τριών ειδικοτήτων του τοµέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ’ τάξης Εσπερινού
Επαγγελµατικού Λυκείου (ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί
λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέρχονται σε ολική
ή µερική, προφορική και γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του
2016, Μάιο-Ιούνιο 2016, Σεπτέµβριο 2016.Μαθητές οι οποίοι
κατά το σχολικό έτος 2014-2015 ή και τα προηγούµενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη εσπερινού
Επαγγελµατικού Λυκείου (ν. 3475/2006) συµπεριλαµβανοµένης
και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών» και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης,
δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή εξέταση έως 15 Νοεµβρίου 2015 προκειµένου να προαχθούν στην
επόµενη τάξη.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι µαθητές που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο, δεν επιθυµούν να προσέλθουν στις
προαναφερόµενες προφορικές και γραπτές εξετάσεις, δύνανται
να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη Β’ τάξη ηµερησίου ή εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου (ν. 4186/2013).
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν στις εξετάσεις των µαθητών.»
Άρθρο 6
1. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας του
οικείου Ιδρύµατος.»
2. Οι περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 16 του άρθρου 8
του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α’ 159), αντικαθίστανται και προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους
υπηρετούντες λέκτορες του Ιδρύµατος µε άµεση, µυστική και
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καθολική ψηφοφορία και διορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδει διαπιστωτική
πράξη για το διορισµό του Πρύτανη. Ο Πρύτανης δεν µπορεί να
εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυµα.
β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από το Συµβούλιο του
Ιδρύµατος, τρεις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. Στα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία του Πρύτανη
ολοκληρώνεται, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
4327/2015 (Α’ 50), στις 31.10.2015, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της παρούσας.
Στα ίδια Α.Ε.Ι. παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σήµερα
Πρυτάνεων µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης από την περίπτ. Α’ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων για το διορισµό του Πρύτανη. Σε περίπτωση
µη τήρησης των ως άνω κατά περίπτωση προθεσµιών η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο. Η διάταξη
αυτή εφαρµόζεται και για την εκλογή των Κοσµητόρων.
γ) Το Συµβούλιο ή η Σύγκλητος κατά περίπτωση, λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της
προκήρυξης.
δ) Υποψηφιότητες για το αξίωµα του Πρύτανη υποβάλλονται,
µε αίτηση των ενδιαφεροµένων, ενώπιον του Συµβουλίου ή της
Συγκλήτου σε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την περίπτωση β’, έχει περιέλθει σε αυτήν η αρµοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των
Κοσµητόρων.
ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου τουλάχιστον
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθµίδας του οικείου Ιδρύµατος. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία,
η Επιτροπή συγκροτείναι, εντός δέκα (10) ηµερών, µε απόφαση
της Συγκλήτου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει
τους υποψήφιους πρυτάνεις και κοσµήτορες µέσα σε δύο µέρες
από την συγκρότησή της.
στ) Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαµβάνεται την επόµενη ηµέρα µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων
υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών
διαδικασιών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας έσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας
επτά (7) ηµερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας έσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, επαναλαµβάνεται η όλη εκλογική διαδικασία,
µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων.»
3. Τα µονοµελή όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων και των
Τ.Ε.Ι. που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας και η θητεία των οποίων σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
4327/2015 λήγει στις 31.10.2015, αναδεικνύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας διατάξεις.
4. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων και των
Τ.Ε.Ι. των οποίων η θητεία σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 4327/2015 λήγει στις 31.10.2015, συγκροτούνται µε το
ισχύον κατά τη δηµοσίευση της παρούσης νοµικό καθεστώς.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
9 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, καταργείται.
6. Το εδάφιο α’ της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9
του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων».
Άρθρο 7
1. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρθρου 47
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) παρατείνεται έως τις 31.5.2016.
2. Οι διαδικασίες κρίσης που προβλέπονται στην παράγραφο
6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 αναστέλλονται έως
31.12.2015.
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3. Το δεύτερο εδάφιο της 4 του άρθρου 30 του ν. 4327/2015
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 8.3.2015 και λήγει
στις 31.12.2015».
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ,
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ,
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ»
Άρθρο 13
Κύρωση της Συµφωνίας για τη Μεταφορά
και την Αµοιβαιοποίηση των Εισφορών
στο Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία για τη Μεταφορά και την Αµοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης, που υπογράφηκε την 21η Μαΐου 2014 στις Βρυξέλλες, καθώς και το από 22
Απριλίου 2015 Πρακτικό Διόρθωσης της Συµφωνίας αυτής, το
κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως
εξής:
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Αρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της Συµφωνίας που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 2 αυτής.»
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Άρθρο 16
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,......................................................2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Άρθρο 14
Για την κατάταξη στους βαθµούς, στα µισθολογικά κλιµάκια
και τον υπολογισµό των όσων προβλέπονται στα άρθρα 28 και
29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. 1Κ/2013 (ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/
15.3.2013), εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του
ν. 4024/2011, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισµός τυχόν πλασµατικού χρόνου για την περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη και χωρίς να είναι δυνατή η αναδροµική λήψη
διαφοράς αποδοχών για το προηγούµενο από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου χρονικό διάστηµα πραγµατικής υπηρεσίας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από
τη δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 15
1. Η µισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών που καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 5,
του ν. 4047/2012 (Α’ 31), διενεργείται από 1.1.2016 από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας, µε ευθύνη του οικείου ή οικείων εκκαθαριστών, που είναι πιστοποιηµένοι στην Ενιαία Αρχή
Πληρωµών (ΕΑΠ), ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των
στοιχείων που περιλαµβάνονται στις καταστάσεις µισθοδοσίας
των υπαλλήλων. Εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο: α) δαπάνες πληρωµής κάθε είδους αποδοχών, καθώς και δαπάνες
που αφορούν κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης των τακτικών υπαλλήλων περιλαµβανοµένων και των έµµισθων δικηγόρων και των
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων,
πλην τυχόν υπηρεσιακών µεταβολών αυτών, καθώς και των πρόσθετων αµοιβών τους και της µισθοδοσίας του πρώτου µήνα
εκείνων που διορίζονται, προσλαµβάνονται ή µονιµοποιούνται και
β) δαπάνες πληρωµής κάθε είδους αποζηµίωσης ή αντιµισθίας
αιρετών, πλην της πρώτης καταβολής ή τυχόν µεταβολής αυτών.
Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής (ΧΕ) µισθοδοσίας, που δεν
υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο, εκδίδονται για την εµφάνιση
της σχετικής δαπάνης στην δηµόσια ληψοδοσία από τις αρµόδιες Υ.Δ.Ε. µε µόνο δικαιολογητικό την κατά περίπτωση προσκοµιζόµενη µηνιαία έντυπη συγκεντρωτική µισθοδοτική κατάσταση,
την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της οποίας βεβαιώνουν ο αρµόδιος εκκαθαριστής, καθώς και ο Προϊστάµενος της
αρµόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας.
2. Οι αποδοχές των υπαλλήλων για το πρώτο δεκαπενθήµερο
κάθε οικονοµικού έτους, προκαταβάλλονται στις 27 Δεκεµβρίου
του προηγούµενου έτους, µερίµνει του εκκαθαριστή, ενώ κατά
το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου πραγµατοποιείται η σχετική
ανάληψη της δαπάνης και εκδίδεται το αντίστοιχο ΧΕ µισθοδοσίας Ιανουαρίου του προϋπολογισµού του έτους που αφορά η
µισθοδοσία.
3. Τα ποσά που κατανέµονται στις περιφέρειες, αποκλειστικά
έως την 31η Δεκεµβρίου 2015, προς κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προσωπικού τους, είναι διαθέσιµα για το σκοπό αυτόν, χωρίς
να απαιτείται απόφαση µονοµελούς ή συλλογικού οργάνου
αυτών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα 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 22.45’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

