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Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 2 Δεκεµβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.08’ 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
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016».
Πριν ξεκινήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια θεωρεία δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και
ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου.
Σάς καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, 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 εννιά µαθητές και µαθήτριες
και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γενικό Λύκειο
Ιλίου.
Επίσης σας καλωσορίζουµε στην Ελληνική Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει από το Ποτάµι ο κ. Μπαργιώτας για δεκαπέντε
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Καληµέρα! Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Είναι η δεύτερη συνεδρία προϋπολογισµού που έχω την τιµή
να είµαι πρώτος. Ήµουν και στην επιτροπή.
Είχα πει στην επιτροπή -λοιπόν και είχα σκοπό να επαναλάβω
και σήµερα- ότι αυτός είναι ένας ακόµη µνηµονιακός προϋπολογισµός, µε την έννοια ότι είναι ένας προϋπολογισµός µετά από
συµφωνία µε την τρόικα και τους δανειστές. Οφείλω να διορθώσω: Αυτός είναι ένας προµνηνονιακός Προϋπολογισµός. Νοµίζω ότι τις προηγούµενες µέρες έγινε ξεκάθαρο από διάφορα
πολιτικά γεγονότα ότι αυτός είναι ένας προϋπολογισµός που έρχεται από τις εποχές της αθωότητας όπου οι προϋπολογισµοί γίνονταν, καταρτίζονταν, συζητούνταν και ψηφίζονταν για να µην
εφαρµοστούν. Νοµίζω ότι είναι ένας προϋπολογισµός που δεν

θα εφαρµοστεί καθόλου.
Κατά τα άλλα, είναι ένας προϋπολογισµός µνηµονιακός, µε την
έννοια που είπα προηγουµένως. Αποτυπώνει ένα πλαίσιο οικονοµικό που έχει ληφθεί, έχει γίνει µετά από συµφωνία, µετά από
το τρίτο µνηµόνιο, όπως αυτό έχει ψηφισθεί και εξειδικευθεί από
την Κυβέρνηση στο µεταξύ.
Από αυτή την άποψη, δεν διαφέρει πολύ σε φιλοσοφία και αναφορές µε τον προϋπολογισµό του 2015, του 2014 και του 2013,
µια και έχει την ίδια λογική και τις ίδιες επιδιώξεις, δηµοσιονοµική
πειθαρχία και επίτευξη στόχων που έχουν να κάνουν µε τη διεκπεραίωση των δανείων και του χρέους. Όµως, έχει ένα πρόσθετο
στοιχείο, µια και είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Αριστεράς: Αποτυπώνει τη συντριβή της πολιτικής, µε
την οποία η Κυβέρνηση αυτή ανέβηκε στην εξουσία και συνέχισε
σε όλο το 2015. Έτσι, στην ουσία είναι η αδέξια υιοθέτηση ενός
προτύπου µε τους ίδιους ακριβώς όρους που υπήρχαν πριν από
µια Κυβέρνηση που µάλλον εµφανίζει σηµάδια έκδηλης αµηχανίας, σε σχέση µε την εκτέλεσή του και τη διαµόρφωση πολιτικής.
Η αλήθεια είναι -το θυµόµαστε όλοι- ότι το 2015 υπήρξε ένα
πολύ έντονο έτος, µε αντιπαραθέσεις, µε την ιστορική όντως
ανέλκυση της Αριστεράς στην Κυβέρνηση για πρώτη φορά στη
Μεταπολίτευση, µε το µνηµόνιο ΙΙΙ και µε µια σηµαντικότατη ζηµιά
-οικονοµική, εννοώ, επίπτωση- η οποία είναι αποτυπωµένη στον
προϋπολογισµό και θα τη δούµε στη συνέχεια, µια και το χρέος
της γενικής κυβέρνησης εξαιτίας των πολιτικών γεγονότων του
2015 ανέρχεται πλέον στο 190% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος σε σχέση µε το 178% το 2014. Σε απόλυτους αριθµούς
το χρέος αυξάνει κατά 10 δισεκατοµµύρια σχεδόν. Ταυτόχρονα,
το ΑΕΠ µειώνεται και ο δείκτης χρέους, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
χειροτερεύει σηµαντικά, αλλά αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος
έχει ξεχαστεί -περιέργως πώς- ενώ στις προηγούµενες περιόδους χρησιµοποιούταν ως το σηµαντικότερο στοιχείο αποτύπωσης της οικονοµικής πορείας της χώρας.
Εδώ, λοιπόν, υπήρχαν οι πολιτικές µάχες και οι διαπραγµατεύσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, µε σοβαρές επιπτώσεις. Ο
δείκτης του οικονοµικού κλίµατος, λέει η έκθεση του προϋπολογισµού, έχει επιδεινωθεί σηµαντικά το 2015 και µάλλον θα επιδει
νωθεί και το 2016, σε µια εποχή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός
δείκτης αυξάνεται, καθώς φαίνεται ότι οι πάντες αρχίζουν να βγαίνουν από την ύφεση και από το τέλµα της κρίσης, οι πάντες εκτός
από την Ελλάδα, που ξεκινάει το 2016, φέρνοντας τα βαρίδια ενός
αρνητικού οικονοµικά 2015.
Άκουσα πραγµατικά µε έκπληξη τον κ. Τσακαλώτο να λέει
προχθές στην επιτροπή µε χαρά ότι η ύφεση είναι µικρότερη από
την αναµενόµενη, ότι δεν είναι -2,3% που ήταν αποτυπωµένη στο
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προσχέδιο του προϋπολογισµού, αλλά είναι µικρότερη, είναι µηδενική για το 2015 και µικρότερη σχετικά µε το 2016. Αυτά έχουν
αναθεωρηθεί επί τα χείρω.
Στο µεταξύ, εν πάση περιπτώσει, δεν παύει να υπάρχει ζηµιά,
η οποία προέρχεται, όπως είπα και προηγουµένως, από την πολιτική και τα λάθη ή τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από το
2015. Είναι ζηµιά, δηλαδή, η οποία οφείλεται 100% στην Κυβέρνηση της Αριστεράς. Είναι µια ζηµιά η οποία αποτυπώνει τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης στη διάρκεια του 2015, µια και
είµαι υποχρεωµένος να θυµίσω ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προέβλεπε ανάπτυξη για το 2015, σηµαντική ανάπτυξη για
το 2016 και ακόµα σηµαντικότερη για το 2017. Οι κακές και ανεπαρκείς, κατά τη γνώµη µου, προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν
αυτά τα δεδοµένα. Με αυτά τα δεδοµένα η Κυβέρνηση της Αριστεράς, δυστυχώς, φαίνεται -επαναλαµβάνω- χειρότερη από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις στον οικονοµικό τοµέα, κυβερνήσεις, που κατά τη γνώµη µου, δεν µπόρεσαν να κάνουν αυτό που
όφειλαν απέναντι στον ελληνικό λαό.
Με λίγα λόγια, είµαστε τώρα εκεί που θα µπορούσαµε να είµαστε τον Μάρτιο, µε µια πολύ µεγάλη οικονοµική ζηµιά, ακριβώς γιατί περάσαµε έναν ολόκληρο χρόνο λίγο-πολύ
κυνηγώντας την ουρά µας ως κοινωνία και ως Κυβέρνηση και ο
κ. Τσακαλώτος και κάποιοι άλλοι πανηγυρίζουν κιόλας, γιατί η
ζηµιά δεν ήταν πολύ µεγάλη. Σε ψυχολογικό επίπεδο αυτό είναι
κατανοητό και εξηγείται, το να αισθάνεσαι ανακούφιση, επειδή
ο φόνος δεν είναι τόσο φόνος ή ήταν λιγότερο, αλλά σε πολιτικό
επίπεδο σε έναν λαό ο οποίος πραγµατικά στενάζει τα τελευταία
πέντε χρόνια δεν νοµίζω ότι υπάρχουν περιθώρια πανηγυρισµών.
Δεν σκίσαµε, λοιπόν, τα µνηµόνια, ξεχάσαµε την πολιτική αυτή,
δεν βγήκαµε -δόξα τω Θεώ- στη δραχµή. Συµφωνήσαµε σαν άτακτα παιδιά µετά από διάφορες περήφανες διαπραγµατεύσεις,
στείλαµε έναν λογαριασµό µερικών δεκάδων δισεκατοµµυρίων
στον ελληνικό λαό, αλλά λένε µερικοί ότι κατεβήκαµε στις εκλογές του Σεπτέµβρη και κερδίσαµε, δικαιωθήκαµε.
Νοµίζω –και αυτή είναι µία λανθασµένη θέση- ότι ο λαός ψήφισε και στήριξε την Κυβέρνηση µε την προοπτική µίας διαφορετικής πολιτικής. Αν όχι το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, που
ο λαός όντας λιγότερο αφελής από µερικούς σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν νοµίζω ότι το πίστεψε ποτέ, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του, πίστεψε ένα µέρος των εξαγγελιών και κυρίως µία
διαφορετική προσέγγιση στο θέµα του οικονοµικού προβλήµατος της χώρας.
Είναι αλήθεια ότι όλοι ελπίζαµε –ακόµα και οι µη ψηφίσαντες,
σαν τον οµιλούντα- ότι θα υπήρχε µία διαφορά και τουλάχιστον
η µάχη του 2015 και οι απώλειές της δεν θα πήγαιναν χαµένες,
αλλά αντίθετα θα αποτυπώνονταν µε κάποιο θετικό τρόπο στην
οικονοµική πολιτική από εδώ και πέρα. Όµως, πολύ φοβάµαι ότι
όλα αυτά έχουν ξεχαστεί. Δεν έχουν ξεχαστεί απλώς τα του
2012, τα του 2011, του Γενάρη και της Θεσσαλονίκης, αλλά
έχουν ξεχαστεί και αυτά που λέγατε τον Σεπτέµβρη.
Τα ισοδύναµα και το παράλληλο πρόγραµµα αποτελούν, επίσης, µία ανάµνηση, µαζί µε το πακέτο Γιουνκέρ, το οποίο προς
το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει φανεί. Δεν υπάρχουν σ’ αυτόν
τον προϋπολογισµό εµπροσθοβαρή αναπτυξιακά µέτρα, αλλά
µόνο φορολογικά.
Δεν θα αναφερθώ σ’ αυτά που λέγατε παλιά για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ή για την αύξηση του κατώτερου ηµεροµισθίου
κ.λπ.. Απλώς, θα επισηµάνω ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν
είναι αναπτυξιακός ούτε στοιχειωδώς προοδευτικός, γιατί ακριβώς πατάει στα πρότυπα των προηγουµένων. Είναι µία λογιστική
, χωρίς καµµία έµπνευση. Δεν είναι ένας προϋπολογισµός προγραµµατικός. Δεν είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος να βάζει
στόχους που να υπερβαίνουν το έτος και να τους εξυπηρετεί.
Δεν είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος να βάζει ένα όραµα
και να προσπαθεί να το φτάσει. Δεν έχει εξειδικευµένες δράσεις
σε κανένα επίπεδο και δεν περιγράφει εξειδικευµένες δράσεις.
Το καλύτερο που µπορεί να βρει κανείς στην έκθεση του προϋπολογισµού είναι οι γενικόλογες υποσχέσεις του τύπου «πάταξη της διαφθοράς» ή «µείωση της εισφοροδιαφυγής», χωρίς
συγκεκριµένα µέτρα, χωρίς προγραµµατισµό. Όλα αυτά είναι
σωστά, αλλά προϋπολογισµός σηµαίνει ότι είναι εγγεγραµµένος
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ο τρόπος, η µέθοδος, ο χρόνος εφαρµογής και, κυρίως, το αποτύπωµά του στο οικονοµικό, θετικό ή αρνητικό.
Το βασικό πρόβληµα του προϋπολογισµού δεν είναι η κολοσσιαία αύξηση των φόρων και των περικοπών ούτε η µηδενική µείωση των εξόδων του δηµοσίου. Κυρίως είναι η αµηχανία, η
αδυναµία περιγραφής από µέρους της Κυβέρνησης και του οικονοµικού επιτελείου ενός συνεκτικού στόχου για τη χώρα για
το 2020.
Ποιος είναι ο εθνικός στόχος, λοιπόν, για το 2020; Πώς τον
εξυπηρετεί ο προϋπολογισµός του 2016; Φέρνοντας στα ίσα κάποιους λογαριασµούς; Είναι η περικοπή του χρέους, του Άγιου
Δισκοπότηρου της κοινωνίας µας και ο στόχος της χώρας για την
επόµενη τριετία; Είναι η έξοδος στις αγορές που ακούω από κάποιους όψιµους νεοφιλελεύθερους της κυβερνητικής παράταξης
που τον βάζουν σαν στόχο, λες και είναι ο Σαµαράς για τους επόµενους δεκαπέντε µήνες η έξοδος στις αγορές ή είναι η µεταρρύθµιση και η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της
χώρας;
Νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσουµε –και θα συµφωνήσουµεότι αυτός είναι ο εθνικός στόχος, µόνο που πρέπει να περιγραφεί
και να εξειδικευθεί. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουµε, δυστυχώς ούτε
στον προϋπολογισµό ούτε στη ρητορική της Κυβέρνησης που
εξαντλείται σε γενικότητες.
Διαβάζω από ένα άρθρο της «ΑΥΓΗΣ» του Γενάρη του 2015,
πριν από τις εκλογές, που αφορούσε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης: «Η αντιυφεσιακή πολιτική που σχεδιάζουµε µε µέτρα
αναπτυξιακής αναδιανοµής και ανάκαµψης της οικονοµίας –αύξηση του κατώτατου µισθού, µείωση των έµµεσων φόρων χάριν
των άµεσων, µετατόπιση του φορολογικού βάρους από τα χαµηλά και µεσαία προς τα υψηλά εισοδήµατα, αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, κ.λπ.- είναι µία πρόταση». Θα
µπορούσε να συζητηθεί και να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά είναι
µία πρόταση. Όµως, υπάρχει στον προϋπολογισµό;
Ας αρχίσουµε από το τέλος. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι προσγειωµένο εκεί που βρισκόταν σε όλη την πενταετία της κρίσης. Συν ή πλην 100 εκατοµµύρια ευρώ, το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι 6,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το ίδιο είναι και τώρα. Νοµίζω ότι είναι 6,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Πού είναι οι εµπροσθοβαρείς επενδύσεις που είπαµε προηγουµένως και οι οποίες αποτέλεσαν πυλώνα του προεκλογικού
αγώνα τον Σεπτέµβριο; Πού είναι η στήριξη της ανάπτυξης; Πού
είναι τα αναπτυξιακά µέτρα στον προϋπολογισµό, έστω αυτά που
πιστεύατε εσείς ότι έπρεπε να γίνουν; Η µεταφορά βαρών στα
ανώτερα στρώµατα; Εκτός και αν ο ορισµός «πλούσιος» είναι ο
ορισµός Μανώλη Γλέζου, δηλαδή 20.000 ευρώ και πάνω οικογενειακό εισόδηµα, γιατί αλλιώς δεν βρίσκονται, δεν υπάρχουν µεταφορές βαρών στα ανώτερα στρώµατα. Τα 32 εκατοµµύρια
ευρώ από τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ φόρων είναι η αύξηση του
φόρου πολυτελείας. Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης, η προκαταβολή των αγροτών είναι 40 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι αστείο
το ποσό, σε σχέση µε τα υπόλοιπα.
Όσον αφορά τις οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις, µέχρι
τώρα –εννοώ το 6% υπέρ υγείας στις επικουρικές- περιµένουµε
µε αγωνία να δούµε τις περικοπές, το βάθος και την κατανοµή
των περικοπών στο καινούργιο ασφαλιστικό, για το οποίο η Κυβέρνηση φαίνεται ότι δυσκολεύεται να καταλήξει και να φέρει
στη Βουλή.
Είναι υφεσιακή η λογική της αύξησης των εισπρακτικών µέτρων, αντί της περικοπής των δαπανών. Είναι εντελώς παλαιοκοµµατική η αντίληψη της περιφρούρησης των πελατειακών
δικτύων στο δηµόσιο υπέρ της αύξησης των άµεσων και έµµεσων φόρων, των οποίων ο λόγος χειροτερεύει. Δεν µειώνονται
οι έµµεσοι φόροι, όπως έλεγε το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης και
η «ΑΥΓΗ» τον Γενάρη, αλλά αυξάνονται, σε σχέση µε τους άµεσους.
Αδικείται ξανά ο φτωχότερος και όχι ο πλουσιότερος µ’ αυτή
τη µέθοδο. Όµως, το κύριο πρόβληµα είναι ότι τα εισπρακτικά
του 2016 προέρχονται κατά 90% από νέους φόρους και µόλις το
10% από µείωση των δαπανών.
Είπαµε, την πελατεία στο δηµόσιο δεν θα την πειράξουµε. Το
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χειρότερο απ’ όλα δε –για να κάνω κι εγώ µία πρόβλεψη, αφού
για προβλέψεις µιλάµε- είναι ότι και αυτό είναι ψεύτικο. Δεν πρόκειται να επιτευχθεί ούτε ο στόχος του 10%. Οι δαπάνες στο δηµόσιο θα ξεφύγουν, όπως θα ξεφύγει όλος ο προϋπολογισµός.
Ο προϋπολογισµός, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα τηρηθεί. Δεν
νοµίζω ότι υπάρχει διάθεση να τηρηθεί. Θα εκτροχιαστεί και
πάρα πολύ γρήγορα.
Θα φέρω µόνο δύο παραδείγµατα της νοοτροπίας που θα οδηγήσει σ’ αυτό. Θα αναφερθώ σε δύο χθεσινά γεγονότα. Το ένα
είναι η δήλωση «φέρνω τροπολογία, αλλά δεν θα την εφαρµόσω»
του Υπουργού Γεωργίας κ. Αποστόλου, η οποία δίνει χαρακτηριστικά το νόηµα και το βήµα της Κυβέρνησης, σε σχέση µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο είναι η τροπολογία για την υγεία,
η οποία στην ουσία δίνει το δικαίωµα στους διοικητές των δηµοσίων νοσοκοµείων να τινάξουν στον αέρα τούς έτσι κι αλλιώς
προβληµατικούς προϋπολογισµούς. Είναι κάτι που επανέρχεται
στη δεκαετία του 1990. Ξέρουµε από τότε ότι όταν επιτρέπεις
δαπάνες µισθοδοσίας από τον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου
από άλλους κωδικούς –τα νοσήλια κ.λπ.- γίνεται χαµός. Είχε γίνει
στα νοσοκοµεία, στη ΔΕΗ, παντού. Υπήρχαν παραδείγµατα όπου
δεν υπήρχε πετρέλαιο για θέρµανση, γιατί είχαν εκταµιευθεί τα
λεφτά για τη θέρµανση για να πληρωθούν υπερωρίες.
Αυτό θα γίνει ξανά τώρα. Μπορεί να βολεύει τους συναδέλφους στα νοσοκοµεία, που πένονται όντως και έχουν τεράστιο
πρόβληµα, αλλά θα τινάξει τους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων στον αέρα.
Αυτό το παιχνίδι, το «κοροϊδεύω την τρόικα» -γιατί περί αυτού
πρόκειται- είναι φθαρµένο και είναι και sequel. Είναι το «νούµερο
2» ή το «νούµερο 3». Ξέρετε ότι στις ταινίες, η δεύτερη ή η τρίτη
είναι πολύ κατώτερες του πρωτοτύπου. Το χαρακτηριστικό, µάλιστα, του συγκεκριµένου µοτίβου «κοροϊδεύουµε την τρόικα»
είναι ένα. Την εξυπνάδα εναντίον του κουτόφραγκων την πληρώνει ο ελληνικός λαός στον επόµενο δηµοσιονοµικό κύκλο.
Θα την πληρώσει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός πολύ σύντοµα,
καθώς δεν θα εφαρµοστεί ο προϋπολογισµός και δεν θα είναι
ένα επίτευγµα εξαπάτησης των Ευρωπαίων. Θα είναι ένα δηµοσιονοµικό κενό, το οποίο θα πρέπει να γίνει ξανά αντικείµενο διαπραγµάτευσης και το οποίο θα οδηγήσει σε νέα δηµοσιονοµικά
µέτρα. Πολύ φοβάµαι ότι εκεί οδηγούµαστε.
Δεν θα πω σχεδόν τίποτα για τα νοσοκοµεία, γιατί, όπως είπα,
δεν έχει πολύ νόηµα –εξάλλου, δεν έχω και χρόνο- και εξήγησα
γιατί. Οι προϋπολογισµοί είναι πλασµατικοί, από τη στιγµή που
εισάγονται από πίσω µηχανισµοί οι οποίοι ουσιαστικά τους υπονοµεύουν. Θα σηµειώσω µόνο ότι παρά τις πολυαναγγελλόµενες
προσλήψεις για το 2016 τρεισήµισι χιλιάδων νέων υπαλλήλων
στο Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει καµµία διαφορά στο κονδύλι
της µισθοδοσίας που αφορά τη µισθοδοσία του Υπουργείου
Υγείας.
Έχω πει ότι θα µπορούσα να σχολιάσω πάρα πολλά. Έχω πειστεί, όµως, ότι ο προϋπολογισµός είναι προσχηµατικός. Δηµιουργήθηκε για να αποτυπώσει το µνηµόνιο µε λογιστικό τρόπο,
αλλά δεν πρόκειται να εφαρµοστεί, όχι για αντικειµενικούς λόγους, όχι γιατί η κοινωνία δεν αντέχει, αλλά γιατί η φοροδοτική
ικανότητα των εµπόρων, των δηµοσίων υπαλλήλων και όλων των
υπολοίπων φορολογικών υποζυγίων δεν αντέχει. Είναι ένα επιχείρηµα που είναι πολύ σοβαρό, ειδικά όταν κλιµακώνει κανείς
τους φόρους πάνω σε µία ήδη δηωµένη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ο προϋπολογισµός δεν θα εφαρµοστεί κυρίως επειδή η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να τηρήσει τις δεσµεύσεις της. Επειδή
όπως είδαµε και εχθές –τα βλέπουµε και κάθε µέρα- οι λογικές
του ξεχειλώµατος είναι ζωντανές και δρώσες, θα υπονοµευτεί
από την ίδια την Κυβέρνηση η δηµοσιονοµική πειθαρχία, µε βάση
την αρχή που βλέπουµε να εκφράζεται τις προηγούµενες ηµέρες
«νοµοθετώ, αλλά δεν σκοπεύω να εφαρµόσω» ή «νοµοθετώ στο
υπόβαθρο, µε στόχο να παραβιάσω».
Έτσι, λοιπόν, µέσα από συνεχείς υπερβάσεις και υπονοµεύσεις του προϋπολογισµού θα φτάσουµε πάλι εκεί που ήµασταν
πριν, στο ξεχείλωµα των δαπανών και στην λογική του 2010, του
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2009, του 2008, όπου ο προϋπολογισµός ήταν ένα προσχηµατικό
κυβερνητικό µέτρο, το οποίο δεν τηρούνταν πολύ, µε την διαφορά, όµως, ότι θα χρειαστεί ξανά να πάρουµε δηµοσιονοµικά
µέτρα µε όρους πολύ χειρότερους για τον λαό και για την οικονοµία, όπως πάγια συµβαίνει την τελευταία πενταετία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο
έχει ο κ. Οικονόµου για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση για
τον προϋπολογισµό είναι η κορυφαία συζήτηση στο Κοινοβούλιο,
καθώς είναι ο πρώτος νόµος ο οποίος καθορίζει και αποκαλύπτει
τις περισσότερες φορές την κυβερνητική πολιτική. Δείχνει µε καθαρό τρόπο, καθώς στηρίζεται πλέον πάνω σε αριθµούς και στον
σχεδιασµό που έχει οργανώσει η Κυβέρνηση, ποια είναι η κυβερνητική πολιτική για την επόµενη χρονιά. Γι’ αυτό, λοιπόν, η συζήτηση για αυτόν τον νόµο έχει ιδιαίτερη σηµασία και µάλιστα, όταν
αυτή η συζήτηση συµπίπτει µε την περιρρέουσα ατµόσφαιρα η
οποία διαµορφώνεται, ειδικά µετά το Συµβούλιο Αρχηγών που
προκάλεσε ο κ. Τσίπρας περί συναίνεσης και συνεννοήσεως. Δύο
λέξεις, οι οποίες πολλές φορές συγχέονται, εσκεµµένα φοβούµαι.
Και αφού µου έχει κάνει την τιµή η Νέα Δηµοκρατία να τοποθετηθώ πάνω στον κοινωνικό προϋπολογισµό, είναι µια µεγάλη
ευκαιρία –πιστεύω- να δούµε ποιος είναι ειλικρινής, ποιος δεν
υποκρίνεται και ποιος λόγος σε αυτήν την χώρα µπορεί να έχει
αξία -αν µπορούµε να πούµε ότι έχει αξία- όταν είναι παραδόπιστος, υποκριτικός, ψεύτικος και ψευδεπίγραφος.
Ο κ. Τσίπρας είχε το πολιτικό θράσος -και θα το εξηγήσω αυτόνα πει να υπογράψουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις ένα κείµενο
για να µην µειωθούν –λέει- οι συντάξεις. Μάλιστα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, όµως, λέω µήπως έχω κάνει κανένα
λάθος. Ξανακοιτάζω τα νούµερα και ξανακοιτάζω τον προϋπολογισµό, κύριε Θεωνά -ιστορικό στέλεχος του συνδικαλιστικού
κινήµατος και µέχρι πρότινος Διοικητής του ΙΚΑ- να δω µήπως
έχω κάνει εγώ λάθος. Κοιτάζοντας, όµως, ξανά τα νούµερα, πάω
στην σελίδα 123-124 και λέω, δεν θέλει να µειώσει τις συντάξεις
ο καλός ο άνθρωπος ο Τσίπρας και θέλουν οι κακοί οι υπόλοιποι;
Και αυτά που φέρνει ο Τσίπρας εδώ και θα τα ψηφίσετε όλοι
εσείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι; Αυξήσεις των συντάξεων; Σταθεροποίηση των συντάξεων;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αφού, λοιπόν, προτρέχετε και λέτε
«ναι» -γιατί δεν έχετε µελετήσει τον προϋπολογισµό- σας ενηµερώνω και σας υπενθυµίζω ότι στην σελίδα 109 θα ψηφίσετε µε
τα δύο χεράκια σας, όλοι σας, 711 εκατοµµύρια περικοπές από
τους συνταξιούχους, γιατί θα αυξήσετε τις εισφορές: 6% στην
κύρια σύνταξη και 6% στην επικουρική σύνταξη για τον ΕΟΠΥΥ.
Αυτά τα λεφτά δεν θα φύγουν από την τσέπη σας. Θα τα πληρώσουν οι συνταξιούχοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τα δίνετε στους δανειστές;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στην σελίδα 124 ο κ. Κατρούγκαλος ξέρετε τί λέει; Ότι 493,5 εκατοµµύρια εξοικονόµησε -έχει το
θράσος να λέει, εγώ λέω πετσόκοµµα των συντάξεων- για την
αναπροσαρµογή των συντάξεων. Δηλαδή, το ασφαλιστικό. Το
ασφαλιστικό είναι εδώ, ισχυρίζοµαι εγώ. Το ασφαλιστικό σήµερα
θα το ψηφίσετε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, 102 εκατοµµύρια για την αύξηση στις
εισφορές του ΟΓΑ είναι αύξηση στην τσέπη των συνταξιούχων
του ΟΓΑ ή µείωση στις συντάξεις του ΟΓΑ; Αύξηση των εισφορών 102 εκατοµµύρια!
Ο κ. Τσίπρας εννοεί να υπογραφεί κείµενο όλων των πολιτικών
Αρχηγών για να µην µειωθούν οι συντάξεις; Γιατί στην σελίδα 124
κόβει µε θράσος, µε απύθµενο και ανάλγητο τρόπο, 223 εκατοµµύρια από τα ΕΚΑΣ. Τολµήσατε να κόψετε το ΕΚΑΣ σε εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχους που το έπαιρναν, τους
χαµηλοσυνταξιούχους; Κι έρχεστε και ζητάτε κείµενο για να µην
κοπούν οι συντάξεις; Στην σελίδα 124, 223 εκατοµµύρια! Σε
αυτόν τον προϋπολογισµό; Στον προϋπολογισµό των «κακών κυβερνήσεων της δεξιάς»; Σε ποιον προϋπολογισµό τα διαβάζω;
Στον σηµερινό προϋπολογισµό. Διαβάστε το κι εσείς να ανοίξετε
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τα µατάκια σας.
Στην σελίδα 123, τα 188 εκατοµµύρια που κόβετε από τις συντάξεις του δηµοσίου ο κ. Τσίπρας τα κόβει ή η «κακιά Αντιπολίτευση»;
Γελάει ο κ. Αλεξιάδης. Τα έχω πει και στην επιτροπή και περιµένω κάποιες απαντήσεις. Ελπίζω σήµερα στην Ολοµέλεια να κάτσει να συζητήσει.
Ποιος τα κόβει, λοιπόν, αυτά τα 188 εκατοµµύρια; Ο θρασύτατος Τσίπρας, ο οποίος λέει «δεν θα κόψω τις συντάξεις. Να
υπογράψουµε το κείµενο». Κι έρχεται και κόβει ο ίδιος µέσα στο
2016. Γι’ αυτό λέω, κύριε Αλεξιάδη, ότι το ασφαλιστικό είναι σήµερα εδώ.
Στην σελίδα 124, κόβετε 87 εκατοµµύρια για την εφαρµογή
συντελεστή προσαρµογής και 78 εκατοµµύρια για την επίδραση
της µείωσης των πρόωρων συντάξεων στο εφάπαξ. Ξέρετε πόσα
είναι αυτά; Είναι 165 εκατοµµύρια. Ποιος τα κόβει; Ο Τσίπρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σύνολο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα το βγάλουµε το σύνολο. Την
σούµα θα την βγάλουµε. Θα σας έρθει ο λογαριασµός. Θα σας
έρθει και πολιτικά. Θα σας έρθει µε πολλούς τρόπους.
Επίσης, στην σελίδα 124, 16 εκατοµµύρια για την προσαρµογή, κατάργηση της απόδοσης της κατώτατης σύνταξης στους
κάτω των εξήντα επτά ετών. Ποιος τα κόβει αυτά; Ο δίδυµος
αδελφός του Τσίπρα ή ο ίδιος; Και βλέπω εδώ άλλα 29 εκατοµµυριάκια θεσµοθέτηση αντικινήτρων πρόωρης συνταξιοδότησης.
Άλλα 29 εκατοµµύρια κόψιµο. Σύνολο; Σαράντα πέντε. Ποιος τα
κόβει αυτά;
Ο άνδρας, λοιπόν, που κάνει αυτά τα εγκλήµατα εδώ, που έχει
το θράσος και κόβει 1.850.000.000 µέσα στο 2016, δεν δικαιούται
να οµιλεί. Όχι µόνο γιατί µε θρασύτητα µίλησε για «τα σκυλιά
που ουρλιάζουν», αλλά πρέπει να µας πει ποιον ρόλο έχει ο ίδιος.
Και τι είναι ο ίδιος. Και τι κάνουν «τα σκυλιά» και τι κάνουν «τα
καραβάνια». Έχω και άλλα τραγούδια να του πω εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καβάλα στο άλογο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αλλά, προσέξτε να δείτε. Να τελειώσουµε εδώ; Σταµατάει εδώ το έγκληµα της «πρώτης φοράς αριστερά» µε την δεύτερη φορά προϋπολογισµό που φέρνετε, ο
οποίος πετσοκόπτει το κοινωνικό κράτος; Για πείτε µου.
Ψηφίσατε πέρυσι ως πρώτο νόµο για την ανθρωπιστική κρίση,
όταν αναλάβατε την Κυβέρνηση και δώσατε 200 εκατοµµύρια.
Ήταν µια σπουδαία κίνηση, καθώς τα 455 εκατοµµύρια του 2014
που έδωσε ο Σαµαρά ήταν λίγα. Εσείς δώσατε 200 εκατοµµύρια.
Αλλά, τέλος πάντων, τόσα είχατε, τόσα δώσατε. Είχατε δεσµευτεί ότι κάθε χρονιά θα δίνετε 200 εκατοµµύρια. Πέρυσι απαντήσατε για φέτος, για το 2015. Απαντήσατε στον Σταϊκούρα ότι θα
είναι 100 εκατοµµύρια τελικά. Και φέτος δεν υπάρχει ούτε ένα
ευρώ στον προϋπολογισµό. Θα τα δώσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι; Καλά κάνετε. Αν βρίσκετε κορόιδα και τους φορτώνετε στο κεφάλι τον λογαριασµό, καλά κάνετε. Τα διακόσια έγιναν εκατό και τα εκατό έγιναν µηδέν. Αυτό,
για να αποκαλύπτεται ο καθένας τι κάνει.
Τα 105 εκατοµµύρια που κόβετε από τα επιδόµατα της θέρµανσης είναι µια δίκαιη κοινωνική πολιτική;
Είχα ρωτήσει εδώ τους συναδέλφους για το glow back, που
όταν εφαρµόστηκε για τον ΕΟΠΥΥ, ήταν –πώς το είχατε πει;- το
λάβαρο του φιλελευθερισµού, που κόβει τα φάρµακα από το
φτωχό συµπολίτη µας. Όταν φέτος πανηγυρίζετε γιατί το εφαρµόζετε και στα νοσοκοµεία, πόσα λάβαρα νεοφιλελευθερισµού
πρέπει να σας δώσουµε για να κρατήσετε; Όταν το έκανε η
«κακιά δεξιά», ήταν το λάβαρο του νεοφιλελευθερισµού που
κόβει το φάρµακο από τον φτωχό πολίτη. Φέτος το φέρνετε και
στα νοσοκοµεία. Και ρωτώ: Πόσα λάβαρα του νεοφιλελευθερισµού πρέπει να σηκώσετε για να πάρετε εύσηµα; Μήπως ο κ.
Μάρδας, ο συνάδελφος του κ. Αλεξιάδη, αποκατασταθεί εις στην
ιστορία, καθώς όψιµα και αυτός έκρυβε έναν πολύ δυνατό µνηµονιακό;
Εγώ, κύριε Αλεξιάδη, θα επαναφέρω το ερώτηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα κόψατε εσείς; Κόψατε
40%.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στις σελίδες 109 και 111 γράφετε
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711 εκατοµµύρια υπέρ του ΕΟΠΥΥ. Είναι οι λεγόµενες αυξήσεις
των εισφορών 6% στις κύριες και 6% στις επικουρικές συντάξεις.
Σύνολο επτακόσια έντεκα. Πάω στον κωδικό του ΕΟΠΥΥ και
βλέπω ότι είναι 274 εκατοµµύρια. Μπορείτε να µας εξηγήσετε
πού πάνε τα 437 εκατοµµύρια; Θα κλείσετε άλλη τρύπα; Θα τα
βάλετε στην τσέπη και θα φύγετε; Θα τα δωρίσετε σε κανέναν
άλλον, σε κανένα άλλο κράτος; Τί θα τα κάνετε τα 437 εκατοµµύρια; Πού θα πάνε;
Πρέπει να πείτε την αλήθεια και να είστε καθαροί προς τον
λαό. Βάζετε αύξηση εισφορών για τον ΕΟΠΥΥ. Πηγαίνετε, αγαπητέ συνάδελφε, στον κωδικό στη σελίδα 111 και θα δείτε ότι ο
ΕΟΠΥΥ έχει 274. Πού είναι τα άλλα 437; Αυτό είναι δηµιουργική
λογιστική ή όχι; Αυτό είναι εξαπάτηση του ελληνικού λαού ή όχι;
Η στάση πληρωµών προς το κοινωνικό κράτος είναι µεγαλειώδης. Το 2012 είχαµε 8,7 δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµων. Το
2014 πήγαµε στα 3,8 δισ. και φέτος -ω του θαύµατος- στα 6 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή σε έναν χρόνο αυξήσατε τα ληξιπρόθεσµα κατά 60%. Θα µου πεις. Και τι τρέχει; Δεν πειράζει, άστο να
τα πληρώσουν οι κουτοί επιχειρηµατίες και ας κλείσουν και κάποιες επιχειρήσεις! Τώρα αν βγουν και κάποιοι στην ανεργία, δεν
πειράζει!
Όµως, από τα 6 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 2,2 δισ. αύξηση µέσα
σε µία χρονιά ληξιπρόθεσµων, τα 4 δισεκατοµµύρια όλως τυχαίως, κύριε Αλεξιάδη, βρίσκονται στον χώρο του κοινωνικού
κράτους, στα ασφαλιστικά ταµεία, στα νοσοκοµεία, τα επιδόµατα. Εκεί είναι τα 4 δισ. Δεν έχετε πληρώσει δηλαδή φαρµακοποιούς, δεν έχετε πληρώσει γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, δεν
έχετε πληρώσει µία σειρά κύκλων εργασιών και νοµικών προσώπων, µε αποτέλεσµα να µένει πίσω η οικονοµία και όλα να µπλοκάρουν. Είναι αλληλένδετα αυτά και συγκοινωνούντα δοχεία.
Βλέπω και τον κ. Γιαννάκη εδώ από την Πρέβεζα, ο οποίος µου
έλεγε πριν από λίγο ότι κλείνει το Νοσοκοµείο της Πρέβεζας. Δεν
έχει να πληρώσει τίποτα.
Κάναµε και µία συζήτηση. Εναντιωθήκατε όταν σας είπα στην
επιτροπή για τα αστυνοµικά τµήµατα, µιλήσατε περί µειώσεως
κόστους. Σας ρώτησα αν γι’ αυτό κλείνετε τα αστυνοµικά τµήµατα και εναντιωθήκατε και εξαγριωθήκατε. Δεν πρέπει. Τα αστυνοµικά τµήµατα, δηλαδή η ασφάλεια του πολίτη, δεν πρέπει να
µπαίνει στη µνηµονιακή ζυγαριά αυτών οι οποίοι προσπαθούν να
εξοικονοµήσουν, εις βάρος ακόµα και του στοιχειώδους δικαιώµατος της ασφάλειας.
Τι δεν έχετε λογαριάσει σε αυτόν τον προϋπολογισµό, κύριε
Αλεξιάδη; Σας απευθύνοµαι γιατί είστε και Υπουργός του οικονοµικού επιτελείου. Τις δικαστικές αποφάσεις για τις συντάξεις
στρατιωτικών και δικαστικών τις έχετε υπολογίσει; Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Έχετε δεσµευτεί ότι θα τις πληρώσετε. Και
µη µου πείτε για το 1 δισ., που είναι στη σελίδα 77, στα αποθεµατικά του προϋπολογισµού, γιατί από ό,τι ακούµε και ξέρουµε,
είναι 2,5 δισ. οι αποφάσεις αυτές. Κάτι σας λείπει.
Τις συντάξεις που εκκρεµούν να εκδοθούν τις έχετε υπολογίσει; Είναι τριακόσιες χιλιάδες.
Τρίτον -να το πω και το τρίτο;- αυτά που µαζέψατε το καλοκαίρι, τα ταµειακά διαθέσιµα από τα ταµεία, θα τα επιστρέψετε;
Σε ποια ζωή; Το λέω γιατί κουνάτε το κεφάλι, κύριε Παπαδόπουλε, και σε ό,τι λέω, λέτε «ναι».
Σε ποια ζωή θα τα επιστρέψετε; Φέτος, του χρόνου; Τα ταµειακά διαθέσιµα, λέω, όχι τα αποθεµατικά. Το λέω γιατί µπερδεύουν κάποιοι συνάδελφοι εδώ τις ορολογίες. Λέω για το
ρευστό που είχαν τα ταµεία, για να κάνετε τη µεγαλειώδη και
σπουδαία, την «ηρωική» διαπραγµάτευσή σας. Είναι ένα καλό
ποσό. Θα τα µαζέψετε; Θα τα επιστρέψετε πίσω; Δεν τα βλέπω
πουθενά στον προϋπολογισµό. Και βλέπω τους διοικητάς των ταµείων -που εσείς έχετε διορίσει τους περισσότερους- να ωρύονται και να λένε «Δεν έχω να πληρώσω».
Σπάει, βέβαια, και ο κουµπαράς για το επικουρικό του ΕΤΕΑ –
το ξέρετε αυτό- και ρευστοποιούνται 2 εκατοµµύρια µερίδια, για
να πληρώσει τις συντάξεις του Δεκεµβρίου. Τα µάθατε τα νέα;
Οι επικουρικές συντάξεις τον Δεκέµβριο θα πληρωθούν γιατί 2
εκατοµµύρια µερίδια βγήκαν µπιρ παρά, αφού έχετε πάρει τα
διαθέσιµα. Δώστε τα διαθέσιµα που χρωστάτε.
Και βέβαια, για εµένα είναι ένα σπουδαίο και πολύ σκληρό έγ-
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κληµα όταν βάζετε χέρι στο ΑΚΑΓΕ. Το Ταµείο Αλληλεγγύης των
Γενεών για το ασφαλιστικό µας σύστηµα δεν µπορείτε να το λεηλατείτε µε αυτόν τον αισχρό τρόπο, παίρνοντας 435 εκατοµµύρια το 2015 και 435 εκατοµµύρια το 2016. Παίρνετε 900
εκατοµµύρια, κοντά 1 δισεκατοµµύριο, από τις επόµενες γενιές,
και φυσικά είναι κατανοητό ότι οι νεότεροι σε ηλικία έχουν ένα
ζοφερό µέλλον µε εσάς στην Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι προβλέψεις σας για την ανεργία θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερες, αν αυτή ήταν στάσιµη, µε 0,4% πτώση της απασχόλησης, αν δεν σας διαψεύδανε για άλλη µια φορά τα πράγµατα.
Πέσατε έξω. Η ΕΛΣΤΑΤ σας δίνει 1,1%. Τόσο δεν είναι; Μόνο που
για την τρέχουσα κατάσταση δεν µπορείτε να συµβαδίσετε µε
την πραγµατικότητα. Η ΕΛΣΤΑΤ λέει 1,1% ύφεση. Εσείς είχατε
µηδενικό στον προϋπολογισµό. Αυτό θα µεταφερθεί στο 2016.
Για πείτε µου τώρα, την έχετε στάσιµη την ανεργία και 0,4%
πτώση της απασχόλησης ή µε τα νέα δεδοµένα θα ξανανέβει η
ανεργία και θα πάρει τον ανήφορο, που ήδη τον έχει πάρει και
χάνουµε άλλη µία χρονιά σε αυτή την υπόθεση;
Έχετε κάποια κονδύλια πέρα από αυτά τα 120 στον ΟΑΕΔ, τα
οποία εκ των πραγµάτων δεν θα παίξουν κανέναν ρόλο για την
αύξηση προγραµµάτων επιµόρφωσης; Έχετε καµµιά απάντηση;
Σας ρωτάω, γιατί σε ολόκληρο προϋπολογισµό δεν βλέπω µία
απάντηση, ένα ζήτηµα να τίθεται για το πώς θα αντιµετωπιστεί η
ανεργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο ακόµα µπορώ να έχω, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πόσο
θέλετε, κύριε συνάδελφε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Νοµίζω ότι σε δύο λεπτά θα τα έχω
τελειώσει όλα.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα το έχετε στο µυαλό σας; Ως
ευχολόγιο το έχετε.
Καταλαβαίνετε βέβαια ότι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
που το έχετε στο µυαλό σας ξέρετε πώς θα το πληρώσετε; Στην
σελίδα 44 λέτε ότι µπορεί να βρεθεί µε κάποιες περικοπές το
0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 900 εκατοµµύρια. Κάνετε µία ευχή, προσεύχεστε, κάνετε τον σταυρό σας και λέτε ότι «εγώ µπορώ να
βρω 900 εκατοµµύρια κάνοντας περικοπές». Τι θα περικόψετε;
Ή δεν θα κάνετε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ή θα περικόψετε. Θα περικόψετε και άλλες συντάξεις και άλλα επιδόµατα;
Πάλι θα περικόψετε, για να δώσετε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα; Ποια είναι η πολιτική σας; Στηρίζεται πάνω στο ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα ή στην περικοπή των συντάξεων;
Καλά, δεν συζητάω για τις εργοδοτικές εισφορές. Θα το πάρετε πίσω. Εδόθησαν οι εντολές εχθές εις το συνέδριο.
Και βέβαια, επειδή έχετε κάποιους προϋπολογισµούς µε τις
ρυθµίσεις των εκατό δόσεων όπου πέφτουν έξω όλες αυτές οι
ρυθµίσεις και επειδή δεν πάνε καλά, κοιτάχτε λίγο τα έσοδά σας
σε αυτόν τον τοµέα, δηλαδή τις διευκολύνσεις που δίνετε.
Επειδή πολλές εταιρείες δεν θα έχουν τη δυνατότητα, καταλαβαίνετε βέβαια ότι τα έσοδα που έχετε προϋπολογίσει δεν θα
πιαστούν. Βρείτε κανένα ισοδύναµο.
Από τη λίστα Λαγκάρντ 2,5 δισ. είχατε πει ότι θα εξοικονοµούσατε. Δεν το είπατε εσείς προσωπικά αλλά ο κ. Νικολούδης.
Ο κ. Νικολούδης, ο Υπουργός Καταπολέµησης της Διαφθοράς, µε το που εµφανίστηκε εδώ είπε: «2,5 δισ. θα φέρω στα ταµεία». Πηγαίναµε στα πάνελ κι είχαµε τους συριζαίους κάθε µέρα
να λένε: «Εµείς θα µαζέψουµε τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά». Μιλούσατε για 2,5 δισεκατοµµύρια. Εντάξει, µαζέψτε
την. Ποιος θα πει όχι; Έχουµε πιάσει Δεκέµβριο και έχουµε µηδέν
στο πηλίκο. Κανένα ευρώ στο ταµείο. Τι θα γίνει, βρε παιδιά; Θα
µαζέψετε κανένα φράγκο από τη λίστα Λαγκάρντ ή είναι δύσκολη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Και διαγραφές χρεών πάνω από 1
εκατοµµύριο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Εσείς πόσα µαζέψατε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έκανα ερώτηση στον αγαπητό
Αλεξιάδη…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, τελειώνω.
Έκανα ερώτηση στον κ. Αλεξιάδη και του λέω: «Οι προηγούµενοι δεν τα πήγαν και πολύ καλά!» -για να µην λέµε πράγµατα
που δεν στέκουν- «Εσείς όµως που το είχατε κάνει λάβαρο…»
Τριάντα επτά ελέγχους, κύριε Θεωνά,…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Χαµογελάτε, αλλά υπάρχουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τριάντα επτά ελέγχους το 2015;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Όλα υπάρχουν. Άµα θες, έλα να στα
δώσω. Ήταν 38 εκατοµµύρια από έναν µόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μην κάνετε διάλογο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είδατε που τα έχουµε µπερδέψει;
Άµα ήµασταν στα στέκια της νεολαίας, θα έλεγα τι είχαµε µπερδέψει, αλλά επειδή είµαστε εδώ και σεβόµαστε το χώρο, θα σας
πω ,λοιπόν, ότι για τη λίστα Λαγκάρντ κάνατε τριάντα επτά ελέγχους -έτσι µου είχε απαντήσει ο αγαπητός µου κ. Αλεξιάδης- σε
ολόκληρη τη χρονιά! Για ρωτήστε τον κ. Αλεξιάδη, όταν θα πάρει
τον λόγο, πόσα µάζεψε και έβαλε στο ταµείο. Όσο για τα 37 εκατοµµύρια, έχετε µπερδέψει τα πράγµατα.
Κύριε Θεωνά, σας σέβοµαι πολύ και το ξέρετε, αλλά τα 37 εκατοµµύρια είναι άλλη υπόθεση. Και δεν ξέρω για ποιον λέτε. Μήπως
λέτε τα 180 εκατοµµύρια χαριστικές διατάξεις για να κλείσουν
υποθέσεις; Αλλά το ανοίγουµε το πράγµα και πάει µακριά.
Εγώ είπα για τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί µε ταλαιπώρησε εµένα
προσωπικά εννιά µήνες στην εξεταστική επιτροπή. Είχα την Κωνσταντοπούλου, τον Δρίτσα και τον Κοντονή να ωρύονται, µαζί και
εγώ να λέω «φέρτε τα λεφτά», να κάνουµε παρεµβάσεις και να
ζητάµε από τους προηγούµενους τα λεφτά. Κάνανε εκατόν πενήντα οκτώ ελέγχους µέσα στο 2014. Στο 2015 τριάντα επτά
ελέγχους. Γιατί; Φοβάστε τίποτα; Έχετε να κρύψετε τίποτα; Δεν
πρέπει να πάρετε τα λεφτά από τη λίστα Λαγκάρντ, από τη λίστα
Λιχτενστάιν από τις λίστες των offshore; Πενήντα χιλιάδες εµβάσµατα ήταν. Τι κάνουµε για αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Οικονόµου. Τώρα δεν µιλάτε για τον προϋπολογισµό! Τελειώσατε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είναι ο προϋπολογισµός τα
λεφτά και τα ισοδύναµα;
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Αυτό που έχουµε να πούµε εµείς ως Νέα Δηµοκρατία είναι ότι
φυσικά και δεν ψηφίζουµε έναν τέτοιο ανάλγητο προϋπολογισµό.
Το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας –δεν πρόλαβα να σας το
εξιστορήσω στην οµιλία µου, αλλά είναι πολύ σηµαντικό- έχει διεξόδους και δυνατότητες µιας πραγµατικής κοινωνικής πολιτικής
και όχι µέσα από ένα άδικο και πελατειακό κράτος.
Θα το καταθέσουµε, λοιπόν, στα Πρακτικά, ώστε οι απορηµένοι και περίεργοι της Αιθούσης να καθίσουν να το διαβάσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα οµιλία του, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σίγουρα είναι θεµιτή και η κριτική και είµαστε εδώ για να
συζητήσουµε αναλυτικά τα θέµατα του προϋπολογισµού. Βεβαίως, δεν είµαστε εδώ για να κάνουµε µια συζήτηση και να καταγραφεί σε κάποια Πρακτικά και να µείνουν στον ιστορικό του
µέλλοντος, αλλά για να δώσουµε απαντήσεις σ’ αυτά που απασχολούν τους πολίτες και την κοινωνία σήµερα.
Εµείς θα είµαστε πολλές ώρες εδώ και θα απαντήσουµε µε τις
οµιλίες µας. Όµως, θέλω να σταθώ µόνο σε δυο σηµεία. Όταν
γίνεται κριτική στην κυβερνητική πολιτική, πρέπει ταυτόχρονα να
γίνεται και πρόταση σχετικά µε το τι προτείνουµε απέναντι στην
κυβερνητική πολιτική.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατέθεσα την οµιλία µου!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η Κυβέρνηση, κατά τη γνώµη της Αντιπολίτευσης, έχει την
πιο καταστροφική, την πιο αδιέξοδη και την πιο αντιαναπτυξιακή
πολιτική. Τα έχετε πει όλα µε τους καλύτερους χαρακτηρισµούς.
Όµως, ποια είναι η απάντηση; Προσέξτε πολύ καλά και είναι σηµαντικό να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποια είναι η απάντηση.
Όσον αφορά τα θέµατα των ασφαλιστικών ταµείων, η κριτική
στην Κυβέρνηση είναι η επιστροφή στο χθες, στο PSI, στις περίεργες διοικήσεις των ασφαλιστικών φορέων, σε κάτι οµόλογα
που τα ψάχνει η δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πρόταση της Αντιπολίτευσης. Η κριτική στο σήµερα είναι η επιστροφή στο χθες, σε
όλο αυτό που µας οδήγησε εδώ. Διότι µένει αναπάντητο ένα πολιτικό ερώτηµα. Πώς οδηγήθηκε το ασφαλιστικό µας σύστηµα
εδώ; Έγινε σεισµός, πληµµύρα, καταστροφή µέσα από µια πολιτική;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Δεύτερον –και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- γίνεται µια κριτική στα
θέµατα της φοροδιαφυγής και επανέρχεται µια επιχειρηµατολογία
για τη λίστα Λαγκάρντ. Μήπως έχετε ξεχάσει ότι εδώ µέσα στη
Βουλή έχουµε ζητήσει επανειληµµένα και δεν απαντάται το ερώτηµα «τι κάνατε το 2010, το 2011 και το 2012;». Πού ήταν η Λίστα;
Ποιος έχει την πολιτική, την ποινική και την πειθαρχική ευθύνη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και πρέπει να κάνετε τα ίδια και
εσείς;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εµείς τι κάναµε, ακριβώς επειδή δεν είµαστε ίδιοι; Δεν είµαστε ίδιοι, δεν µας κρατάει κανένας και δεν χρωστάµε σε
κανέναν! Η λίστα Λαγκάρντ…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Περιµένουµε τα ονόµατα! Πες µου
για τον εκατοµµυριούχο που συζητάµε! Δεν λες τίποτα! Άφησέ
τα αυτά!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Περιµένω, κύριε Βουλευτά µε την προϋπηρεσία που έχετε
στο χώρο του Υπουργείου Οικονοµικών…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πες ονόµατα! Περιµένουµε τα ονόµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ηρεµία,
κύριοι συνάδελφοι! Είναι ακόµα 10.30’ το πρωί! Έχουµε καιρό
να ανέβουν οι τόνοι!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Περιµένω, κύριε Βουλευτά, να απαντήσετε µε την εµπειρία
που έχετε από το Υπουργείο Οικονοµικών, σχετικά µε το πού
ήταν τρία χρόνια η λίστα!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σου έχουµε κάνει τρεις φορές ερώτηση και δεν απαντάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κουτσούκο, είναι πολύ νωρίς για να έχετε ανέβει τόσο! Σιγά-σιγά!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Με προκαλούν, κυρία Πρόεδρε!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κλείνοντας, λοιπόν, εµείς επειδή δεν είµαστε ίδιοι,…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ακριβώς!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): …η λίστα που ήρθε από τη Ρηνανία, Βεστφαλία είναι ήδη
στους οικονοµικούς εισαγγελείς, µαζί µε επιχειρησιακό σχέδιο
και δεσµευόµαστε ότι θα ενηµερώνουµε κάθε µήνα τη Βουλή για
την πορεία του ελέγχου. Εκεί είναι η διαφορά µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Αυτά παραγράφηκαν τώρα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σταϊκούρα, δεν θα τελειώσουµε έτσι! Ο ένας µιλάει είκοσι λεπτά,
απαντάτε. Αφήστε να προχωρήσει λίγο ο κατάλογος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Έχω το δικαίωµα, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Σταϊκούρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Έχω το δικαίωµα να µιλήσω, κυρία
Πρόεδρε, ως εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για ποιο
θέµα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Γι’ αυτό που συζητάµε, κυρία Πρόεδρε! Για ένα λεπτό θέλω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Πράγµατι –και πρέπει να συµφωνήσουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα- το πρόβληµα της φοροδιαφυγής
είναι διαχρονικό και διατοπικό. Και θα πρέπει όλα τα κόµµατα να
συµβάλλουµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Όµως, θα πρέπει να
αποδεχθούµε, κύριε Υπουργέ και τι έχει γίνει στο παρελθόν.
Επειδή αναφερθήκατε στο τι έχει γίνει, λοιπόν, θέλω να σας
πω ότι αυτά που αναφέρατε είχαν γίνει από τους προηγούµενους. Θέλω να σας πω ότι το ΣΔΟΕ και η φορολογική διοίκηση
είχαν ολοκληρώσει, τα χρόνια που εσείς αναφέρατε, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τον έλεγχο της εν λόγω Λίστας και
οι σχετικές λίστες είχαν πάει τότε –το 2012 και 2013- στους οικονοµικούς εισαγγελείς.
Πράγµατι, δεν είµαστε ικανοποιηµένοι από το αποτέλεσµα.
Όµως, σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσµα της περιόδου 20132014 ήταν καλύτερο από το αποτέλεσµα του 2015. Και αυτό για
να λέµε όλα τα στοιχεία.
Δεύτερη παρατήρηση. Θα πρέπει κάποια στιγµή στη συζήτηση
να θέσουµε και το ζήτηµα τού πόσες διαγραφές χρεών έχουν
γίνει γι’ αυτούς που χρωστάνε πάνω από 1.000.000 ευρώ µε τη
ρύθµιση την οποία κάνατε. Μάλιστα, πρόκειται για διαγραφές
χρεών σ’ αυτούς που χρωστούσαν πριν την κρίση. Δεν ήταν, δηλαδή, πρόβληµα της κρίσεως οι οφειλές προς το δηµόσιο.
Τέλος, η προηγούµενη κυβέρνηση ανέλαβε και µια άλλη πρωτοβουλία. Άνοιξε έναν λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδας,
στον οποίο κατατίθενται χρήµατα από εγκληµατικές ενέργειες.
Η προηγούµενη κυβέρνηση εισέπραξε 37.000.000 ευρώ, ενώ
εσείς, µε βάση τον προϋπολογισµό 3.500.000 εκατοµµύρια ευρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Όµως, έτσι δεν θα τελειώσουµε!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να πυροδοτήσω οποιαδήποτε
αντιπαράθεση. Θέλω απλά να µιλήσω µε στοιχεία. Κρούετε ανοιχτές θύρες. Το Υπουργείο Οικονοµικών κατέθεσε τα στοιχεία στη
Βουλή, από τα οποία προκύπτει η πορεία των ελέγχων για τη
λίστα Λαγκάρντ. Δεν ήταν κάποιο κρυφό µυστικό που διέρρευσε.
Και εµείς είπαµε ότι δεν είµαστε ικανοποιηµένοι από αυτό που
έγινε το 2015 στη λίστα Λαγκάρντ. Εµείς το είπαµε! Είναι γραµµένο στα Πρακτικά της Βουλής!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Συµφωνούµε!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μπερδεύετε δύο διαφορετικά πράγµατα και αποφεύγετε
να απαντήσετε σε κάτι. Εγώ θα είµαι εδώ όλες τις µέρες του προϋπολογισµού και περιµένω απάντηση. Το ερώτηµα είναι ένα:
Εµείς, όταν πήραµε τη λίστα Ρηνανία, Βεστφαλία, δεν την πήραµε ούτε στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού ούτε του
Υπουργού ούτε του ΓΓΔΕ. Από την αρµόδια υπηρεσία πήγε
στους οικονοµικούς εισαγγελείς. Αυτή είναι η πολιτική µας.
Το πολιτικό ερώτηµα είναι τι κάνατε εσείς. Πήρε το πολιτικό
πρόσωπο τη λίστα,…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Την κλείδωσε!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): …την έκανε ό,τι την έκανε, την είχε τρία χρόνια στο γραφείο του…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έγινε Ειδικό Δικαστήριο!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): …και µετά από τρία χρόνια την παρέδωσε στις αρµόδιες
υπηρεσίες. Το 2010, το 2011 και το 2012…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εκρίθησαν αυτά!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αφήστε τα «εκρίθησαν». Θα µπορούσαµε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έγινε Ειδικό Δικαστήριο!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εκρίθησαν και συµφωνείτε, δηλαδή, ότι τα έκανε καλά,
κύριε Οικονόµου!
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έγινε Ειδικό Δικαστήριο, λέω!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κλείνω µ’ αυτό το θέµα, γιατί νοµίζω ότι έγινε σαφές.
Δεύτερον, επειδή επανέρχεται το θέµα των εκατό δόσεων και
χρησιµοποιείται συνέχεια το ίδιο επιχείρηµα, θέλω να σας πω ότι
έχω καταθέσει τον σχετικό πίνακα στη Βουλή και θα αναγκαστώ
να τον καταθέσω ξανά.
Όσον αφορά τη ρύθµιση των εκατό δόσεων, διότι εδώ ερχόντουσαν κάποιοι συνέχεια και έλεγαν «φέρε µας τα στοιχεία πάνω
από 1.000.000», σας λέω ότι τα φέραµε, τα καταθέσαµε.
Όσον αφορά τη ρύθµιση των εκατό δόσεων, λοιπόν, πάνω από
το 1.000.000 είναι το 0,03%! Από αυτούς που έχουν…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δεν λέτε το ποσό!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μισό λεπτό! Το 0,03% από τα 6 δισεκατοµµύρια 264 εκατοµµύρια που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση, πάνω από ένα
εκατοµµύριο είναι τα 756 εκατοµµύρια! Ξέρετε στο ποσό που εισπράχθηκε από τη ρύθµιση, από το 0,03%, τι ποσό πήραµε; Το
19,6%!
Ρωτώ, λοιπόν: Όσον αφορά το διαρκές επιχείρηµά σας «διαγράψατε, κάνατε, ράνατε, δείξατε», τι δείχνουν τα στοιχεία; Με
το 0,03% που υπαγάγαµε στη ρύθµιση για χρέη πάνω από ένα
εκατοµµύριο, πήραµε το 20% της ρύθµισης! Ήταν πετυχηµένο
ή αποτυχηµένο αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Μα, είναι προφανής η απάντηση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν γίνεται, κύριε συνάδελφε. Τελειώνει εδώ αυτός ο κύκλος.
Το λόγο έχει ο κ. Παυλίδης για δεκαπέντε λεπτά. Τα δεκαπέντε
λεπτά είναι αρκετά επαρκής χρόνος για να αναπτύξει ο καθένας
τις απόψεις του για τον προϋπολογισµό. Θα είµαι εξαιρετικά αυστηρή στο χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
όπως είπα και στην οµιλία µου στην Επιτροπή Οικονοµικών, ο
πρώτος προϋπολογισµός αυτής της Κυβέρνησης κουβαλά και
ενσωµατώνει στο DNA του όλους τους αρνητικούς δείκτες και
όλους τους αρνητικούς αριθµούς της διακυβέρνησης 2010 και
2014. Αυτές είναι, η µείωση του ΑΕΠ κατά είκοσι πέντε ποσοστιαίες µονάδες, η αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ
κατά πενήντα ποσοστιαίες µονάδες και η αύξηση της ανεργίας
κατά δεκαεπτά ποσοστιαίες µονάδες!
Κουβαλά φυσικά τις συνέπειες και τις αρνητικές επιπτώσεις
που κρύβονται πίσω από αυτούς τους αριθµούς και τα ποσοστά:
βαθιά ύφεση, υπο-επένδυση, χαµηλή ζήτηση και κατανάλωση,
µαύρη εργασία, απώλεια πόρων προς τα ασφαλιστικά ταµεία, δηµοσιονοµικά µέτρα για την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων.
Θα είναι τουλάχιστον αφελής όποιος υποστηρίζει ότι τέτοια οικονοµικά µεγέθη και τέτοια αρνητικά ποσοστά εξαντλούν την
επιρροή τους σε µια χρονιά και δεν επηρεάζουν µακροπρόθεσµα
την πορεία µιας οικονοµίας. Θα ήταν τουλάχιστον αφελής ή
άσχετος από τη γενική οικονοµική θεωρία, ακόµα και επιπέδου
λυκείου.
Δεν το κρύψαµε, όµως, παράλληλα, ότι αυτός ο προϋπολογισµός κουβαλάει και το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε την περίοδο της πολύµηνης διαπραγµάτευσης µέσα
στο 2015 -είναι λογικό αυτό και µην µας το τονίζετε συνεχώς, λες
και ανακαλύψατε την Αµερική, το λέµε και εµείς οι ίδιοι- µιας
σκληρής και δύσκολης διαπραγµάτευσης κάτω από ισχυρούς
µοχλούς πίεσης των δανειστών, που οδήγησε σε τραπεζική
αργία, σε πιστωτικούς περιορισµούς και σε capital controls, µε
δυο αναγκαίες εκλογικές και πολιτικές αναµετρήσεις µέσα στο
δεύτερο εξάµηνο του 2015, µε ένα τραπεζικό σύστηµα που,
χωρίς να θέσετε έλεγχο και κανόνες στη λειτουργία του, οδηγήθηκε στην ασυδοσία, στον υπερδανεισµό. Ήταν γεµάτο µε κόκκινα δάνεια και υπερχρεωµένες σε αυτό επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, ένα τραπεζικό σύστηµα σε κίνδυνο κατάρρευσης, µε
ανάγκες άµεσης ανακεφαλαιοποίησης για να µείνει ζωντανό και
µε ανοικτή την προοπτική κουρέµατος των καταθέσεων µε το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς µέσα στο 2016, µε υπαρκτό κίνδυνο
grexit και µε πολιτικές δηλώσεις στελεχών σας που ενθάρρυναν
τη φυγή καταθέσεων στο εξωτερικό, λέγοντας ότι µάλλον θα
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έφευγαν και αυτοί αν έβγαινε ξανά η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς δεν έφυγαν και διεκδικούν και την προεδρία στο
κόµµα σας.
Ποιος, αλήθεια, λογικός άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη δεν
θα αναγνωρίσει πως σε ένα τέτοιο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον είναι φυσικό να καλλιεργηθεί ένα κλίµα αβεβαιότητας,
αστάθειας και αρνητικών επιπτώσεων; Δεν είδα όµως κανέναν σε
αυτή την Αίθουσα να χειροκροτά µε ενθουσιασµό τη σκληρή
αποτύπωση της οικονοµίας, των υποχρεώσεων του προγράµµατος και των δηµοσιονοµικών περιορισµών σε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Δεν πετάει κανείς από τη χαρά του. Δεν είµαστε ούτε αιθεροβάµονες ούτε ευτυχισµένοι. Είµαστε όµως περήφανοι γιατί επιλέγουµε, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να καταθέσουµε έναν
προϋπολογισµό που έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά πίσω από
τους αριθµούς και κοινωνικό πρόσηµο υπέρ των αδυνάτων, των
αδύναµων και ευπαθών οµάδων και των καταραµένων της ιστορίας. Είµαστε περήφανοι, γιατί προσπαθούµε να δώσουµε –µε
όσες περιορισµένες δυνάµεις έχουµε- ένα κοινωνικό και αναπτυξιακό χρώµα στην οικονοµική µας πολιτική για τη νέα χρονιά.
Αυτός ο προϋπολογισµός κουβαλά στις πλάτες του τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και βάζει αυστηρές κοινωνικές προτεραιότητες και ταξικό προσανατολισµό, δεν είναι ουδέτερος και
δεν θέλαµε να είναι ουδέτερος. Ενισχύουµε µε 823 εκατοµµύρια
ευρώ αυτή µας την επιλογή, µε µέτρα κοινωνικής πρόνοιας, µε
την κάρτα για τους χιλιάδες ανασφάλιστους συµπολίτες µας, µε
τη δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία, µε 62 εκατοµµύρια ευρώ
για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, που τόσο πολύ βιαστήκατε
να µας κατηγορήσετε ότι τους ξεχάσαµε όταν εσείς δεν κάνατε
τίποτα ουσιαστικό για αυτούς, µε τη δωρεάν µετακίνηση των
ανέργων στα µέσα µαζικής µεταφοράς και την παραγραφή των
προστίµων σε άνεργους στα µέσα αυτά, αναδροµικά από το
2010, µε την επέκταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος
και άλλα πολλά µέτρα ουσιαστικής αντιµετώπισης της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης.
Και ερωτώ: Πότε βάλατε, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, τέτοιες κοινωνικές προτεραιότητες; Πότε εκπονήσατε ολοκληρωµένες πολιτικές για τις αδύναµες και ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες; Έχουµε τρεισήµισι χιλιάδες νέες προσλήψεις µετά από
πέντε χρόνια στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, ενίσχυση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε 300 εκατοµµύρια ευρώ και 36
εκατοµµύρια ευρώ στην Επιτροπή Προµηθειών.
Εµείς, όταν καλούµαστε να µειώσουµε τις δαπάνες, δεν στρεφόµαστε αυτόµατα κατά των µισθών και των συντάξεων, δεν κάνουµε οριζόντιες, άδικες περικοπές, αλλά στοχευµένες.
Μειώνουµε τις στρατιωτικές δαπάνες. Μειώνουµε αντιπαραγωγικές δαπάνες και ενισχύουµε τις δαπάνες µε κοινωνικό και παραγωγικό πρόσηµο. Ενισχύουµε τις κοινωνικές δαπάνες που
είναι άµεσα αναγκαίες, γεννούν ζήτηση και έχουν µεγάλο βαθµό
καταναλωτικής απόδοσης. Γιατί η κατεύθυνση πόρων προς την
κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας, των φτωχών νοικοκυριών και των ανέργων, είναι πόροι που ενισχύουν αντικειµενικά και ουσιαστικά την κατανάλωση, είναι πόροι που
επιστρέφουν στη ζήτηση και στην αγορά, δεν είναι ούτε «θαλασσοδάνεια» στα κόµµατα ούτε «θαλασσοδάνεια» στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τι επιδιώκουµε µε αυτό τον προϋπολογισµό:
Πρώτον, θέλουµε να φτιάξουµε µια οικονοµία σε δηµοσιονοµική ισορροπία, που δεν θα γεννά συνεχώς ελλείµµατα στις πλάτες της κοινωνίας και του τόπου. Θέλουµε να φτιάξουµε µια
οικονοµία που θα κινείται σε χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα
µέσα στην κρίση. Και δώσαµε σκληρή µάχη, όπως ξέρετε, για να
το καταφέρουµε.
Σκοπός µας είναι να ανοίξουµε τον δηµοσιονοµικό χώρο και
να εξοικονοµήσουµε πόρους προς την κοινωνία και την ανάπτυξη
µε πλεόνασµα 0,5%, στο ύψος των 850 εκατοµµυρίων ευρώ, αντί
των 3,5% και 4,5%, 6 µε 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, απελευθερώνοντας παράλληλα πόρους σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή
την πολιτική µας επιλογή.
Τρίτον, θέλουµε να φτιάξουµε µια οικονοµία που να ενισχύει
περαιτέρω τον κοινωνικό χαρακτήρα της µέσα στην κρίση. Τι κά-
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ναµε και τι θα κάνουµε για αυτό;
Πρώτον, συγκρατήσαµε το χρέος µε τη συµφωνία του Αυγούστου, κάνοντας µια mini αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους
για τα έτη 2015-2018, αφού πετύχαµε τη µείωση των επιτοκίων
στο 1% και αυξήσαµε τον χρόνο αποπληρωµής του στα τριάντα
τρία χρόνια.
Δεύτερον, κάνουµε περικοπές των περιττών λειτουργικών δαπανών. Μειώσαµε τον προϋπολογισµό της Βουλής µε τις µειώσεις των βουλευτικών αποζηµιώσεων και των λειτουργικών
εξόδων στο χαµηλότερο ιστορικά ποσοστό του 2,5‰ ή αλλιώς
0,25% του κρατικού προϋπολογισµού.
Τρίτον, εξορθολογικοποιούµε τα µισθώµατα των κρατικών
υπηρεσιών και των Υπουργείων.
Τέταρτον, χτυπάµε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Αυξήσαµε την εισπραξιµότητα από τον έλεγχο των offshore εταιριών κατά 30% και παράλληλα, επισηµαίνουµε την ανάγκη να
εντείνουµε την προσπάθεια ακόµη περισσότερο, µε την ενίσχυση
των ελεγκτικών υπηρεσιών και των συστηµάτων ελέγχου. Αυξήσαµε την εισπραξιµότητα από τον ΦΠΑ, που συστηµατικά δεν
απέδιδαν επιχειρήσεις στον τοµέα του τουρισµού, ιδιαίτερα στην
εστίαση και στη διαµονή, κατά 30% επίσης.
Πέµπτον, θα αναδιαρθρώσουµε το χρέος µετά την αξιολόγηση
που θα δώσει σηµεία γραφής, µέσα στην εκτέλεση αυτού του
προϋπολογισµού, αλλά και στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών και θα βοηθήσουµε έτσι την ενίσχυση της κοινωνικής
και αναπτυξιακής µας προσπάθειας, για να αντιµετωπίσουµε τη
διαφαινόµενη ύφεση του 0,7% που προβλέπεται στο πρώτο εξάµηνο του 2016 ως αποτέλεσµα των δύσκολων οικονοµικών διαδικασιών και πολιτικών µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του 2015.
Κρατάµε, όµως, χαµηλούς τόνους. Έχουµε συγκρατηµένη αισιοδοξία και δεν πετάµε στα σύννεφα ούτε δηµιουργούµε ψεύτικες εντυπώσεις.
Εντύπωση, όµως, µου κάνει που µιλάτε εσείς για την ύφεση
και τη συρρίκνωση του ΑΕΠ. Θα ήθελα να σας θυµίσω κάποια
πράγµατα σχετικά µε τη µείωση του ΑΕΠ. Το 2010 ήταν -3,9%.
Το 2011 ήταν -6,1%. Το 2012 ήταν -7,1%. Το 2013 ήταν -5,8%.
Το 2014 ήταν -2,7%. Το 2015 είναι -1,1%. Και οι προβλέψεις για
το 2016 είναι του ύψους 0,7%. Το 2010 µε το 2014 η µείωση
αθροιστικά ήταν στο 25,6%, µεσοσταθµικά 5,1% ετησίως την περίοδο διακυβέρνησής σας.
Το 2015 µε 2016, αθροιστική µείωση 1,8%, µεσοσταθµικά 0,9%
ετησίως επί των ηµερών µας. Η δική σας µείωση του ΑΕΠ µεσοσταθµικά ετήσια ήταν 5,1%, ενώ είναι 0,9% µε τη δική µας διακυβέρνηση. Νοµίζω ότι οι αριθµοί µπορούν να µιλήσουν και από
µόνοι τους.
Για να είµαστε ειλικρινείς, κανείς φυσικά, όµως, δεν µπορεί να
ικανοποιηθεί πολιτικά συγκρίνοντας µειώσεις ΑΕΠ. Όµως, αν
ήσασταν περισσότερο προσεκτικοί στην κριτική σας όταν χρησιµοποιείτε νούµερα, θα βλέπατε ότι αυτά τα πράγµατα δεν στέκουν και σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, τουλάχιστον για
εσάς.
Να µιλήσουµε για τις επενδύσεις. Στόχος µας είναι η ανάκαµψη των επενδύσεων σε ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον µε αλλαγή του θεσµικού του πλαισίου, ενταγµένο σε έναν νέο εθνικό
σχεδιασµό µε οικολογικό πρόσηµο, προσανατολισµένο στην ενίσχυση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, των νέων τεχνολογιών και των εναλλακτικών µορφών ενέργειας, µε ένα σταθερό
φορολογικό σύστηµα στον χρόνο επένδυσης. Μη µας κουνάτε,
όµως, το δάκτυλο επιδεικτικά. Και ας είστε λίγο προσεκτικοί και
σε αυτόν τον τοµέα.
Με βάση τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις το
2014 υποχώρησαν στο 11,6% του ΑΕΠ, το χαµηλότερο ποσοστό
από το 1960, µε βουτιά στον γκρεµό του δείκτη του ακαθάριστου
σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου από το 2011. Ο συγκεκριµένος
δείκτης –όπως καλά ξέρετε- αποτελεί την ουσιαστική συνιστώσα
του ΑΕΠ, µε την οποία µετριώνται οι συνολικές επενδύσεις. Είναι
τραγική η ελεύθερη πτώση αυτού του δείκτη, την περίοδο της
διακυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, τη γνωστή περίοδο του success story, µε πτώση 33% του µεγέθους του, που οδήγησε σε
σηµαντικό βαθµό αποεπένδυσης, σε επενδυτική κατάρρευση στα
χρόνια της προηγούµενης διακυβέρνησής σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο γενικός δείκτης ανταγωνιστικότητας του Παγκόσµιου Οικονοµικού Forum κατατάσσει τη χώρα µας στην 81η θέση για το
2015-2016, ενώ ήταν δέκα θέσεις πιο κάτω, στην 91η θέση, το
2013-2014 και δεκαπέντε θέσεις πιο κάτω, στην 96η θέση, το
2012-2013.
Ας µας ανησυχήσει όλους το γεγονός ότι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που αντιµετώπισαν αντίστοιχα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η
Ιρλανδία, κατατάσσονται σε πολύ υψηλότερες θέσεις -σαράντα
τρία, τριάντα οκτώ, τριάντα τρία και είκοσι τέσσερα αντίστοιχα.
Ας δούµε ειλικρινά τι µπορούµε να κάνουµε ουσιαστικά για αυτό,
αντί να πετροβολάτε στα τυφλά.
Αυξάνουµε τις δηµόσιες επενδύσεις κατά 350 εκατοµµύρια
ευρώ. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων αναµένεται να φτάσει στα 6,75 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είναι το
υψηλότερο πρόγραµµα µετά το 2010. Αυξάνουµε την εθνική συµµετοχή κατά 6% περίπου.
Προφανώς, δεν είναι το απόλυτο µέγεθος του ποσού τόσο σηµαντικό, όσο η πρόθεσή µας να κατευθύνουµε πόρους προς την
ανάπτυξη -και τους µικρούς τωρινούς πόρους, µα και κάθε νέο
πόρο που θα προκύπτει από τη σταδιακή οικονοµική ανάταση
από το δεύτερο εξάµηνο του 2016.
Μας κατηγορείτε ότι το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων
αναµένεται να κλείσει στο ύψος του προϋπολογισµού. Για ποιο
λόγο αποµονώνετε µόνο σε αυτό το έτος την απορρόφηση µιας
ολόκληρης προγραµµατικής περιόδου 2007-2015, εννιά ολόκληρων χρόνων δηλαδή;
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατίας
δεν είχαν καµµία ευθύνη για την αδράνεια και τη κωλυσιεργία
που επέδειξαν; Δεν έχουν ευθύνες για την πολιτική πρακτική των
ηµιτελών έργων; Ακόµα χειρότερα, δεν έχουν ευθύνες για έργα
που εµφανίζονται ως εικονικά ή για τα οποία δεν είχαν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι; Υπήρχαν συµβασιοποιηµένα έργα
5,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ παραπάνω από τα 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2015, αφού έργα ανώριµα
και ηµιτελή και αδύναµα να παράξουν δαπάνες οδήγησαν στην
παγίδα της υπερδέσµευσης.
Ειλικρινά, δεν ζητωκραυγάζουµε και είµαστε προσγειωµένοι.
Γιατί γνωρίζουµε και τις δύσκολες αντικειµενικές καταστάσεις
της οικονοµικής πορείας µας και το περιορισµένο ασφυκτικό
πλαίσιο πάνω στο οποίο δουλεύουµε και ασκούµε την πολιτική
µας.
Ξέρουµε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση χρωστάµε πολλά. Ο πιο
κοντινός θεσµός της κεντρικής εξουσίας προς τον πολίτη έχει
αναλάβει ένα µεγάλο εθνικό βάρος. Εκτός από τις ανταποδοτικές
της υπηρεσίες, έχει αναλάβει έναν σύνθετο ρόλο στην τοπική
ανάπτυξη, συντηρώντας υποδοµές και εκτελώντας αναπτυξιακά
έργα σηµαντικής τοπικής σηµασίας και ωφελιµότητας, στον πρωτογενή τοµέα, στην τουριστική ανάπτυξη των νησιών, στην οδοποιία και στο σύνολο της καθηµερινότητας του πολίτη.
Της χρωστάµε πολλά και όχι µόνο υλικά και χρηµατικά µεγέθη.
Δυστυχώς, δεν της αποδίδεται, χρόνια τώρα, το κόστος ευθυνών
που αναλαµβάνει και πολλές φορές είναι ο φτωχός συγγενής, η
προδοµένη ερωµένη του κεντρικού κράτους. Σαν παιδί της αυτοδιοίκησης, δεν µπορώ παρά να την αγαπώ και να τη σέβοµαι.
Δεν τη συµπεριλάβαµε στο πρόγραµµα, όµως, των περικοπών
των δηµοσίων δαπανών και παλέψαµε σκληρά, µε τα νούµερα
τουλάχιστον, για να της αποδώσουµε τους ίδιους πόρους µε
φέτος και κυρίαρχα στη σηµαντική προνοιακή της πολιτική.
Ενισχύουµε τις δαπάνες της για την κάλυψη του µισθολογικού
κόστους από την επαναφορά των δηµοτικών αστυνοµικών µια
υπηρεσία που όπως ξέρετε είναι πολύ σηµαντική για τη δηµοτική
διαχείριση και όχι µόνο. Παράλληλα, καλύπτεται το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων από το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 κι εφεξής.
Η ανανέωση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου για όλο το
2016 και η απελευθέρωση των προσλήψεων για τις υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα στου ΟΤΑ θα δώσει την ευκαιρία στην
τοπική αυτοδιοίκηση να σχεδιάσει ολοκληρωµένα τις ανάγκες
της.
Η στοχευµένη αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-
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2020 θα ενισχύσει τις αδύναµες αναπτυξιακές της προοπτικές.
Τέλος, περπατάµε µε σταθερά βήµατα, αισιόδοξοι και ρεαλιστές
µαζί από την εικόνα των θετικών οικονοµικών προβλέψεων για το
2016, τα γνωστά µη παραµετρικά µέτρα, τα οποία δεν τα ενσωµατώσαµε στο προϋπολογισµό, µε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισµό, πραγµατικό στα µεγέθη του και στις εκτιµήσεις του χωρίς
πλασµατικές µεταµορφώσεις.
Αυτός ο προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί µια σοβαρή, ρεαλιστική και παραγωγική Κυβέρνηση. Δυστυχώς, όµως, απαιτεί και µια αντιπολίτευση µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ελπίζουµε να τα καταφέρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε. Το λόγο έχει ο κ. Γερµενής για δεκαπέντε λεπτά, µετά
ο κ. Κόκκαλης από τους ΑΝΕΛ και µετά ο κ. Σκανδαλίδης από τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ.
Η Ελλάς, κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων του µνηµονίου,
φαντάζει λες και διοικείται από ένα τυραννικό καθεστώς που έχει
ως µοναδικό σκοπό την αφαίµαξη του οικονοµικού πλούτου των
πολιτών, αλλά και την κυριολεκτική εξόντωσή τους.
Ας δούµε πώς περιγράφει ο Αριστοτέλης το καθεστώς της τυραννίας στο έργο του «Πολιτικά»: «Επιδίωξη της τυραννίας είναι
να πτωχεύσουν οι πολίτες αφενός για να συντηρείται µε τα χρήµατά τους η φρουρά του καθεστώτος κι αφετέρου για να είναι
απασχοληµένοι οι πολίτες και να µην τους µένει ο χρόνος για επιβουλές».
Σε αυτό το αποτέλεσµα αποβλέπει τόσο η επιβολή µεγάλων
φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών όσο και η
κατασκευή µεγάλων έργων, που εξαντλούν τα δηµόσια οικονοµικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι όλοι αντιληφθήκατε
τις οµοιότητες των λεγοµένων του Αριστοτέλη µε το σηµερινό
κράτος-µόρφωµα που διοικείται στην πραγµατικότητα από στυγνούς τοκογλύφους.
Αυτό που έχει νόηµα στην άσκηση της εξουσίας, αλλά και στη
ζωή γενικότερα, είναι το να µπορείς να οργανώσεις µε σύνεση
και µέθοδο µια έγκυρη διαδικασία που θα βοηθά να παίρνονται
οι σωστότερες αποφάσεις, ανάλογα µε τη χρονική περίσταση και
τα εργαλεία που διαθέτεις και µπορείς να χρησιµοποιήσεις µε
αποτελεσµατικότητα.
Μέσα σε έναν κόσµο που ζει µε έντονη αβεβαιότητα και µε ταχύτατες εξελίξεις, στον µόνο που µπορούµε να ασκήσουµε
έλεγχο είναι στη δική µας διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν
έχεις την ελευθερία σου ως έθνος να επιλέξεις εσύ να παίρνεις
αποφάσεις, άρα και ταυτόχρονα να έχεις την ευθύνη των συνεπειών είτε τα αποτελέσµατα είναι καλά είτε κακά, τότε ασκείς
εξουσία µε εθνική πολιτική. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει ένα κράτος-έθνος είναι πρωτίστως να εξυπηρετεί τα συµφέροντα του
ιδίου, αλλά και των πολιτών αυτού.
Ο προϋπολογισµός του 2016 είναι ένας καθαρά φορολογικός
προϋπολογισµός. Εµείς δεν µπορούµε να τον δεχτούµε, διότι
θέτει τις βάσεις για την ολοκληρωτική καταστροφή της Ελλάδος.
Η αριστερή Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει στρέψει ξεκάθαρα τα
βέλη της εναντίον των Ελλήνων πολιτών, που καλούνται σήµερα
να ζήσουν υπό το ζυγό µιας «κατοχής», µε την Ελλάδα να είναι
ακυβέρνητη και να έχει υποκύψει κυριολεκτικά στις διαθέσεις
των ξένων τοκογλύφων.
Τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας είναι εκτός κυβερνητικού
ελέγχου. Ουσιαστικά, η πατρίδα µας είναι καταχρεωµένη και χρεοκοπηµένη. Και, δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δείχνει
ανίκανη να διαχειριστεί την κατάσταση.
Έχετε δηµιουργήσει µια οικονοµική ασφυξία, µε τη συνεχή αύξηση των φόρων και δεν υπάρχει καµµία προοπτική ανάπτυξης,
καθώς το αποτέλεσµα και αυτού του προϋπολογισµού είναι στην
ουσία µια αναδιανοµή της φτώχειας και όχι της ευηµερίας των
Ελλήνων.
Χαρακτηριστικό είναι το θράσος µε το οποίο κοροϊδεύετε τον
ελληνικό λαό, όταν επαίρεστε όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις δανεισµού και διαχειριστικών στόχων για το 2016. Λέτε
απροκάλυπτα και το θεωρείτε υπέρ σας ότι κατά το έτος 2015
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διαχειριστήκατε κι αξιοποιήσατε τα ταµιακά διαθέσιµα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, επιβάλατε capital controls, ταυτόχρονα πήρατε όλα τα διαθέσιµα από τους δήµους και τις
περιφέρειες για να πληρώσετε µισθούς και συντάξεις. Για τέτοια
ανικανότητα µιλάµε!
Η ελληνική οικονοµία έχει πέσει σε έναν φαύλο κύκλο δηµοσιονοµικής προσαρµογής, σε ένα λεγόµενο υφεσιακό σπιράλ, το
οποίο δεν πρόκειται να αντιµετωπιστεί µε ψεύτικες προσδοκίες.
Η ύφεση αντιµετωπίζεται µε επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή, ώστε να εξασφαλιστεί µια αύξηση της απασχόλησης και
των εισοδηµάτων.
Παράλληλα, εξαλείφονται τα δικαιώµατα των πολιτών, προκειµένου να επιτευχθεί η τήρηση του κανόνα του ισοσκελισµένου
προϋπολογισµού –ο χρυσός κανόνας. Η παρέκκλιση από τον
χρυσό κανόνα τιµωρείται µε πρόστιµο 0,1-0,2% επί του ΑΕΠ, που
καταβάλλεται άµεσα σε ρευστό.
Η νέα αριστερή Κυβέρνηση έχει δηλώσει µνηµονιακή υποτέλεια και η Ελλάδα για τα επόµενα χρόνια θα τελεί υπό την ασφυκτική εποπτεία των τοκογλύφων.
Κάνετε διαρκώς αλλεπάλληλα λάθη κι εσφαλµένες επιλογές,
όπως εκείνη µε το αλαλούµ περί επιβολής ΦΠΑ στην εκπαίδευση
ή την εξοµοίωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, απέναντι ακριβώς από την ανταγωνιστική Τουρκία, που έχει εντυπωσιακά χαµηλότερους συντελεστές ΦΠΑ.
Προχωράτε σε αφαίµαξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων µε
µέτρα εξοικονόµησης 5,7 δισ. ευρώ. Θέλετε να εισπράξετε επιπλέον συνολικά περίπου 3 δισ. ευρώ από τους φορολογούµενους και άλλα 2,5 δισ. ευρώ από περιοριστικά µέτρα λιτότητας,
ενώ βάζετε µαχαίρι στις κρατικές δαπάνες. Ειδικότερα, κάποια
από αυτά που θέλετε να εισπράξετε είναι 142,2 εκατοµµύρια
ευρώ από την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήµατος από τα ενοίκια, 150 εκατοµµύρια ευρώ από την αναµόρφωση του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, 32 εκατοµµύρια
ευρώ από την αύξηση φορολογίας στους αγρότες, 1,31 δισ.
ευρώ από τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ και τη σταδιακή
κατάργηση της έκπτωσης 30% στα νησιά, 114 εκατοµµύρια ευρώ
από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στους
ελεύθερους επαγγελµατίες, 79 εκατοµµύρια ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στους αγρότες, 13
εκατοµµύρια ευρώ για την κατάργηση επιστροφής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση, 210
εκατοµµύρια ευρώ από την επιβολή του ειδικού τέλους 0,05
ευρώ ανά στήλη, σε κάθε τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ.
Επίσης, θα προβείτε και σε κατάργηση φοροαπαλλαγών σε ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη, όπως οι ιατρικές δαπάνες και η
έκπτωση φόρου λόγω αναπηρίας.
Βάζετε επιπρόσθετο «ψαλίδι» 268 εκατοµµυρίων ευρώ στο
κονδύλι σε µισθούς και συντάξεις. Παράλληλα, θα κάνετε και
συγχώνευση ειδικών µισθολογίων ή ακόµα και κατάργηση κάποιων, µε τους υπαλλήλους να εντάσσονται στο ενιαίο µισθολόγιο.
Την ίδια ώρα, σε απογραφή όλων των δαπανών του δηµοσίου
µε στόχο την κατάργηση φορέων της γενικής κυβέρνησης που
δεν είναι απαραίτητη, θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονοµικών. Θα µας πείτε ποιοι φορείς δεν είναι απαραίτητοι στην Κυβέρνηση;
Προβλέπεται µηδενική µεταβολή του ΑΕΠ έναντι αρχικής εκτίµησης για ύφεση 2,3% σωρευτικά το 2015. Σε απόλυτα µεγέθη
το ΑΕΠ αναµένεται στα 174,4 δισ. ευρώ το 2016, ενώ το χρέος
της γενικής κυβέρνησης αναµένεται να αυξηθεί στα 327,6 δισ.
ευρώ από 316,5 δισ. ευρώ φέτος ή στο 187,8% του ΑΕΠ από
180,2%.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών
φαίνεται να δίνει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, όπως
προκύπτει από το τελικό σχέδιο προϋπολογισµού για το 2016
που κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο προβλέπει ελλείµµατα
στον κοινωνικό προϋπολογισµό, την ώρα που εµφανίζει πλεονασµατικό τον ΕΟΠΥΥ για φέτος, παρ’ ότι ο οργανισµός συνεχίζει
να χρωστάει σε όποιον µιλάει ελληνικά σε αυτήν τη χώρα.
Η πρόταση της Κυβέρνησης να κλείσει τις µαύρες τρύπες φορέων, όπως ο ΕΟΠΥΥ για τα δηµόσια νοσοκοµεία, καταγράφεται
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και στον προϋπολογισµό. Κατά τους συντάκτες του προϋπολογισµού, στην προσπάθεια περιορισµού της ύφεσης θα συµβάλει
και η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου, ώστε
να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. Βέβαια,
τα 2 δισ. ευρώ της επόµενης υποδόσης, τα οποία και πρόκειται
να διατεθούν για πληρωµές χρεών, είναι ελάχιστα για να καλύψουν τον όγκο των οφειλών, που έχουν συσσωρευτεί στον
ΕΟΠΥΥ, ιδιαιτέρως όταν τα σχέδια της Κυβέρνησης δεν είναι να
πάνε στην υγεία.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει το τελικό προσχέδιο, µόνο σε νοσοκοµεία οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Σεπτέµβρη του 2015 έφθαναν τα 278 εκατοµµύρια ευρώ. Βάσει του
απολογισµού που συνέταξε ο απερχόµενος πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του οργανισµού τον Αύγουστο
του 2015 ξεπερνούσαν το 1,8 δισ. ευρώ, τα λεγόµενα κυβερνητικά
πλεονάσµατα.
Εκτιµάται ύφεση -2,3% του ΑΕΠ για φέτος και -1,3% το 2016,
αντί της αρχικής προβλεπόµενης ανάπτυξης 2,9% και 3,1% αντίστοιχα. Αυτό µεταφράζεται σε συρρίκνωση του εγχώριου εισοδήµατος στα 173 δισ. ευρώ το 2016, από 179 δισ. ευρώ το 2014
και απόκλιση κατά 18 δισ. ευρώ, έναντι του αρχικού στόχου για
191 δισ. ευρώ. Ενώ για την εύρεση 6,4 δισ. ευρώ, η Κυβέρνηση
θα ακολουθήσει την πεπατηµένη τη συνταγή των τελευταίων
πέντε ετών που είναι φόροι, φόροι και ξανά φόροι.
Αυτή η άνευ προηγουµένου δηµοσιονοµική προσαρµογή
ύψους 61 δισ. ευρώ από το 2010 έως το τέλος του 2015 και συνολικά 65 δισ. ευρώ συµπεριλαµβανοµένων των νέων µέτρων του
2016, είχε ως αποτέλεσµα το εισόδηµα της χώρας, το ΑΕΠ, να
συρρικνωθεί κατά 64 δισ. ευρώ, που ισούται µε -27% από 237
δισ. ευρώ το 2009, σε 173 δισ. ευρώ το 2016. Για κάθε µέτρο 1
δισ. ευρώ χάνουµε 1 δισ. ευρώ εισοδήµατος. Η σχέση, δηλαδή,
των περίφηµων πολλαπλασιαστών είναι 1 προς 1, αντί για 0,1
προς 1, που προέβλεπε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι και αυτός ο προϋπολογισµός θα είναι
ένα µεγάλο φιάσκο. Η οπισθοδρόµηση της εθνικής µας οικονοµίας µετά το 2008 είναι πασιφανής και πολύ ανησυχητική. Όταν
οι ανταγωνίστριες χώρες προοδεύουν, εµείς οπισθοδροµούµε. Η
παρατεταµένη κάµψη της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας και η διαρκής ανοδική πορεία του δηµόσιου χρέους, ωθούν
την Ελλάδα στο περιθώριο του ευρωπαϊκού χώρου. Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονοµία, εδώ και χρόνια, δεν αντέχει νέους φόρους.
Αντιθέτως, χρειάζεται ασφαλές, φιλικό, επενδυτικό, περιβάλλον µε σταθερό φορολογικό, ασφαλιστικό, πλαίσιο και µειωµένη
γραφειοκρατία για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και των
επενδύσεων. Μόνο έτσι θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη που
θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα τονώσει τα δηµόσια
έσοδα και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Στοχευµένη µείωση δαπανών στο δηµόσιο τοµέα µε καθολική
και δίκαιη εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου, συγχωνεύσεις και
καταργήσεις οργανισµών, αποποµπή επίορκων υπαλλήλων και
ανθρώπων µε πλαστά δικαιολογητικά, έλεγχος κι εξορθολογισµός της λειτουργίας νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οικονοµικές κλίµακες κ.λπ.. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες παράγονται
από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας, εντός των οποίων παράγεται
το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν.
Συνεπώς, οι αναπτυξιακές προοπτικές της οποιασδήποτε
χώρας του κόσµου εξαρτώνται από τη δυνατότητα των επιµέρους οικονοµικών κλάδων να συµβάλουν στην αύξηση της παραγόµενης -και άρα της πωλούµενης- ποσότητας αγαθών και
υπηρεσιών.
Χρειάζεται να προσεγγίσουµε το πρόβληµα στη σωστή του
βάση και να καταρτίσουµε ένα εθνικό σχέδιο δράσης, µακριά
από την πεπατηµένη των φόρων και των οριζόντιων άδικων περικοπών. Η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο δράσης κι έναν
πραγµατικό ηγέτη που θα φέρει την οικονοµική, αλλά και την
ηθική ανάταση του έθνους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το πρώτο τµήµα του 6ου Γυµνασίου Πετρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά κι ελπίζουµε ότι θα είστε ακριβής στον χρόνο σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ίσως και πιο λίγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μακάρι.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοσιονοµική στρατηγική
για το 2016 είναι προσανατολισµένη στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων της σύµβασης- οικονοµικής συµφωνίας µε την
εδραίωση πρωτογενών πλεονασµάτων, τα οποία επιτρέπουν,
αφενός την επίτευξη διατηρήσιµων ανοδικών ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης και αφετέρου την επέκταση προγραµµάτων σηµαντικού κοινωνικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και
ιδιαίτερης δηµοσιονοµικής βαρύτητας, όπως είναι: Πρώτον, η
εφαρµογή νέου προγράµµατος εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς την πραγµατική οικονοµία από δαπάνες, αλλά και επιστροφές φόρων µε
σχετική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα στήριξης. Δεύτερον,
η σταδιακή εφαρµογή του προγράµµατος του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε εθνικό επίπεδο. Τρίτον, η εφαρµογή δράσεων για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης και
τέταρτον η αναµόρφωση του ενιαίου µισθολογίου µε ουδέτερη
δηµοσιονοµική επίπτωση το οποίο ενσωµατώνει σηµαντικές καινοτοµίες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού.
Για τους µισθούς και τις συντάξεις. Οι δαπάνες για µισθούς
και συντάξεις εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 18 εκατοµµύρια
ευρώ στις οποίες, µεταξύ άλλων, έχουν ληφθεί υπόψη και οι επιπτώσεις από την αναµόρφωση του ενιαίου µισθολογίου, τη µείωση των εκτιµώµενων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και
τη διαφορά αποδοχών σε ετήσια βάση από την επαναφορά υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή είχαν απολυθεί.
Ένα σηµαντικό κεφάλαιο στον υπό ψήφιση προϋπολογισµό
είναι και η ασφάλιση, η περίθαλψη και η κοινωνική προστασία.
Οι σχετικές δαπάνες προβλέπεται ότι θα διαµορφωθούν στα 13
εκατοµµύρια ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές εγγράφονται για την αντιµετώπιση των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταµείων, των
νοσοκοµείων και των δαπανών για την κοινωνική προστασία, επιδόµατα πολυτέκνων, επίδοµα θέρµανσης, επίδοµα πόρων στο
ΑΚΑΓΕ, καθώς και σε άλλες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα.
Στις παραπάνω δαπάνες περιλαµβάνονται και δράσεις για την
άµεση αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και παρεµβάσεις που αφορούν στο επίδοµα θέρµανσης και στον επαναπροσδιορισµό του ύψους της απόδοσης του ΑΚΑΓΕ.
Αναµόρφωση ενιαίου µισθολογίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα που κατεγράφησαν στο πλαίσιο εφαρµογής
του υφιστάµενου ενιαίου βαθµολογίου-µισθολογίου µε τον
ν.4024/2011, καθώς και η ανάγκη επαναπροσέγγισης του συστήµατος αµοιβών των υπαλλήλων του δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως προκύπτει από τη δέσµευση της γενικής
κυβέρνησης έναντι των εταίρων µας στο πλαίσιο της νέας µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής στρατηγικής, σηµατοδοτεί πλέον
την ανάγκη αναµόρφωσής του.
Συγκεκριµένα, στο ν. 4336 προβλέπεται η δηµοσιονοµικά ουδέτερη µεταρρύθµιση του υφιστάµενου µισθολογίου, στοχεύοντας στην αποσυµπίεση της µισθολογικής κατανοµής σε
συνάρτηση µε τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρµοδιότητες
και τη θέση του προσωπικού. Επίσης, προβλέπεται ο ισοσκελισµός των άµεσων µε τους έµµεσους φόρους, το οποίο δείχνει
µια σοβαρή προσπάθεια φορολογικής δικαιοσύνης.
Για τη µείωση δαπανών για την οποία δεχτήκαµε πολύ κριτική.
Το Υπουργείο Οικονοµικών θα εξοικονοµήσει αρκετούς πόρους
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από την εκµετάλλευση κτηρίων του δηµοσίου. Και σε αυτό το σηµείο δεν µας έχει πει η Αντιπολίτευση τι εννοεί ως µείωση δαπανών. Θέλουν να κάνουµε απολύσεις; Να κόψουµε µισθούς; Ήδη
στον κατατεθέντα προϋπολογισµό υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο
αξιοποίησης κτηρίων του δηµοσίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός µπορεί να
είναι νούµερα. Η οικονοµία, όµως, είναι άνθρωποι. Και επειδή δεν
συνηθίζω και δεν θέλω-να σας πω την αλήθεια- να διαβάζω από
κείµενο, θα κάνω κάποιες σκέψεις για ποιους λόγους πρέπει να
ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό.
Στις 14 Αυγούστου ψηφίστηκε η συµφωνία µε την ψήφο των
διακοσίων είκοσι δύο Βουλευτών. Αυτή τη συµφωνία οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ τη γνωστοποίησαν στο λαό και δόθηκε ξεκάθαρη εντολή για να προχωρήσουµε. Διαπιστώνουµε
µια όλως υποκριτική στάση από την Αντιπολίτευση, ότι εµείς δεν
ψηφίζουµε τα προαπαιτούµενα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν προαπαιτούµενα χωρίς συµφωνία; Όχι βέβαια. Πάνω απ’ όλα, προϋποθέτει τη συµφωνία, την οποία ψηφίσαµε όλοι και σε αυτό θα
κριθούµε. Και νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός αξιολόγησε την ειλικρινή στάση µας και µας έδωσε την εντολή και θα συνεχίσει.
Προσέξτε να δείτε σε τι παγίδα πέφτουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Ο Πρωθυπουργός, µε το Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε διάλογο. Δεν ζήτησε συνευθύνη. Μπερδεύεστε. Ζήτησε
υπεύθυνη εθνική στάση. Το να προσέρχεται, όµως, κάποιος στο
διάλογο και να λέει ότι έρχοµαι µόνο για να ακούσω, σηµαίνει ότι
δεν θέλει το διάλογο. Τουλάχιστον κάντε µας προτάσεις. Ποιες
είναι οι προτάσεις; Μπορεί να διαφωνούσαµε µετά στην Επιτροπή για το ασφαλιστικό. Υπεύθυνη εθνική στάση ζητούµε από
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τα οποία πρέπει να απαντήσουν
στον ελληνικό λαό.
Είναι ερωτήµατα τα οποία δεν αντέχουν στη βάσανο της λογικής. Είναι αναγκαίες οι µεταρρυθµίσεις, ναι ή όχι; Υπάρχει η περίπτωση να πει κάποιος ότι, όχι δεν είναι αναγκαίες. Εντάξει, είναι
σεβαστό. Είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό; Ναι ή όχι; Δεν µπαίνω
στη λογική και στην αναζήτηση ευθυνών όσον αφορά ποιος
φταίει για το ασφαλιστικό, γιατί οι τελευταίοι που φταίνε είµαστε
εµείς. Και σας καλούµε, ελάτε να µας πείτε τις προτάσεις. Αλλά
αυτό δεν είναι υπεύθυνη εθνική στάση, όπως αντίστοιχα δεν κρατήσατε και στα κόκκινα δάνεια.
Από τούτο το Βήµα έχω πει ότι δηµιουργήσατε, κύριοι του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, τη δεύτερη γενιά υπερχρεωµένων. Διότι, τα κόκκινα δάνεια το 2009 ήταν 22 δισεκατοµµύρια
και τώρα είναι 78 δισεκατοµµύρια και αφού υπήρχε αυτή η αόριστη καθολική προστασία -είτε έχει κάποιος χρήµατα είτε δεν
έχει- από τον πλειστηριασµό, η λογική εξέλιξη και απάντηση είναι
να µην πληρώνονται.
Σίγουρα υπάρχουν και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες τις οποίες
προστατεύουµε. Όταν, όµως, ο άλλος γνώριζε το 2010, το 2011
µε τις αλλεπάλληλες αναβολές του προβλήµατος ότι δεν πρόκειται να του κατασχέσουν το σπίτι, γιατί να πληρώσει; Συνεπώς,
δηµιουργήθηκε µια δεύτερη γενιά υπερχρεωµένων. Και έρχεται
τώρα το θέµα των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασµών να
σκάσει ως βόµβα σήµερα και να το επιλύσει αυτή η Κυβέρνηση.
Και το επιλύει µε ειλικρίνεια και µε κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία
και θα εκτιµηθεί και από τον ελληνικό λαό. Αυτή την ειλικρίνεια
πρέπει να επιδείξετε και όχι, «δεν γνωρίζω, δεν ξέρω». Είπαµε ότι
δεν ζητάµε συνευθύνη, ζητάµε υπεύθυνη εθνική στάση.
Πίσω, όµως, από τα νούµερα πάντα υπάρχουν άνθρωποι.
Χωρίς ανθρώπους δεν µπορεί να σταθεί µια οικονοµία. Για εµάς
το στοίχηµα –είναι για όλα τα κόµµατα το στοίχηµα- είναι να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση. Για εσάς είναι το αν θα συµβάλετε
σε αυτήν την προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός απαιτεί αλήθειες
και όχι ψέµατα.
Για εµάς είναι µεγάλο το στοίχηµα της δίκαιης φορολογικής
πολιτικής. Δεν θέλω να λέω µεγάλα λόγια. Γνωρίζουµε ότι είναι
δύσκολη τη κατάσταση, αλλά και εµείς θα κριθούµε. Να εµπεδώσουµε δίκαιη φορολογική πολιτική, να προστατεύσουµε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, να απαγορεύσουµε στη ΔΕΗ να κόβει
το ρεύµα -απαγορεύεται νοµικά- και αυτό έπρεπε να έχει γίνει
χθες.
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Η ΔΕΗ, εδώ και οχτώ µήνες εφαρµόζει τις νέες συµβάσεις,
σύµφωνα µε τις οποίες απαγορεύεται να κοπεί το ρεύµα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Το γνωρίζετε; Έχει αποδειχθεί σχετική
αγωγή και η ΔΕΗ αναµόρφωσε τις συµβάσεις. Εντούτοις, η διοίκηση δεν εφαρµόζει τις νέες συµβάσεις και κόβει το ρεύµα. Για
εµάς είναι στοίχηµα τα στοιχειώδη πράγµατα στην καθηµερινότητα του πολίτη να τα επιλύσουµε µε ειλικρίνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ και στο θέµα των
αγροτών.
Και ήταν πράγµατι µια άσχηµη εξέλιξη για τους αγρότες, όταν
µετά από πέντε, έξι χρόνια καλούνται να επιστρέψουν χρήµατα.
Και είδα τον κ. Αποστόλου ναι µεν να είναι ειλικρινής, αλλά
µετά να λέει «δεν ξέρω». Όχι! Οι κύριοι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ζητούν ισότητα στην παρανοµία. Είναι δυνατόν;
Πρέπει να σεβαστούµε τις εταιρικές µας υποχρεώσεις. Είµαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκοί Ένωση; Είµαστε. Έχει εκδοθεί απόφαση; Εξεδόθη. Θα την σεβαστούµε, ναι ή όχι; Βέβαια, οι
αγρότες δεν είχαν την τύχη του ΠΑΣΟΚ, όπου τα δάνεια του κόµµατος χαρίστηκαν από την Αγροτική Τράπεζα και η δικογραφία
µπήκε στο αρχείο.
Όµως, οφείλουµε τάχιστα –και αυτό θα είναι το µεγάλο στοίχηµα- να προστατεύσουµε τους κατά κύρια, µόνιµη και αποκλειστική απασχόληση αγρότες. Επαναλαµβάνω ότι σε όσο δύσκολη
θέση είναι η Αντιπολίτευση, µη γνωρίζοντας τι να κάνει, µη προτείνοντας λύσεις –ρώτησε ο κ. Αλεξιάδης, «Τι προτείνετε;»- για
µας είναι κρίσιµα κάποια θέµατα και το στοίχηµα είναι µεγάλο,
όµως έχουµε πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και αυτή η αλήθεια θα αξιολογηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι οφείλουµε σε τούτες τις δύσκολες ώρες να είµαστε
όλοι υπεύθυνοι. Είναι εύκολο να λες ωραία λόγια και να αναβάλεις τη λύση του προβλήµατος. Το θέµα, όµως, είναι η λύση.
Κλασικό παράδειγµα: Μας κατηγόρησαν εµάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες ότι αλλάξαµε το πρόγραµµά µας. Μας είπαν,
«Άλλα λέγατε!». Εντούτοις, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο Πάνος
Καµµένος, δεχθήκαµε να πυροβολήσουµε τα πόδια µας, παρά
τη χώρα. Αυτό εκτιµήθηκε από τον ελληνικό λαό; Και βέβαια εκτιµήθηκε, παρά τον λυσσαλέο πόλεµο. Και αυτό θα συνεχίσουµε
να κάνουµε.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ζητούµε την υπερψήφιση του προϋπολογισµού.
Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι ήµουν συνεπής και ολοκλήρωσα
την οµιλία µου εντός του χρόνου, παρά ενάµισι λεπτό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Κόκκαλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 34ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκλογές είναι πολύ πρόσφατες και µοιραία κανείς συνδυάζει τη στρατηγική µε την τακτική
µιας κυβέρνησης. Στις προγραµµατικές δηλώσεις ακούσαµε τη
στρατηγική και τους στόχους για τα επόµενα χρόνια, τέσσερα
όπως λέει ο Πρωθυπουργός µε επίταση. Με τον προϋπολογισµό
του Κράτους για το 2016 υποτίθεται ότι µαθαίνουµε την πρακτική
υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, δηλαδή το πρώτο µεγάλο
βήµα.
Ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιµη περίοδο το γνωµικό «Η αρχή
είναι το ήµισυ του παντός» βρίσκει απόλυτη εφαρµογή. Η επανεκκίνηση της χώρας είναι το ήµισυ και πλέον του παντός! Και
το ερώτηµα είναι εάν αυτός ο προϋπολογισµός εγγυάται, έστω
και κατ’ ελάχιστο, την επανεκκίνηση της χώρας.
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Θα ήθελα να κάνω ένα πρώτο σχόλιο για τα δύο κείµενα:
Ο λόγος, τα επιχειρήµατα, οι στόχοι είναι ίδια και απαράλλακτα. Η φιλοσοφία, η δοµή, η πρακτική του Υπουργείου Οικονοµικών στον προϋπολογισµό είναι ίδιες και απαράλλακτες. Είναι µια
φτωχή επανάληψη των προηγούµενων επί τα χείρω και µάλιστα
µε µια κορυφαία διαφορά: Μέχρι τώρα κατακτήσαµε τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς µε τεράστια προσπάθεια και ο
προϋπολογισµός αυτός µας φέρνει ξανά πολύ πίσω.
Και, βέβαια, απουσιάζει παντελώς το περίφηµο «παράλληλο
πρόγραµµα», πρόγραµµα - φάντασµα. Δεν υπάρχει πουθενά
ούτε ως πνεύµα ούτε ως ύλη µέσα στις γραµµές του προϋπολογισµού. Φαίνεται ότι ούτε ο Υπουργός των Οικονοµικών το πιστεύει και το εµπιστεύτηκε.
Και, όµως, µετά από µια λεόντεια σύµβαση, που φέρει ανεξίτηλη την υπογραφή του Πρωθυπουργού και δεσµεύει τη χώρα
για τα πολλά επόµενα χρόνια, τι θα ανέµενε κανείς; Ένα πρόγραµµα, ένα σχέδιο εσωτερικής ανασύνταξης της χώρας όχι
µόνο µε γενικούς κανόνες και χιλιοειπωµένους στόχους, αλλά µε
συγκεκριµένες αλλαγές και τοµές στις δοµές που επιφέρουν
άµεσα αποτελέσµατα. Όσο κι αν ψάξετε, δυστυχώς αυτά δεν θα
τα βρείτε στις γραµµές του προϋπολογισµού.
Η αλήθεια είναι οδυνηρή: Είστε µια Κυβέρνηση χωρίς κανένα
σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, καµµία καινούργια ιδέα για
τους επόµενους εθνικούς στόχους και ο προϋπολογισµός σας
δεν υλοποιεί καµµία από τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την επιστροφή στην
ανάπτυξη.
Για το 2015 είχε καλλιεργηθεί µια ελπίδα στον λαό για τη χώρα
και την πορεία της. Τι παραδέχεται η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού; Ότι σε έναν χρόνο, που είχαµε ουσιαστική βελτίωση των πραγµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν χρόνο
που οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έκαναν βήµατα ή και άλµατα
µπροστά, εδώ η κατάσταση της οικονοµίας επιδεινώθηκε δραµατικά.
Το 2015 υπήρξε ένας χαµένος χρόνος σε σχέση µε τη δυναµική που αναπτύχθηκε τα προηγούµενα χρόνια. Μια συνοπτική
αποτίµηση δείχνει µείωση του ΑΕΠ κατά 8,7 δισεκατοµµύρια, δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός κατά 6,9 δισεκατοµµύρια, επιδείνωση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος κατά 10,1 µονάδες για το
δεκάµηνο, όταν στην Ευρώπη παρουσιάζονται βελτιωµένες επιδόσεις. Και, βέβαια, capital controls και παντελής έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Ποια αγορά;
Εάν το κεντρικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας είναι η
έλλειψη παραγωγής πλούτου και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία, τι δείχνουν οι δείκτες που παρατίθενται στον προϋπολογισµό; Η βιοµηχανική
παραγωγή µειώνεται δραστικά, η αγροτική παραγωγή λιµνάζει,
το εµπόριο βρίσκεται στο ναδίρ, οι υπάρχουσες επιχειρήσεις φυτοζωούν, εάν δεν κλείνουν.
Όσο και να ψάξετε, δεν υπάρχουν αριθµοί και στατιστικά στοιχεία που να µπορούν να τεκµηριώσουν µια διαφορετική εικόνα
από αυτή που βιώνει καθηµερινά ο Έλληνας πολίτης.
Ποιο θα ήταν το εναρκτήριο λάκτισµα αναστροφής αυτής της
κατάστασης; Το πώς θα εξοικονοµηθούν οι πόροι που θα διατεθούν άµεσα στην παραγωγική κατεύθυνση. Λέει τίποτα γι’ αυτά
ο Προϋπολογισµός; Αναφέρει κάποια αλλαγή στην κατανοµή
µέσα στους τοµείς του ΕΣΠΑ; Αναφέρει κάποια αλλαγή, κάποια
βελτίωση ή κάποια επιτάχυνση του θεσµικού πλαισίου που έχει
ψηφιστεί και που λιµνάζει, στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής
και της αγροτικής παραγωγής; Και κυρίως, αναφέρει πώς θα γίνουν επενδύσεις, πώς θα γίνει στοιχειώδης έστω χρηµατοδότηση
της ιδιωτικής και της κοινωνικής οικονοµίας;
Ποια ρευστότητα στην αγορά; Ποιο τραπεζικό σύστηµα, το
οποίο ουσιαστικά φτώχυνε, διαλύθηκε, µε τεράστια απώλεια της
περιουσίας του δηµοσίου; Ποια απαξίωση και παραδοχή µπορεί
να υπάρξει σήµερα απέναντι σε ένα φαινόµενο ενός κράτους,
µιας γραφειοκρατίας, όπου λειτουργεί µε «κοπτική-ραπτική»;
Ποιες διαθρωτικές αλλαγές έχουν νοµοθετηθεί και εφαρµόζονται; Τι απολογισµός έχει γίνει γι’ αυτό το δεκάµηνο, γι’ αυτές
τις αλλαγές που υποτίθεται ότι έγιναν –που δεν έγιναν ποτέ- σε
ό,τι αφορά τις δοµές και τις λειτουργίες της χώρας;
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Και, όµως, εγγυηθήκατε µια άλλη πολιτική. Εγγυηθήκατε µια
προοδευτική στροφή. Εγγυηθήκατε σοβαρές µεταρρυθµίσεις.
Αντ’ αυτών, έχουµε επανάληψη των ίδιων και των ίδιων πραγµάτων, έναν συντηρητικό λόγο µε ξεσπάσµατα «αριστεροσύνης»
και µια διαδικασία η οποία δεν οδηγεί πουθενά!
Και, όµως, θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί άµεσα
ένα πρόγραµµα ανασυγκρότησης, όχι µε γενικούς κανόνες και
αναπτυξιακούς στόχους, αλλά µε συγκεκριµένες αλλαγές στις
δοµές και µε άµεσα αποτελέσµατα.
Ο προϋπολογισµός είναι φτωχός! Δεν λέει τίποτα το καινούργιο!
Σε ό,τι αφορά τη σηµαία που µε φανατισµό προσπαθείτε να
κρατήσετε σε θέση έπαρσης, ενώ κατεβαίνει καθηµερινά µε ταχύτητα σε θέση υποστολής και που είναι το κοινωνικό πρόσωπο
της Αριστεράς, που είναι –αν θέλετε- η προοδευτική αντίληψη
στην εφαρµογή οποιασδήποτε πολιτικής, εδώ τα πράγµατα γίνονται πια τραγικά έως ευτράπελα.
Ο κοινωνικός προϋπολογισµός µάς δείχνει µία πραγµατική
τραγωδία. Τον λογαριασµό της κρίσης εξακολουθούν να πληρώνουν -µε πρόσθετο, όµως, δυσβάσταχτο φορτίο- τα µεσαία στρώµατα και οι µη προνοµιούχοι.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό προχθές να λέει πόσο διαφέρει
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις η πολιτική του αυτή που είναι
προοδευτική. Μπορεί να δικαιολογήσει την επιδείνωση της σχέσης άµεσων και έµµεσων φόρων; Μπορεί να δικαιολογήσει τη
δραµατική µείωση των κοινωνικών δαπανών σχεδόν σε όλους
τους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής και του κοινωνικού κράτους; Μπορεί να δικαιολογήσει την υποχώρηση στο θέµα των
πλειστηριασµών; Μπορεί να δικαιολογήσει -το πιο ευτελιστικό!την υποχρέωση και απαίτηση να καταργηθούν ό,τι προοδευτικές
διατάξεις ψηφίστηκαν -αυτές οι ελάχιστες και ασήµαντες µπροστά σε αυτά που επιχειρήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια- για να
δείξουν, έστω και υποτυπωδώς, ότι κυβερνάει η Αριστερά και
πώς µοιρολατρικά δέχθηκε αυτήν την απαίτηση των δανειστών
µας;
Πού κρίνεται µία προοδευτική πολιτική; Στη σχέση ανάµεσα
στο να υλοποιηθεί η ανάγκη για δηµοσιονοµική ισορροπία και
παράλληλα να ασκηθεί µία προδήλως προοδευτική στρατηγική
για κοινωνική δικαιοσύνη και δίκαιη κατανοµή των βαρών. Αυτή
η σχέση είναι ανισοβαρής και κατάφωρα άδικη, ακυρώνει κάθε
επίκληση και αφαιρεί κάθε ηθικό πλεονέκτηµα για την «πρώτη
φορά αριστερά».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ αυτές τις µέρες
την αγωνιώδη προσπάθεια του Πρωθυπουργού να φορτώσει
προκαταβολικά τις επιλογές του για το ασφαλιστικό στην Αντιπολίτευση, να µεταθέσει την ευθύνη του δικού του αδιέξοδου
στις δικές µας πλάτες.
Αντιπαρέρχοµαι τις αιτιάσεις για τα εθνικά θέµατα. Τα εθνικά
θέµατα τα συζητάµε και πάντα θα είµαστε συνεπείς µε την παρουσία µας και τις προτάσεις µας σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση αυτή κάτω από έναν κορυφαίο θεσµό όπως είναι αυτή η
σύγκληση του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Εγώ θέλω να µείνω εκεί, γιατί φάνηκε το προσχηµατικό του
πράγµατος. Επέλεξε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός για να υλοποιήσει τη µετάθεση των ευθυνών του, αυτή την κορυφαία διαδικασία. Η αποτυχία της προσπάθειας δεν έγκειται κυρίως στο ότι
εύλογα και δικαιολογηµένα δεν αποδεχθήκαµε την ευθύνη, αλλά
στη γελοιοποίηση, τον διασυρµό και τη θεσµική υποβάθµιση που
ακολούθησαν.
Αυτή η γελοιοποίηση και ο διασυρµός ξεκίνησε αµέσως µετά
τη συνεδρίαση. Δεν πρόλαβαν να βγουν οι Αρχηγοί από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και ακούστηκε το εξής: «Δεν θέλετε συναίνεση; Πάρτε και άλλες εξεταστικές στο κεφάλι!». Είναι
ενδεικτικό µιας συγκεκριµένης αντίληψης και πρακτικής.
Ακούστε, για να τελειώνουµε µε αυτό το χιλιοπαιγµένο έργο:
Κάντε όσες και όποιες εξεταστικές θέλετε. Θα µπορούσαµε και
εµείς να εξαγγείλουµε καµµιά δεκαριά -δεν το κάνουµε από συναίσθηση ευθύνης- για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα πράγµατα στελέχη και πρακτικές από την «ενάρετη» σύνθεση της
Κυβέρνησής σας. Δεν το κάνουµε. Κάντε, όµως, ό,τι θέλετε.
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Κάντε το και δεν φοβάται κανείς γι’ αυτό. Αν, όµως, θεωρείτε ότι
συναίνεση είναι εµείς να σηκώνουµε το βάρος των επιλογών και
της ανικανότητάς σας και εσείς να ασχολείστε µε το να ποινικοποιείτε το παρελθόν για να κρατάτε, δήθεν, αιχµαλώτους τους
αντιπάλους σας, σε ό,τι µας αφορά, χτυπάτε σε λάθος πόρτα.
Όµως, δεν φθάσαµε εκεί µόνο. Ο διασυρµός συνεχίστηκε µε
το ξεκατίνιασµα της συνεδρίασης από ανθρώπους που δεν έχουν
συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, του ρόλου τους
και της αποστολής τους. Άρχισε το κουτσοµπολιό στις οδούς και
τις ρύµες της πόλης: Κρίση για τους πολιτικούς Αρχηγούς, διοχέτευση δήθεν πληροφοριών, ένα ατέρµονο γαϊτανάκι που ευτελίζει την πολιτική ζωή και απαξιώνει ακόµα περισσότερο τον
πολιτικό κόσµο της χώρας και τις κοινοβουλευτικές και θεσµικές
διαδικασίες της δηµοκρατίας. Το είδαµε και αυτό το έργο. Και
αυτό είναι χιλιοπαιγµένο. Και αυτό µας πάει πίσω, όλους µας, όχι
µονάχα αυτούς που το χρησιµοποιούν.
Δυστυχώς, το έργο είχε συνέχεια στην οµιλία του Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τόσο για το
περιεχόµενο που προδίδει κάποιον που «βρίσκεται στα σχοινιά»
και θέλει να βγει από το αδιέξοδο, όσο για τη σηµειολογία, τον
τρόπο και το ύφος. Πολύ φοβάµαι ότι ο κ. Τσίπρας διαλέγει οριστικά έναν δρόµο που δεν έχει γυρισµό, διαγράφοντας την ελπίδα που γέννησε µία πολιτική αλλαγή για έναν ολόκληρο λαό.
Θα µου επιτρέψετε να κρατήσω από όλα όσα είπε, την αναφορά του για εξάντληση της τετραετίας. Είναι ευγενής και εύλογη φιλοδοξία για κάθε Πρωθυπουργό και έχει το δικαίωµα και
να το πιστεύει και να το προσπαθεί. Εξάλλου, η χώρα, κάθε άλλο
παρά έχει ανάγκη από νέες εκλογές, όταν µάλιστα έγιναν τρεις
διαδοχικές εκλογές –και τις έκανε ο ίδιος- από τις οποίες η
πρώτη για να αλλάξει τα πράγµατα προς το χειρότερο, όπως
αποδεικνύεται, και οι άλλες δύο για να λύσει το εσωκοµµατικό
του πρόβληµα.
Το ερώτηµα δεν είναι αν θα αντέξει η Κυβέρνηση την τετραετία
–σας το εύχοµαι!- αλλά αν στο τέλος της ηµέρας η χώρα θα έχει
βγει από τα µνηµόνια. Με τον τρόπο που πορεύεστε, δεν µπορείτε! Παραείναι υψηλός ο στόχος για το µπόι σας. Είναι ψηλός
ο στόχος για το µπόι οποιουδήποτε σε αυτήν την Αίθουσα νοµίζει
ότι µόνος του θα καταφέρει µε την τιτάνια προσπάθεια που απαιτείται να κάνει στην επόµενη φάση αυτό το µεγάλο βήµα για τη
χώρα.
Και αναφέροµαι συνολικά στο πολιτικό σύστηµα ως έχει και
ως πορεύεται, για να αντιληφθεί επιτέλους ότι χρειάζονται αλλαγές ουσιαστικές, µεγάλες, βαθιές, ανατροπές στην ίδια τη δοµή
και τη λειτουργία του. Κυρίως απαιτείται αλλαγή του λόγου, του
ύφους, του πολιτικού διαλόγου, της πολιτικής αντιπαράθεσης
πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα, µε συγκεκριµένες προτάσεις, µε
σεβασµό στον άλλο για τις απόψεις του και όχι µέσα από αντιπαραθέσεις αστείες και ξεπερασµένες ιστορικά, όπως αυτές που
ζούµε από την εποχή του Εµφύλιου Πολέµου, που τέλειωσε επιτέλους οριστικά στη χώρα µετά από τόσες δεκαετίες.
Και θα ήθελα να τελειώσω µε τον µύθο το Σίσυφου κι έναν
στίχο του Καβάφη. Ξέρετε το δράµα που ζει σήµερα η χώρα. Ανεβάσαµε την πέτρα, όπως ο Σίσυφος, µε αιµατηρή προσπάθεια
για τέσσερα χρόνια στη σειρά, αρκετά κοντά στην κορυφή του
βουνού. Και δεν µετανιώνουµε γι’ αυτό. Δυστυχώς, την ξαναφέρατε στους πρόποδες και τώρα κουρασµένη και αποµονωµένη
η χώρα, ένας ολόκληρος λαός πρέπει να την ξανανεβάσει. Χρειάζεται πολλαπλάσια και τιτάνια προσπάθεια.
Με τη χώρα, λοιπόν, να βιώνει αυτό το δράµα, πορεύεστε, δυστυχώς, µε µία περίεργη αυτάρκεια, µε άγνοια των κινδύνων, µε
ιδεοληπτική εµµονή. Πορεύεστε «µε υπεροψία και µέθη», όπως
έγραφε ο αξεπέραστος Αλεξανδρινός στον «Δαρείο», του οποίου
τον σχετικό στίχο επαναφέρω στη µνήµη σας: «Όµως, µες σ’ όλη
του την ταραχή και το κακό, το πιθανότερο είναι, βέβαια, υπεροψίαν και µέθην υπεροψίαν και µέθην θα είχεν ο Δαρείος».
Όσο για τον προϋπολογισµό, σας το υπογράφω για άλλη µία
φορά: Ανεκτέλεστος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και τον κ. Σκανδαλίδη για την τήρηση του χρόνου.
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Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Κατσιαντώνης από την Ένωση Κεντρώων και µετά ακολουθεί ο κ. Βέττας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας για το 2015 είναι πρωτοφανής. Έχουν δηµιουργηθεί οι πλέον αρνητικές συγκυρίες, όχι
µόνο για τον προϋπολογισµό του 2016, αλλά και για τις οικονοµικές εκτιµήσεις των επόµενων ετών.
Το µεγαλύτερο πλήγµα της ελληνικής οικονοµίας είναι τα
υπερβολικά µεγάλα κρατικά έξοδα επί του συνόλου του ΑΕΠ, το
µεγάλο ποσοστό ανεργίας και ο τεράστιος αποπληθωρισµός. Και
στους τρεις αυτούς αρνητικούς δείκτες είµαστε πρωταθλητές σε
παγκόσµιο επίπεδο, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες αξιόπιστες
µετρήσεις οικονοµικών ιδρυµάτων και διεθνών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης.
Το κακό µε αυτούς τους δείκτες δεν είναι µόνο η απεικόνιση
της τραγικής κατάστασης στην οποία βρισκόµαστε, αλλά και η
διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν είναι η κατάλληλη χώρα για να
ασχοληθείς µαζί της σε οικονοµικό επίπεδο για οποιονδήποτε
λόγο, είτε ως εργοδότης είτε ως επενδυτής είτε ως απλός φορολογικός κάτοικος.
Τι άλλο χρειάζεται πια για να συνειδητοποιήσετε και να ξυπνήσετε από την πολιτική νιρβάνα, στην οποία έχετε πέσει εδώ και
δέκα µήνες;
Οι άνθρωποι γύρω µας έχουν την αίσθηση ότι στην αγορά
υπάρχει ακρίβεια, ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ακριβαίνουν.
Οι αριθµοί, όµως, µας δείχνουν κάτι άλλο, ακόµα πιο τραγικό:
Στην ουσία τα προϊόντα και οι υπηρεσίες φθηναίνουν. Ο αποπληθωρισµός κοντεύει στο απίστευτο -1%, το οποίο και αποτελεί
πρωτιά παγκοσµίως. Η αιτία που φαίνονται τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες της χώρας µας ακριβά στους Έλληνες πολίτες είναι
άλλη. Οι µισθοί και οι συντάξεις µειώνονται µε µεγαλύτερους
ρυθµούς και σε µεγαλύτερα µεγέθη από τη µείωση του πληθωρισµού.
Ακόµη και σήµερα κυβερνητικοί παράγοντες δίνουν υποσχέσεις για περισσότερες προσλήψεις στην κρατική µηχανή, για περαιτέρω επέκταση του δηµοσίου τοµέα και παράλληλα αυξάνουν
τους φόρους σε όλα τα είδη της παραγωγικής ιδιωτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στην ιδιωτική επιχειρηµατικότητα η φορολογία που επιδιώκετε αγγίζει τα όρια της δήµευσης. Αντί να
υπάρχουν, δηλαδή, κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, οι ανεδαφικές προκαταβολές φόρου, τα έκτακτα χαράτσια και το κυνηγητό ελέω του τοπικού εφοριακού δρουν ως
αντικίνητρο.
Έχουµε ήδη ποινικοποιήσει την επιχειρηµατικότητα και αυτό
φαίνεται και στους αριθµούς που εσείς µας παραδίδετε στον
προϋπολογισµό του 2016, αλλά και στις εκτιµήσεις των τακτικών
εσόδων και δαπανών του 2015, όπου το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανέρχεται στην ονοµαστική αξία των 42,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία είναι τα χαµηλότερα φορολογικά
έσοδα της δεκαετίας.
Και το ακόµη χειρότερο είναι ότι η άµεση φορολογία είναι
µόλις 19 δισεκατοµµύρια, όπου η άµεση φορολογία νοµικών
προσώπων δεν ξεπερνά τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σε εταιρικό επίπεδο -δραστηριότητας δηλαδή- είµαστε όχι
απλώς στον πάτο, αλλά κινούµαστε στο ίδιο επίπεδο µε χώρες
που έχουν το 1/10 του δικού µας πληθυσµού και της δικής µας
έκτασης.
Η υστέρηση φορολογικών εσόδων δεν συνέβη επειδή οι έλεγχοι και οι προσπάθειες πάταξης της φοροδιαφυγής υστερούν.
Συνέβη επειδή κλείσατε τις τράπεζες, επειδή δηµιουργήσατε
απαισιοδοξία και αξεπέραστες δυσκολίες στις συναλλαγές του
ιδιωτικού τοµέα. Δουλειές ακυρώθηκαν, επενδύσεις µαταιώθηκαν, επιχειρήσεις µετανάστευσαν κατά δεκάδες χιλιάδες σε γειτονικές χώρες.
Παράλληλα, όµως, έχουµε έναν δείκτη που πηγαίνει πολύ
καλά: Είναι ο δείκτης που δείχνει τον αριθµό των συνταξιούχων
του δηµοσίου να αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Ειδικά την
τελευταία πενταετία έχουµε σταθερή αύξηση και πλησιάζουµε
τους πεντακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους του δηµοσίου τοµέα.
Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα εκατοντάδες εκατοµµύρια
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ευρώ που στοίχισαν οι εκλογικές αναµετρήσεις και οι αντίστοιχες
προεκλογικές περίοδοι που διοργανώσατε το 2015.
Εκτός από το πάγωµα της αγοράς, εκτός από τη φυσική αναβλητικότητα που επέδειξαν οι ίδιοι οι ιδιώτες επιχειρηµατίες και
επενδυτές εξαιτίας του ασταθούς πολιτικού κλίµατος, υπήρξαν
και τα τεράστια έξοδα για το δηµοψήφισµα.
Θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, κυρίες και κύριοι της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Εγώ πιστεύω πως ναι. Η µόνη αλλαγή που επέφεραν και οι εκλογές και το δηµοψήφισµα ήταν η
εσωκοµµατική εκκαθάριση του ΣΥΡΙΖΑ από τα βαρίδια της Αριστεράς.
Ο Υπουργός Οικονοµικών προσπαθεί να µας πείσει ότι βρισκόµαστε σε µία περίοδο ανάκαµψης. Φέρνει ως επιτυχία στο Κοινοβούλιο την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη στιγµή που
η ίδια η Κυβέρνηση στάθηκε η αιτία της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση, µετά τον πλήρη ευτελισµό της µετοχικής τους αξίας.
Δεν διστάσατε να χάσετε πάνω από 30 δισεκατοµµύρια µετοχικής αξίας των τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας µας. Δεν το υπολογίσατε, άρα δεν είστε ικανοί να κυβερνήσετε.
Μας λέτε, µέσω του Υπουργού Οικονοµικών, πως αν ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και αν είναι επιτυχείς οι αµέσως επόµενες αξιολογήσεις, είναι σίγουρη η συζήτηση του χρέους.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ψεύδος που διαδίδετε στον κόσµο είτε
από αφέλεια είτε από φαυλότητα. Μόλις στις 30 Νοεµβρίου ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν και επικεφαλής των θεσµών εκ µέρους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Κοστέλο δήλωσε πως απαραίτητες προϋποθέσεις, εκτός από τα άπειρα προαπαιτούµενα είναι
οι εξής: Να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα, να επιταχυνθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων και
τρίτο και τελευταίο, να υπάρξει πολύ πιο θετική ατζέντα υπέρ
των επενδύσεων µε έµφαση στην άρση άχρηστων περιορισµών.
Τι είναι αυτά που νοµίζετε ότι θα πετύχετε σε λίγους µήνες;
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω πως αυτές οι τρεις προδιαγραφές
δεν πρόκειται να ισχύσουν για τα επόµενα τουλάχιστον χρόνια.
Όσο υπάρχουν, έστω και ελάχιστοι κεφαλαιακοί περιορισµοί,
όσο δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, όσο η απαισιοδοξία στον
ιδιωτικό τοµέα είναι στο ύψιστο σηµείο, καµµία από αυτές τις
τρεις προϋποθέσεις δεν θα µπορέσει να ισχύσει.
Εποµένως και η προοπτική αποµείωσης του χρέους είναι αδύνατη.
Γι’ αυτό σταµατήστε να φαντάζεστε ανάπτυξη και ευηµερία για
τους επόµενους µήνες ή για τα αµέσως επόµενα χρόνια και πείτε
την αλήθεια στον κόσµο.
Η ανάπτυξη θα έρθει πολύ αργότερα, από το 2020 και µετά,
όπως οµολογεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και οι σηµαντικοί
διεθνείς οικονοµικοί παράγοντες. Η χώρα δεν θα δει ευηµερία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας. Δυστυχώς, µας βυθίσατε σε έναν οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό µεσαίωνα.
Πέρα, όµως, από αυτήν την έκδηλη απαισιοδοξία που σπείρατε, το έµψυχο δυναµικό της χώρας µας, οι νέοι επιστήµονες,
οι καινοτόµοι, νέοι επαγγελµατίες έχουν ακόµη όλη την καλή διάθεση να προσφέρουν ενεργά.
Σύµφωνα µε έρευνα που έλαβε χώρα αυτές τις µέρες από το
Ελληνοαµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, ένας στους τρεις
Έλληνες φοιτητές προτίθεται να ανοίξει δική του επιχείρηση.
Σύµφωνα µε την έρευνα, σε ένα περιβάλλον επίµονα υψηλής
ανεργίας, οικονοµικής στασιµότητας και αβεβαιότητας το 81%
των ερωτηθέντων εµφανίζονται θετικοί σε σχέση µε την επιχειρηµατικότητα ως προοπτική. Ταυτόχρονα, όµως, δηλώνουν σκεπτικοί για την κατάσταση της χώρας και του υπάρχοντος
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Όλους αυτούς τους νέους εσείς θα τους απογοητεύσετε.
Αυτοί οι νέοι θα ήταν ικανοί να πάρουν τη χώρα στα χέρια τους
και να επενδύσουν όλο τον χρόνο και το ταλέντο τους σε καινοτόµες δραστηριότητες. Θα ήταν ικανοί να αυξήσουν και τα
άµεσα φορολογικά µας έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές,
αλλά και να µειώσουν την ανεργία.
Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα δεν θα τους αγκαλιάσει. Στην καλύτερη περίπτωση θα µεταναστεύσουν. Στη χειρότερη, θα παραµείνουν στη χώρα µας να τρέφονται προσωρινά από κάποια άλλη
πηγή οικογενειακού εισοδήµατος µέχρι να βρουν µια εργασία χα-
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µηλά αµειβόµενη σε κάποιο αντικείµενο, το οποίο ούτε σπούδασαν, αλλά ούτε και αγάπησαν.
Και όλα αυτό γιατί; Μα, γιατί σε αυτήν τη χώρα οι εκάστοτε
κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα ως
ασθένεια που πρέπει να εξοντωθεί. Η έρευνα αυτή καταλήγει σε
θέσεις τις οποίες ενστερνίζεται η Ένωση Κεντρώων εδώ και
πάρα πολλά χρόνια.
Επιγραµµατικά θα αναφερθώ σε δέκα τρανταχτά σηµεία: Ενίσχυση της επιχειρηµατικής αντίληψης στα πανεπιστήµια. Ενθάρρυνση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών των φοιτητών. Ενεργός
στήριξη νέων επιχειρηµατικών σχηµάτων από τα πανεπιστήµια.
Σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε την επιχειρηµατική ικανότητα. Τόνωση της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης.
Αξιοποίηση της ακαδηµαϊκής έρευνας. Καθιέρωση ευέλικτων εταιρικών δοµών και διαδικασιών. Βελτίωση του επιχειρηµατικού πλαισίου. Προώθηση εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης. Τέλος,
θέσπιση ευέλικτου φορολογικού πλαισίου.
Τίποτα, όµως, δυστυχώς από τα παραπάνω δεν ισχύει. Το φορολογικό σύστηµα είναι ένας απίστευτος λαβύρινθος µε τον εφοριακό στο κέντρο του λαβύρινθου να περιµένει ως Μινώταυρος
να κατασπαράξει το θύµα του. Τα πανεπιστήµια είναι στον κόσµο
τους και βρίσκονται σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις στις χαµηλότερες θέσεις ερευνητικής, ακαδηµαϊκής και γενικότερης παραγωγικής δραστηριότητας.
Μόνο και µόνο η απόπειρα να βρεθεί η λέξη «επιχειρηµατικότητα» δίπλα από τη λέξη «πανεπιστήµιο» είναι ένα θανάσιµο
αµάρτηµα, τη στιγµή που σύσσωµος ο δυτικός κόσµος έχει δηµιουργήσει µια άρρηκτη σχέση πανεπιστηµιακής και οικονοµικής
δραστηριότητας, τη στιγµή που η επιχειρηµατικότητα και η ανάπτυξη ξεκινούν από την επιστήµη και συµβαδίζουν στον δρόµο
της ευηµερίας.
Πρέπει να τονίσω ότι όπου ακούτε τον όρο «ιδιωτική πρωτοβουλία», παθαίνετε κάτι. Η τρικυµία που έρχεται φάνηκε πρόσφατα µε το αλαλούµ στον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Ξυπνήστε, όσο είναι ακόµα καιρός.
Πώς προχωράτε τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης µέσω
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δικαιοσύνη, στα νοσοκοµεία; Είστε όλο λόγια, αφού δεν έχετε το πολιτικό θάρρος να
προχωρήσετε στο νέο και στο σύγχρονο. Με λύπη µας διαπιστώνουµε ότι στην Ελλάδα του 2015 δεν έχουµε ακόµη απεµπλακεί
από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, της µιζέριας. Το ποσοστό
των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ στη
χώρα µας ανήλθε µόλις στο 0,83% το 2014.
Η Ελλάδα µε 0,83% βρίσκεται στην εικοστή τρίτη θέση µεταξύ
των είκοσι οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλη µια θλιβερή θέση ανάµεσα στις άλλες που προανέφερα.
Αν δεν δηµιουργήσετε καλλιεργήσιµο έδαφος για τις επιχειρήσεις και την ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν θα δείτε ούτε ανάπτυξη ούτε υγιή ασφαλιστικά ταµεία. Ακόµα και οι έµµεσοι φόροι
που υπολογίζετε ότι θα εισπράξετε στον προϋπολογισµό του
2016, φαίνονται τόσο ανεδαφικοί όσο οι προγραµµατικές σας
υποσχέσεις για ανάπτυξη από το πρώτο τρίµηνο του 2016.
Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από πανευρωπαϊκή
έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τα 100 ευρώ ΦΠΑ που
θα έπρεπε να εισπράττονται, τελικά στα κρατικά ταµεία µπαίνουν
µόνο τα 65 ευρώ. Υπολογίζεται ότι η απώλεια εσόδων ξεπερνά
τα 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ετήσια βάση.
Γιατί υπάρχει αυτή η υστέρηση στα έσοδα; Μήπως επειδή ο
Έλληνας επιχειρηµατίας είναι «λαµόγιο» και φοροδιαφεύγει,
ακόµα και στους έµµεσους φόρους; Φυσικά και όχι. Η υστέρηση
αυτή στην είσπραξη της έµµεσης φορολογίας συµβαίνει επειδή
ο εργαζόµενος επιτηδευµατίας αναγκάζεται να χρησιµοποιήσει
τον ΦΠΑ, που επρόκειτο να αποδώσει για λόγους επιβίωσης.
Προτιµά να αφήσει απλήρωτο τον ΦΠΑ και το ασφαλιστικό ταµείο, ώστε να είναι σε θέση να επισκεφθεί το σούπερ µάρκετ και
να προµηθευτεί τα απαραίτητα για την επιβίωση του ίδιου και της
οικογένειάς του.
Όσο κι αν αυξήσετε τους ελέγχους, όσο περισσότερους υπαλλήλους κι αν τοποθετήσετε στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, ο ιδιώτης επαγγελµατίας θα προτιµήσει να τραφεί,
παρά να σας πληρώσει τον ΦΠΑ. Του έχετε δηµιουργήσει, λόγω
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ιδεοληψίας και ανικανότητας, αξεπέραστα εµπόδια στην καθηµερινή του διαβίωση. Δεν θα σκεφθεί ούτε τις απειλές του ασφαλιστικού του ταµείου ούτε τις απειλές των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ.
Μιλάτε για ενίσχυση του ρόλου των µονάδων εσωτερικού
ελέγχου των Υπουργείων. Ποιους κοροϊδεύετε; Έχετε τους
υπαλλήλους απροστάτευτους, έρµαια της διαπλοκής. Το προσωπικό που υπάρχει έχει απαρχαιωµένα τεχνολογικά µέσα και
είναι σε µεγάλο ποσοστό ανεκπαίδευτο και οι νέοι υπάλληλοι
άπειροι και φοβισµένοι.
Όσο εσείς νοµίζετε ότι δοµείτε µια υγιή οικονοµία, µέσα στην
αξεπέραστη ύφεση, χώρες όπως η Πολωνία, προχωρούν κατά
το τρίτο τρίµηνο του 2015 σε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 3,5%.
Χώρες, όπως η Τουρκία, διαπραγµατεύονται την είσοδό τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγµή που εσείς κάνετε ό,τι περνά
από το χέρι σας για να βρεθούµε εκτός Ευρωζώνης, αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παραιτηθείτε απ’ αυτήν την εύθραυστη και αναποτελεσµατική
Κυβέρνηση. Δηµιουργείστε προϋποθέσεις για ευρύτερες συναινέσεις, µε ουσιαστικό και όχι προσχηµατικό τρόπο.
Προχωρήστε στη σύσταση οικουµενικής κυβέρνησης µε
υπουργοποίηση τεχνοκρατών. Δώστε την ουσιαστική εξουσία σε
ανθρώπους που γνωρίζουν από ιδιωτική οικονοµία και αγορές,
σε ανθρώπους που αγαπούν την Ευρώπη και συµµερίζονται τις
αξίες της ελεύθερης παραγωγικής οικονοµίας. Φτάνουν πια οι
πειραµατισµοί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυµνάσιο Πετρούπολης (β’ τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βέττας για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας κάποιες τοποθετήσεις σηµαντικών στελεχών της Αντιπολίτευσης, οφείλω να οµολογήσω ότι έχω την
πεποίθηση πως η έκδοση των αποµνηµονευµάτων τους κάποια
στιγµή αργότερα δεν θα έχει πολύ µεγάλη επιτυχία.
Αυτό που µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ακούγοντας νέα παιδιά που έρχονται από πολιτικούς χώρους οι οποίοι δεν αποτελούσαν τον µέχρι πρότινος δικοµµατισµό, είναι ότι δεν βλέπουν
σηµαντικά στοιχεία σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό. Αυτό για µένα
είναι δυσάρεστο.
Άκουσα τον προλαλήσαντα να µην αναφέρεται καθόλου στη
νέα διαχείριση του ΕΣΠΑ, στο γεγονός ότι σ’ αυτό το ΕΣΠΑ δεν
υπάρχουν πλέον µεσάζοντες, στο γεγονός ότι κατανέµεται, αν
θέλετε, σε µικρότερα, µεσαία και µικρά έργα, που θα πάνε σε
τσέπες, όχι των λίγων µεγάλων, αλλά σε δικούς του ανθρώπους,
σε συναδέλφους του, σε συνοµιλήκους του. Το να µη το αποδέχεται ως θετικό στοιχείο, νοµίζω ότι είναι παλαιολιθικό.
Ξέρετε ότι το νέο δεν είναι πάντα ηλικιακά καθορισµένο. Το
νέο είναι καθορισµένο µε βάση το τι χρειάζεται η κοινωνία σου
και σε τι ακριβώς µπορείς εσύ να εξυπηρετήσεις την κοινωνία
σήµερα.
Επειδή άκουσα αυτή τη µεγάλη ανάγκη, που έχουν κάποιοι να
µπουν στην οικουµενική κυβέρνηση, νοµίζω ότι κάποια στιγµή
πρέπει να ξυπνήσουν από το λήθαργο στον οποίον βρίσκονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπήκαµε στη δεύτερη ηµέρα
συζήτησης στην Ολοµέλεια για τον κρατικό προϋπολογισµό του
2016. Οφείλω να πω αυτό που είπα και στην Επιτροπή Οικονοµικών, δηλαδή ας είµαστε λίγο µαζεµένοι, ας είµαστε λίγο συνετοί,
φρόνιµοι στις δηλώσεις µας. Βεβαίως, δεν έχω και µεγάλες απαιτήσεις, γιατί βλέπω ότι από χθες άρχισε πάλι το πανηγύρι µε τις
δηλώσεις της Αντιπολίτευσης.
Κάποτε κλείσαµε τις τράπεζες, τώρα τις ξεπουλήσαµε. Κάποτε
ήταν αναγκαία η ανακεφαλαιοποίηση, κατά τη διάρκεια των δια-
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κυβερνήσεών τους, χρησιµοποιώντας 40 δισεκατοµµύρια, τα
οποία πέταξαν στον κουβά, χωρίς να αγγίξουν καν το θέµα των
κόκκινων δανείων, σήµερα είναι κακή η ανακεφαλαιοποίηση του
ΣΥΡΙΖΑ η οποία διευθετεί σε ένα µεγάλο βαθµό τα κόκκινα δάνεια.
Έφτασε, λοιπόν, η δύσκολη στιγµή και για όλα φταίει η έλευση
αυτού του νέου πολιτικού σχηµατισµού, του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου
Πρωθυπουργού της χώρας. Εντάξει, εγώ δεν έχω τι να πω. Ο κόσµος κρίνει.
Είµαστε τουλάχιστον ευτυχείς που σήµερα συζητάµε έναν
προϋπολογισµό, ο οποίος δεν έχει ως βασικό δοµικό συστατικό
στοιχείο τα πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους 3% και 4,5% αντίστοιχα του ΑΕΠ για το 2015 και για το 2016 και για µας αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό.
Είναι σηµαντικό για µας δηλαδή το ότι είναι ένας δικός µας
προϋπολογισµός, ο οποίος έχει στοιχεία, αριθµούς, διάφορα
πράγµατα τα οποία ο κόσµος, όπως είπα, δεν τα καταλαβαίνει
εύκολα, είναι όµως στοιχεία που τον αφορούν άµεσα και θα ορίσουν τη ζωή του αύριο.
Σ’ αυτόν, λοιπόν, τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθούµε να αντιστοιχίσουµε τις ανάγκες και τις δυνατότητες µε µια πραγµατικότητα. Παραθέτουµε τις προθέσεις
µας, παραθέτουµε εδώ την κυβερνητική µας πρόταση –και αυτό
δεν το συζητάµε, έτσι είναι τα πράγµατα- και καταθέτουµε έναν
προϋπολογισµό ο οποίος έχει ένα ρεαλισµό διττό, έναν ρεαλισµό
οικονοµικοπολιτικό γιατί, όπως σας είπα, αν τον κοιτάξει κάποιος
από την πλευρά των στοιχείων και από την πλευρά των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, θα δει πως είναι έτσι, ένας λιτός, σοβαρός προϋπολογισµός χωρίς ελλείµµατα. Αυτό έχει ανάγκη η
κοινωνία σήµερα.
Αυτός ο προϋπολογισµός έχει έναν ηθικό ρεαλισµό και αυτό
είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί αν κάποιος κοιτάξει την προτεραιότητα και την ιεράρχηση των αναγκών που έρχεται να εξυπηρετήσει αυτός ο Προϋπολογισµός, νοµίζω πως θα το δει
ξεκάθαρα.
Επειδή, λοιπόν, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών µίλησα γενικά για τον προϋπολογισµό, δεν θέλω να επαναλάβω εδώ τα
ίδια. Θα πω µόνο δυο, τρία λόγια για δυο πολύ σηµαντικούς τοµείς, τους οποίους πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας ότι µιλάµε για την ανάπτυξη της οικονοµίας.
Ο πρώτος τοµέας είναι η νέα προγραµµατική περίοδος 20142020 του ΕΣΠΑ και βέβαια, η ολοκλήρωση της προηγούµενης. Ο
δεύτερος τοµέας είναι οι δράσεις της δικής µας Κυβέρνησης,
της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης,
της εργασίας και κατ’ επέκταση της µείωσης της ανεργίας, του
µεγάλου αυτού προβλήµατος.
Ας µιλήσουµε λίγο ιστορικά για το ΕΣΠΑ. Τον Γενάρη του
2015, όταν αναλάβαµε την Κυβέρνηση, το νέο πρόγραµµα 20142020 ήταν τυπικά µόνο έτοιµο. Έλειπαν πάρα πολλά πράγµατα
που έπρεπε να συµπληρώσουµε. Έτσι, λοιπόν, γρήγορα ενεργοποιήσαµε τα τοµεακά και περιφερειακά προγράµµατα και τους
θεσµούς διακυβέρνησής τους και προωθήσαµε τα κριτήρια επιλογής πράξεων και το σύστηµα ελέγχου διαχείρισης.
Άρα, από την πλευρά της ετοιµασίας του προγράµµατος προς
υλοποίηση, νοµίζω ότι κάναµε αυτό που έπρεπε να κάνουµε
πάρα πολύ γρήγορα. Αν και κατηγορηθήκαµε ότι δεν κάνουµε
απολύτως τίποτα, εµείς το ετοιµάσαµε κι αυτό το πρόγραµµα
είναι έτοιµο να τρέξει και αρχίζει να τρέχει.
Ποια είναι η διαφορά µας τώρα µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις; Τι έχει να κερδίσει ο κόσµος από εµάς; Πού διαφέρουµε
εµείς από τους άλλους στο θέµα της διαχείρισης του ΕΣΠΑ; Σκοπός µας και σκοπός της κοινωνίας και της οικονοµίας –όχι του
ΣΥΡΙΖΑ µόνο- είναι η αλλαγή και του προσανατολισµού και του
χαρακτήρα των προγραµµάτων.
Και αυτήν την φορά θα συµφωνήσουµε όλοι πως τα λεφτά δεν
πρέπει να πάνε, δεν µπορεί να πάνε και δεν θα πάνε σε τσέπες
λίγων µεγάλων. Αυτό συνέβαινε.
Τα λεφτά, λοιπόν, αυτά θα πάνε εκεί που πρέπει. Πρέπει να
δείξουµε προγράµµατα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, ξέροντας από την µια πλευρά, και τα λάθη που κάναµε στο παρελθόν.
Δεν µιλάω πάντα για κακές προθέσεις. Υπάρχουν και λάθη.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Άρα, έχουµε υπόψη µας τα λάθη των προηγούµενων κυβερνήσεων. Δεν µιλώ µόνο για τις κακές προθέσεις που είχαν. Μιλάµε,
όµως βεβαίως -µιας και ανέφερα τις κακές προθέσεις- και για τις
εστίες, τις φωλιές που δηµιουργούσαν και τις πελατειακές σχέσεις, αλλά και τα υπόλοιπα προβληµατάκια.
Τι ακριβώς κληρονοµήσαµε από το προηγούµενο ΕΣΠΑ και τις
προηγούµενες διακυβερνήσεις; Κληρονοµήσαµε ένα υπερδεσµευµένο ΕΣΠΑ του 2007-2013, µε 6 δισεκατοµµύρια υπερδέσµευση. Ακούσατε ακούσατε! Ό,τι έπεφτε µπροστά σας το
χώνατε µέσα, ό,τι θέλατε να εξυπηρετήσετε το βάζατε µέσα,
όποιος έφθανε στην πόρτα σας το κάνατε χρήµα, το κάνατε έργο
–άεργο, ουσιαστικά- και το βάζατε µέσα.
Έπρεπε, λοιπόν, έχοντας µπροστά µας αυτό το πολύ σοβαρό
αδιέξοδο, γιατί µιλάµε για τον µοναδικό σηµαντικό χρηµατοδοτικό πυλώνα σήµερα της χώρας -δυστυχώς έτσι είναι- να το ξεκαθαρίσουµε και να ασχοληθούµε µε την βιώσιµη λύση του.
Η απένταξη, λοιπόν, από τα επιχειρησιακά προγράµµατα
αφορά χίλια τετρακόσια έργα, από τα οποία τα ογδόντα πέντε
έχουν µεταφερθεί σε προγράµµατα της νέας περιόδου, στην
οποία συνολικά θα µεταφερθούν διακόσια εβδοµήντα πέντε έργα
προϋπολογισµού 877 εκατοµµυρίων.
Αυτά είναι έργα τα οποία κυρίως δεν έχουν προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό, αλλά υπάρχουν κι εκείνα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και στο νέο ΕΣΠΑ θα ενταχθεί η δεύτερη
φάση δεσµεύοντας πόρους άνω των 3,5 δισεκατοµµυρίων.
Επειδή, λοιπόν, ο σκοπός µας δεν πρέπει να είναι να δεσµεύσουµε το σύνολο των πόρων της νέας προγραµµατικής περιόδου, κάποια έργα πρέπει να απενταχθούν πλήρως, αλλά και αυτά
βεβαίως πρέπει να ολοκληρωθούν, για να µην αναγκαστούµε να
επιστρέψουµε πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, πρέπει
µέχρι το 2017 να αξιοποιήσουµε κάθε άλλο χρηµατοδοτικό πόρο
εκτός του ΕΣΠΑ.
Είναι αλήθεια, λοιπόν, και θα συµφωνήσουµε, πιστεύω, όλοι
µας, πως τα µεγάλα έργα υποδοµής, όσο φαραωνικά και αν
ήταν, όσο κι αν έγιναν όλα µαζικά και σε λάθος χρόνους, όσο
υπερκοστολογηµένα κι αν ήταν, να τελειώσουν µια και καλή.
Αξιολογούµε, λοιπόν, τη σπουδαιότητα των έργων και δεν
απορρίπτουµε απλά για να απορρίψουµε έργα. Αλλά πρέπει να
προσέξουµε, όπως σας είπα, να µην καταλήξουν πια τα χρήµατα
σε τσέπες λίγων και επιτέλους να γίνει το ΕΣΠΑ το κυρίαρχο εργαλείο στην εθνική στρατηγική, στην ανάπτυξη της οικονοµίας
και της κοινωνίας µας.
Άρα, λοιπόν, σκοπός του νέου ΕΣΠΑ είναι να µεταφερθούν σηµαντικά ποσά και αρκετοί διαθέσιµοι πόροι, το σηµαντικό µέρος
τους, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, σε πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις, που θα δηµιουργήσουν βιώσιµες και
σταθερές θέσεις εργασίας και θα δαπανήσουν τα χρήµατα στην
εγχώρια αγορά, αναζωογονώντας βεβαίως την ζήτηση και την οικονοµία κατ’ επέκταση.
Όπως σας είπα, ήταν ιδιαίτερα στενάχωρο για εµένα όταν
άκουσα τον προηγούµενο οµιλητή -και είδα την ηλικία του- να
µην ανακαλύπτει σε αυτό το ΕΣΠΑ τις µεγάλες αλλαγές που χρειάζεται και το ίδιο το ΕΣΠΑ, τις µεγάλες αλλαγές που δεν έκαναν
οι προηγούµενες κυβερνήσεις, τις µεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η ελληνική οικονοµία. Γιατί σας είπα ότι είναι το µοναδικό
αυτήν τη στιγµή και κυρίαρχο χρηµατοδοτικό εργαλείο της ελληνικής οικονοµίας.
Άκουσα πριν από λίγο και άλλα στελέχη της Αντιπολίτευσης
να µιλούν για τη φοροδιαφυγή, για το µαύρο χρήµα.
Δεν αναγνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι λίστες οι
οποίες βρίσκονται στο εξωτερικό κι έχουν, στον βαθµό που έχουν
-δεν είναι όλες- µαύρο χρήµα, χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ;
Οι µαύρες λίστες, το µαύρο χρήµα, όποιο και αν είναι αυτό το
µαύρο χρήµα –δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω ακριβώς- δεν χρηµατοδοτήθηκε κυρίως από το ΕΣΠΑ, από τον µεγάλο αυτό κορβανά του ευρωπαϊκού χρήµατος και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων;
Αυτά, λοιπόν, που θέλουµε εµείς να αναπτύξουµε και θέλουµε,
όχι γιατί απλά εµείς το θέλουµε, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να το
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κάνουµε, καθώς αποτελούν τοµείς µε ιδιαίτερη εξωστρέφεια,
καινοτοµία και υψηλή προστιθέµενη αξία –διαφορετικότητα στο
προϊόν το λέµε αλλιώς, γιατί πολλές φορές οι λέξεις κρύβουν όχι
την πραγµατικότητα, αλλά και την ουσία- είναι σαφώς ο αγροτοδιατροφικός κλάδος, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τα logistics, η βιοµηχανία υλικών, η περιβαλλοντική
βιοµηχανία και ο τουρισµός.
Σχετικά µε τον τουρισµό, θα αναφέρω την πρόσκληση σε επτακόσιες περίπου δυνητικά ωφελούµενες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις για δράσεις αναβάθµισης των τουριστικών υποδοµών τους, των καταλυµάτων και λοιπά.
Θα προσπεράσω κάποια στοιχεία, γιατί νοµίζω πως δεν χρειάζονται.
Το µεγάλο, λοιπόν, ερώτηµα που έθεσα και πριν, είναι τι ακριβώς πρέπει να περιµένει ένας νέος άνθρωπος σήµερα από το
ΕΣΠΑ και τι ακριβώς πρέπει να περιµένει από την ίδια την οικονοµία. Και, προφανώς, δεν φθάνουν µόνο τα χρήµατα για να ανατάξεις µια οικονοµία και να µειώσεις την ανεργία. Δεν είναι µόνο
θέµα ποσότητας, αλλά είναι και θέµα σοβαρών ποιοτικών αλλαγών και ποιοτικών επιλογών.
Τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα σήµερα και χρειάζονται σηµαντικό χρόνο όχι µόνο για να απαντηθούν, αλλά κυρίως για να λυθούν στην ουσία και την πραγµατικότητα.
Μπορεί σήµερα, λοιπόν, το µέγεθος της ελληνικής επιχείρησης, έτσι όπως είναι διαµορφωµένο, να αντέξει τον διεθνή ανταγωνισµό; Αρκούν αυτοί οι δύο-τρεις κατά µέσο όρο εργαζόµενοι
ανά επιχείρηση; Θα συµφωνήσουµε όλοι πως όχι.
Είναι αρκετή από µόνη της απλά η αύξηση µιας παραγωγής ή η
δηµιουργία προϊόντων µε µεγάλη διαφορετικότητα, µε µεγάλη ποικιλία, µε υψηλή, όπως λέµε, προστιθέµενη αξία; Σαφώς και ναι.
Είναι πια -γιατί όλοι µας το ζούµε και πρέπει να λέµε αλήθειες
εδώ- στόχος του Έλληνα επιχειρηµατία, ο οποίος θα είναι ο επενδυτής χρησιµοποιώντας το εργαλείο του ΕΣΠΑ, µόνο το εύκολο
κέρδος και ο γρήγορος κύκλος, χωρίς να δηµιουργείται ένα βιώσιµο εισόδηµα;
Νοµίζω –κι εδώ οφείλω να το πω- πως πέρα από τα εργαλεία
τα οποία πρέπει να παρέχεις σε έναν επιχειρηµατία, σε έναν
επενδυτή, ο οποίος θα χρησιµοποιήσει το ΕΣΠΑ -δηλαδή η πολιτεία που παρέχει τα θεσµικά του εργαλεία- πέρα από τα εργαλεία
χρηµατοδότησης, τα οποία θα του προσφέρουν τα πιστωτικά και
άλλα ιδρύµατα, αλλά και πέρα από ένα σοβαρό know how που
θα του παρέχουν τα επιστηµονικά µας, τα εκπαιδευτικά µας
ιδρύµατα, εδώ για να είµαστε ειλικρινείς και να ξεκαθαρίσουµε
τα πράγµατα και να µη λέµε αυτά που έλεγαν τόσα χρόνια, οφείλει να δείξει τη διαφορετικότητά του και ο Έλληνας επιχειρηµατίας. Οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλει να
είναι σοβαρός. Γιατί καµµιά φορά, ξέρετε, δικαιολογούµε τον επιχειρηµατία εύκολα, χωρίς πραγµατικά να του δείχνουµε ποια
είναι τα προβλήµατα και τι πρέπει να κάνει και αυτός.
Ξέρετε, το ευρωπαϊκό χρήµα είναι δικό µας χρήµα και πρέπει
να το αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο. Δεν δίνεται σε κάποιους για εύκολο κέρδος και δεν πρέπει να δοθεί.
Έτσι, λοιπόν, για να λύσουµε το θέµα της ανεργίας µέσω των
προγραµµάτων, χρειάζεται πέρα από τις ποσοτικές µεταρρυθµίσεις και πέρα από τις ποσοτικές διευκολύνσεις, θα έλεγα, να κάνουµε σοβαρές ποιοτικές αλλαγές.
Όπως σας είπα, λοιπόν, δεν φθάνει µόνο το ΕΣΠΑ. Χρειαζόµαστε σοβαρούς εθνικούς πόρους, για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε την προσπάθεια αυτή και να ενισχύσουµε και να
δηµιουργήσουµε ένα διευρυµένο περιφερειακό και εθνικό σχέδιο
δηµοσίων επενδύσεων. Αυτός ο στόχος, βέβαια, για να επιτευχθεί, όπως σας είπα, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, γι’ αυτό πιστεύω πως δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, αλλά µικρές και
σταθερές αλλαγές, που θα γίνονται όχι σε σταθερή βάση, αλλά
σε µια βάση ειλικρίνειας πραγµατικότητας και γρήγορου αποτελέσµατος.
Άρα χρειαζόµαστε µια διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Το
επόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο θα πρέπει να είναι ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο, ώστε να διευρύνει τη βάση και να είναι δίκαιο. Και
βεβαίως, χρειάζεται κι ένας καλύτερος επιµερισµός των δαπανών.
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Το ζήτηµα, λοιπόν, της ανάπτυξης ακουµπά σε ένα τεράστιο
πλέγµα απαιτήσεων και προϋποθέσεων, το οποίο πρέπει να
ισχύει. Ρύθµιση χρέους, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, επιστροφή καταθέσεων, δηµιουργία εργαλείων χρηµατοδότησης,
βοήθεια στην οργάνωση, ενσωµάτωση τεχνολογιών και καινοτοµίας, παραγωγή προϊόντων µε διαφορετικότητα είναι θέµατα που
αφορούν την ίδια την ανάπτυξη. Αν βγάλετε ένα από αυτά, δεν
µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Είναι λοιπόν δύσκολα θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχει φθάσει στο τέλος του, θα µιλήσω για τον δεύτερο τοµέα της κυβερνητικής πολιτικής, που
κρίνω ότι είναι πολύ σηµαντικός. Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε. Είναι το παράλληλο πρόγραµµα στην απασχόληση και
την κοινωνική οικονοµία. Ελπίζω η Αντιπολίτευση να µην µπερδευτεί πάλι µε το παράλληλο πρόγραµµα.
Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει δράσεις που έχουν σκοπό τη
µείωση της ανεργίας και τη βοήθεια ανέργων από συγκεκριµένες
οµάδες: τους νέους ανθρώπους και τους άνω των πενήντα πέντε
ετών. Κι εδώ πρέπει να ξέρουµε ότι το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβληµα της ανεργίας σήµερα είναι η µακροχρόνια ανεργία και µάλιστα των ανθρώπων οι οποίοι είναι κοντά ή περίπου κοντά στη
σύνταξή τους και δεν µπορούν να έχουν εργασία.
Εδώ, λοιπόν, αναφέρονται δράσεις που αφορούν ανέργους µε
χαµηλά τυπικά προσόντα. Καταφέραµε όλα αυτά τα χρόνια σε
αυτήν τη χώρα να εξειδικεύουµε ανθρώπους, οι οποίοι στο τέλος
δεν είχαν καµµιά απολύτως εξειδίκευση. Και βεβαίως, να βοηθήσουµε οµάδες πληθυσµού που εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αναφέρω τις δράσεις. Είναι περίπου δεκαπέντε δράσεις που αγγίζουν τα 482 εκατοµµύρια ευρώ. Με αυτές τις δράσεις βοηθιούνται περίπου εκατόν δώδεκα χιλιάδες δικαιούχοι.
Με τη δεύτερη δράση υποστηρίζονται άνεργοι που έχασαν τη
δουλειά τους, επειδή οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν.
Εδώ υπάρχει µια χρηµατοδότηση για το Ταµείο Παγκοσµιοποίησης, όπου υποστηρίζονται περίπου τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι
εργαζόµενοι από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, καθώς και χίλιοι
πεντακόσιοι πενήντα πέντε νέοι εκτός απασχόλησης, προϋπολογισµού 48 εκατοµµυρίων.
Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει µέτρα θεσµικού χαρακτήρα
και τη συνέργεια αρκετών Υπουργείων, όπου χρειάζεται να λύσουµε θέµατα θεσµικού πλαισίου της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και της πιστοποίησης των ανθρώπων που
αποκτούν τις δεξιότητες.
Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις
στον νέο τοµέα της οικονοµίας µας, την κοινωνική οικονοµία, που
εδώ χρειάζεται βεβαίως να αναβαθµίσουµε, να αναµορφώσουµε
τη συνεταιριστική νοµοθεσία -είναι κάτι που δεν έγινε όλα τα χρόνια- να δηµιουργήσουµε τα περιφερειακά γραφεία στήριξης της
κοινωνικής οικονοµίας και λοιπά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να πω ότι θα
κάνουµε και άλλον προϋπολογισµό. Θα καταρτίσουµε και θα καταθέσουµε και άλλους προϋπολογισµούς ως Κυβέρνηση. Αυτός
ο προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός πάνω στη
στροφή, στην αλλαγή µιας πορείας εντελώς διαφορετικής από
ό,τι µέχρι τώρα γνώριζε ο κόσµος, ένας δύσκολος προϋπολογισµός. Έχουµε και την ευθύνη για όσα αναλαµβάνουµε, αλλά βεβαίως έχουµε και την τιµή, γιατί µας επέλεξε ο κόσµος να
κυβερνήσουµε αυτόν τον τόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Θα κλείσω έτσι όπως έκλεισα και στην
επιτροπή.
Ευτυχώς, λοιπόν, που ίσως κάποιοι µάς καταλογίζουν καθυστερήσεις και κάποια λάθη. Σίγουρα, όµως, κανένας δεν µπορεί
να καταλογίσει σε αυτήν την Κυβέρνηση πως έχει σκοπιµότητες,
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πως συναλλάσσεται και πως τα κάνει για διάφορους λόγους.
Πιστεύω ότι αυτός ο προϋπολογισµός θα είναι ένας καλύτερος
προϋπολογισµός, που θα αξίζει και στους Έλληνες πολίτες αλλά
και στις θυσίες τους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η ειδική εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, η συνάδελφος
κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου, την οποία καλώ εις το Βήµα.
Μέχρι να ανέλθει, παρ’ ότι είµαι σίγουρος ότι ο συνάδελφος
κ. Μαντάς ανταποκρίθηκε στην έκκλησή µου και έκανε αυτό που
έπρεπε, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει µέχρι στιγµής -και σας παρακαλώ, κύριε Μαντά, κοιτάξτε το- καµµία ενηµέρωση ως προς
το πόσοι Υπουργοί θα µιλήσουν.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι, όταν εγώ θα είµαι στο Προεδρείο και
µου έρθει µπλοκ έξι Υπουργών, να ξεχάσουν ότι θα µιλήσουν έξι
Υπουργοί συνέχεια. Θα µιλούν πέντε συνάδελφοι κι ένας Υπουργός. Το ξεκαθαρίζω από τώρα, για να µην έχω προστριβές µαζί
τους, αύριο, µεθαύριο και το Σάββατο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα ξεκινήσω την εισήγησή
µου σήµερα µε τα λόγια του σηµερινού Πρωθυπουργού, του
Αλέξη Τσίπρα, στην περσινή οµιλία στην Ολοµέλεια για τον προϋπολογισµό του 2015.
Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, είπε: «Όταν καταψηφίζεις έναν προϋπολογισµό, η ψήφος αυτή είναι µια κορυφαία πράξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Όταν καταψηφίζεις έναν προϋπολογισµό,
ουσιαστικά ζητάς την άµεση παραίτηση της κυβέρνησης. Ο προϋπολογισµός ισοδυναµεί µε ψήφο εµπιστοσύνης». Το καταθέτω
για τα Πρακτικά, επειδή θα αναφερθώ αρκετές φορές σε αυτήν.
Είναι η οµιλία του κ. Τσίπρα από πέρυσι.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πω, βεβαίως, ότι συµφωνώ µε τον κ. Τσίπρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισµού από τη φύση της έχει ένα στοιχείο διαχρονικότητας, δηλαδή αναφέρεσαι στο παρελθόν και τι είχε συµβεί, κάνεις κάποια
αποτύπωση του παρόντος και, βεβαίως, κάνεις και προβλέψεις
για το µέλλον. Αυτό εµπεριέχει συγκρίσεις, εµπεριέχει παραδοχές και εµπεριέχει και προβλέψεις.
Αυτές, λοιπόν, οι διαστάσεις της συζητήσεως, δηλαδή το παρελθόν, το παρόν, το µέλλον, οι συγκρίσεις, οι παραδοχές και οι
προβλέψεις συνοδεύονται από ένα πολιτικό τρίπτυχο, το οποίο
νοµίζω ότι είναι και ο λόγος που είναι κορυφαία κοινοβουλευτική
πράξη και ισοδυναµεί µε ψήφο εµπιστοσύνης, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Το τρίπτυχο αυτό είναι «αξιοπιστία, ευθύνη και ελπίδα».
Νοµίζω ότι αυτή είναι και η βάση της κρίσης και της µιας κυβερνήσεως, αλλά και του πολιτικού προσωπικού γενικότερα και αν
θέλετε και ο τρόπος µε τον οποίο και οι πολίτες, όταν προσέρχονται στην κάλπη κρίνουν και να κάνουν τις επιλογές τους, δηλαδή κοιτούν την αξιοπιστία: Μου λέει αλήθεια ο άνθρωπος ο
οποίος µού µιλάει; Κοιτούν την ευθύνη: Θα κάνει αυτά τα οποία
µού έχει υποσχεθεί; Και, βεβαίως, θέλουν ελπίδα. Θέλουν να ξέρουν αν αυτά που τους υπόσχονται θα αγγίξουν τη ζωή τους, θα
την καλυτερέψουν.
Θα ήθελα, λοιπόν, να εξετάσω τον προϋπολογισµό του 2016
στην εισήγησή µου µέσα από αυτό το τρίπτυχο: «αξιοπιστία, ευθύνη, ελπίδα». Ξεκινώ µε την αξιοπιστία. Οι συνάδελφοί µου από
τη Νέα Δηµοκρατία, ο γενικός εισηγητής, ο πρώην Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, οι συνάδελφοί µου, ειδικοί αγορητές, ο κ. Καράογλου και ο κ. Οικονόµου µάς έχουν
δώσει µια πλήρη εικόνα, µε διαφορετική έµφαση ο καθένας, των
βασικών µεγεθών που προβλέπονται και για το 2016 και για το
2015, βεβαίως και µια σύγκριση µε το 2014, όπως αυτή αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού.
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Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σταϊκούρας, η σύγκριση αυτή αναδεικνύει την καλπάζουσα αναξιοπιστία της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η χώρα επιστρέφει στην ύφεση, τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα και την αύξηση του δηµοσίου χρέους. Ο φετινός προϋπολογισµός περιλαµβάνει πρόσθετα µέτρα, περιλαµβάνει φόρους, περιλαµβάνει περικοπές συντάξεων, περιλαµβάνει όλα
αυτά τα οποία οδηγούν το 2016 να είναι χειρότερο από το 2015
και το 2015, βεβαίως, να είναι πολύ χειρότερο από το 2014.
Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να µας λέει ότι είναι
επιτυχία που έκλεισαν οι τράπεζες και µπήκαν capital controls,
επειδή µειώθηκαν γρήγορα οι αρνητικές συνέπειες για την οικονοµία, µπορεί να µας λέει ότι οι ανακεφαλαιοποιηµένες τράπεζες
που ανακεφαλαιοποιούνται, αφελληνίζονται και για ένα κοµµάτι
ψωµί τις παίρνουν τα ξένα funds, όπως αυτό του Σόρος, είναι επιτυχία. Τώρα µας λέει ότι είναι επιτυχία ότι ο προϋπολογισµός δεν
έχει πρωτογενή πλεονάσµατα, έχει ελλείµµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για 1,5 δισεκατοµµύριο
πρόσθετα και επώδυνα µέτρα, µε τον κοινωνικό προϋπολογισµό
να βουλιάζει στα ελλείµµατα, µε πρόβλεψη να φτάσει σε ταµειακή βάση τα 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2016, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τους ιδιώτες να πλησιάζουν τα
6 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένες κατά 60%, πρόσθετα µέτρα
5,7 δισεκατοµµύρια για το 2015 και το 2016 και βλέπουµε. Κύριες
και επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ περικόπτονται. Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ µειώνονται, οι εισφορές του ΟΓΑ αυξάνονται και
το επίδοµα θέρµανσης κόβεται στο µισό.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, στο όνοµα της «δεύτερη φορά Αριστεράς» λέγεται περικοπή δαπανών. Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται
εννέα µονάδες σε σχέση µε το 2014 και φτάνει σε ποσοστό του
ΑΕΠ το 188% το 2016.
Εγώ ρωτώ ευθέως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Η σηµερινή
οικονοµική πραγµατικότητα της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου
είναι ή δεν είναι η χειρότερη από την περσινή πραγµατικότητα;
Αυτή η οποία προβλέπεται να υπάρχει το 2016 είναι ή δεν είναι
χειρότερη, επίσης;
Αυτό λέει το προσχέδιο του προϋπολογισµού που µας φέρατε
σήµερα, κύριε Υπουργέ και ο πρώτος προϋπολογισµός της «δεύτερη φορά Αριστεράς» αποδεικνύει την αξιοπιστία της προηγούµενης κυβερνήσεως, την επιτυχηµένη δηµοσιονοµική
προσαρµογή που είχε γίνει, τη συγκράτηση των δαπανών, τη στοχευµένη µείωση των φορολογικών βαρών. Σηµειώνω ότι µόλις µια
ηµέρα µετά την υπερψήφιση του προϋπολογισµού από τους κυβερνητικούς Βουλευτές στην επιτροπή, τι γίνεται; Όλες οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε ο προϋπολογισµός αναθεωρήθηκαν
προς το χειρότερο.
Συγκεκριµένα -για τα Πρακτικά- «οι τριµηνιαίοι εθνικοί λογαριασµοί για το τρίτο τρίµηνο του 2015 αναφέρουν ότι µε βάση τα εποχικά διορθωµένα στοιχεία το ΑΕΠ µειώθηκε το τρίτο τρίµηνο
φέτος κατά 1,1% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2014, έναντι
της αρχικής εκτιµήσεως τον Νοέµβριο, στις 13 Νοεµβρίου, για
πτώση 0,4% και σε σχέση µε το δεύτερο τρίµηνο το ΑΕΠ µειώθηκε
κατά 0,9% σε σχέση µε το 0,5%, που ήταν η πρώτη εκτίµηση
».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τί σηµαίνει αυτό µε απλά λόγια, κυρίες και κύριοι, για να µας
καταλαβαίνει ο κόσµος; Έχετε πέσει έξω ήδη στον προϋπολογισµό. Αυτό γιατί µας ενδιαφέρει; Γιατί θέλω να σας κάνω κριτική
ότι δεν είστε καλοί οικονοµολόγοι; Όχι. Μας ενδιαφέρει, γιατί
αυτό σηµαίνει πρόσθετα µέτρα. Πρόσθετα µέτρα σηµαίνει, άµα
πέσεις έξω στον προϋπολογισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση Σαµαρά είχε πετύχει πέντε πράγµατα: Πρώτον, πρωτογενή πλεονάσµατα έναν
χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις, δεύτερον, να συνεχίσουµε
τα πρωτογενή πλεονάσµατα πάλι πάνω από τις προβλέψεις, τρίτον, να µηδενίσει συνολικά το έλλειµµα, τέταρτον, να βγούµε στις
αγορές δύο χρόνια νωρίτερα και, πέµπτον, να πάµε στην ανάκαµψη µετά από έξι χρόνια ύφεσης και ολοκλήρωνε το πρόγραµµα για να πάµε στην επόµενη µέρα ενάµιση χρόνο πριν από
τις προβλέψεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκεί ήµασταν και πηγαίναµε σε µια εποχή κατά την οποία και
θα τηρούσαµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους και θα προχωρούσαµε τις µεταρρυθµίσεις, ιδιαίτερα αυτές που έχουν γίνει παντού
στον κόσµο και προωθούν την ανταγωνιστικότητα και µεταρρυθµίσεις όχι σε συνθήκες ύφεσης, αλλά σε συνθήκες ανάπτυξης.
Αυτό είναι η µεγάλη διαφορά, γιατί αυτό επιτρέπει να προχωρήσεις σταδιακά και νοικοκυρεµένα σε µέτρα φοροελάφρυνσης.
Όταν αναπτύσσεσαι σταθερά, µπορείς να κάνεις φορολογικές
µειώσεις χωρίς να έχεις δηµοσιονοµικά θέµατα. Όταν, όµως,
είσαι σε συνθήκες ύφεσης, τι συµβαίνει; Πέφτεις ξανά και ξανά
στην λιτότητα.
Αυτά που µόλις σας είπα, τα έλεγε πέρυσι στην οµιλία του ο κ.
Σαµαράς. Μιλούσε για πεπραγµένα, τα οποία επιτέλους εσείς
σήµερα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού παραδέχεστε. Τουλάχιστον αναφέρεστε σ’ αυτά.
Την καταθέτω, επίσης, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή, µάλιστα, σας µιλώ για ανάδειξη της αξιοπιστίας µέσα
από τη σύγκριση, για να δούµε τι έλεγε ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση του προϋπολογισµού γι’ αυτό το θέµα. Έλεγε: «Ο προϋπολογισµός είναι µία φωτογραφία του µνηµονίου». Μας κατηγορούσε εµάς ότι, αν εφαρµόσουµε τον µνηµονιακό προϋπολογισµό, έρχεται πιο σκληρή πολιτική, ακόµα πιο σκληρή απ’ αυτή
που ζούµε σήµερα. Έρχεται ισοπέδωση στο ασφαλιστικό, εκποίηση όσης δηµόσιας περιουσίας έχει αποµείνει, νέα προαπαιτούµενα, έλεγε ο κ. Τσίπρας.
Συνοψίζοντας, λέω ότι αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Τσίπρας ότι
θα τα φέρουµε εµείς, σήµερα τα φέρνετε εσείς! Να τα! Φέρνετε
και χειρότερα απ’ ό,τι είχε φανταστεί ο κ. Τσίπρας. Ξεπεράσατε
τη φαντασία του.
Μιλάµε, επίσης, για µέτρα τα οποία εµείς µε σκληρή διαπραγµάτευση είχαµε αποφύγει. Ρωτούσε τότε ο κ. Τσίπρας τον κ. Σαµαρά :«Πιστεύετε ότι νοιάζει τους συµπολίτες µας που θα βγουν
σε λίγο στη σύνταξη αν θα τους κόψετε τα συντάξιµα χρόνια ή
θα τους µειώσετε τις συντάξεις µε µνηµόνιο ή πιστοληπτική
γραµµή στήριξης; Πιστεύετε ότι ο κόσµος νοιάζεται για το αν θα
καταργήσετε την έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά µε παράταση ενός
ή έξι µηνών του µνηµονίου;». Αυτό έλεγε ο κ. Τσίπρας.
Σας ερωτώ, έναν χρόνο µετά, ευθέως, κύριοι συνάδελφοι, το
εξής: Τώρα που αυξήσατε τον ΦΠΑ παντού και που καταργήσατε
την έκπτωση στα νησιά, τώρα που συµφωνήσατε σε περικοπές
συντάξεων 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µε άγνωστες «ουρές», που
µπορεί να φθάνουν τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ –οι οποίες τον Δεκέµβριο του 2014 ήταν αχρείαστες, όπως λέτε εσείς στη σελίδα
59 και τα ασφαλιστικά ταµεία το 2014 είχαν πλεόνασµα 697 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2015 προβλέπεται έλλειµµα 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ και το 2016 άλλο 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ, αυτά
τα λέτε εσείς στον Προϋπολογισµό- πιστεύετε, λοιπόν, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν τους νοιάζει τώρα τους συµπολίτες µας; Γιατί δεν τους νοιάζει; Δεν τους νοιάζει, επειδή αυτά τα
κάνει η Ριζοσπαστική Αριστερά και ο κ. Τσίπρας και δεν τα κάνει
ο κ. Σαµαράς; Γι’ αυτό δεν τους νοιάζει;
Ζητάτε και συναίνεση από εµάς; Ζητάτε συναίνεση σ’ αυτά στα
οποία ήδη εσείς έχετε συναινέσει, τα οποία έχετε υπογράψει, τα
οποία ψηφίσατε στην Επιτροπή Οικονοµικών και θα ψηφίσετε
πάλι σήµερα;
Όµως, την απάντηση την έχει δώσει ο κ. Τσίπρας και συµφωνώ
απολύτως µαζί του. Έλεγε ο κ. Τσίπρας: «Δεν τον απασχολεί τον
κόσµο το παιχνίδι µε τις λέξεις». Αλήθεια λέω. Αυτό έλεγε. Ξέρετε, «τρόικα», «θεσµοί», «κουαρτέτο», αυτό είναι το παιχνίδι µε
τις λέξεις. «Τον νοιάζει το παιχνίδι που κάνετε µε τη ζωή του».
Αυτό έλεγε.
Σήµερα, τι βλέπουµε; Βλέπουµε το κόστος, το µέγεθος της ζηµιάς που υπέστη ο ελληνικός λαός από τον λαϊκισµό του κ. Τσίπρα, που εκµεταλλεύθηκε τον πόνο και τις θυσίες των Ελλήνων
και, κατά δεύτερον, βλέπουµε το µέγεθος της πολιτικής αναξιοπιστίας σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού παίξατε µε τη ζωή του κό-
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σµου, αφού του λέγατε ότι θα σκίσετε το µνηµόνιο και ότι θα του
δώσετε δέκατη τρίτη σύνταξη –τα αφήνω αυτά, γιατί µας λέτε
κιόλας ότι αυτά ήταν τον Γενάρη, να τα ξεχάσουµε, αλλά εγώ
είµαι λίγο πίσω σ’ αυτό-, εµείς βάλαµε πλάτη για να µην πάµε στο
Grexit. Θέλαµε να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Ο λαός σάς ψήφισε ξανά και σας έδωσε εντολή όντως να εφαρµόσετε το νέο
µνηµόνιο και το παράλληλο πρόγραµµα, στο οποίο δεν θα αναφερθώ.
Φθάσαµε, λοιπόν, ως εδώ. Κι ενώ η αναξιοπιστία σας έχει αναδειχθεί τόσο περίτρανα, ούτε λόγος για να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Τις ευθύνες σας θα έπρεπε να τις αναλάβετε µε βάση
τις σελίδες 21 και 22 του προϋπολογισµού.
Θα έπρεπε να τις αναλάβετε µε βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Φθινοπωρινές οικονοµικές προβλέψεις».
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα έπρεπε να τις αναλάβετε µε βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: «Financial Stability Review», την
οποία επίσης καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά έχουν παρόµοια νούµερα µε τον προϋπολογισµό και
προβλέπουν επιστροφή στην ύφεση και στα ελλείµµατα. Δεν το
περιµένω, βέβαια, από εσάς.
Ας αναφερθούµε, λοιπόν, στο επόµενο, δηλαδή στην ελπίδα.
Λέγατε «Η ανάπτυξη έρχεται», «Οι επενδύσεις έρχονται». Αυτά
δεν λέγατε στον κόσµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Για να δούµε, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, από πού υποτίθεται ότι θα έρθει η ανάπτυξη.
Στη σελίδα 44, κεφάλαιο 2, παράγραφος 9, αναφέρεται: «1)
από τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις». Υπάρχει λίστα µεταρρυθµίσεων στην επόµενη σελίδα µε τίτλο: «Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Ναι, αυτά αναφέρονται κυρίως στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων και στο ΕΣΠΑ.
Για να δούµε, λοιπόν, τον πρώτο αριστερό προϋπολογισµό,
όπου έχουµε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Στον πίνακα 316 στη
σελίδα 89, υπάρχει η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού απορροφητικότητας των πόρων του ΕΣΠΑ. Το ποσοστό απορρόφησης
για το 2011 ήταν 31,5%, ενώ το 2014 ήταν 87,9%.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, κύριοι συνάδελφοι, να µας λέτε για τις
προθέσεις σας για το ΕΣΠΑ και το πώς θέλετε να το µοιράσετε
δίκαια ή ότι θέλετε να βοηθήσετε τους νέους επιχειρηµατίες. Βεβαίως, αλλά στην πολιτική κρίνεσαι από το αποτέλεσµα.
Για να δούµε, λοιπόν, το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ και
να συζητήσουµε πού πήγε επί ηµερών σας, γιατί αυτό δεν το
έχουµε δει ακόµα. Μάλιστα, αφήστε, σας παρακαλώ, το κήρυγµα
στους Έλληνες επιχειρηµατίες ότι πρέπει να γίνουν καλύτεροι.
Πότε σας ένοιαξε για τον ιδιωτικό τοµέα και τους Έλληνες επιχειρηµατίες, που θα τους κάνετε και κήρυγµα τώρα;
Τίποτα δεν έκανε, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ για να βοηθήσει τις επενδύσεις. Α, ναι, έκανε τα capital controls, έκλεισε τις τράπεζες.
Αυτό δεν είναι ακριβώς ένα εξαιρετικό κλίµα για να προσελκύσει
επενδύσεις. Αντιθέτως, τείνουν να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση
οι επενδύσεις.
Για να ξέρετε, αυτό δεν το λέω µόνο εγώ. Το λένε και διεθνείς
οίκοι.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το δελτίο εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισµού.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας δούµε, λοιπόν, τι άλλο είπατε ότι θα κάνετε για την ανάπτυξη. Α, ναι, αποκρατικοποιήσεις! Υπάρχει στη σελίδα 14, στο
κεφάλαιο 5. Αυτός είναι ο στόχος σας. Έχετε εδώ 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ έσοδα από το Ελληνικό, τα αεροδρόµια, τη ΔΕΣΦΑ,
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τις µαρίνες.
Εδώ έχω ένα άλλο ερώτηµα. Θα σας το επιτρέψει αυτό η ιδεοληψία σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Υπενθυµίζω ότι ο κ.
Τσίπρας έλεγε προεκλογικά ότι είναι ξεπούληµα. Ο δε κ. Σπίρτζης σε µία συνέντευξή του το 2015 έλεγε ότι θα κλάψετε κάνοντας ιδιωτικοποιήσεις, διότι είναι ένα µοντέλο που δεν πιστεύετε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα έγγραφα µε τις δύο αναφορές.
(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)
Το πιστεύετε, λοιπόν, ή δεν το πιστεύετε; Θα το κάνετε ή δεν
θα το κάνετε; Αυτή είναι η ερώτηση για τις αποκρατικοποιήσεις.
Δυστυχώς, οι προβλέψεις για τις επενδύσεις είναι ότι θα µειωθούν κατά 10,2% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016. Άντε
να έχουµε λίγες επενδύσεις το 2017! Αυτά λένε οι άλλοι. Εσείς
τι λέτε; Θέλετε ή δεν θέλετε να τις κάνετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα σας πω ότι πέρυσι ο κ. Σαµαράς σάς καλούσε να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό
του 2015, τον πρώτο ισοσκελισµένο προϋπολογισµό εδώ και δεκαετίες, αµέσως µετά να πάµε στην εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, στη Συνταγµατική Αναθεώρηση και να βγούµε
οριστικά απ’ αυτήν την ιστορία, απ’ αυτό το τέλµα. Σας ζητούσε
να βάλετε πλάτη. Εσείς, βεβαίως, αντί να βάλετε πλάτη, µας πήγατε σε εκλογές. Όλα αυτά είναι γνωστά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όπως µας θυµίζετε και σήµερα συνεχώς, έχετε νωπή λαϊκή εντολή. Αυτό δεν το αµφισβητεί κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας το είπα και προηγουµένως. Όµως, δεν µπορείτε κι εσείς
να αµφισβητείτε τα στοιχεία που έχετε καταθέσει στον κρατικό
προϋπολογισµό, που δεν επιτρέπουν καµµία αµφισβήτηση για το
µέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί στην ελληνική
οικονοµία από τότε που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Εσείς δεν εκπροσωπείτε το τρίπτυχο: «αξιοπιστία-ευθύνη-ελπίδα». Φέρατε ψέµατα, ανευθυνότητα και καταστροφή.
Κλείνω µε τα λόγια του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα περί συναίνεσης από την περυσινή του οµιλία: «Διερωτώµαι σε τι ακριβώς
ζητάτε συναίνεση. Να συναινέσουµε στο να αποδεχθεί η χώρα
όλα όσα ζητούν οι δανειστές; Να συναινέσουµε στις νέες περικοπές µισθών και συντάξεων; Εµείς δεν πρόκειται να συναινέσουµε σε νέα µέτρα.».
Θέλετε µία απάντηση για τη συναίνεση; Σας την έδωσε ο κ.
Τσίπρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φθάνουµε στον τελευταίο ειδικό εισηγητή, τον συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, τον οποίο παρακαλώ να έρθει στο Βήµα.
Αναγιγνώσκω τους οκτώ συναδέλφους που είναι εναλλάξ,
ένας από κάθε κόµµα, για να ακούσουν τα ονόµατά τους και να
είναι στην Αίθουσα. Με τη σειρά είναι οι κύριοι Φάµελλος, Βλάχος, Λαγός, Θεοχαρόπουλος, Κατσώτης, Φωτήλας, Ζουράρης
και Σαρίδης.
Με τα δεκαπέντε λεπτά του κ. Παπαδόπουλου, στις 14.00’ η
ώρα είµαστε έτοιµοι να αρχίσουµε την ονοµαστική ψηφοφορία.
Στις 15.00’ η ώρα πρέπει να έχουµε τελειώσει, για να έχουµε
µέχρι τις δώδεκα το βράδυ πολύ χρόνο να µιλήσουν πολλοί συνάδελφοι. Έχω κάνει έναν προγραµµατισµό. Αν τηρήσουµε τους
χρόνους –µε µία µικρή ανοχή στους Βουλευτές από ένα λεπτόθα µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι µέχρι το Σάββατο. Μόνο µη µας
το χαλάσουν οι Υπουργοί!
Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αυτό είναι το προσχέδιο του παράλληλου κυβερνητικού προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκπονήθηκε, παραδόθηκε σε
αυτή τη µορφή του από την οµάδα εργασίας τον Απρίλιο του
2014 ως το κυβερνητικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ: «Ανασυγκρότηση και δηµοκρατικός µετασχηµατισµός της Ελλάδας». Η τελική
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του έκδοση έγινε τον Αύγουστο του 2014 και από τότε επικαιροποιείται. Δεν θα σας το παρουσιάσουµε σήµερα, µην τροµάζετε.
Θα έχουµε την ευκαιρία µπροστά στην εκπόνηση του εθνικού
αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, το οποίο πρέπει να παραδοθεί
τον Μάρτιο του 2016, να κάνουµε µια πολύ σοβαρή συζήτηση και
στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια και βέβαια µε την αυτοδιοίκηση, µε την κοινωνία, µε τους φορείς της, για το τι πρέπει ακριβώς να είναι το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο.
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2016, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι ο προϋπολογισµός µιας Κυβέρνησης που ανέλαβε το τιτάνιο έργο της ανασυγκρότησης της χώρας µετά από µια µακρά
καταστροφική πορεία, που άρχισε πολύ πριν από το 2010. Είναι
ουσιαστικά ισοσκελισµένος και ρεαλιστικός, αποκαλύπτοντας
ταυτόχρονα την ταξική του µεροληψία υπέρ των αδυνάτων. Βασίζεται στις συντηρητικές εκτιµήσεις για τα έσοδα από την επιστροφή των κλεµµένων, από τις λίστες της εξοργιστικής
φοροδιαφυγής και διαφθοράς -δεν αφορά µόνο τη λίστα Λαγκάρντ, είναι και οι πρόσφατες λίστες που ήρθαν στην επιφάνεια,
µας τις παρέδωσε η φορολογική αρχή της Ρηνανίας-Βεστφαλίας
και έχουµε πολύ έργο να κάνουµε- παράλληλα και µε τη λίστα
του Λουξεµβούργου, των Μαλδίβων και πολλών άλλων.
Γιατί όλα τα ζητήµατα που αφορούν το πώς εµείς θα αντλήσουµε έσοδα από όλες εκείνες τις πηγές που αφορούν και την
εισπραξιµότητα του φόρου προστιθέµενης αξίας, την αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας, την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
και πολλών άλλων, είναι ζητήµατα τα οποία λαµβάνουµε υπ’ όψιν
στον προϋπολογισµό. Όµως ο προϋπολογισµός δεν µεταφράζει
σε δαπάνες ούτε αυτά τα οποία προσδοκούµε, αλλά ούτε και την
αναµενόµενη θετική έκβαση της πρώτης αξιολόγησης της νέας
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης, την πετυχηµένη διεκπεραίωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών µε
µόλις 5,7 δισ. ευρώ δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης. Δεν προκαλεί
αυξηµένες δαπάνες, αναµένοντας το αναπτυξιακό αποτέλεσµα
από το παλιό και το νέο ΕΣΠΑ, καθώς και τη χρηµατοδότηση της
Ελλάδας από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και κυρίως, από τη βάσιµη προσδοκία µιας βιώσιµης λύσης για
το δηµόσιο χρέος, η οποία έχει καταστεί σαφής πια δέσµευση
των εταίρων µας στην Ενωµένη Ευρώπη, όπως φαίνεται και από
τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντέκλαν Κοστέλο ή του Κλάους
Ρέγκλινγκ για τµηµατική ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ο ρεαλισµός των εκτιµήσεων επιτρέπει, όµως, αισιοδοξία για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και την προώθηση ριζοσπαστικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που στοχεύουν κυρίως
στην εξαφάνιση των αιτιών που οδήγησαν στα εκρηκτικά ελλείµµατα, στην υπερχρέωση, στον αχαλίνωτο διαπλεκόµενο δανεισµό.
Ο προϋπολογισµός είναι αποτέλεσµα συµπυκνωµένης τεχνογνωσίας. Περιέχει στοχευµένες και όχι οριζόντιες περικοπές,
αποτυπώνει την εξασφάλιση σηµαντικού δηµοσιονοµικού χώρου,
περιγράφει τις εξελίξεις στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον και
θα διαµορφώσει ευνοϊκότερους όρους για την εθνική στρατηγική
κοινωνικής ένταξης και την άσκηση πολιτικής κοινωνικής δικαιοσύνης, άµβλυνσης των ανισοτήτων, καθώς θα προχωρούν οι
αποδείξεις από το οικονοµικό µας επιτελείο ότι σε όλα αυτά τα
ζητήµατα έχουµε πια πράξεις και όχι θεωρία.
Στις συγκεκριµένες προτεραιότητες της Κυβέρνησης για τις
δαπάνες του προϋπολογισµού της επόµενης χρονιάς κυριαρχεί
η δηµοσιονοµική ισορροπία και εξυγίανση, η αναπτυξιακή προοπτική, καθώς και:
Πρώτον, η εφαρµογή δράσεων για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης και την προστασία ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων σε ακραία φτώχεια. Θα εκδοθεί η κάρτα υγείας των ανασφάλιστων, θα γίνει η σταδιακή εφαρµογή από την 1η Απριλίου
2016 του προγράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε
εθνικό επίπεδο, η κάρτα µετακίνησης ανέργων, η συνέχιση δράσεων για τη θέρµανση, τη στέγαση, τη σίτιση και άλλα πολλά.
Δεύτερον, η εφαρµογή των σηµαντικών αλλαγών, που γίνονται
ήδη µε σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και το οποίο αξιοποιείται για να συµπεριληφθούν κρίσιµες διατάξεις του σε νοµοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε επείγοντα χαρακτήρα. Για τις διατάξεις που αφο-
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ρούν τα ζητήµατα υγείας θα µιλήσει ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα
σας κουράσω εγώ. Αυτές µπορούν να θεσµοθετούν την καθολική
υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού, παρεµβάσεις στήριξης και
αναβάθµισης του δηµόσιου συστήµατος υγείας, το οποίο παραπαίει σε τραγικές συνθήκες λειτουργικής κατάρρευσης από την
εγκατάλειψη στην οποία το παρέδωσαν οι προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις.
«Κλείνει το νοσοκοµείο Πρέβεζας», µας είπε ο κ. Οικονόµου.
Μόνο, κύριε Οικονόµου; Ή τα εκρηκτικά προβλήµατα του Νοσοκοµείου Ναυπλίου ή της Δράµας ή του δικού µας, των Τρικάλων,
όπου η παιδιατρική κλινική δεκαπέντε ηµέρες τον µήνα δεν λειτουργεί -δεν µπορεί να εφηµερεύσει λόγω υποστελέχωσης- και
µε έναν µόνο γιατρό είναι η οφθαλµολογική κλινική, η ουρολογική, η ΩΡΛ, αυτά είναι αποτελέσµατα αυτής της διακυβέρνησης;
Αναφέροµαι σε εκρηκτικά προβλήµατα που υπάρχουν στις
δοµές υγείας σε όλη τη χώρα και τα οποία θέλουµε -και θα το
βάλουµε- εµείς να επιλύσουµε µε τις παρεµβάσεις που κάνουµε
για επιτάχυνση της διαδικασίας των προσλήψεων που είχαν µηδενιστεί, για την ευελιξία στην κάλυψη των αναγκών των ΜΕΘ,
για τη λειτουργία του ετοιµοπαράδοτου Γενικού Νοσοκοµείου
Θήρας. Πρόκειται για ρυθµίσεις που γίνονται παράλληλα µε εκείνες που προτάθηκαν από το Υπουργείο Υγείας ως τροπολογίες
στο σχέδιο νόµου για τις βοσκήσιµες γαίες, το οποίο συζητήσαµε
και οι οποίες έχουν παρεµβάσεις και για παρατάσεις του προσωπικού που µετακινήθηκε, καθώς και των επικουρικών γιατρών, για
τριετή θητεία τους στις µονάδες, κάλυψη των πρόσθετων εφηµεριών, για κίνητρα για την πλήρωση θέσεων σε δυσπρόσιτα,
άγονα, περιφερειακά ιατρεία και σε κέντρα υγείας των νησιών
που υπηρετούν και τις δύσκολες τοπικές ανάγκες καθώς και τον
τουρισµό και το προσφυγικό κύµα.
Οι υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας θα αξιοποιηθούν για την προώθηση µιας εµβληµατικής
αλλαγής στην υγεία, που συµπεριλαµβάνει την οργάνωση πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας µε διεπιστηµονική οµάδα και οικογενειακούς γιατρούς, δοµές στις γειτονιές, µονάδες
αναφοράς, κέντρα αντιµετώπισης χρόνιων παθήσεων, παρεµβάσεις στο φάρµακο ως δηµόσιο αγαθό, τη ριζική αναδιάρθρωση
του συστήµατος διοίκησης νοσοκοµείων, υγειονοµικών περιφερειών, για να υπηρετήσει την υγεία ως θεµελιώδες ανθρώπινο
δικαίωµα και κοινωνικό αγαθό. Γιατί αυτά είναι τα προσόντα που
θέλουµε από τους νέους διοικητές που θα υπηρετήσουν το σύστηµα υγείας. Και τα κριτήρια θα δοθούν µε απόλυτη διαφάνεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µελετώντας όλα τα δεδοµένα του προϋπολογισµού του 2016, διαπιστώνουµε ότι οι κυβερνητικοί στόχοι
για την επέκταση των προγραµµάτων σηµαντικού κοινωνικού ενδιαφέροντος καθώς και η έναρξη µιας τολµηρής ουµανιστικής
µεταρρύθµισης στην υγεία, µετά τις ριζοσπαστικές –να το πούµετοµές του ιδρυτικού νόµου για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, του ν.
1397/1983, µπορούν να στηριχθούν από τα εξής:
Πρώτον, την αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισµού κατά
823 εκατοµµύρια ευρώ - ο κ. Σκανδαλίδης, που δεν είναι εδώ,
τραγωδία την είπε την παρέµβαση του κοινωνικού προϋπολογισµού µας-, ειδικά όσον αφορά τις µεταβιβαστικές πληρωµές που
χρηµατοδοτούν την επάρκεια του συστήµατος εφηµερίας και
υπερωριών στο ΕΣΥ, την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το ΕΚΑΣ, τα επιδόµατα αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας, την επανεκκίνηση της χρηµατοδότησης των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κράτους, µε στόχο τη σηµαντική µείωσή τους ως τα τέλη του 2016 και µε προτεραιότητα την
υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση, οφειλές στον
ΕΟΠΥΥ 1.682.000, 1.214.000 στα νοσοκοµεία, 2.696.000 ευρώ
οφειλές τον Σεπτέµβρη προς τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης, την αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκοµείων. Δεν
θα σας πω άλλα νούµερα, γιατί τα είπαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι.
Επίσης αναφέρω: Την αύξηση των πληρωµών κατά 12 εκατοµµύρια ευρώ για έργα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους και κατά 20 εκατοµµύρια ευρώ για έργα που συγχρηµατοδοτούνται. Την πλήρη κάλυψη των σχεδιασµένων προσλήψεων
στα νοσοκοµεία, µόνιµου και επικουρικού προσωπικού. Την επανεξέταση της ανάγκης του ΕΟΠΥΥ για ανάθεση σε ιδιώτες πα-
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ρόχους ανά περιφέρεια, εάν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ τεκµηριώνουν ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων θα επιτρέψει τη µετακίνηση πόρων προς τις δηµόσιες δοµές. Τη διείσδυση των
γενοσήµων. Τη δηµιουργία εθνικής φαρµακαποθήκης και πολλά
άλλα. Ακόµη, τη χάραξη αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής πολιτικής
για την υπεράσπιση του δικαιώµατος των Ευρωπαίων πολιτών
στην υγεία, από την πρόληψη και την επείγουσα περίθαλψη µέχρι
την αποκατάσταση, µε γενναία χρηµατοδότηση παρεµβάσεων
µείωσης της νοσηρότητας, αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας, καθολικού εµβολιασµού, πολιτικών για το σύνολο των κοινωνικών,
πολιτισµικών, επιδηµιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την
υγεία και τη νόσηση.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ο προϋπολογισµός του 2016, αν και
δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός οραµατικού για την Αριστερά
προϋπολογισµού, ωστόσο τα σκληρά εισπρακτικά µέτρα που περιλαµβάνει δεν είναι δική µας επιλογή, κύριε Οικονόµου και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι αναρωτιέστε για
ποιον λόγο σε ένα πρόγραµµα µε αριστερή ευαισθησία περιλαµβάνονται και σκληρά µέτρα. Είναι συνέπεια των σαράντα οκτώ
προαπαιτούµενων των δανειστών, που αφορούν όλα τα κόµµατα
που ενέκριναν τη Συµφωνία Κορυφής των δεκαεννιά ηγετών των
κρατών-µελών της Ευρωζώνης την 13η Ιούλη, αλλά µπορεί να ανταποκριθεί στις κυβερνητικές προτεραιότητες για κοινωνική δικαιοσύνη, για αριστερό αποτύπωµα στις επιλογές του, µέσα
βέβαια στα δεδοµένα που συντάχθηκε. Απαιτεί, όµως, τη συνολική επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής και του παράλληλου
κυβερνητικού προγράµµατος της Κυβέρνησης, της επανεκκίνησης και της ανάκαµψης της οικονοµίας, ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, τη διεύρυνση της συνεργατικής λογικής, την
ενθάρρυνση των επενδύσεων, την τόνωση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων µε τα πολλά προσόντα.
Με τη συλλογιστική αυτή έχω τη γνώµη, αγαπητοί συνάδελφοι,
ότι, παρά την αποτυχία προωθητικής συνεννόησης στη Σύνοδο
των Πολιτικών Αρχηγών για το προσφυγικό, για τη βιωσιµότητα
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, ακόµα και για την απλή
αναλογική, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ως
πάγιο εκλογικό σύστηµα της χώρας που επιβάλλει ευρύτερες
προγραµµατικές κυβερνητικές συγκλίσεις για να είναι σταθερές,
το ζητούµενο στην παρούσα φάση -για να συνεννοούµαστε- είναι
να µην ανακυκλώνουµε διαρκώς τον φαύλο κύκλο µε το απαράδεκτο κοµµατικό επιχείρηµα «έτσι κάνουµε γιατί έτσι κάνατε και
εσείς στο παρελθόν». Ας αρχίσει τουλάχιστον έγκαιρα η µεγάλη
συζήτηση για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο ως στοιχείο ωρίµανσης του πολιτικού συστήµατος, που δηλώνει ότι θέλει να παραµείνει η Ελλάδα στην Ενωµένη Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ταυτόχρονα, όσοι από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, διακηρύσσετε ότι είστε υπέρ των αξιόπιστων προγραµµατικών συνεργασιών χωρίς εµµονές στις δικές σας αναπόδεικτες αλήθειες, όσοι
εκθειάζετε το πορτογαλικό εγχείρηµα εναλλακτικής προς τη
Δεξιά κυβερνητικής σύγκλισης και αριστερής διακυβέρνησης στο πρόγραµµά τους έχουν εντάξει και µια ρύθµιση η οποία αναλαµβάνει την ευθύνη ότι µισθοί και συντάξεις θα αναπληρώνονται
ανάλογα µε την πορεία που θα αναβαθµίζεται η εθνική τους οικονοµία, και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το υιοθετήσουµε και
εµείς- σας καλούµε να τον ψηφίσετε. Προφανώς δεν αναµένουµε
να τον ψηφίσουν όσοι κραυγάζουν για δηλώσεις µετανοίας µιας
Κυβέρνησης που ανέλαβε να βγάλει την Ελλάδα από τον βούρκο,
όσοι απαιτούν οικουµενική ή τεχνοκρατική Κυβέρνηση-«σούπα»,
έτσι, χωρίς πρόγραµµα, ή µε το πρόγραµµα της σχολής του Σικάγο. Δεν βλέπω κανέναν από τους συναδέλφους της Ένωσης
Κεντρώων. Μας ανέλυσαν χθες τι; Το πρόγραµµα του Μίλτον
Φρίντµαν; Αυτό προτείνουν να υιοθετήσουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, ο κ. Βορίδης ζήτησε να παραιτηθεί αυτή η Κυβέρνηση
για να αναλάβει την εξουσία το νεοφιλελεύθερο και διαπλεκόµενο πολιτικό προσωπικό που υπερχρέωσε και λεηλάτησε τη
χώρα.
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Να, λοιπόν, ένα πεδίο δόξης προωθητικής συνεννόησης πάνω
στις µεγάλες ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις, στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, στο φορολογικό σύστηµα, στη δηµόσια διοίκηση, στο παραγωγικό µοντέλο, για όλους εκείνους που
θέλουν συγκλίσεις πάνω σε συγκεκριµένο προγραµµατικό πλαίσιο, το οποίο µπορεί να οικοδοµήσει µια ευρύτερη εναλλακτική
προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.
Εµείς πάντως, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε
περίπτωση ψηφίζουµε και έναν δύσκολο προϋπολογισµό µε κοινωνική ευαισθησία, σε αντίξοες συνθήκες, και συµβάλλουµε για
ένα ελκυστικό στην Ελλάδα και την Ευρώπη πρότυπο άσκησης
εξουσίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εισερχόµεθα στον
πρώτο κύκλο των οµιλητών. Οι πρώτοι τρεις είναι ο κ. Σωκράτης
Φάµελλος, ο οποίος έρχεται στο Βήµα, ο κ. Γεώργιος Βλάχος και
ο κ. Ιωάννης Λαγός.
Έχετε τον λόγο, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2016 θα αποτελέσει το όχηµα εξόδου της χώρας µας
από την κρίση. Βέβαια, για να είµαστε ειλικρινείς, αυτό θα γίνει
σε συνδυασµό µε ένα στιβαρό πρόγραµµα ανασυγκρότησης,
που µόλις προ ολίγου ο συνάδελφός µου, ο κ. Παπαδόπουλος,
παρουσίασε ή µάλλον άφησε να εννοηθεί ότι ετοιµάζουµε.
Η αλλαγή αυτή, παράλληλα µε την επιχειρησιακή και οργανωτική ικανότητα των Υπουργείων, απαιτεί, όµως, πολιτικούς συσχετισµούς, συσχετισµούς στην κοινωνία, συσχετισµούς στην
Ευρώπη, γιατί αυτή η πορεία και η διαπραγµάτευση θα είναι συνεχής και δύσκολη, αλλά και γιατί ο εξωτερικός και ο εσωτερικός
συσχετισµός δυνάµεων θα κρίνει το τελικό αποτέλεσµα.
Τα βασικά κριτήρια σύνταξης του προϋπολογισµού του 2016
είναι ο ρεαλισµός, η διαφάνεια, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αναδιανοµή, γι’ αυτό και στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: τη δηµοσιονοµική ισορροπία, για να µην υποκύπτει συνέχεια η χώρα µας σε
πιέσεις δανεισµού, τη διακοπή της υφεσιακής ροπής και την ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισµού.
Για µια χώρα της Ευρωζώνης, όµως, και ιδιαίτερα µια χώρα σε
σύµβαση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µε αυτή, το ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι χρήσιµο και περιοριστικό.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν διαβάζουµε την ευρωπαϊκή
οικονοµία µέσα από τον επαρχιωτισµό των υπόλοιπων κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης. Γιατί άλλα κόµµατα είτε λόγω ρηχότητας
είτε λόγω έλλειψης ιδεολογικής ταυτότητας, αναπαράγουν τον
τυφλοσούρτη των νεοφιλελεύθερων κέντρων αποφάσεων και
λένε «κάντε το όπως σας το λένε οι ξένοι», ενώ άλλα συνειδητά
επιλέγουν αυτές τις πολιτικές, γιατί πολύ απλά κρύβουν τα συµφέροντα που εξυπηρετούσαν µέχρι τώρα πίσω από αυτές τις
πολιτικές. Όµως, και τα δύο είναι επιζήµια για τη χώρα και τον
λαό της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη έχουν πολύ σοβαρά
προβλήµατα να λύσουν. Υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αλλά και στη λογική και στη λειτουργία
του ευρώ, γιατί µέχρι τώρα το ευρώ δεν πέτυχε την οικονοµική
ενοποίηση της Ευρώπης, που είναι τελείως διαφορετική από τη
νοµισµατική, και υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα ύφεσης και
ανεργίας και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, γιατί το ευρώ
προς το παρόν παραµένει ένα εργαλείο για να πλουτίζουν κάποιες χώρες της Ευρώπης έναντι κάποιων άλλων.
Δυστυχώς, ο οικονοµισµός και η λατρεία της απόδοσης των
αριθµών, η πρόσδεση στο χρηµατιστηριακό και τραπεζικό κεφάλαιο δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα και στην ανάγνωση πολιτικής αλλά και στον σχεδιασµό.
Η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στην Ευρώπη, αλλά βασικά η υποτίµηση της δηµοκρατίας, η υποτίµηση των ανθρώπων,
των αξιών που γεννήθηκαν στην Ευρώπη, έχει οδηγήσει την επικράτηση άδικων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και βασικά ακραίων,
ανήθικων πολιτικών σε πολλές χώρες, που, για να επιβεβαιώσουν
και να συνεχίσουν την κυριαρχία τους, οδηγούν σε όλο και πιο
σκληρά µέτρα, γιατί αυτό το διευθυντήριο έχει την ανάγκη της
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παραµονής στην ηγεσία, γιατί πρακτικά µόνο έτσι θα µπορέσει
να εξυπηρετεί τα συµφέροντα που το οδήγησαν στην εξουσία
της Ευρώπης. Μόνο δηλαδή η αυστηροποίηση της πολιτικής, η
εξαθλίωση των κοινωνικών µαζών µπορεί να τους δίνει ύλη για
να ζουν, για να ζουν πολιτικά, να κρατάνε τις καρέκλες τους, και
παραγνωρίζουν την κοινωνική εµπειρία της Ευρώπης και ταυτόχρονα ανοίγουν τον δρόµο σε νεοναζιστές, σε ανθρώπους που
ξεχνάνε τη δηµοκρατία, καταπιέζουν τον πολίτη, χάνουν την αξία
της ανθρώπινης ζωής.
Εµάς όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, µας απασχολούν πολύ.
Έχουµε ανοίξει µια µεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη για όλα αυτά
τα ζητήµατα, κουβέντα από την οποία, βέβαια, απουσιάζουν τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης και δεν έχουν να προτείνουν τίποτα
σε αυτό.
Δυστυχώς, οι προβλέψεις για 10% ανεργία στην Ευρωζώνη
µάς ανησυχούν πάρα πολύ και αυτή η επιδείνωση της Ευρώπης
συζητιέται πάρα πολύ στα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν είναι κάτι που
το βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ταυτότητα σε αυτή
την κουβέντα της Ευρώπης.
Στο ελληνικό πρόβληµα, όµως, η διαπλοκή και η εξάρτηση -αν
θέλετε- µη αποτελεσµατικών και βιώσιµων οικονοµικών µονάδων
από το κράτος, από προµήθειες, η αναπαραγωγή ενός µοντέλου
διαφθοράς και διαπλοκής, που συντηρεί το παλιό πολιτικό σύστηµα, δηµιούργησαν ένα ρουσφετολογικό και βραδυκίνητο δηµόσιο, µια µη παραγωγική οικονοµία, µία κοινωνία χωρίς
κουλτούρα ενίσχυσης της εργασίας και σίγουρα µια οικονοµία
και µια κοινωνία χωρίς επιχειρηµατική κουλτούρα, ιδιαίτερα στο
κοµµάτι της κοινωνικής οικονοµίας και του συνεταιρίζεσθαι.
Για να εξασφαλίσουν βέβαια αυτή την εξουσία, είχαν δοµήσει
και ένα πλέγµα εξαρτήσεων, έναν τοίχο στον οποίο πολλές
φορές και τώρα χρειαζόµαστε εµείς να συγκρουστούµε, για να
µπορέσουµε να αλλάξουµε τη ροή της ελληνικής οικονοµίας.
Πρακτικά είχαν δηµιουργήσει άµυνες απέναντι και στην πολιτική
αλλαγή που ήρθε µε τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στα κοινωνικά αιτήµατα
που διαµορφώνονταν µέσα από τους κοινωνικούς χώρους.
Και χρησιµοποιήθηκε αυτό το πλέγµα στη διαπραγµάτευση
της χώρας. Εκβιάστηκε η χώρα και από το εσωτερικό και από το
εξωτερικό, για να υποκύψει σ’ αυτές τις ανήθικες αντιλαϊκές,
αντι-ανθρώπινες, αν θέλετε, πολιτικές. Όµως, οι πολίτες επέλεξαν πολλαπλώς να σταθούν όρθιοι. Επέλεξαν µια πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή είναι ξεκάθαρη στην Ελλάδα
και δεν µπορεί να γυρίσει εύκολα πίσω.
Και πρακτικά το έλλειµµα της πολιτικής τους το βλέπουµε. Το
βλέπουµε στην αδύναµη δηµοκρατική ζωή των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, στην αναπαραγωγή προσωπικών επιθέσεων, χωρίς
να αρθρωθεί µία λέξη για την πολιτική κατάσταση της χώρας,
χωρίς να υπάρχει κανένα σενάριο εξόδου από την κρίση. Γι’ αυτό
τα µέσα ενηµέρωσης ενεργοποιούν την παραπληροφόρηση και
τον οικονοµικό εκβιασµό.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα απεικονίζει την κρισιµότητα της κατάστασης της χώρας, αλλά παράλληλα απεικονίζει ότι υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχουν κοινωνικά εργαλεία
και κοινωνικό πρόσηµο στις πολιτικές και ταυτόχρονα να δοµείται
πλέον ένα αποτελεσµατικό δίκτυ προστασίας. Διότι, αν ακολουθήσουµε την υφεσιακή πορεία που επιλέξατε τα προηγούµενα
χρόνια, τότε πρακτικά είναι σαν να παραδίδουµε την ανεξαρτησία της χώρας στους ξένους και τους δανειστές.
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά του ειδικού αγορητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καράογλου στο ότι δεν πρόκειται
να συµφωνήσουν σε πολιτικές που δηµιουργούν ύφεση. Λίγο
αργά δεν το καταλάβατε; Μήπως ξεχνάτε ότι η χώρα µας τα τελευταία πέντε χρόνια έχει 25% ύφεση µε δικές σας κυβερνήσεις;
Μάλιστα, αν βάλουµε και τον πληθωρισµό, αυτή η ύφεση ανέρχεται στο 33%.
Εµάς δεν µας ενδιαφέρει για τον ίδιο λόγο να µειώσουµε την
ύφεση. Δεν χαιρόµαστε για τον ίδιο λόγο, γιατί θα φτάσουµε στο
0% του ΑΕΠ ύφεση φέτος. Χαιρόµαστε γιατί αυτό δίνει δηµοσιονοµικό χώρο 500.000.000 ευρώ για κοινωνικές πολιτικές και γιατί
δυναµώνει την κοινωνική αναδιανοµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ελπίδα για µια διαφορετική πολιτική προκύπτει από το έργο
και αυτών των δύο µηνών αλλά και της προηγούµενης εξάµηνης
διακυβέρνησης. Διότι έτσι κατορθώνουµε να δηµιουργούµε πλεονάσµατα, ώστε να δίνουµε ξανά το επίδοµα στους υπερήλικες
ανασφάλιστους. Πρακτικά έτσι ασκούµε ξανά πολιτικές για τις
κοινωνικές και ασθενείς µάζες.
Και κυριολεκτικά υποδεχόµαστε τον κ. Σταϊκούρα στο σύνθηµα
της Αριστεράς υπέρ των ασθενών και εργαζόµενων κοινωνικών
τάξεων. Κύριε Σταϊκούρα, µας αρέσει να υποκλίνεστε στις αξίες
της Αριστεράς! Μας αρέσει ότι κυριαρχούν πλέον στην ελληνική
κοινωνία οι αξίες του δικαίου. Όµως, πείτε µου: Σ’ αυτές τις αξίες
πιστεύατε όταν υπερασπιζόσασταν το σκάνδαλο της
«SIEMENS»; Σ’ αυτές τις αξίες πιστεύατε όταν πρακτικά καλύπτατε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, την Αγροτική Τράπεζα, τα
σκάνδαλα των εξοπλισµών, τα δοµηµένα οµόλογα; Γιατί όλα
αυτά έγιναν από δικά σας παιδιά! Πού είναι, λοιπόν, το όφελος
των κοινωνικών τάξεων;
Ακόµα κι αν προσπαθήσατε να αµνηστεύσετε µε νοµοθετικές
επιλογές της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου τους υπεύθυνους
για τα θαλασσοδάνεια, έρχεται η ώρα να ζητήσει ο ελληνικός
λαός από εσάς την ευθύνη.
(Στο σηµείο αυτό Κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά απορώ πώς γίνεται σήµερα, το 2015, Υπουργός
Οικονοµικών της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας να επιβεβαιώνει
ότι δεν βρήκε απήχηση στις προηγούµενες κυβερνήσεις για να
παραδώσει τις λίστες.
Το 2012 στη διµερή εργασία για τη φοροδιαφυγή στη συνάντηση στην Ελβετία, οι Έλληνες αξιωµατούχοι δεν δέχθηκαν να
πάρουν τις λίστες από τις ελβετικές τράπεζες. Το ίδιο είπε ο κ.
Τόµσεν το 2014. Υπάρχει άρνηση παρεµβάσεων ενάντια στη φοροδιαφυγή. Σε όλη αυτήν την υπόθεση, δυστυχώς, εµπλέκονται
στελέχη της προηγούµενης κυβέρνησης µε συγκεκριµένη θέση
στα επιτελεία.
Η δική µας απαίτηση, η λαϊκή απαίτηση είναι ότι αυτός ο προϋπολογισµός πρέπει να συνδυαστεί µε µια µεγάλη γενικευµένη
κάθαρση του συστήµατος διαπλοκής και της διαφθοράς. Αυτό
εξήγγειλε και χθες ο Πρωθυπουργός. Όσο τα εκδοτικά συµφέροντα πιέζουν, εµείς θα αισθανόµαστε πιο ισχυροί στην ευθύνη
που έχουµε αναλάβει, µε κοινωνικό πρόγραµµα σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, µε ενίσχυση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µε µείωση της λειτουργίας του κράτους, µε µεγαλύτερα
έσοδα από τη φοροδιαφυγή.
Είναι µια πρόκληση την οποία απευθύνουµε σε όλη την κοινωνία αλλά και στην Αντιπολίτευση. Ξεπεράστε τα κοµµατικά σας
αδιέξοδα. Η χώρα µάς καλεί σε µια σηµαντική ευθύνη. Εµείς την
έχουµε αναλάβει. Εσείς τι θα κάνετε;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω µε την αναφορά που έκανε προηγουµένως ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Παπαδόπουλος για το περίφηµο πρόγραµµα και να του απαντήσω µε ένα απόσπασµα από την περσινή οµιλία του Προέδρου
σας κ. Τσίπρα σ’ αυτή τη συζήτηση, δηλαδή στον προϋπολογισµό. Έλεγε τότε ο κ. Τσίπρας: «Λέτε διαρκώς ότι δεν υπάρχει
εναλλακτική λύση».
Τον περασµένο Σεπτέµβρη έγινε εξαγγελία του προγράµµατος
του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο, κατά την εκτίµησή µας, είναι ένα σηµείο
καµπής για την πολιτική ζωή του τόπου, γιατί παρουσιάσαµε ένα
σχέδιο ρεαλιστικό, υλοποιήσιµο και κοστολογηµένο. Όχι αυτά
που θέλουµε να γίνουν, αλλά αυτά που µπορούµε να κάνουµε σε
συνθήκες δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης. Δεν διεκδικούµε νέα
ελλείµµατα, δεν θέλουµε νέα δάνεια. Αυτό, κύριε Παπαδόπουλε,
είναι η καλύτερη απάντηση στην αναφορά που κάνατε.
Όσο για τον συνάδελφο που κατέβηκε µόλις από το Βήµα και
έκανε αναφορά στις ευαισθησίες της Αριστεράς, θα ήθελα να
πω ότι πρέπει να τελειώσει πια αυτό το µονοπώλιο και αυτό το
παραµύθι. Διότι, ξέρετε, πρέπει να σας θυµίσω ότι πέρυσι η κυ-
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βέρνηση της Δεξιάς έδωσε για το κοινωνικό κράτος περί τα
500.000.000, ενώ εσείς φέτος, η ευαίσθητη Αριστερά, περιοριστήκατε περίπου στα 100.000.000. Νοµίζω ότι δεν µπορείτε να
µιλάτε. Γιατί, ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που η Αριστερά κρίνεται από τις πράξεις της και όχι από τα λόγια. Και καθρέπτης
αυτής της εικόνας είναι ο προϋπολογισµός που αρχίσαµε να συζητάµε.
Η εισήγηση του εισηγητή µας κ. Σταϊκούρα ήταν καταλυτική
στην αποκάλυψη της αλήθειας, σχετικά µε την πραγµατική εικόνα της οικονοµίας της χώρας. Τα µεγέθη του προϋπολογισµού
καταδεικνύουν ότι η αριστερή πολιτική ρητορική και η δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία είναι απολύτως κενές περιεχοµένου,
καθώς δείχνουν πλέον έµπρακτα την επιστροφή της χώρας στην
ύφεση, στα πρωτογενή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και στην αύξηση του δηµόσιου χρέους, στα πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα,
µε την επιβολή νέων φόρων, µε περικοπές στις συντάξεις και τα
κοινωνικά επιδόµατα και ότι το 2016 θα είναι χειρότερο από τη
χρονιά που φεύγει, η οποία θυµίζω ότι ήταν πολύ χειρότερη από
το 2014.
Να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το 2014 η χώρα
πέτυχε θετικό ρυθµό µεταβολής, η κυβέρνηση παρέλαβε µια οικονοµία σε δυναµική ανάπτυξης, ενώ η πρόβλεψη τότε από τους
θεσµούς για το 2015 έκανε λόγο για ανάπτυξη άνω του 2,5%. Η
επιστροφή στην ύφεση βαραίνει αποκλειστικά εσάς και την κυβέρνησή σας.
Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι το πείραµα «πρώτη φορά αριστερά»
θα έχει τεράστιο κόστος για τους πολίτες και συνολικά για τη
χώρα. Η ύφεση, λοιπόν, βαθαίνει και αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο από την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση πάντα µε τις αρχικές εκτιµήσεις. Το οικονοµικό κλίµα, η ψυχολογία των πολιτών και της
οικονοµίας έχει χειροτερεύσει και µάλιστα την ώρα που όλοι µιλούν για βελτιωµένο οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη.
Δυστυχώς, αυτό είναι το δυσάρεστο κλίµα που αφήνει στην
ελληνική κοινωνία η αριστερή διακυβέρνηση. Η αριστερή διακυβέρνηση, που συνεχίζει την εσωτερική στάση πληρωµών, µε αποτέλεσµα οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου προς τον
ιδιωτικό τοµέα να αυξάνονται. Και ενώ την περίοδο 2012-2014
είχαν µειωθεί κατά περίπου 60%, το 2015 είναι αυξηµένες κατά
περίπου 60%, σε σχέση πάντα µε το τέλος του 2014. Και το χειρότερο όλων είναι ότι δεν υπάρχει πρόγραµµα αποπληρωµής.
Την κατάσταση που δηµιούργησε η Αριστερά, η Κυβέρνησή
σας προσπαθεί να την ελέγξει µε πρόσθετα µέτρα, µε µέτρα φορολόγησης, µέτρα περικοπών, µέτρα λιτότητος, µέτρα ύφεσης
και αδιεξόδου για την ελληνική κοινωνία.
Η πολιτική σας, λοιπόν, συνοδεύτηκε από αύξηση του ΦΠΑ,
αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων, αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση του
φόρου στα ασφάλιστρα, αύξηση της φορολόγησης των εισοδηµάτων από ενοίκια, κατάργηση της έκπτωσης εφάπαξ πληρωµής
φόρου εισοδήµατος, αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στα νοµικά πρόσωπα, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και
τους αγρότες, σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση, αύξηση
των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος για τους αγρότες.
Όλα αυτά στραγγαλίζουν την πραγµατική οικονοµία, επιτείνουν την ύφεση και συνεχίζουν το αδιέξοδο. Δηµιουργούν απόγνωση στους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν νέα µέτωπα να ανοίγουν
καθηµερινά στη ζωή τους, µε µεγαλύτερο εκείνο των ελληνικών
τραπεζών, οι οποίες χρειάστηκαν νέα ανακεφαλαιοποίηση, εξαιτίας της δηµιουργηθείσας κατάστασης στην οικονοµία το 2015
από την Κυβέρνηση της Αριστεράς.
Το αποτέλεσµα της ανακεφαλαιοποίησης ήταν εξαιρετικά δυσµενές για τη χώρα, παρά την αποφυγή του κουρέµατος των καταθέσεων και τη µικρότερη τελικά, δηµοσιονοµική επιβάρυνση.
Οι δικοί σας χειρισµοί, οι δικές σας παλινωδίες, οι δικές σας καθυστερήσεις, οι δικές σας ιδεοληψίες πρόσθεσαν µεγάλο κόστος
στο δηµόσιο και στους φορολογούµενους, απαξίωσαν τις προηγούµενες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου και συρρίκνωσαν δραµατικά την ελληνική ιδιωτική συµµετοχή. Εκµηδένισαν την αξία
του χαρτοφυλακίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, οδήγησαν σε αφελληνισµό τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύ-
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µατα, ρύθµισαν επί το δυσµενέστερο τα ήδη εγκεκριµένα σχέδια
αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα την
απώλεια αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν ευθύνες,
λοιπόν, τόσο για την ανάγκη της νέας ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών όσο και για το αποτέλεσµά της. Υπάρχουν ευθύνες
που πρέπει να συνδεθούν, και να καταλογιστούν, µε τα ονόµατα
όλων εκείνων που µας οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση.
Μέσα σε αυτήν την πολιτική πραγµατικότητα ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε πρόσφατα από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις να προσέλθουν στη συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας, για να αναλάβουν µέρος των ευθυνών της δικής
του πολιτικής. Η πρωτοβουλία αυτή έδειξε ότι ο Πρωθυπουργός
εξακολουθεί να κινείται ακόµη µε κριτήρια επικοινωνίας και όχι
ουσίας. Τη συναίνεση δεν την εννοεί, γιατί απλά δεν την πιστεύει,
δεν την πίστευε ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Όταν µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, που έπρεπε να γυρίσουµε σελίδα στις σχέσεις των πολιτικών δυνάµεων, ο κ. Σαµαράς πρότεινε συνεννόηση, τότε ο κ. Τσίπρας µε περίσσεια
αλαζονεία απάντησε: «Και ποιος σάς κάλεσε και ποιος σάς το ζήτησε;» Όταν ο κ. Μεϊµαράκης πριν από τις εκλογές του Σεπτεµβρίου επανέφερε το θέµα της εθνικής συνεννόησης πήρε και
πάλι κάποια ανάλογη απάντηση.
Συνάδελφοι της Αριστεράς, τώρα τι θέλετε; Σας ζήτησε κανείς
να κυβερνήσουµε µαζί; Σας ζήτησε κανείς να σχηµατίσουµε οικουµενική κυβέρνηση; Μόνοι σας ανοίγετε τα θέµατα και µόνοι
σας τα κλείνετε και πάντα µε την ίδια αλαζονεία και την ίδια επιπολαιότητα. Σε κάθε περίπτωση όµως, δεν µας πέφτει λόγος τι
θα κάνετε µε τον κ. Λεβέντη, τι θα κάνετε µε τα άλλα κόµµατα.
Εµείς όµως, ως Νέα Δηµοκρατία, σας λέµε καθαρά ότι δεν µας
αφορά καµµία συζήτηση από αυτές που προσπαθείτε να ανοίξετε. Έχετε τη δεδηλωµένη, έχετε την πλειοψηφία, επιτέλους κυβερνήστε. «Κυβερνώ» σηµαίνει βεβαίως, αναλαµβάνω τις
ευθύνες της πολιτικής µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς θέλετε να αποφασίζετε µόνοι σας, να δηµιουργείτε τεράστιο πολιτικό κόστος µε τις αποφάσεις σας. Και αυτό το κόστος,
θέλετε στη συνέχεια να το µοιραστείτε µε την Αντιπολίτευση.
Οι επιθέσεις του Πρωθυπουργού πρόσφατα στη Νέα Δηµοκρατία δείχνουν ότι, παρά τα πρόσκαιρα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης παραµένει
ο ισχυρός πόλος του πολιτικού µας συστήµατος. Η Νέα Δηµοκρατία έχει χρέος απέναντι στους πολίτες, όχι µόνο σε όσους
την ψήφισαν, αλλά και σε όλους εκείνους που καθηµερινά προσβλέπουν σε εµάς, να προχωρήσει στην κατάρτιση εναλλακτικής
πρότασης διακυβέρνησης της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βλάχο, παρακαλώ, κλείστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τα άλλα, τα µικρά, τα οργανωτικά, σύντοµα θα ξεπεραστούν και θα ξεχαστούν, γιατί απλά δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία µε αίσθηµα
ευθύνης καταψηφίζει τον αντιαναπτυξιακό, οικονοµικά αναποτελεσµατικό και κοινωνικά άδικο, προϋπολογισµό της Αριστεράς,
τον προϋπολογισµό που οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε ένα καθοδικό σπιράλ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βλάχο, παρακαλώ, κλείστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά έχουµε
υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: …τον πασπαλισµένο µε την αριστερή
χρυσόσκονη προϋπολογισµό της παραπλάνησης, όπως είπε ο εισηγητής µας, τον προϋπολογισµό που αποκρύπτει την αλήθεια
και που αναγκάζει τη χώρα να κάνει βαριά βήµατα σηµειωτόν και
να βουλιάζει στο τέλµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, επειδή είναι
και συνάδελφος του κόµµατός µου και φίλος µου, εάν οι αρχικοί
οµιλητές… Εγώ πήγα να δοκιµάσω και να βάλω οκτώ λεπτά σε
όλους σας αντί για έξι, αλλά βλέπω ότι δεν τηρήθηκαν. Κατόπιν
τούτου, θα επανέλθω στα έξι λεπτά, µε µια ανοχή που θα δείξω
τώρα σε όλη την πρώτη οκτάδα, για να µην παραπονιέται ο φίλος
µου, ο κ. Κατσώτης. Αλλά όχι όσοι είµαστε πρώτοι µιλάµε και
µετά τους υπόλοιπους να τους αφήσουµε στο πυρ το εξώτερο.
Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Λαγός Ιωάννης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κ.
Λαγό, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «1974: Η αποκατάσταση της
δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι
εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 3ο Γυµνάσιο Ζωγράφου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παππά, για
ποιον λόγο ζητάτε τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα να µιλήσω επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί ποιου θέµατος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επί της διαδικασίας, για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε ένα
λεπτό στη διάθεσή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επειδή είστε έµπειρος και ευγενής ως Αντιπρόεδρος και επειδή αυτό έγινε και το πρωί από την κ. Χριστοδουλοπούλου, παρακαλώ να αναγγέλλετε και από ποιο κόµµα
είναι ο οµιλητής. Αναγγέλλετε από όλα τα κόµµατα και όχι από
τη Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, έχετε δίκιο.
Εποµένως, για τα Πρακτικά, ο κ. Λαγός από τη Χρυσή Αυγή
έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την οµιλία µου διαφορετικά από ό,τι υπολόγιζα,
γιατί, πριν ανέβω στο Βήµα να µιλήσω, άκουσα τον προηγούµενο
οµιλητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µίλησε για τις ανθρώπινες ευαισθησίες της Αριστεράς και είπε για τη Νέα Δηµοκρατία για κάποια σκάνδαλα που έχουν γίνει στο παρελθόν, για κάποιες λίστες
οι οποίες έρχονται συνεχώς από το εξωτερικό, µας φέρνουν όλο
και καινούργια στοιχεία στα οποία εµπλέκονται στελέχη, υπουργοί και µεγαλοστελέχη της πρώην συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ξέρουµε πολύ καλά
τι έχει γίνει. Τελευταία είδαµε πάλι, για άλλη µια φορά, να φιγουράρει το όνοµα του κ. Παπασταύρου -για άλλη µια φορά-, του
άµεσου συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού Σαµαρά, σε αυτά
τα οργιώδη οικονοµικά σκάνδαλα που έχουν γίνει. Εν συνεχεία,
ανεβαίνοντας ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας για να µιλήσει, φυσικά δεν µπορούσε να πει τίποτα, γιατί ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι µε την πλάτη στον τοίχο.
Όµως εµείς, επειδή δεν είµαστε σε δύσκολη θέση και επειδή
δεν έχουµε κανένα στέλεχός µας και κανέναν Βουλευτή µας να
διώκεται ή να κατηγορείται για το παραµικρό οικονοµικό σκάνδαλο, θα τονίσουµε ότι δεν µπορεί να µιλάει ούτε η Αριστερά
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έχουν Υπουργούς, οι οποίοι παρίστανται κι
αυτή τη στιγµή εδώ πέρα, όταν έχουν ξεχάσει να δηλώσουν 1 και
2 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε τράπεζες, για τα
οποία δεν έχει κινηθεί καµµία διαδικασία, όταν άλλοι Υπουργοί
τους, όπως ο κ. Τσακαλώτος, που είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγµή,
ο οποίος έχει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε διάφορες ξένες
τράπεζες και είναι ο Υπουργός Οικονοµικών αυτή τη στιγµή εδώ
πέρα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ή ο Φλαµπουράρης, άλλος
Υπουργός που είναι εδώ πέρα, που είχε κάνει ανακριβές «πόθεν
έσχες», κάτι για το οποίο, εάν συνέβαινε σε κάποιον από τους
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, θα υπήρχαν αµέσως διώξεις και
ποινικές κυρώσεις. Όµως εδώ αλλάζουµε τα πράγµατα, τους
λέµε «δεν κάνατε σωστά το «πόθεν έσχες», φέρτε ένα εδώ να το
δικαιολογήσουµε, παιδιά», και η ζωή συνεχίζεται.
Λοιπόν, είτε είναι αριστερά είτε είναι δεξιά, τα σκάνδαλα σας
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καλύπτουν όλους. Και εκεί έχετε µια µεγάλη δυσκολία να τα περάσετε αυτά τα πράγµατα, έτσι;
Επειδή άκουσα προηγουµένως να συζητιέται και για τις λίστες
που έρχονται από το εξωτερικό, ιδού το πεδίο να δράσετε. Φέρτε
τις λίστες αυτές. Και φέρτε σε δύσκολη θέση, ενώπιον της δικαιοσύνης, όλους αυτούς οι οποίοι εµπλέκονται.
Να σας πούµε όµως κάτι που σας το έχουµε πει δεκάδες, εκατοντάδες φορές από εδώ: Δεν θα το κάνετε. Και δεν θα το κάνετε, γιατί εσείς οι ίδιοι είστε µέρος αυτού του πολιτικού
συστήµατος, το οποίο τόσα χρόνια λεηλάτησε την πατρίδα µας.
Είστε οι ίδιοι, τους οποίους σάς χωρίζουν –δήθεν- οι πολιτικές
αντιπαραθέσεις, όµως, επί της ουσίας κάνετε ακριβώς τα ίδια
πράγµατα. Εάν φέρετε στη δικαιοσύνη, αν φέρετε µπροστά στον
ελληνικό λαό όλα αυτά τα σκάνδαλα και διεκδικήσετε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιµωρηθούν οι ένοχοι, εµείς θα είµαστε οι
πρώτοι που θα το χειροκροτήσουµε. Ως τότε, µη µιλάτε καθόλου,
αφήστε να µιλάµε µόνο εµείς.
Ακούµε εδώ πέρα για τον προϋπολογισµό που λέτε, ακούµε
όλα αυτά τα µεγάλα λόγια, τα όµορφα, τα ωραία. Θα ήθελα εδώ
να κάνω κάποια ερωτήµατα. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε σε
αριθµούς ούτε σε νούµερα ούτε σε τέτοια πράγµατα, τα οποία
στην ουσία ξεγελάνε, µπερδεύουν, πνίγουν τον λαό. Εγώ θα
ήθελα να πω κάποια πράγµατα. Λέτε ότι κάνετε έναν προϋπολογισµό για να πάει καλύτερα η πατρίδα µας, για να πάνε καλύτερα
οι Έλληνες πολίτες. Για πείτε µας: Ποια µέτρα ανάπτυξης υπάρχουν εδώ πέρα, ποια κίνητρα; Ποια χρήµατα θα δοθούν στον Έλληνα αγρότη, στον Έλληνα κτηνοτρόφο, στον Έλληνα
εργαζόµενο, προκειµένου να κάνει µια µικρή επιχείρηση, γεωργική, αν θέλετε, προκειµένου να αναπτύξει κάτι, προκειµένου να
σταθεί στα πόδια του; Εµείς δεν βλέπουµε τίποτα σε αυτόν τον
προϋπολογισµό. Εκτός αν εσείς βλέπετε άλλα. Εµείς βλέπουµε
µόνο φόρους και µόνο πώς µπορείτε να αφαιµάξετε τον κάθε Έλληνα πολίτη. Εµείς βλέπουµε να παίρνετε και αυτά τα ελάχιστα
που έχουν αποµείνει στον καθένα.
Όµως, προφανώς, είστε ένα µέρος σχεδίου ακριβώς ίδιου µε
τους προηγούµενους, οι Ευρωπαίοι σάς έχουν τραβήξει το αυτί
και εσείς κάνετε αυτά ακριβώς που σας λένε.
Δεν θα ξεχάσουµε ότι πριν από τις εκλογές και του Ιανουαρίου,
αλλά και εν συνεχεία, µας λέγατε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο,
δεν µπορεί να αποπληρωθεί. Και αυτή φυσικά είναι η αλήθεια.
Όλοι µας ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι το χρέος -που εσείς
οδηγήσατε την πατρίδα µας σε αυτό το σηµείο- είναι µη βιώσιµο.
Τότε λέγατε αυτά, ότι θα σκίσουµε το µνηµόνιο, ότι θα διεκδικήσουµε λογιστικό έλεγχο του χρέους και να δούµε πόσα λεφτά
πραγµατικά χρωστάµε και τι κούρεµα πρέπει να γίνει, προκειµένου η πατρίδα µας να µη χρεοκοπήσει κι άλλο και οριστικά.
Γινόµενοι, όµως, Κυβέρνηση όλα αυτά τα ξεχάσατε. Άρα
υπάρχουν τρία δεδοµένα. Είτε είστε συνειδητοί ψεύτες και λέγατε ψέµατα πριν από τις εκλογές -για να ξεγελάσετε τον Έλληνα πολίτη- είτε είστε άσχετοι τελείως και δεν ξέρατε -νοµίζατε
ότι είναι έτσι τα πράγµατα, αλλά στην ουσία δεν ήτανε- είτε λέγατε την αλήθεια, αλλά όταν µπήκατε στην εξουσία και όταν
ήρθαν από πάνω οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι σάς ποδηγετούν, κλείσατε τα στόµατά σας και κάνατε ακριβώς αυτό που λέγανε και
οι προηγούµενοι. Ένα από τα τρία ισχύει. Ό,τι από τα τρία κι αν
συµβαίνει, είστε τελείως ανίκανοι και είστε επικίνδυνοι για την
πατρίδα µας.
Θα ήθελα να µας πείτε: Ο ελληνικός λαός, ο οποίος πληρώνει
τόσα χρέη τόσα χρόνια και πληρώνει τόσους φόρους, πώς θα
σας εµπιστευτεί; Τι έχει ο Έλληνας πολίτης; Του παρέχετε υγεία;
Του παρέχετε παιδεία; Τι του παρέχετε; Του παρέχετε ασφάλιση;
Τι παρέχετε;
Του ζητάτε, λοιπόν, του Έλληνα πολίτη απλά να πληρώνει. Ως
πότε θα πληρώνει; Ως πότε θα σας δίνει τα χρήµατά του, για να
γελάτε και να πίνετε εις υγείαν των κορόιδων; Γιατί έτσι βλέπετε
τους Έλληνες συµπολίτες µας.
Ας διεκδικήσει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός τα δικαιώµατά του,
ας απαιτήσει το δίκιο του και να µην περιµένει τίποτα από αυτή
εδώ την ελληνική Βουλή. Δυστυχώς, το «ελληνικό κράτος» δεν
κόπτεται και δεν νοιάζεται καθόλου για τα συµφέροντα του
απλού Έλληνα πολίτη.
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Επαναλαµβάνω και πάλι ότι τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα
και θα ζητήσουµε και πάλι, για άλλη µία φορά, από την Κυβέρνηση να φέρετε πίσω τα κλεµµένα χρήµατα από τις λίστες και
από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει.
Και θα τονίσω δύο-τρία ονόµατα επιγραµµατικά. Τι έγινε µε την
υπόθεση Τσουκάτου, κύριοι, ο οποίος έχει πάρει µαύρα χρήµατα
από τη «SIEMENS» και τα έχει δώσει στα ταµεία του ΠΑΣΟΚ,
αλλά δεν κινείται τίποτα; Γιατί δεν υπάρχει κανείς πολιτικός εκεί
πέρα εµπλεκόµενος; Γιατί δεν υπάρχει να διώκεται ποινικά κανείς
από εκεί πέρα; Ο άνθρωπος είπε ότι πήρα τα χρήµατα και τα
έβαλα στα ταµεία του ΠΑΣΟΚ. Άφαντος!
Τι θα γίνει και τι έγινε µε τον Παπαντωνίου, ο οποίος είχε ξεχάσει να δηλώσει 1,5 εκατοµµύριο ευρώ; 1,5 εκατοµµύριο ευρώ;
Πολύ large είναι ο άνθρωπος. Ξεχνάµε 1,5 εκατοµµύριο ευρώ;
Και τι του είπε λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη; Η ελληνική δικαιοσύνη τού είπε: «Εντάξει, κύριε, πήρατε, κλέψατε 1,5 εκατοµµύριο
ευρώ; Δώσ’ του 80.000 ευρώ πρόστιµο και όλα µέλι-γάλα και η
ζωή συνεχίζεται.».
Λοιπόν, είπαµε και πάλι ότι είτε Αριστερά είτε Δεξιά το ίδιο κάνατε. Οι µοναδικοί που µπορούν να αντισταθούν σε αυτό αποδεδειγµένα είναι οι Βουλευτές και οι πολιτικοί της Χρυσής Αυγής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει γίνει αµοιβαία
µετάθεση µε χαρτί που ήρθε από τη Γραµµατεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και στη θέση
του κ. Θεοχαρόπουλου θα µιλήσει η κ. Κεφαλίδου Χαρά, την
οποία καλώ στο Βήµα. Ακολουθεί ο κ. Κατσώτης και ο κ. Φωτήλας.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2016 βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των φορολογικών εσόδων
σε συνδυασµό µε περικοπές ήδη καταρρακωµένων εισοδηµάτων
σε ένα περιβάλλον ήδη εξαντληµένης φοροδοτικής ικανότητας.
Εξοικονόµηση από περιστολή κρατικών δαπανών: καµµία. Επενδυτική προοπτική: καµµία. Άρα συζητούµε εκ προοιµίου για έναν
προϋπολογισµό που είναι σκληρός και -επιτρέψτε µου να πω- θλιβερός.
Μία γρήγορη τώρα αντιπαραβολή του τι βρήκατε και τι αφήνετε πίσω σας. Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης, Δεκέµβρης 2014: Βρήκατε τις ληξιπρόθεσµες στα 3,763
δισεκατοµµύρια ευρώ και µέσα σε εννέα µήνες έφτασαν στα
5,954 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το κράτος-µπαταχτσής, που δεν
πληρώνει τις υποχρεώσεις του και που στραγγαλίζει τη βιωσιµότητα των προµηθευτών του και όλης της οικονοµίας, µέσα σε
εννέα µόνο µήνες αυξήθηκε κατά 60%!
Δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις: Φέρατε σ’ έναν λαό, που σηκώνει βάρη και που είχε αρχίσει σιγά σιγά να σηκώνει κεφάλι και να
κοιτάζει προς τα µπρος, ένα τρίτο απεχθέστερο και φοροµπηχτικότερο -για εµάς αχρείαστο- τρίτο µνηµόνιο, µε δηµοσιονοµικές
παρεµβάσεις ύψους 7,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη διετία
2015-2016.
Capital controls: Το επονείδιστο αυτό µέτρο, που ουσιαστικά
εξαιρεί την Ελλάδα από τις σοβαρές χώρες, εγκαταστάθηκε και
φαίνεται πως ρίζωσε για τα καλά.
Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών: Με τις περήφανες πολιτικές
σας εξανεµίσατε τις αξίες των τραπεζών και δηµιουργήσατε την
αχρείαστη ανάγκη µιας νέας ανακεφαλαιοποίησης. Η ανακεφαλαιοποίηση στις µηδενικές αξίες πέταξε έξω από την ιδιοκτησία
των τραπεζών το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, υποχρεώνοντας τη δηµόσια περιουσία σε βαρύτατη ζηµιά 10-15 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Πήρατε µέτρα 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ φέτος και αναµένεται έλλειµµα 2,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2016. Ξαναφέρατε το
φάντασµα της ύφεσης στη χώρα, ενώ ξέρατε ότι εµείς είχαµε
προϋπολογίσει ανάπτυξη 2,5% για το 2015.
Λίαν προσεχώς αναµένουµε και τους πρώτους πλειστηριασµούς κατοικιών, σε εκτέλεση της υπόσχεσης που δώσατε στον
κόσµο: «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη».
Ο προϋπολογισµός σας προβλέπει και αύξηση εσόδων. Θέλετε να δούµε όµως από πού; Από αύξηση του ΦΠΑ, από µονι-
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µοποίηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, από αύξηση του
φορολογικού συντελεστή σε επαγγελµατίες και επιχειρήσεις,
από τους οποίους περιµένετε να πάρετε 150 εκατοµµύρια ευρώ
-από αυτούς βέβαια που έχετε ήδη στραγγαλίσει, ήδη καταστρέψει και πολλούς τούς έχετε οδηγήσει στη Βουλγαρία- από αυξήσεις της προκαταβολής φόρου για τους ελευθέρους
επαγγελµατίες, από τους αγρότες κι από τον τριπλασιασµό των
εισφορών του ΟΓΑ.
Ο προϋπολογισµός σας περιλαµβάνει και µείωση των δαπανών
της τάξης των 2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ξέρετε, όµως, από
πού προέρχονται αυτές οι µειώσεις; Είναι καλό να το πούµε ξεκάθαρα, να το ακούσουν και οι ελάχιστοι που ακόµη δεν σας κατάλαβαν.
Πέρα από την αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κράτους, που είναι 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ, έχουµε: αύξηση της
παρακράτησης από 4% σε 6% στις κύριες συντάξεις! Έχουµε
µείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ,
µείωση των κονδυλίων για την παιδεία κατά 300 εκατοµµύρια
ευρώ, µείωση των κονδυλίων για την περίθαλψη.
Όλα αυτά αφορούν τον κοινωνικό προϋπολογισµό, δηλαδή
αφορούν ανθρώπους οι οποίοι είναι µη προνοµιούχοι, ευπαθείς
οµάδες, δηλαδή όλους εκείνους για τους οποίους εσείς δήθεν
κόπτεσθε και θέλετε να τους προστατεύσετε.
Ο προϋπολογισµός του 2016 έχει µέτρα 5,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ, σύµφωνα µε το τρίτο µνηµόνιο, από τα οποία 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι νέοι φόροι, 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι
οι πρόσθετες περικοπές.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω και τι δεν έχει αυτός ο προϋπολογισµός. Αυτός ο προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει προοπτική. Δεν δηµιουργεί τις πολιτικές και
κοινωνικές προϋποθέσεις που θα κινητοποιήσουν την οικονοµία
και τις παραγωγικές δυνάµεις. Δεν έχει σαφή κατεύθυνση. Δεν
έχει άµεσες αναπτυξιακές παρεµβάσεις. Γιατί -το είδατε- το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων παραµένει καθηλωµένο. Δεν έχει
κανένα, µα κανένα, όραµα ούτε ξέρει πού πηγαίνει ούτε δείχνει
να θέλει να πάει κάπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικός προϋπολογισµός
οφείλει να απεικονίζει µε ειλικρίνεια την κατάσταση της χώρας
και να ποσοτικοποιεί µε σαφήνεια τις πολιτικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτός ο προϋπολογισµός δεν κάνει τίποτα
από τα δύο. Και είναι φυσικό. Μία Κυβέρνηση εθισµένη στο ψέµα,
αµήχανη και µε ασαφή πολιτικό προσανατολισµό το µόνο που
µπορεί να απεικονίσει είναι τον εαυτό της. Και αυτό κάνει.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ λίγο στον προϋπολογισµό του
τοµέα πολιτισµού και αθλητισµού. Διάβασα στην εισηγητική έκθεση µε πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα (κεφάλαιο 2 σελίδα 49),
ότι η Κυβέρνηση δίνει έµφαση στην ανασυγκρότηση του θεσµικού πλαισίου και της διοικητικής πρακτικής των χορηγιών, µε
στόχο τη δηµιουργία ευέλικτων πρακτικών µεθόδων για την προσέλκυση, αποδοχή και διαχείριση των ιδιωτικών προσφορών
στον πολιτισµό κι αναρωτιέµαι πώς αυτό συµβιβάζεται µε την
απώλεια της δωρεάς των 3,2 εκατοµµυρίων ευρώ, που έχει δώσει
το Ίδρυµα Νιάρχος για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Πρέπει να σας πω ότι η ερώτηση που έχουµε καταθέσει στο
Υπουργείο Πολιτισµού ακόµη δεν έχει απαντηθεί, αλλά είναι
πλέον σαφές ότι οι κωλυσιεργίες, οι καθυστερήσεις έχουν δηµιουργήσει µία εικόνα άκρως αρνητική. Το ίδρυµα έχει αναστείλει
τη δωρεά. Πρέπει, όµως, να σας πω ότι έχει προχωρήσει σε εκατόν έντεκα νέες δωρεές, ύψους 33,95 εκατοµµυρίων ευρώ, που
αφορούν την Ελλάδα, εκτός Ελλάδας, όµως.
Όσο και αν ακούγεται πολυτέλεια η προσπάθεια να τονώσουµε τον προϋπολογισµό του πολιτισµού σε µια χώρα σαν την
Ελλάδα, που αυτήν τη στιγµή είναι ανάµεσα σε µια κατάρρευση
και ζει µια µιζέρια ατέλειωτη, πρέπει να σας θυµίσω ότι µιλάµε
για την Ελλάδα, µια χώρα που σοβαρότατη πηγή πλούτου είναι
ο πολιτισµός της. Και πολιτισµός χωρίς κονδύλια ξέρετε ότι δεν
µπορεί να υπάρξει. Αυτό ο προς ψήφιση προϋπολογισµός δείχνει
να το αγνοεί τελείως. Λες και δεν τον έγραψαν Έλληνες.
Όσον αφορά τον αθλητισµό, µία υπενθύµιση µόνο θέλω να
κάνω: Το 2016 είναι χρονιά ολυµπιακή, εποµένως χρονιά αυξηµένων και υψηλών απαιτήσεων. Ελπίζω να υπάρχει η αντίστοιχη
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πρόνοια ως προς αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου
Βουλευτή)
Τέλος, επιτρέψτε µου να κλείσω –ευχαριστώ για την ανοχή ως
προς το χρόνο- λέγοντας, ότι, αυτός δεν είναι προϋπολογισµός.
Αυτός είναι ένας λογαριασµός της προδοσίας που στέλνετε σε
όλες τις ελληνικές οικογένειες που πίστεψαν στα παραµύθια και
στις κάλπικες δικές σας υποσχέσεις, που δυστυχώς όµως στοιχειώνουν όλους µας.
Εµείς που δεν πιστεύουµε σε παραµύθια για δέκατη τρίτη σύνταξη, για αύξηση µισθών, για αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ,
για διορισµούς στο δηµόσιο και άλλα τέτοια πολλά, σας λέµε ότι
αυτόν τον προϋπολογισµό δεν µπορούµε να τον στηρίξουµε και
γι’ αυτό τον καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο σηµείο αυτό
θέλω να σας διαβάσω µια ανακοίνωση προς το Σώµα: «Προς τον
Πρόεδρο της Βουλής. Αξιότιµε, κύριε Πρόεδρε, µε την παρούσα
αιτούµαι όπως µου χορηγηθεί άδεια απουσίας την 4η Δεκεµβρίου
2015 για προσωπικούς λόγους. Μετά τιµής, Γεώργιος Κουµουτσάκος».
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Καλώ στο Βήµα τον οµιλητή από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Χρήστο Κατσώτη.
Παρακαλώ, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτήν την περίοδο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκτός από
την υλοποίηση όλων των µέτρων που ψήφισαν η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ το προηγούµενο διάστηµα, αλλά και οι ίδιοι, µε έντονους ρυθµούς ετοιµάζει νέο πακέτο µέτρων, που απαιτεί το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο στόχος είναι η καπιταλιστική ανάκαµψη και οι νέες επενδύσεις που πρέπει να έρθουν. Τα µέτρα πρέπει να συµβάλλουν σε
αυτόν τον στόχο, να δηµιουργούν ακόµα πιο φιλικό περιβάλλον
για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Ποια είναι αυτά τα µέτρα;
Νέες κρατικές επιδοτήσεις, πρόσθετες φοροαπαλλαγές, νέα
πεδία κερδοφορίας µε ιδιωτικοποιήσεις, ολοκλήρωση του εγκλήµατος σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και παραπέρα
ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Έτσι η Κυβέρνηση ετοιµάζει το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό, έχει δέσµευση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ λίγη
ηρεµία στα έδρανα εκεί, ο κ. Κεγκέρογλου µε τη βροντώδη
φωνή.
Συνεχίστε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Βρούτση, ακούστε λιγάκι. Μετά
µπορείτε να µιλήσετε.
Έτσι, λοιπόν, η Κυβέρνηση ετοιµάζει το νέο νοµοσχέδιο για το
ασφαλιστικό -έχει εξάλλου δέσµευση από το τρίτο µνηµόνιο- το
οποίο θα φέρει τις επόµενες ηµέρες. Ανοίγει τη συζήτηση για τα
εργασιακά. Χθες, ήδη, είχε µία πρώτη συζήτηση µε την οµάδα
του Ευρωκοινοβουλίου, προκειµένου να εφαρµοστούν -όπως
λέει- οι βέλτιστες πρακτικές που σήµερα υλοποιούνται στις
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέλτιστες πρακτικές είναι αυτές που µε βάση τις αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, όπως είναι τα mini jobs -η ελάχιστη εργασία, δηλαδή- στη Γερµανία, τα συµβόλαια µηδενικού χρόνου στην Αγγλία και άλλα τέτοια ωραία για τους καπιταλιστές, που τα
εφαρµόζουν µε πολύ µεγάλη φαντασία. Είναι οι ελαστικές µορφές εργασίας, που είναι κύρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη βάση αυτή έρχεται νέο χτύπηµα στην πλήρη και σταθερή
εργασία, στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, απελευθερώνονται οι απολύσεις και οι ατοµικές συµβάσεις θα κυριαρχούν. Η εργασιακή ζούγκλα θα γίνει ακόµα πιο ζούγκλα. Όλες αυτές οι
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ανατροπές θα επηρεάσουν καθοριστικά την κατάσταση και στο
ασφαλιστικό, µε το οποίο θα ασχοληθώ παραπέρα.
Η σφαγή στην κοινωνική ασφάλιση θα συνεχιστεί µε τις νέες
ρυθµίσεις που ετοιµάζονται. Στόχος είναι η απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους από το χρέος της συµµετοχής τους στην
κοινωνική ασφάλιση και η παραπέρα µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης. Κανένας δεν µένει άθικτος. Όποτε και αν συνταξιοδοτηθεί, σε όποιο ταµείο κι αν είναι ασφαλισµένος. Μεγάλα
πλήγµατα θα υποστούν και οι σηµερινοί συνταξιούχοι, αφού προβλέπεται ο επανυπολογισµός των συντάξεων.
Η Κυβέρνηση βαφτίζει τη σφαγή στις παροχές υγείας, πρόνοιας και σύνταξης «δικαιοσύνη». Το ασφαλιστικό σύστηµα διαµορφώνεται στη βάση των στόχων για µείωση -όπως είπαµε- της
τιµής της εργατικής δύναµης µε τη µείωση ή την κατάργηση του
µη µισθολογικού κόστους.
Αυτά υπηρετεί το τρίτο µνηµόνιο, που το ψηφίσατε όλοι, κύριοι, όσο και αν σήµερα θέλετε να αποστασιοποιηθείτε για άλλους λόγους. Η επίθεση θα κλιµακωθεί. Δεν αφορά µόνο τη
σύνταξη, αφορά και τις παροχές των ταµείων και του κράτους
στην πρόνοια και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
Οι ενοποιήσεις στα ταµεία θα οδηγήσουν, όπως και στο παρελθόν, σε εξίσωση προς τα κάτω των παροχών και των δικαιωµάτων όλων των ασφαλισµένων. Ο προϋπολογισµός προδικάζει
νέες αιµατηρές περικοπές. Μόνο για τον επόµενο χρόνο θα φορτώσει στις πλάτες των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων 1,8
δισ. ευρώ µε µειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, εκτός
από τις µειώσεις στα εφάπαξ και την κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Μειώνεται παραπέρα η κρατική χρηµατοδότηση προς τα ταµεία. Προβλέπει αυξήσεις στις εισφορές των αγροτών προς τον
ΟΓΑ και τη συνέχεια των παρακρατήσεων, αυτό το 6%, στις συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ. Δεν θέλω να αναφέρω τα νούµερα. Τα
έχουν ήδη αναφέρει οι εισηγητές µας.
Το µεγαλύτερο µέρος της µείωσης αφορά τα συνταξιοδοτικά
ταµεία. Σχεδιάζονται νέες αιµατηρές περικοπές από τον επανυπολογισµό των συντάξεων, όπως είπα και πριν µε την αλλαγή του
ποσοστού αναπλήρωσης -και όχι µόνο- αλλά και µε την κατάργηση της βασικής σύνταξης για όσους δεν έχουν τα εξήντα επτά
χρόνια όριο ηλικίας. Η Κυβέρνηση το βαφτίζει «δικαιοσύνη». Καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοµατισµό σε βάρος όσων βγήκαν στη
σύνταξη κάτω από τα εξήντα δύο έτη.
Ρωτάµε, όµως, προβλέπονταν ή όχι αυτές οι συνταξιοδοτήσεις
από νόµους και από καταστατικά των ταµείων; Νοµίζω πως ναι.
Η Κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει για ενοποίηση όλων των
ταµείων κύριας ασφάλισης σε ένα υπερταµείο, µε βασικό χαρακτηριστικό τη συγχώνευση προς τα κάτω, όπως είπαµε και προηγουµένως. Έχει δεσµευθεί για την κατάργηση των λεγόµενων
κοινωνικών πόρων, σε όσα ακόµα διατηρούν. Αρνείται να εφαρµόσει την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που θεωρεί
αντισυνταγµατικές τις συνεχείς µειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και τη µη εγγύηση του κράτους για όλες
τις συντάξεις.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την έβδοµη σκέψη, που αποτελεί
και την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως ΚΚΕ έχουµε τονίσει ότι τα αντιλαϊκά, τα αντιασφαλιστικά
µέτρα, που πάρθηκαν στο όνοµα της κρίσης, θα παραµείνουν και
θα προστίθενται συνεχώς καινούργια. Η αστική τάξη απαιτεί την
πλήρη απαλλαγή της από τη συµµετοχή στην κοινωνική ασφάλιση. Θέλει να µετατρέψει αυτήν τη λαϊκή ανάγκη σε νέο πεδίο
κερδοφορίας της.
Το ΚΚΕ καλεί σε ισχυρή, µαζική, µαχητική, παρέµβαση της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολουµένων, των φτωχών αγροτών, των νέων και των γυναικών. Η συµµετοχή στην απεργία
αύριο να αποτελέσει σταθµό για την κλιµάκωση του αγώνα. Να
εµποδιστεί η νέα αντιασφαλιστική επίθεση. Να σταµατήσει η µείωση των συντάξεων και παροχών. Να απαιτηθεί από την εργατική
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τάξη και από τα άλλα λαϊκά στρώµατα ενιαίο, υποχρεωτικό, αποκλειστικά δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, που θα εξασφαλίζει συντάξεις και παροχές για όλους αντίστοιχες των
λαϊκών αναγκών.
Η µόνη δύναµη που µπορεί να σταθεί εµπόδιο στους σχεδιασµούς της εξαθλίωσης και των ανατροπών στα δικαιώµατα και
στις κατακτήσεις, που µπορεί να βάλει φρένο στη φόρα του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του είναι η λαϊκή συµµαχία, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες, η νεολαία. Σε αυτό το
κίνηµα το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάµεις. Η κοινωνική
ασφάλιση πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθολική και να ανήκει
στην ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας.
Έτσι µόνο θα µπορεί να προσφέρει αξιοπρεπείς συντάξεις,
δωρεάν και ανθρώπινη περίθαλψη και επαρκείς παροχές πρόνοιας. Χρειάζεται να ηττηθεί η πολιτική που εφαρµόζεται.
Η εργατική τάξη δεν πρέπει να δείξει καµµιά συναίνεση, κανέναν συµβιβασµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλετε συναίνεση για να οδηγήσετε το λαό στον πάτο. Η
απάντηση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων δεν
µπορεί να είναι άλλη παρά η οργάνωση και ο αγώνας, για να έρθουν ακριβώς τα πάνω κάτω, όπως φωνάζουν και στο σύνθηµά
τους. Να απαντήσει µε αντεπίθεση, µε απειθαρχία στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αποδέσµευση και διαγραφή
του χρέους, κοινωνικοποιώντας τα µονοπώλια, µε συγκρότηση
της συµµαχίας που θα διεκδικήσει τη δική της λαϊκή εξουσία.
Θα καταθέσουµε για τα Πρακτικά τις θέσεις του ΚΚΕ για τα
επείγοντα ζητήµατα, που είναι άµεση ανάγκη να διεκδικηθούν
από την εργατική τάξη.
Δεν ψηφίζουµε, βέβαια, τον προϋπολογισµό. Θα συµβάλουµε
µε τη δράση µας στην κάλυψη των απωλειών και στη διεκδίκηση
των σύγχρονων αναγκών των εργαζοµένων, του λαού µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον επόµενο οµιλητή, ο Βουλευτής κ. Νότης Μηταράκης αιτείται άδεια για µετάβαση στο Ηνωµένο Βασίλειο για οικογενειακούς λόγους από την Τετάρτη 9 Δεκεµβρίου µέχρι την Πέµπτη
10 Δεκεµβρίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από το Ποτάµι κ. Ιάσων Φωτήλας.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα τον προϋπολογισµό του 2016, τον πρώτο προϋπολογισµό που καταρτίζει η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µε την ελληνική οικονοµία να βρίσκεται σε απόλυτη ασφυξία ρευστότητας.
Οι µάσκες, όµως, σιγά σιγά αρχίζουν να πέφτουν. Ήδη το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σας ξεσκεπάζει. Δεν ξέρω, κύριοι συνάδελφοι, εάν διαβάσατε την αιτιολογική έκθεση, αλλά εκεί µέσα
παραδέχεστε, για πρώτη φορά µε ειλικρίνεια, ότι η επιδείνωση
όλων των δεικτών της ελληνικής οικονοµίας είναι αποτέλεσµα
της δικής σας πολιτικής.
Μας διαβεβαιώνετε, δε, ότι και για το 2016 οι συνέπειες του
καταστροφικού πρώτου δεκάµηνου της διακυβέρνησής σας θα
συνεχιστούν. Μας το λέτε ξεκάθαρα πως το ΑΕΠ της χώρας το
2014 ήταν στο συν 0,7%, το 2015 έπεσε στο 0% και το 2016 θα
έχουµε ύφεση 0,7%. Πού είναι, λοιπόν, τα παράλληλα προγράµµατα; Πού είναι τα ανώδυνα ισοδύναµα; Πού είναι οι ελιγµοί του
αίλουρου κ. Φίλη;
Συζητάτε για το ασφαλιστικό µόνο στη λογική των µειώσεων,
µε συνολικές παρεµβάσεις κοινωνικά άδικες και κάνετε πως δεν
καταλαβαίνετε ότι το ασφαλιστικό πρόβληµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µεσοπρόθεσµα, όσες περικοπές κι αν γίνουν, εάν
δεν περάσουµε από την ύφεση στην ανάπτυξη, εάν δεν προσελ-
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κυθούν επενδύσεις και δεν ενισχυθεί η απασχόληση. Και µε το
παρόν νοµοσχέδιο -όπως επεσήµανα- δεν προβλέπεται ανάπτυξη
ούτε για το 2016. Και η ανεργία, ειδικά των νέων, θα συνεχιστεί
σε δυσθεώρητα ύψη.
Κατά τα λοιπά, Υπουργοί σας, όπως ο κ. Μάρδας, δηλώνουν
ανερυθρίαστα, σαν νεόκοποι εκπρόσωποι του ΔΝΤ και του πιο
σκληρού νεοφιλελευθερισµού, ότι οι κακές προηγούµενες κυβερνήσεις έκαναν τραγικό λάθος στην ιστορία, επιδεικνύοντας
δειλία, τρενάροντας την πλήρη εφαρµογή των µνηµονίων, µε
αποτέλεσµα να χαθεί η δυναµική. Πρώτη φορά αριστερά!
Και ο κ. Σπίρτζης, όµως, αφού πρώτα λαΐκισε µε τα λεφτά του
ελληνικού λαού, αφ’ ενός αύξησε το εισιτήριο από 1,20 ευρώ σε
1,40 ευρώ στις αστικές συγκοινωνίες και αφ’ ετέρου αποφάσισε
να ασχοληθεί περισσότερο µε τον διορισµό των δικών σας παιδιών στις διοικήσεις των αστικών συγκοινωνιών. Δεύτερη φορά
αριστερά!
Και σαν κερασάκι στην τούρτα, ο Πρωθυπουργός, που έρχεται
να ζητήσει εθνική συνεννόηση για το ασφαλιστικό. Και άντε και
τους φώναξε. Τι τους είπε; Τους εξέθεσε µήπως την πρότασή
του; Όχι. Γιατί; Μήπως γιατί δεν ήθελε; Αλλά τότε γιατί τους φώναξε; Μήπως γιατί δεν έχει; Πολύ πιθανό. Μήπως –τέλος- διότι ο
ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός έχει ήδη συµφωνήσει µε τους
εταίρους σε οριζόντιες µειώσεις και απλά, µη θέλοντας να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη των δικών του διαπραγµατεύσεων, ψάχνει για συνενόχους;
Έτσι, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας φώναξε τους Αρχηγούς και µε περίσσιο θράσος τούς είπε: «Να µαζευτούµε να αναλάβετε ο καθένας τις ευθύνες µου.». Μετά τους πρότεινε: «Γιατί δεν βγάζουµε
ένα κοινό ανακοινωθέν που να λέει ότι δεν θέλουµε µειώσεις συντάξεων;». Και ποιος θέλει µειώσεις συντάξεων, βρε αδερφέ; Και
το ερώτηµα είναι, γιατί άραγε ο κ. Τσίπρας ξαφνικά κόπτεται για
την εθνική συνεννόηση;
Να σας το πω εγώ, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί αν τυχόν οι Αρχηγοί, όλοι ή κάποιοι εξ αυτών, «µασήσουν στη µαλλιαρή» και πουν
«ΟΚ, ας υπογράψουµε ένα κοινό ανακοινωθέν ότι δεν θέλουµε
µειώσεις συντάξεων», όταν ο κ. Τσίπρας επιβάλει τις µειώσεις
που ήδη έχει προσυµφωνήσει µε τους εταίρους, θα βγει και θα
πει το εξής: «Κύριοι, αποτύχαµε. Δεν καταφέραµε να µη µειώσουµε τις συντάξεις. Όµως, δεν απέτυχα εγώ, αλλά ολόκληρο
το πολιτικό σύστηµα, που υπογράψαµε ότι δεν θέλουµε µειώσεις.
Άρα η ευθύνη είναι όλων µας.». Λες και όλοι µαζί διαπραγµατευτήκαµε.
Εάν πάλι οι Αρχηγοί δεν υπογράψουν –όπως και συνέβη-, τότε
πολύ απλά θα πει: «Δεν τα έχω καταφέρει, γιατί οι άλλοι δεν µε
στήριξαν. Αυτοί φταίνε για τις µειώσεις των συντάξεων.». Σε κάθε
περίπτωση ο κ. Τσίπρας δεν θα φταίει. Όλοι οι άλλοι θα φταίνε.
Μιλάµε για τη µεγαλύτερη πολιτική απάτη των τελευταίων δεκαετιών!
Απόδειξη, δε, του προσχηµατικού της υπόθεσης είναι ότι ο κ.
Τσίπρας δεν είχε καν τη λεπτότητα να περιµένει πριν προβεί σε
ανακοινώσεις, όπως, δηλαδή, είθισται όταν πραγµατικά επιθυµείς συναινέσεις και συνεργασίες. Δίνεις στην άλλη µεριά χρόνο,
ψάχνεις µια δεύτερη ευκαιρία. Ο κ. Τσίπρας, αντιθέτως, µισή
ώρα µετά τη συνάντηση των Αρχηγών, προέβη σε υβριστικές δηλώσεις και δριµύτατη επίθεση εναντίον όλων των πολιτικών Αρχηγών -εκτός του κ. Λεβέντη, ίσως,- µε ένα άκρως διχαστικό
διάγγελµα.
Κύριε Τσίπρα, µε αυτό τον τρόπο δεν µπορούν να δηµιουργηθούν ούτε συνεργασίες ούτε συναινέσεις.
Πραγµατικά εάν ο κ. Τσίπρας και οι συµβουλάτορές του ξόδευαν τον µισό χρόνο απ’ αυτόν που ξοδεύουν για να εφευρίσκουν τέτοιες µικροπολιτικές απατεωνιές στο να κυβερνήσουν
αυτόν τον τόπο µε όραµα και πρόγραµµα, αυτή τη στιγµή τα
πράγµατα θα ήταν πολύ καλύτερα για τη χώρα και τους πολίτες
της.
Το απεχθέστερο, δε, όλων και θεσµικά επικίνδυνο είναι ότι εµπλέκει σε αυτά τα πολιτικά τερτίπια και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ο οποίος ίσως καλοπροαίρετα δεν το σκέφτεται
δεύτερη φορά πριν αποφασίσει να στηρίξει τον κ. Τσίπρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι: Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν ένιωσε την
ανάγκη να µιλήσει για σταθερότητα και συνεργασίες, όταν η
χώρα βρισκόταν µε το ενάµισι πόδι στον γκρεµό και εκτός ευρώ
επί της ουσίας τον Ιούλιο; Ούτε βεβαίως και τον Σεπτέµβριο -αν
και θα µπορούσε- συγκάλεσε σύσκεψη πολιτικών Αρχηγών µετά
την αποτυχία των διερευνητικών εντολών και όταν πραγµατικά η
χώρα χρειαζόταν συναινέσεις, για να µην οδηγηθεί σε νέες εκλογές. Δεν βρήκε λέξη ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας για τις καταστροφικές εκλογές του Σεπτεµβρίου, σε αντίθεση µε τη µεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που, σε ποσοστό πάνω από
70%, δεν ήθελε εκλογές, γιατί έβλεπε τα αδιέξοδα που µόλις
µετά από δύο µήνες ήρθαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε αυτό. Τα πράγµατα
είναι απλά και ξεκάθαρα. Με µοναδικό κίνητρο την παραµονή
σας στην εξουσία, ευτελίζετε τους θεσµούς, διαλύετε την οικονοµία, εξοντώνετε τον λαό, καταστρέφετε τη χώρα. Και σε αυτό
ψάχνετε σε εµάς συνενόχους και άλλοθι. Ψάξτε σε άλλες πτέρυγες της Βουλής πρόθυµους και «λεβέντες» για το έργο σας.
Εσείς, κύριοι της συγκυβέρνησης, εάν πραγµατικά θέλετε
έστω και αυτή την ύστατη στιγµή να κάνετε κάτι χρήσιµο για τη
χώρα, κάτι πατριωτικό, παραιτηθείτε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να έρθει
στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Ζουράρης εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ: Πρόεδρε, τα σέβη µου.
Συνάδελφοι και συνάδελφοι, σήµερα είµαι «ελευθέρας βοσκής» και θα µιλήσω για ορισµένους «βοσκηµατώδεις», που
ασχολούνται µε την παιδεία.
Επειδή δεν έχουµε λεφτά και από ό,τι κατάλαβα από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων δεν θα βγουν τα βιβλία τώρα,
παρά σε τρία τέρµινα, έχουµε την άνεση, τουλάχιστον, όπως στα
Ορλωφικά, παραδείγµατος χάριν, όπου µέσα από την ταλαιπωρία µας βγήκε η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, να µιλήσουµε για τα θέµατα της παιδείας στις αλλεπάλληλες τρίµηνες
αυτές συζητήσεις.
Ευτυχώς, υπάρχει ο Κώστας Γαβρόγλου στην επιτροπή, ο
οποίος είναι από τους σεµνοτέρους συναδέλφους που γνωρίζω
εδώ και στην ηµεδαπή. Εποµένως θα δώσω µια µάχη στη Μορφωτική, την οποία και θα χάσω βεβαίως, για τα αυτονόητα. Γιατί,
ορισµένοι «βοσκηµατώδεις», αυτοί πρέπει να αποδείξουν ότι δεν
είναι «βόσκηµα», όχι εγώ ότι δεν είµαι ελέφαντας.
Αρχίζω µε το εξής: Θα γίνει µια µεγάλη συζήτηση, διότι θα πάει
και στα βιβλία «Η γλώσσα µας» από την Α’ δηµοτικού µέχρι την
τελευταία τάξη του λυκείου, όπου βροντώδης ηλιθιότης, η οποία
ήρθε µε αυτό το σκ ρ, που έρχεται πάντα από την Εσπερία επί
δύο µήνες. Παρακαλώ, το σκ ρ δεν είναι αυτό που ξέρετε στα γήπεδα. Είναι µε ωµέγα και περισπωµένη.
Εάν µου κάνεις το γεύµα σε ταβερνάκι, θα σου πω τη γενική.
Το «σκ ρ» που µας έρχεται, είναι, ξέρετε, το περί ασυνεχείας. Η
βροντώδης επιστηµολογική υστέρηση σε αυτό το θέµα, διότι θα
τους έχουµε και εκεί µέσα στην επιτροπή, είναι η εξής: Όταν µιλάνε για την «ασυνέχεια» του ελληνισµού, που εδώ και εκατόν
πενήντα χρόνια περίπου ξεκίνησε από µερικούς ηλιθίους Ευρωπαίους -και θα σας εξηγήσω για ποιον λόγο το έκαναν και δεν
ήταν µόνο για τους γνωστούς πολιτικούς λόγους, ήταν η απαιδευσία- πρέπει να µας πουν επιστηµονικά, σε ποιο σηµείο, πότε,
πού τελείωσε ο ελληνισµός. Πότε; Με εξόντωση, όταν ήρθαν οι
Γαλάτες, ας πούµε, τη δεύτερη φορά στην Αθήνα ή στη Βιθυνία,
όταν επί Τουρκοκρατίας, όπου βλακώδης συνάδελφος -µε συγχωρείτε, βοσκηµατώδης- λέει ότι ο όρος «Τουρκοκρατία» πρέπει
να αντικατασταθεί µε «Οθωµανική πολυεθνικότητα»; Πρέπει, λοιπόν, να µας πουν πότε!
Δεν θα σας µιλήσω για τα αυτονόητα. Ας πούµε, όταν ξέρετε
ότι οι τέσσερις κεντρικές λέξεις σε κάθε γλώσσα -«Θεός», «θάλασσα», ξέχασα ποιο είναι το τρίτο, εν πάση περιπτώσει, τέταρτο
είναι το «χέζω»- υπάρχουν από τα οµηρικά χρόνια, καταλαβαίνετε
ότι δεν µπορούµε να οµιλούµε περί ασυνεχείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλλά θα σας πω το εξής: Εκτός ότι από το ότι οφείλουν να µας
πουν πότε σταµατήσαµε και εάν ήρθε µια «λαότητα» και οι βροντώδεις βλακείες ότι το ελληνικό Έθνος έγινε µετά τη Γαλλική
Επανάσταση κατ’ εισαγωγήν, το 1237, παραδείγµατος χάριν, ο
Βατάτζης, στην επιστολή του στον πάπα Γρηγόριο τον 9ον, λέει…
(Ο Ιωάννης ο Βατάτζης, ο και λεγόµενος «Άγιος». Είναι ο µόνος
Άγιος Βυζαντινός αυτοκράτωρ, διότι το να χαρακτηρίζεις «άγιο»
τον Κωνσταντίνο στασιάζεται!)
Εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης είναι ο µεγαλύτερος στρατηγός. Έχει απελευθερώσει όλη την Κεντρική
Μικρά Ασία, ένα µεγάλο τµήµα της Μακεδονίας, απελευθερώνει
και τη Θεσσαλονίκη. Είναι φιλέλεος. Στην επιστολή του στον Γρηγόριο τον 9ον το 1237 λέει: «Να ξέρεις, Πάπα εσύ, ότι εµείς είµαστε το αρχαίον γένος των Ελλήνων.». 1237!
Πέντε αιώνες πριν, στις επιστολές που µας στέλνουν οι δυτικοί
µε τον Λιουτπράνδο, στις συγκρούσεις που γίνονται µε τους τότε
κυριάρχους της δυτικής χριστιανοσύνης, δηλαδή την καθ’ ηµάς
Ρωµανία, άλλως Βυζάντιο (πολλές φορές, όπως ξέρετε, µαθαίνετε από τους αντιπάλους ποιος είσαι) όλες οι επιστολές στα λατινικά, που απευθύνονται προς το Βυζάντιο, µιλάνε για τους
Έλληνες επισκόπους. Episcopi Graeci και µάλιστα µε «ae», δηλαδή όχι Greci, όπως το λένε τώρα.
Εποµένως θα τελειώσω δίνοντάς σας ένα άλλο δείγµα της αργόσυρτης διάρκειας. Διότι όλοι αυτοί που έρχονται είναι και
άµουσοι. Θα το διαβάσετε στο βιβλίο «Το χρέος» του Μίκη, ο
οποίος θεωρείται εθνικιστής. Και ο Γιάννης ο Ρίτσος θεωρείται
εθνικιστής από αυτούς. Αυτό το δείγµα είναι το εξής: Θα σας
δώσω δύο τετραηχίες, τις οποίες τις αναφέρει βεβαίως όταν
κάνει µουσικολογική προσέγγιση ο Μίκης στην ελληνική µουσική.
Η µία είναι το «σολ, σολ, σολ, λα», η άλλη πάλι « σολ, σολ, σολ,
λα». Μπορείτε να το πάρετε και µε το «ντο, ντο, ντο, ρε», «λα, λα,
λα, σι» σε οποιαδήποτε γκάµα, σε οποιαδήποτε κλίµακα. Το ένα
είναι, λοιπόν, το «ντο, ντο, ντο, ρε». Το δεύτερο είναι το «ντο, ντο,
ντο, ρε». Ξέρετε τι είναι; Το πρώτο είναι το «Συννεφιασµένη Κυριακή» και το δεύτερο είναι το «Τη Υπερµάχω Στρατηγώ». Ανάµεσα στο «Συννεφιασµένη Κυριακή» και στο «Τη Υπερµάχω
Στρατηγώ» µε τις δύο παρόµοιες τετραηχίες, έχουν µεσολαβήσει
χίλια τετρακόσια χρόνια που χωρίζουν αυτά τα δύο τραγουδάκια.
Χίλια τετρακόσια χρόνια, που τα ενώνουν!
Αυτά για τους «βοσκηµατώδεις» της ασυνεχείας!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Ζουράρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Αχαρνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής του πρώτου κύκλου, ο κ.
Σαρίδης από την Ένωση Κεντρώων, και µετά ξεκινά η ονοµαστική
ψηφοφορία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα
ασχοληθώ µε νούµερα. Τα αφήνω στους γενικούς και στους ειδικούς εισηγητές.
Ο προϋπολογισµός δεν είναι ένας απλός νόµος, γιατί σε αυτόν
πρέπει να αποτυπώνεται η πολιτική βούληση της κυβέρνησης.
Το προϋπολογίζειν πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του πολλούς παράγοντες, όπως πολιτικούς, κοινωνικούς, στρατηγικούς. Και
οπωσδήποτε ο προϋπολογισµός πρέπει να απεικονίζει ξεκάθαρα
την ιδεολογία της κυβέρνησης. Είναι, λοιπόν, από τα σηµαντικότερα νοµοθετήµατα.
Προσπαθείτε να µας τον παρουσιάσετε ως ρεαλιστικό, αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο. Διατείνεστε πως ο παρών προϋπολογισµός έχει δύο στόχους: τη δηµοσιονοµική ισορροπία και την
κοινωνική δικαιοσύνη.
Μελετώντας τον πολύ προσεκτικά, έβγαλα το συµπέρασµα
πως κινδυνεύουµε να ξαναγυρίσουµε σε µη ισοσκελισµένους
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προϋπολογισµούς, πως οι συντηρητικές σας εκτιµήσεις τελικά
είναι ανεδαφικές, καθώς, σύµφωνα µε τα µόλις πριν από πέντε
ηµέρες δηµοσιευµένα στοιχεία, έχετε ήδη πέσει έξω όσον αφορά
στην ύφεση.
Τελικά, προβλέπεται, ξέρετε, τριπλάσιος ρυθµός αύξησης της
ύφεσης και διπλάσια πτώση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος.
Ο κ. Τσίπρας το 2014 δήλωνε πως ο λαός έχει πλέον εµπεδώσει ότι στο µνηµόνιο δεν µπαινοβγαίνεις. Μετά τις εκλογές του
Σεπτέµβρη, το µόνο που επαναλαµβάνει είναι πως ο λαός γνώριζε τι υπέγραψε ο Πρωθυπουργός τον Δεκαπενταύγουστο. Και
από εκεί προσπαθεί να αντλήσει τη νοµιµοποίηση του παρόντος
προϋπολογισµού.
Για ποια κοινωνική δικαιοσύνη µιλάµε; Οι αγρότες υποχρεώνονται να καταβάλουν το 100% προκαταβολή φόρου. Αυξήσατε
τον ΦΠΑ από το 13% στο 26%, ενώ φορολογείτε τις επιδοτήσεις
για πρώτη φορά, την ίδια ώρα που καταργείτε το αγροτικό πετρέλαιο. Μέσα σε όλα θα πληρώσουν και τον ΕΝΦΙΑ για όλα τα
αγροτεµάχια. Αυτή είναι η κοινωνική σας δικαιοσύνη;
Μειώσατε το ποσό που προϋπολογίζατε για το ΕΚΑΣ κοντά
στο 30%. Αυτό δύο πράγµατα µπορεί να σηµαίνει: είτε ότι θα µειώσετε το ποσό του ΕΚΑΣ είτε θα µειώσετε τους δικαιούχους του
ΕΚΑΣ. Αυτή είναι για εσάς η κοινωνική δικαιοσύνη;
Οι έµµεσοι φόροι είναι περισσότεροι από τους άµεσους φόρους και αυτό από µόνο του αποδεικνύει ότι δεν µπορείτε να µιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη. Τον ΦΠΑ στο γάλα, στο ψωµί θα
το πληρώσει και ο φτωχός και ο πλούσιος. Ένας κοινωνικά δίκαιος προϋπολογισµός έπρεπε να είχε περισσότερους άµεσους
φόρους και λιγότερους έµµεσους.
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα: Πόσες προεκλογικές υποσχέσεις δώσατε σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι ο τελευταίος
οµιλητής του πρώτου κύκλου. Να τον σεβαστούµε, όπως σεβαστήκαµε και τους προηγούµενους επτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Πόσοι συµπολίτες µας επένδυσαν στις
υποσχέσεις σας; Τώρα αυτοί οι πολίτες διαβάζουν στον προϋπολογισµό ότι τους πόρους για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
δεν τους έχετε βρει, αλλά δεν ανησυχείτε, γιατί θα σας βοηθήσει
µε την παροχή τεχνικής βοήθειας η Παγκόσµια Τράπεζα.
Με λίγα λόγια, στη σελίδα 33 του προϋπολογισµού µάς λέτε
πως η Παγκόσµια Τράπεζα θα µας βρει από πού θα πληρώσουµε
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Δηλαδή, τι να πιστέψουµε,
γνωρίζοντας πως το πιλοτικό πρόγραµµα που εφαρµόστηκε ήδη
σε δεκατρείς δήµους για έξι µήνες πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί
µε κριτήρια που δεν γνωρίζουµε;
Μήπως παραδέχεστε πως το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
είναι άλλη µία ψεύτικη υπόθεση; Η ειλικρίνειά σας –ξέρετεεξαντλείται στην παραδοχή πως η διενέργεια των δύο εκλογικών
αναµετρήσεων, καθώς και εκείνη του δηµοψηφίσµατος δεν κόστισαν απλά 115 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά διαµόρφωσαν τις συνθήκες που επέτρεψαν την επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος,
την αναβολή επενδυτικών σχεδίων και την αύξηση των αποπληθωριστικών πιέσεων, τις οποίες µάς λέτε πως θα µετριάσετε από
την αύξηση του ΦΠΑ.
Όλα αυτά περί κοινωνικής δικαιοσύνης, κύριοι! Καταρρίπτεται
ο µύθος της κοινωνικής ευαισθησίας της «για πρώτη φορά Αριστεράς».
Μας λέτε πως ο στόχος του προϋπολογισµού είναι η δηµοσιο-
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νοµική ισορροπία. Περηφανεύεστε για τη µείωση των δηµοσιονοµικών στόχων του προϋπολογισµού. Μα τι να το κάνουµε; Από
τη µια µειώθηκαν οι στόχοι και από την άλλη αυξήθηκε το κόστος
επίτευξής τους.
Περιγράφετε τον προϋπολογισµό ως την απαρχή µίας νέας
πορείας. Την ίδια ώρα παραδέχεστε πως η όξυνση της οικονοµικής αβεβαιότητας το πρώτο δεκάµηνο του 2015 οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση του δείκτη του οικονοµικού κλίµατος.
Τι άλλο να σχολιάσει κανείς, παρά το γεγονός πως ο παρών
προϋπολογισµός είναι ανεφάρµοστος; Σύντοµα θα µας φωνάξετε πάλι, για να αναθεωρήσουµε αυτά που µόλις τώρα µας ζητάτε να ψηφίσουµε. Με το νέο έτος και αφού δηµοσιοποιηθούν
τα συνολικά στοιχεία του τέταρτου τριµήνου, θα αναδιπλωθείτε.
Ας πούµε και λίγα λόγια για το περίφηµο δηµοσιονοµικό αποτύπωµα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν επιδείνωση, ειδικότερα εκείνα
που αναφέρονται στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
Σας υπενθυµίζω πως καλούµαστε να ψηφίσουµε τον σηµερινό
προϋπολογισµό, τη στιγµή που δεν γνωρίζουµε το κόστος του
ασφαλιστικού. Μισές δουλειές, συνάδελφοι!
Τα ίδια τα µεγέθη του προϋπολογισµού από µόνα τους αποδεικνύουν πως η ύφεση ήρθε για να µείνει και πως η λύση που
προκρίνει ο προϋπολογισµός είναι νέοι φόροι, περικοπές συντάξεων και επιδοµάτων. Δεν βγαίνει από πουθενά το συµπέρασµα
πως ο προϋπολογισµός προσπαθεί να ενισχύσει τις ελεγκτικές
δοµές.
Πώς περιµένετε έσοδα από την πάταξη της διαφθοράς, του
λαθρεµπορίου του πετρελαίου και του καπνού, χωρίς να ενισχύσετε τις ελεγκτικές δοµές;
Τι προβλέπει ο παρών προϋπολογισµός για την ανεργία; Τις
πενήντα χιλιάδες part-time θέσεις εργασίας που εγγυάσθε;
Τι προβλέπει ο προϋπολογισµός για τη φυγή των ελληνικών
εταιρειών στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία, στο Λουξεµβούργο;
Τι προβλέπει ο προϋπολογισµός για τις κοινωνικές συνέπειες
σε υγεία και παιδεία;
Τέλος, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στη δήλωση του Α/ΓΕΣ
πως δεν µπορούµε να σιτίσουµε και να ντύσουµε τους οπλίτες
µας.
Ο παρών προϋπολογισµός είναι υφεσιακός, αντιαναπτυξιακός,
αναποτελεσµατικός, µε την ίδια αρχή, όπως όλοι εδώ και πολλά
χρόνια. Ελπίζω, εύχοµαι να µην έχει το ίδιο τέλος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχεδόν µε ακρίβεια ελβετικού
ρολογιού φτάσαµε κανονικότατα στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Στο σηµείο, λοιπόν, αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016» και θα προχωρήσουµε στην ψήφιση επί των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
Επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών 80/23 και
84/27 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής
ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, της οποίας
το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, συγγνώµη, αναγιγνώσκω κατάλογο και µου ζητάτε να διακόψω; Μετά
την ανάγνωση του καταλόγου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εµείς αποχωρούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, είναι καταγεγραµµένο από χθες.
Ωραία, πείτε το στο µικρόφωνο για να καταγραφεί. Έχετε για
ένα λεπτό τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παίρνω τον λόγο όχι για να σας διακόψω, κύριε Πρόεδρε, εκ Μαρµαρίου ορµώµενε, αλλά για να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι αποχωρούµε, όπως έχουµε δηλώσει
χθες, ούτως ώστε να µην απορεί κανείς για το πού είµαστε την
ώρα που εκφωνούνται τα ονόµατά µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Θα αναγνώσω, λοιπόν, και τον κατάλογο των υπογραφόντων
την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
για την υποβολή της.
Ο κ. Κασαπίδης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Αραµπατζή Φωτεινή. Παρούσα.
Ο κ. Γεωργαντάς Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Κυριαζίδης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κεφαλογιάννης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Μαρτίνου Γεωργία. Παρούσα.
Ο κ. Στύλιος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Βρούτσης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Αντωνίου Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Αθανασίου Χαράλαµπος. Παρών.
Ο κ. Κέλλας Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Κόνσολας Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Αυγενάκης Ελευθέριος. Παρών.
Ο κ. Σκρέκας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Αναστασιάδης Σάββας. Παρών.
Ο κ. Δηµοσχάκης Αναστάσιος. Παρών.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Μπούρας Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Μπουκώρος Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Γιαννάκης Στέργιος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19
και επί των τροπολογιών 80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες
γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
Καλούνται επί του καταλόγου οι «συνήθως ύποπτοι» συνάδελφοί µας, η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης
Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία, τους οποίους ευχαριστώ εκ µέρους όλου του Σώµατος των Βουλευτών.
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα και τις τροπολογίες του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα και τις τροπολογίες του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου. Οι
ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ τους δύο συναδέλφους να αρχίσουν την ανάγνωση
του καταλόγου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κασαπίδη, τι
θέλετε;
Όταν αρχίζει η ψηφοφορία, είναι κατά παραχώρηση που σας
δίνω τον λόγο επί της διαδικασίας.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Κασαπίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν έχει αρχίσει η διαδικασία, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει αρχίσει η διαδικασία. Κύριε Βρούτση, ξέρω καλύτερα από εσάς. Έχει αρχίσει η
διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Επιφυλασσόµαστε και εµείς να ανοίξουµε µία διαδικασία τοποθετήσεων!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν υπάρχει διαδικασία, από τη στιγµή
που ανέβηκαν οι συνάδελφοι πάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαντά, µη χάνουµε χρόνο. Ένα λεπτό, να ακούσουµε τι θέλει ο κ. Κασαπίδης.
Ορίστε, κύριε Κασαπίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ζούµε το εξής παράδοξο: Στο νοµοσχέδιο «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το
οποίο έχει είκοσι ένα άρθρα, ήρθαν είκοσι τέσσερις τροπολογίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είναι καινούργιο αυτό!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Προτείνω να αλλάξει η ονοµασία του
νοµοσχεδίου και να ονοµαστεί: «Άσχετες διατάξεις στο νοµοσχέδιο ‘’Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδος”».
Εµείς, διαµαρτυρόµενοι για αυτήν τη διαδικασία, δεν ψηφίζουµε καµµία από αυτές τις τροπολογίες, παρά το γεγονός ότι
θεωρούµε πως ορισµένες από αυτές έχουν θετικό περιεχόµενο.
Προτείνουµε να έρθουν σε ένα άλλο νοµοσχέδιο όλες αυτές οι
τροπολογίες.
Επί του παρόντος, ψηφίζουµε αρνητικά σε όλες αυτές, διαµαρτυρόµενοι…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κασαπίδη, εάν
θέλετε να καταγραφεί αυτό ως θέση της Νέας Δηµοκρατίας –
που υποθέτω ότι αυτό θέλετε- πρέπει να ειπωθεί την ώρα της
ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να καταγραφεί σε όλα, γιατί στα
Πρακτικά πρέπει να καταγραφεί έτσι. Εκτός αν συνεννοηθώ µε
τον Πρόεδρο για να κερδίσουµε χρόνο και µπει το «ΟΧΙ», σύµφωνα µε την τοποθέτηση που κάνατε.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Θεόδωρου Φορτσάκη, κ. Άννας
Καραµανλή, κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη, οι οποίοι µάς γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Επίσης, ο κ. Πάνος Καµµένος απουσιάζει και µε επιστολή του
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µας γνωρίζει ότι, αν ήταν παρών, θα ψήφιζε «ΝΑΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί
από το Γυµνάσιο Ανδραβίδας Ηλείας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε µε την ψήφιση των
υπολοίπων άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες
γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 4 τέθηκε σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
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Το άρθρο 19 τέθηκε σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δικαιολογήσω την ψήφο µας σε ορισµένα άρθρα του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αραµπατζή,
µπορείτε αν θέλετε να καταθέσετε στα Πρακτικά εγγράφως την
αιτιολογία αυτή για να υπάρχει καταγεγραµµένη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα προχωρήσουµε τώρα στην ψήφιση των τροπολογιών προς διευκόλυνσή
σας θα ήθελα να πω ότι ως Νέα Δηµοκρατία τοποθετηθήκαµε
αρνητικά, είµαστε αρνητικοί στο σύνολο των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Κασαπίδη.
Προχωρούµε τώρα στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 58 και ειδικό 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 58 και ειδικό 1 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 61 και ειδικό 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 61 και ειδικό 4 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 62 και ειδικό 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 62 και ειδικό 5 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 63 και ειδικό 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 63 και ειδικό 6 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 64 και ειδικό 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 7 έγινε δεκτή, όπως τροποποι-
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ήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 65 και ειδικό 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 65 και ειδικό 8 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 68 και ειδικό 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 68 και ειδικό 11 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 69 και ειδικό 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 69 και ειδικό 12 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 70 και ειδικό 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 70 και ειδικό 13 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 71 και ειδικό 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 71 και ειδικό 14 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 76 και ειδικό 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 76 και ειδικό 19 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 77 και ειδικό 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 77 και ειδικό 20 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 78 και ειδικό 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 78 και ειδικό 21 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 81 και ειδικό 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό 24 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 83 και ειδικό 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 83 και ειδικό 26 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 85 και ειδικό 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 85 και ειδικό 28 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 86 και ειδικό 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 86 και ειδικό 29 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 87 και ειδικό 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 87 και ειδικό 30 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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Επαναλαµβάνω ότι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει αποχωρήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ ψηφίζουν «ναι» σε όλα και η Νέα
Δηµοκρατία, εκτός από εκεί όπου τοποθετήθηκε, σε όλα τα άλλα
ψηφίζει «όχι». Αυτό για να γραφτεί στα Πρακτικά.
Περιµένοντας να βγει το αποτέλεσµα, ας µην ξεχνούµε ότι έχω
υποσχεθεί τόσο στην κ. Αναστασία Γκαρά όσο και στον κ. Γιάννη
Κεφαλογιάννη κάποια ειδική µεταχείριση, όταν έρθει η ώρα να
µιλήσουν στη συζήτηση επί του προϋπολογισµού. Θα έχουν ένα
µπόνους χρόνου. Το λέω αυτό µήπως είναι στην Έδρα ο κ. Κουράκης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Και για τους υπολοίπους εµάς τους
εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει! Εσάς σας
δίνω ούτως ή άλλως! Εδώ τα παιδιά, όµως, ασχολούνται από τον
Ιανουάριο µε τις ψηφοφορίες και αξίζουν τον κόπο. Δεν αξίζουν
να τους κάνουµε ένα µπόνους δύο-τρία λεπτά στην οµιλία τους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Άλλωστε, η µία είναι από τον
Έβρο και ο άλλος από την Κρήτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκρηκτικό µείγµα!
Αναµένουµε, λοιπόν, το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
(Κατά τη διάρκεια της καταµέτρησης την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 259 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου δηλαδή
«ΝΑΙ» ψήφισαν 169 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν
90 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ»: ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου δηλαδή
«ΝΑΙ» ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 107 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ»: ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Σχετικά µε τις τροπολογίες:
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 80 και ειδικό 23 του
σχεδίου νόµου δηλαδή
«ΝΑΙ» ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 80 και ειδικό 23 του
σχεδίου νόµου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 89 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 18 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 80 και ειδικό 23 έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 84 και ειδικό 27 του
σχεδίου νόµου δηλαδή
«ΝΑΙ» ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 84 και ειδικό 27 του
σχεδίου νόµου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 99 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 8 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 84 και ειδικό 27 έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε, κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 1
Ορισµός
Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου, βοσκήσιµες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για βόσκηση
ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή µη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά
δενδρώδη µορφή ή και µικτή και οι οποίες µπορεί να εκτείνονται
και σε υδάτινα παραλίµνια ή παραποτάµια οικοσυστήµατα, όπου
αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. O χαρακτήρας και ο προορισµός των βοσκήσιµων γαιών δεν µεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροφή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση
και η προστασία τους διέπεται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 2
Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή
Βάση Δεδοµένων
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(ΥΠΑΑΤ), συνιστάται Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση
Δεδοµένων (ΕΓΠΒΔ), µε την ονοµασία «Βοσκήσιµες Γαίες της
Ελλάδας».
2. Η ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» έχει ως σκοπό
την καταγραφή των βοσκήσιµων γαιών της χώρας, για τις ανάγκες εφαρµογής ενωσιακών και εθνικών προγραµµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία
και διαχείριση των σχετικών εκτάσεων, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Η ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» χρησιµοποιεί
ως πηγή δεδοµένων τα χαρτογραφικά δεδοµένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το

Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS-GIS) του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή άλλες πηγές συµβατές
µε το σύστηµα αυτό, καθώς επίσης και τα γεωχωρικά δεδοµένα
που προκύπτουν από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Στην
ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» καταγράφονται τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής, σύµφωνα µε το άρθρο 6.
3. Αρµόδιες για τη δηµιουργία, οργάνωση, τήρηση και ενηµέρωση της ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» ορίζονται οι
Διευθύνσεις Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι οποίες για το σκοπό αυτόν επεξεργάζονται και διαχειρίζονται τα δεδοµένα σε συνεργασία µε τις
Διευθύνσεις Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και
Δασικών Έργων και Υποδοµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
4. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιτροπή µε τίτλο «Γνωµοδοτική Επιτροπή Βοσκήσιµων
Γαιών», έργο της οποίας είναι η παροχή γνώµης στον Υπουργό
για κάθε θέµα που αφορά τη βόσκηση και την ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας».
5. Η ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
αναθεωρείται µε όµοια απόφαση, έπειτα από γνώµη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Βοσκήσιµων Γαιών.
Άρθρο 3
Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
1. Η χρήση της βοσκής εντός βοσκήσιµων γαιών που προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία επιτρέπεται, υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου και της δασικής νοµοθεσίας, εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η φυσική ισορροπία
και αειφορία, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονοµικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστηµάτων
που συγκροτεί η φυόµενη στις βοσκήσιµες γαίες βλάστηση.
2. Η βοσκή εντός των βοσκήσιµων γαιών ασκείται επί τη βάση
διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθµίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων
για βόσκηση, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες και τις προκύπτουσες, συµβατές µε τη δασική νοµοθεσία και τη βοσκή παράλληλες
χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιµων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιµνίων.
Συµβατές χρήσεις µε τη δασική νοµοθεσία είναι αυτές που προβλέπονται στο ΣΤ’Κεφάλαιο του ν. 998/1979, όπως ισχύει ενώ µε
τη βοσκή είναι οι χρήσεις εκείνες οι οποίες δεν παρεµποδίζουν
την προσβασιµότητα των ποιµνίων και δεν υποβαθµίζουν τη συνολική βοσκοϊκανότητα της βοσκήσιµης γαίας ως ενιαίας οντότητας, όπως αυτή έχει υπολογισθεί στα διαχειριστικά σχέδια
βόσκησης.
Για λόγους ενιαίας διαχείρισης της βοσκής, στα διαχειριστικά
σχέδια συµπεριλαµβάνονται και οι εκτάσεις του άρθρου 10 του
ν. 3208/2003 όπως ισχύει, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους το επιθυµούν και δηλώνουν την επιθυµία τους εγγράφως. Δύναται επίσης, να περιλαµβάνονται και εκτάσεις που εµπίπτουν στις
διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας και βόσκονται από αγροτικά
ζώα.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αναθέτει την
εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες
της Χώρας µε προγραµµατική σύµβαση η οποία συνάπτεται µε
την οικεία Περιφέρεια. Τα διαχειριστικά σχέδια που εκπονούν οι
Περιφέρειες, εγκρίνονται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από γνώµη της αρµόδιας
Δασικής Αρχής και της αρµόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
3. Για τις βοσκήσιµες γαίες που περιλαµβάνονται εντός προστατευόµενων περιοχών, εκτιµάται η βοσκοϊκανότητα και τα
µέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης της άσκησης της
βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο που αποτρέπεται η υποβάθµιση των αντικειµένων προστασίας της περιοχής. Στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις αυτές περιλαµβάνονται εντός των ορίων
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ευθύνης φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών ο οικείος φορέας διαχείρισης γνωµοδοτεί προς τον υπεύθυνο για
την εκπόνηση της µελέτης φορέα επί του διαχειριστικού σχεδίου.
Για τις υπόλοιπες περιοχές γνώµη εκφράζουν οι αρµόδιες κατά
περίπτωση αρχές.
4. Η διάρκεια ισχύος των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
ορίζεται σε επτά (7) έτη µετά την έγκρισή τους. Μετά την παρέλευση της επταετίας τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης αναθεωρούνται και εγκρίνονται εκ νέου. Στην περίπτωση εκδήλωσης
φυσικής καταστροφής ή άλλης αιτίας, τα σχέδια αναθεωρούνται
και εγκρίνονται εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από
τη διαπίστωση αυτής από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
5. Εντός των βοσκήσιµων γαιών επιτρέπονται εγκαταστάσεις
ζώων σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του
ν. 4056/2012
(Α’52), καθώς και ποτίστρες ζώων, µικρές οµβροδεξαµενές και
επεµβάσεις που δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία του τοπίου και
οι οποίες προβλέπονται από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, της λειτουργίας των βοσκήσιµων γαιών και την ευζωία των ζώων.
6. Με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης καθορίζονται και οι
θερινές βοσκήσιµες γαίες τις οποίες χρησιµοποιεί, ο κάθε νόµιµα
µετακινούµενος κτηνοτρόφος, σύµφωνα µε το ισχύον υγειονοµικό καθεστώς εκτροφής των ποιµνίων.
Άρθρο 4
Προθεσµία εκπόνησης διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης
1. Μέχρι 31.1.2019 εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται
τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιµων γαιών της Χώρας που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3. Μετά την προθεσµία αυτή δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενίσχυσης για την εν λόγω έκταση, χωρίς την ύπαρξη και εφαρµογή
εγκεκριµένου διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης.
2. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας της παραγράφου 1 να υπαχθούν σε καθεστώς βόσκησης
και περιοχές που δεν χρησιµοποιούνταν για βόσκηση, µετά από
αίτηµα των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού και των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση της εκπόνησης
και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές
αυτές.
Άρθρο 5
Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
Η δαπάνη για την εκπόνηση και την εφαρµογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιµες γαίες της χώρας, καλύπτεται από τα έσοδα που θα προκύψουν κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου
7, καθώς και από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 και πόρους του Ταµείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας.
Άρθρο 6
Δικαιώµατα χρήσης βοσκής
1. Το δικαίωµα βοσκής σε βοσκήσιµες γαίες, µεταξύ των
οποίων δηµόσια δάση, δασικές εκτάσεις και µη πεδινά χορτολίβαδα των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του ν.
998/1979 (Α’289), όπως ισχύουν, στα οποία η βοσκή δεν έχει
απαγορευθεί ή ρυθµιστεί βάσει των κείµενων διατάξεων της δασικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, παραχωρείται στις οικείες Περιφέρειες, στις οποίες περιέρχονται και οι πρόσοδοι από
την εκµίσθωση αυτών.
Τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής επί των βοσκήσιµων γαιών,
στις οποίες επιτρέπεται η βόσκηση, σύµφωνα µε τα διαχειριστικά
σχέδια βόσκησης που έχουν εγκριθεί, κατανέµονται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες στους κτηνοτρόφους, µε προτεραιότητα εκείνων που έχουν την έδρα της εκµετάλλευσής τους
στην περιοχή και εκείνων που εκτρέφουν αυτόχθονες απειλούµενες µε εξαφάνιση φυλές αγροτικών ζώων.
Για το σκοπό αυτόν µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίµων συνιστάται επιτροπή κατανοµής των δικαιωµάτων χρήσης της βοσκής εντός της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, τα µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη.
Στους κτηνοτρόφους που κάνουν χρήση ιδιωτικής βοσκήσιµης
γαίας, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόµενη από ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ., κατανέµεται επιπλέον έκταση µόνο για το µέρος του ζωικού κεφαλαίου
που δεν καλύπτεται από τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώνουν. Σε
περίπτωση µεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιδιόκτητων βοσκήσιµων γαιών, για οποιαδήποτε αιτία, ο κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση να δηλώνει και αποδεικνύει τις
αντίστοιχες µεταβολές. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει τα δικαιώµατά του.
Η νοµή ή κατοχή των βοσκήσιµων γαιών αποδεικνύεται µε τα
δικαιολογητικά της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β’
του άρθρου 11. Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται άπαξ.
2. Τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται στους
κτηνοτρόφους για χρονικό διάστηµα αντίστοιχο µε την υλοποίηση των στόχων των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, το οποίο
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τρία (3) έτη, µε την υπογραφή
σχετικής σύµβασης µίσθωσης. Σε περίπτωση που σε τµήµατα ή
και σε ολόκληρη τη βοσκήσιµη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή
οι γαίες αυτές χαρακτηρισθούν αναδασωτέες, στα πλαίσια της
δασικής νοµοθεσίας, η ως άνω επιτροπή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προβαίνει σε ανάλογες ανακατατάξεις των δικαιωµάτων βόσκησης.
3. Τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής περιέρχονται ή µεταβιβάζονται σε άλλον κτηνοτρόφο σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής ή πώλησης της εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση παύσης της
εκµετάλλευσης για δύο συνεχόµενα έτη, τα δικαιώµατα δεν µεταβιβάζονται και παραµένουν ως εθνικό απόθεµα.
4. Για την κατανοµή των δικαιωµάτων χρήσης λαµβάνονται
υπόψη τα δικαιώµατα των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
4061/2012.
Άρθρο 7
Μίσθωµα δικαιώµατος χρήσης βοσκής
1. Για τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής, σύµφωνα µε το
άρθρο 6, καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους µίσθωµα, το
ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Το ανωτέρω µίσθωµα των δηµόσιων γαιών κατατίθεται υπέρ
της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασµό της, µε την υποχρέωση διάθεσής του για την εκπόνηση και την εφαρµογή των διαχειριστικών
σχεδίων, τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδοµής των
βοσκήσιµων γαιών, σύµφωνα µε το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης.
3. Δεν οφείλουν την καταβολή µισθώµατος οι ιδιοκτήτες για
τη δική τους βοσκήσιµη γαία και οι αποκατεστηµένοι κτηνοτρόφοι για τη βοσκήσιµη γαία στην οποία έγινε η αποκατάστασή
τους.

Άρθρο 8
Αποτύπωση βοσκήσιµων γαιών - Εξαιρέσεις
1. Με τις αποφάσεις έγκρισης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιµων γαιών.
2. Δεν αποτυπώνονται ως βοσκήσιµες γαίες, εκτάσεις που:
α) έχουν γενικότερες δεσµεύσεις ή έχουν παραχωρηθεί για
άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της ισχύουσας δασικής νοµοθεσίας,
β) είχαν τη µορφή δάσους ή δασικής έκτασης και καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν µε άλλον τρόπο και έχουν
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κηρυχθεί αναδασωτέες, µε την επιφύλαξη των άρθρων 105 και
107 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας),
γ) περιλαµβάνονται σε προγράµµατα αναδάσωσης των δασικών υπηρεσιών,
δ) υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’289), όπως ισχύει,
ε) προβλέπονται στις περιπτώσεις β’ έως και ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 (Α’7),
στ) βρίσκονται σε πυρήνες Εθνικών Δρυµών και διατηρητέων
µνηµείων της φύσης.
3. Στην απόφαση έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και αποτύπωσης των βοσκήσιµων γαιών, αναφέρεται αν µε
τον καθορισµό, την αποτύπωση και την ορθολογική αξιοποίηση
των συγκεκριµένων εκτάσεων εξυπηρετείται σκοπός δηµοσίου
συµφέροντος, µέσω της ενίσχυσης και προστασίας της κτηνοτροφίας ως σηµαντικού κλάδου της εθνικής οικονοµίας και αν
παρίσταται ανάγκη χρησιµοποίησης των συγκεκριµένων εκτάσεων, µεταξύ των οποίων και τµηµάτων δάσους ή δασικής έκτασης ή υδάτινων παραλίµνιων ή παραποτάµιων οικοσυστηµάτων,
για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
Άρθρο 9
Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρµογής
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται µία ή περισσότερες επιτροπές µε έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών εκπόνησης και
εφαρµογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, στις οποίες
συµµετέχουν απαραίτητα:
α) υπάλληλοι της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων,
β) υπάλληλοι της οικείας δασικής υπηρεσίας,
γ) υπάλληλοι της οικείας αποκεντρωµένης υπηρεσίας του
ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι προτείνονται από τον Οργανισµό,
δ) εκπρόσωπος της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης,
ε) εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
στ) εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τα µέλη των εν λόγω επιτροπών ορίζονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη.
Άρθρο 10
Βοσκήσιµες γαίες Ο.Τ.Α.
Οι βοσκήσιµες γαίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Ο.Τ.Α.
Α’ βαθµού και των οποίων την κυριότητα, νοµή, κατοχή ή χρήση
έχουν οι συγκεκριµένοι Ο.Τ.Α., διατίθενται κατά προτεραιότητα
για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που έχουν την έδρα της εκµετάλλευσής τους στο δήµο
αυτόν και σε µετακινούµενους κτηνοτρόφους οι οποίοι αποδεδειγµένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιµων γαιών. Εφόσον
ικανοποιούνται οι παραπάνω ανάγκες και αποδεδειγµένα βάσει
του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, υπάρχει περίσσευµα βοσκήσιµης γης σε κάποια ή κάποιες Τοπικές/Δηµοτικές Κοινότητες, αυτή διατίθεται σε κτηνοτρόφους άλλων όµορων περιοχών.
Άρθρο 11
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται:
α) Ειδικά θέµατα, τεχνικές λεπτοµέρειες, διαδικαστικά θέµατα
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 2.
β) Οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιµότητας, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατανοµή
των βοσκήσιµων γαιών στους κτηνοτρόφους της χώρας για τις
ανάγκες εφαρµογής ενωσιακών και εθνικών προγραµµάτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ) Θέµατα που αφορούν τη σύµβαση µίσθωσης, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρµόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το
δικαίωµα χρήσης της βοσκής, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για

την εφαρµογή των άρθρων 6 και 7.
δ) Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες, η θητεία των µελών και κάθε
θέµα σχετικό µε το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών του άρθρου 6. Ο αριθµός των επιτροπών ανά περιφέρεια, η
σύνθεση, οι αρµοδιότητες, η θητεία των µελών και κάθε θέµα
σχετικό µε το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών του
άρθρου 9.
ε) Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες, η θητεία και κάθε θέµα σχετικό
µε τον τρόπο λειτουργίας της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 2.
στ) Νέες συνθέσεις για τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, πλην των υπηρεσιακών και
πειθαρχικών συµβουλίων, σύµφωνα µε τις νέες οργανικές µονάδες του π.δ.107/2014 (Α’174). Όλες οι αποφάσεις ορισµού µελών
των συλλογικών οργάνων εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την
έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων µε τη νέα σύνθεση.
ζ) Τα θέµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις, απαιτήσεις και τις
διαδικασίες έλεγχου της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων
φυτικής προέλευσης. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι
όροι, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις λειτουργίας κάθε χώρου
που χρησιµοποιείται για τη συγκέντρωση, παραλαβή, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων αυτών, η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµορφώσεων, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι προδιαγραφές, το περιεχόµενο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και οι διαδικασίες παρακολούθησης της ορθής εφαρµογής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α’52)
1. Η προθεσµία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται για δέκα οκτώ (18)
µήνες από τη λήξη της και λήγει στις 12.9.2016. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012
αναφέρεται η αρχική προθεσµία των τριών (3) ετών νοείται η
προθεσµία που λήγει στις 12.9.2016.
2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4056/2012 προστίθεται νέο άρθρο
17α, το κείµενο του οποίου έχει ως εξής:
«Άρθρο 17α
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον
κατοικηµένων περιοχών
1. Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µε δυναµικότητα µεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται µε τις αποφάσεις των οικείων
Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, οι οποίες,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ήταν εγκατεστηµένες είτε εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών είτε πλησίον
αυτών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και διέθεταν ζωικό κεφάλαιο, χορηγείται:
α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης,
β) κωδικός εκµετάλλευσης από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή.
Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν µεταβιβάζεται και δεν τροποποιείται, ανακαλείται δε όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης.
2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, να έχουν ιδρυθεί και να λειτουργούν
(να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικηµένων
περιοχών είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις µικρότερες από
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εκείνες που ορίζονταν στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος
του άρθρου 20, όπως αυτές είναι δυνατόν να προσαρµοσθούν
µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 για
τη µείωση των ελαχίστων αποστάσεων.
β) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυναµικότητα που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανωτάτων ορίων της
κατηγορίας Β’ όπως ορίζονται µε την υπ’ αριθµ. 1958/13.1.2012
(Β’21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες µειώνουν τη δυναµικότητά τους στο ως άνω ποσοστό.
3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός
ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηµα στην οικεία
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) εντός
προθεσµίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του άρθρου
αυτού.
4. Μετά τη παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, διακόπτεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτηµα, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής Σταυλισµού.
5. Η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών.
6. Παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 5.
7. Αποφάσεις των ΔΑΟΚ, που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν µέχρι
την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών και δεν έχουν εκτελεσθεί ανακαλούνται εφόσον
οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2.
8. Ενστάσεις επί αποφάσεων ΔΑΟΚ που αφορούν στη διακοπή
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν
µέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2, τίθενται στο αρχείο και οι σχετικές αποφάσεις
ανακαλούνται οριστικά από την αρχή που τις εξέδωσε.»
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων
3877/2010 (Α’ 160) και 2342/1995 (Α’ 208)
1. H περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3877/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόµου αυτού, η οποία ορίζεται σε ποσοστό:
αα) Τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της ασφαλιζόµενης αξίας
της φυτικής παραγωγής και προκειµένου για την ελιά σε ενάµιση
τοις εκατό (1,5%).
ββ) Μηδέν εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόµενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
γγ) Μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολό τους (αµιγώς)
και αποκλειστικά σε «ελεγχόµενο περιβάλλον» µίας γεωργικής
εκµετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισµούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.. Τα πρόσωπα που υπάγονται
στη διάταξη αυτή µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ασφάλιση αυτή.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. οι καλλιέργειες δασικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και η αλιευτική παραγωγή
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που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, σύµφωνα µε τους
κανονισµούς ασφάλισης που ισχύουν.»
3. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3877/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τη µέση παραγωγή ανά στρέµµα ή δένδρο των δηλούµενων καλλιεργειών και
γ) τη µέση αξία του παραγόµενου προϊόντος ανά κιλό ή τεµάχιο, ανάλογα µε την καλλιέργεια.»
4. Το άρθρο 17 του ν. 3877/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Εκτιµητές
Η εκτιµητική διαδικασία των ζηµιών διέπεται από το σχετικό
κανονισµό του ΕΛ.Γ.Α.. Σε περίπτωση εκτεταµένων ζηµιών για
την εκτίµηση των οποίων το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. δεν
επαρκεί, καθήκοντα εκτιµητή µπορεί επίσης να ανατίθενται και
σε υπαλλήλους των ειδικοτήτων που προβλέπει ο σχετικός κανονισµός του ΕΛ.Γ.Α., του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, µετά από έγκριση των Υπηρεσιών τους, καθώς και σε εποχικό προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’28).»
5. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3877/ 2010, όπως
η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 39
του ν. 4061/2012 (Α’ 66), προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Οι αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο αποζηµιώσεις
των ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. και των απασχολούµενων σε όλα
τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιµητικής διαδικασίας δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’226), υπό την προϋπόθεση ότι το
συνολικό ετήσιο ποσό των ως άνω αποζηµιώσεων δεν υπερβαίνει
τα τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ. Τα παραπάνω ισχύουν
και για το συνολικό ετήσιο ποσό αποζηµιώσεων του έτους 2014.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2342/1995 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ενεργητική προστασία κατά την έννοια του παρόντος
νόµου είναι η λήψη προληπτικών µέτρων και η χρησιµοποίηση
τεχνολογικών µέσων ή οποιουδήποτε άλλου µέσου ή µεθόδου,
για την αποτροπή ή µείωση των ζηµιών που προξενούνται στη
γεωργική παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, από φυσικούς κινδύνους, παθήσεις
και ασθένειες που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3877/2010
(Α’160). Για κινδύνους που δεν αναφέρονται στο ως άνω άρθρο,
η προϋπόθεση ένταξης των µέσων ή των µεθόδων πρόληψης
είναι η χρηµατοδότησή τους από επιχορηγούµενες δράσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της Αγροτικής Ανάπτυξης.»
Άρθρο 14
Παράταση παραχώρησης χρήσης αγροτικών
ακινήτων και λειτουργίας επαγγελµατικών
σχολών ΕΠΑΣ
1. Οι αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων
σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή σε ανέργους εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, που εκδόθηκαν από τον οικείο
Περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτόν όργανο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του ν. 4099/2012 και το
άρθρο 37 παρ.14 εδάφιο γ’ του ν.4235/2014, παρατείνονται έως
31.10.2016.
2. Η λειτουργία των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν.
3475/2006 (Α’ 146), αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, παρατείνεται και για το σχολικό έτος
2016-2017 και παύει την 15η Σεπτεµβρίου 2017.
Άρθρο 15
Εθνικό πρόγραµµα συλλογής
και διαχείρισης νεκρών ζώων
1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δια της
Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευ-
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σης καταρτίζει και θέτει σε εφαρµογή, Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) προκειµένου να
διασφαλισθεί η προστασία της δηµόσιας υγείας, της υγείας των
ζώων και του περιβάλλοντος.
2. Το ΕΠΣΥΔ είναι πολυετές πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες στον
τοµέα διαχείρισης των νεκρών ζώων, την κατανοµή των πόρων,
την κατάταξη των σχετικών δραστηριοτήτων µε βάση την ανάλυση κινδύνων, τον καθορισµό των αρµόδιων αρχών υλοποίησης
αυτού, καθώς και την ανάπτυξη συστήµατος εποπτείας για την
ορθή συλλογή, διαχείριση και τελική διάθεση των νεκρών ζώων
της χώρας.
3. Το ΕΠΣΥΔ χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µέσω ανταποδοτικού τέλους. Για τη χρηµατοδότηση
του προγράµµατος µέσω του ΤΓΚ καθορίζεται ετήσιο, ανταποδοτικό τέλος ανά ζώο για τη συλλογή και διαχείριση των νεκρών
ζώων, σε κάθε κτηνοτροφική εκµετάλλευση της χώρας, σύµφωνα
µε τον αριθµό των ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσµούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την ετήσια απογραφή,
καθώς και για τους πληθυσµούς των βοοειδών, από τα ετήσια
στοιχεία του ηλεκτρονικού µητρώου της εκµετάλλευσης βοοειδών στο τέλος κάθε έτους, που αποτυπώνονται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
είσπραξης µέσω του προγράµµατος ΟΣΔΕ.
4. Το ΕΠΣΥΔ υλοποιείται από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες
συλλογής – αποµάκρυνσης και καταστροφής – διαχείρισης των
νεκρών ζώων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
διενεργεί κάθε τρία (3) έτη, Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισµό, ο οποίος
αφορά όλη την Επικράτεια ή µέρος αυτής (Περιφέρεια/ες), µέσω
του οποίου προκύπτει ανάδοχος/οι για τη µεταφορά νεκρών
ζώων και για τη διαχείριση αυτών σε εγκεκριµένες µονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.
5. Η έγκριση και η αναπροσαρµογή του ΕΠΣΥΔ, ο τρόπος υλοποίησης, παρακολούθησης και εποπτείας του προγράµµατος, οι
διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης των νεκρών ζώων περιλαµβανοµένης και της χρήσης αυτών για σίτιση πτωµατοφάγων αρπακτικών και ζώων ζωολογικών κήπων, καθώς και οποιοδήποτε
σχετικό θέµα µε το πρόγραµµα, καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εντός πέντε (5)
µηνών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου.
6. Ειδικά για το έτος 2016 εφαρµόζεται και πρόγραµµα περισυλλογής και διαχείρισης των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων
για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), χρηµατοδοτούµενο από τον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι Περιφέρειες στις οποίες εφαρµόζεται το πρόγραµµα, οι
αρµόδιες αρχές εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησής
του, οι προϋποθέσεις ανάδειξης των φορέων υλοποίησης του
προγράµµατος και οι υποχρεώσεις τους, η δαπάνη για την υλοποίησή του, η κατανοµή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια και κάθε
θέµα σχετικό µε το πρόγραµµα.
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 (Α’164)
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 προστίθεται
παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Δεν απαιτείται γνώµη της επιτροπής του άρθρου 20 και
των κατά περίπτωση αρµόδιων οργανισµών και λοιπών φορέων
της παραγράφου 1 του άρθρου 7, για τις υπουργικές αποφάσεις
της παραγράφου 3, που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς την
αντίστοιχη νοµοθεσία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1564/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η απόκτηση, από άλλα κράτη - µέλη, πολλαπλασιαστικού
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υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών του άρθρου 3, επιτρέπεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)
σύµφωνα µε το
ν. 3874/2010 (Α’151), αποκλειστικά και
µόνο για τις ανάγκες των αγροτικών τους εκµεταλλεύσεων µε
σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, χωρίς να απαιτείται
για τα πρόσωπα αυτά η κατοχή άδειας επιχείρησης εµπορίας του
υλικού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της πραγµατοποίησης των ελέγχων που απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 17
Ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων για τα τρόφιµα
ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα
1. Στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής
Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ιδρύονται και λειτουργούν ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων
για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα.
2. Η καταχώριση στοιχείων στις παραπάνω ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων είναι υποχρεωτική για τις αρµόδιες αρχές επισήµου ελέγχου και τις επιχειρήσεις, όπου αυτό απαιτείται, που
εµπλέκονται στους τοµείς τροφίµων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στην καταχώρηση στοιχείων και δεδοµένων στις ηλεκτρονικές βάσεις, καθώς
και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α’ 8)
1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως
εξής:
«4. Αρµόδια Αρχή για την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, ως απαιτούνται τόσο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των προσθέτων αυτών
στην αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 όσο και για
την έγκριση δραστικών και λοιπών ουσιών που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2009, είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή κοινές υπουργικές αποφάσεις στην περίπτωση συναρµοδιότητας, µπορεί να ορίζονται και
άλλες αρµόδιες αρχές αξιολόγησης που πληρούν τις επιστηµονικές προϋποθέσεις, αν κριθεί αναγκαίο.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως
εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορηγείται, ανακαλείται, ανανεώνεται ή, στις περιπτώσεις
που από την αρµόδια αρχή του άρθρου 3 εφαρµόζεται αξιολόγηση, τροποποιείται η άδεια διάθεσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά στα πλαίσια του Κανονισµού (ΕΚ)
1107/2009.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως
εξής:
«5. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι διετής. Η συµµετοχή του κάθε µέλους δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες
εξαιρουµένων των εκπροσώπων των φορέων.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Όποιος εισάγει, χρησιµοποιεί για επαγγελµατική χρήση,
διακινεί, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της
ηµεροµηνίας λήξης που αναγράφεται ή προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τα οποία εµφανίζουν µη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυηµένη σύνθεση ή στις φυσικοχηµικές ιδιότητές
τους σε σχέση µε τις οριζόµενες στο φάκελο που αφορά στην
άδεια που χορηγήθηκε για τη διάθεσή τους στην αγορά, τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες
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(30.000) ευρώ. Τα ακατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσµεύονται και καταστρέφονται, µε δαπάνη που βαρύνει αποκλειστικά τον υπεύθυνο για την παράβαση.»
5. Η παρ. 11 του άρθρου 9 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Όποιος διαθέτει στην αγορά σκευάσµατα που περιέχουν
µακρο-οργανισµούς και τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η αρµόδια αρχή ή διαθέτει στην αγορά
τέτοια σκευάσµατα χωρίς να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει η αρµόδια αρχή για την εγγραφή τους, τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ και η παρτίδα των σκευασµάτων αυτών αποσύρεται µε δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Όποιος εισάγει, χρησιµοποιεί για επαγγελµατική χρήση,
διακινεί, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, µεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της
ηµεροµηνίας λήξης που προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1)
έτος.»
7. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στην κατάρτιση και την τροποποίηση του εθνικού σχεδίου
δράσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 της Oδηγίας
2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156) που είναι σχετικές µε τη συµµετοχή του
κοινού σε σχέδια και προγράµµατα.»
8. α) Η παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49α του
ν.
4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων, σύµφωνα µε
τα άρθρα 9, 13, 45, και 49, εκτός αυτών που αφορούν παραβάσεις του άρθρου 38, και ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι παραβάτες έχουν το δικαίωµα υποβολής
ένστασης. Η ένσταση κατατίθεται στη Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων επιβολής προστίµου.
Για τη συζήτηση των ενστάσεων συνιστάται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων πενταµελής επιτροπή, η
οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τους αναπληρωτές τους και
από έναν εκπρόσωπο πανεπιστηµιακού ιδρύµατος σχετικού µε
το αντικείµενο, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
και του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), µε
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από τους ως άνω
φορείς. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
γραµµατέας υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του ίδιου Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται τα µέλη της επιτροπής και καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της.
2. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων που αφορούν
παραβάσεις του άρθρου 38, και ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι παραβάτες έχουν το δικαίωµα
υποβολής ένστασης. Η ένσταση κατατίθεται στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασµάτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων
επιβολής προστίµου.
Για τη συζήτηση των ενστάσεων συνιστάται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τριµελής επιτροπή, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η σύνθεση, ο
τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετικό θέµα.»
β) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 49α του ν. 4036/2012 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για την εξέταση των ενστάσεων των παραγράφων 1 και 2,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή παραβόλου ποσού
ύψους ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του προστίµου
που έχει επιβληθεί. Το παράβολο κατατίθεται στο Κεντρικό Τα-
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µείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής
ευδοκίµησης της ένστασης, η αξία του παραβόλου επιστρέφεται
στον ενδιαφερόµενο.»
9. Η περίπτωση ξ’ της παρ. 1 του άρθρου 50 του
ν.
4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ξ) Οι τεχνικές διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλο αναγκαίο
τεχνικό µέτρο για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
396/2005, του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009 και τη συµµόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ ως και οι διαδικασίες παραλλήλου εµπορίου και οι διαδικασίες και το υλικό κατάρτισης
και πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρµάκων.»
10. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4036/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για όσους κατέχουν άδεια εµπορίας γεωργικών φαρµάκων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 220/1973 (Α’272) και του π.δ.
353/1974 (Α’138), οι διατάξεις της παρ. 32 του άρθρου 20 του ν.
3399/2005 (Α’255) εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Τα ίδια φυσικά πρόσωπα δικαιούνται να
εκδίδουν συνταγές σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
35, µέχρι τη συνταξιοδότησή τους.»
11. Στο τέλος της παρ. Α’ «Φυτοπροστατευτικά προϊόντα» του
Παραρτήµατος Α’ του ν. 4036/2012 προστίθεται περίπτωση 53
ως εξής:
«53) Παράβολο για την προπαρασκευαστική συνάντηση µε
σκοπό την κατάθεση πρότασης προς τη Χώρα, ως κράτος µέλος εισηγητής που εξετάζει την αίτηση, κατά την έννοια του
άρθρου 35 του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2009/ΕΚ.»
12. Μετά την περίπτωση ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
4036/2012 προστίθεται περίπτωση ιγ’ ως εξής:
«ιγ) έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, ως µέλος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Έξι (6) µήνες µετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου, για
κάθε Περιφέρεια της Χώρας δύναται να καταρτίζονται προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, σε µία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των
βοσκήσιµων γαιών της κάθε περιοχής. Για τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των άρθρων 3, 5, 6 και 7.
2. Μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η
χρήση της βοσκής εντός των βοσκήσιµων γαιών επιτρέπεται υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις της δασικής νοµοθεσίας.
3. Η προστασία και διαχείριση βοσκήσιµων γαιών, στις οποίες
υπάγονται και εκτάσεις των ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4061/2012 γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Παρατείνεται για τη θερινή περίοδο του έτους 2015 η εκµίσθωση των δηµοτικών εκτάσεων στους µετακινούµενους κτηνοτρόφους που µίσθωσαν το έτος 2014 τις εκτάσεις αυτές. Το
ύψος του αντιτίµου για τη θερινή περίοδο του έτους 2015 παραµένει το ίδιο µε εκείνο του έτους 2014.
5. Μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
του άρθρου 3, η κατανοµή επιλέξιµων βοσκότοπων στους κτηνοτρόφους της Χώρας, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αριθµ.
873/55993/20.5.2015 (Β’942) κοινή απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 20
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
α) Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 (Α’7).
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β) Οι παράγραφοι 2 και 2α του άρθρου 60 του ν. 4264/2014
(Α’118).
γ) Η παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’171).
δ) Το εδάφιο ε’ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012
(Α’66).
ε) Η παρ. 5 του άρθρου 6 και η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
3877/2010 (Α’160).
στ) Η υπ’ αριθµ. 3287/127664/17.12.2012 (Β’3468) απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή στις ως
άνω καταργούµενες διατάξεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 21
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 42 του
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), προστίθενται εδάφια, ως
ακολούθως:
«Το ποσοστό αυτό ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθµός των
αποφοίτων των προηγούµενων ετών που θα διαγωνισθούν µε το
σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015, ώστε να τους
αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο µε το ποσοστό τους σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού
έτους 2015-2016. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά
περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να ορισθεί ο
αριθµός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τµήµατα και τις
Σχολές που τα αφορούν, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις.»
Άρθρο 22
Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (Α’ 235) αντικαθίσταται
στο σύνολό του ως εξής:
«Άρθρο 183
Παράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών,
βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων
και σχιστολιθικών πλακών
1. Ορίζεται η 31η.12.2017, ως χρόνος λήξης της τελευταίας
«παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης» ή της µίσθωσης που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
1428/1984 (Α’ 43), όπως ισχύει, των λατοµείων αδρανών υλικών
που λειτουργούν είτε εντός λατοµικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν.
1515/1985 (Α’ 18) είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν.1428/1984 (Α’ 43) είτε των λατοµείων αδρανών υλικών που έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 17 του
ν. 4203/2013 (Α’ 235) εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης
επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση ή σε περίπτωση που έχει λήξει
η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών.
Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο παράταση της λειτουργίας:
Α) Εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατοµείου, σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν.
2115/1993 (Α’ 15). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης επέµβασης
στο δάσος ή τη δασική έκταση µετά τη χορήγηση της προβλεπόµενης από το παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας τους εφόσον πριν τη λήξη τους έχει κατατεθεί
αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση

και µέχρι τη λήψη των νέων εγκρίσεων δεν θα πρέπει να µεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκµετάλλευσης.
Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προβλεπόµενων εγγυητικών επιστολών.
Γ) Απαιτείται εγκεκριµένη τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του «Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (Β’ 1227), η οποία καλύπτει όλες τις
προβλεπόµενες δραστηριότητες κατά τον αιτούµενο νέο χρόνο
παράτασης ή, αν δεν υπάρχει, έχει υποβληθεί αρµοδίως σχετικό
αίτηµα τροποποίησης/επικαιροποίησης της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατοµεία ή του Περιφερειάρχη
για τα µη δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεων του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την απόδειξη της συνδροµής των υπό Α’, Β’ και Γ’ στοιχείων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία αδρανών υλικών που
λειτουργούσαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του
ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της
άδειας εκµετάλλευσης, επειδή στον οικείο νοµό, επαρχία ή νήσο
είχαν καθορισθεί λατοµικές περιοχές, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισµού τους. Σε περίπτωση ενεργοποίησης λατοµικής περιοχής στον εν λόγω νοµό,
επαρχία ή νήσο, τα εν λόγω λατοµεία υπάγονται στις ρυθµίσεις
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ενεργοποίηση µίας
λατοµικής περιοχής συνιστά η διενέργεια τουλάχιστον ενός επιτυχούς διαγωνισµού εκµίσθωσης, έστω και ενός λατοµικού
χώρου εντός αυτής.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατοµεία ή του Περιφερειάρχη
για τα µη δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την απόδειξη της συνδροµής των υπό A’, Β’ και Γ’ στοιχείων.
2. Οµοίως ορίζεται η 31η.12.2017 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης των λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και σχιστολιθικών πλακών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999
(Α’ 70), καθώς και των αντίστοιχων µισθώσεων είτε των λατοµείων που έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 17 του
ν. 4203/2013 (Α’ 235), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης
επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση ή σε περίπτωση που έχει λήξει
η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών και µε ανάλογη εφαρµογή των προϋποθέσεων των εδαφίων A’, Β’ και Γ’ της παραγράφου 1 του
παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξή εκδίδεται
από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή.
3. Η ως άνω αίτηση για έκδοση διαπιστωτικής πράξης για αµφότερες τις περιπτώσεις 1 και 2, υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, άλλως από τη λήξη κατά περίπτωση της προηγούµενης παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης.
Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ή την αιτιολογηµένη
απόρριψη της σχετικής αίτησης από το ίδιο όργανο, η λειτουργία
του λατοµείου, για το οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση αυτή, συνεχίζεται µε τους ίδιους όρους της τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή άδειας εκµετάλλευσης.
Η παράταση της σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του ανωτέρω εδαφίου µε
τους ίδιους όρους και συµφωνίες της τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης.
4. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατοµείων τα
οποία νοµίµως λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατοµικών περιοχών ή µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και
2β του ν. 1428/1984 (Α’ 43) όπως ισχύουν και διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκ-
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µετάλλευσή τους, γίνεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. Δ10/Φ68/οικ.
4437/1.3.2001 (Β’ 244). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία
µαρµαρόσκονης - µαρµαροψηφίδας, των οποίων η άδεια εκµετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 µε τις διατάξεις του ν. 669/1977
(Α’ 241), σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της
άδειας εκµετάλλευσης ή της σύµβασης µίσθωσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α’ 15).
Οι εκµεταλλευτές των εν λόγω λατοµείων οφείλουν να αποκαταστήσουν το περιβάλλον των λατοµικών τους χώρων, σύµφωνα
µε την ως άνω ειδική µελέτη.
5. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2 και 4 καταβάλλεται
από τους έχοντες την εκµετάλλευσή τους «πράσινο τέλος»
ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλήσεων, το οποίο
κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του
Πράσινου Ταµείου. Τα ποσά του λογαριασµού αυτού διατίθενται
αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή του οικείου Δηµοτικού Διαµερίσµατος στην οποία ασκείται η σχετική
λατοµική δραστηριότητα.
6. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται τα λατοµεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκµετάλλευσης
ή µίσθωση, η τελευταία παράταση της οποίας λήγει µετά τις
31.12.2017.»
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις στο νόµο 4342/2015 (Α’ 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση,
την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ
και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013, «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»
1. Το άρθρο 33 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η προθεσµία του εδαφίου α’ και του εδαφίου β’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του
π.δ. 100/2010
(Α’ 177), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.
4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου
2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Από την 1η Ιουλίου 2016 διαγράφονται
αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό
Επιτυχούς Εξέτασης.
Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά
το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε
συνέπεια.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 του ν. 3855/2010.
β) Τα άρθρα 4, 5, 6 εκτός της παραγράφου 4, 7 και 11 του ν.
3734/2009.
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159).
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4122/2013 (Α’ 42).
ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή αναφέρεται σε θέµα που
ρυθµίζεται από αυτόν.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην παρ. 1 του άρθρου 57 της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µε αριθµό 36060/1155/Ε. 103/13.6.2013 (Β’ 1450) προ-
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στίθεται εδάφιο ε’ ως εξής:
«ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων
που πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύ πενήντα µεγαβάτ (50 MW) και άνω, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7, µε βάση τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί.»»
Άρθρο 24
Το άρθρο 10 του ν. 998/1979, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός µηνός από
την δηµοσίευση του παρόντος, συγκροτούνται σε κάθε νοµό, µία
ή περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επί
των πράξεων χαρακτηρισµού που εκδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του
ν. 998/1979. Οι Επιτροπές γνωµοδοτούν και
για κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται σε αυτές σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αποτελούνται από: α) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης
Συντονισµού της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών ή δασολόγο που υπηρετεί σε
νοµό της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης διάφορο εκείνου,
σε έκταση του οποίου αναφέρεται η κρινόµενη πράξη χαρακτηρισµού, µε υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών, ως πρόεδρο, β) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών όµορου νοµού
ή όµορου Δασαρχείου µε αυτόν που εξέδωσε την πράξη χαρακτηρισµού, γ) έναν γεωπόνο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, δ) έναν τοπογράφο µηχανικό ή πολιτικό
µηχανικό ή υποµηχανικό της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ή Περιφέρειας, ως µέλη, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Χρέη γραµµατέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης
Δασών του νοµού, προτεινόµενο από τον προϊστάµενο αυτής, µε
το νόµιµο αναπληρωτή του. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στην
έδρα της Διεύθυνσης Δασών του νοµού, σε έκταση του οποίου
αναφέρεται η πράξη χαρακτηρισµού, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικός τόπος συνεδρίασης µε την απόφαση συγκρότησης.
3. Στα µέλη και τους γραµµατείς των επιτροπών της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε
αυτές. Για τις αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων που εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 10 του ν.
998/1979, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του µε το
παρόν, καταβάλλεται στα µέλη και τους γραµµατείς των οικείων
επιτροπών αποζηµίωση, το ύψος της οποίας, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο στοιχείο, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
4. Υποθέσεις που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων του άρθρου 10 του ν. 998/1979 είτε λόγω αναποµπής τους
µε δικαστική απόφαση είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εξετάζονται από τις Επιτροπές της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά
τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 998/1979. Οµοίως εξετάζονται από τις Επιτροπές αυτές και οι
υποθέσεις, για τις οποίες εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις ακυρωτικές πράξεων των ανωτέρω Επιτροπών Επίλυσης Δασικών
Αµφισβητήσεων για µη νόµιµη συγκρότησή τους λόγω συµµετοχής δικαστικού λειτουργού.
5. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των υποθέσεων που εκκρεµούσαν ενώπιον των προβλεποµένων από τη διάταξη της παρ. 3
του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/2014,
Δευτεροβαθµίων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων,
εντός του οριζοµένου στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.
4280/2014 εξαµήνου για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις αυτές
µεταβιβάζονται και εξετάζονται από τις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, όπου στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας αναφέρονται οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων, νοούνται οι Τεχνικές Επιτροπές
Εξέτασης Αντιρρήσεων.»
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Άρθρο 25
Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3469/2006 (Α’ 131), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρου 29 του ν. 3536/2007 (Α’ 42), από το άρθρο
29 του ν. 3687/2008 (Α’ 159) και από το άρθρο 23 του ν.
3801/2009 (Α’ 163), προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως ακολούθως:
«ιδ) Οι αποφάσεις ορισµού των µελών της Επιστηµονικής και
Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών
και σε αιτούντες ασύλου. Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς και µε βάση την κ.υ.α. 64410/2015 (Β’ 728). Τα καθήκοντα της επιστηµονικής επιτροπής αφορούν στον καθορισµό
της εξεταστέας ύλης, στη σύνταξη των θεµάτων των γραπτών
και προφορικών εξετάσεων, στην καθοδήγηση των αξιολογητών
και στην ανάπτυξη κλίµακας κριτηρίων αξιολόγησης. Τα καθήκοντα της οργανωτικής επιτροπής αφορούν στην οργάνωση και
διεξαγωγή των συγκεκριµένων εξετάσεων.»
Άρθρο 26
Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 προστίθεται, πριν
από το τελευταίο εδάφιο, νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η προθεσµία για την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως κατά της
τεκµερωµένης απόρριψης από τις Δευτεροβάθµιες Επιτροπές
Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων των κατά την έναρξη ισχύος
του ν. 4280/2014 εκκρεµών ενώπιόν τους αιτήσεων χαρακτηρισµού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979, άρχεται από την
ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου. Αιτήσεις ακυρώσεως
που έχουν τυχόν ασκηθεί µέχρι την ανωτέρω προθεσµία, θεωρούνται νοµίµως ασκηθείσες.»
Άρθρο 27
Η παρ. 11 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«11.α. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύµφωνη γνώµη του οικείου οργάνου διοίκησης νοµικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από
υποβολή σχετικού αιτήµατος, στα γραφεία των περιφερειαρχών
και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως,
υπαλλήλων δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου
τοµέα, καθώς και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού. Η διάρκεια
των αποσπάσεων είναι ίση µε τη διάρκεια της θητείας των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.
Στις αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 (Α’ 54), από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ.
2 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α’ 138). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν και το ήδη υπηρετούν µε
απόσπαση προσωπικό στα γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή µελών ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από νοµικά πρόσωπα και φορείς που
ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του εποπτεύοντος Υπουργού του νοµικού προσώπου ή φορέα στον
οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό.
Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση µε τη διάρκεια της θητείας
των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε..
γ. Στις ανωτέρω αποφάσεις αποσπάσεων καθορίζεται ο φορέας ο οποίος επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία των αποσπώµενων, ο οποίος και οφείλει να καταβάλει αναδροµικά τη
µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων που δεν έχει καταβληθεί λόγω εφαρµογής της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012.»

Άρθρο 28
Ρύθµιση θεµάτων προστασίας, διαχείρισης και
εκµετάλλευσης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς
Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.)
Η ισχύς της υπ’ αριθ. 61762/20.12.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΑΑΠ
406) παρατείνεται µέχρι την 20ή Αυγούστου 2016. Έως την κατά
το προηγούµενο εδάφιο ηµεροχρονολογία εκδίδεται το προβλεπόµενο από την παρ. 1 περιπτωση α’ του άρθρου 21 του ν.
1650/1986 (Α’ 160) προεδρικό διάταγµα.
Άρθρο 29
Η παρ. 4 του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (Α’ 248), «Κύρωση
Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», τροποποιείται ως εξής:
Μετά τη φράση «εξαιρούνται τα µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου
2013» διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόµµα και προστίθεται η
φράση «,καθώς και τα µεγάλα έργα του άρθρου 39 του Κανονισµού 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006».
Άρθρο 30
1. Η παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αναριθµείται ως 17 και προστίθεται νέα παράγραφος 16 ως ακολούθως:
«16. Χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ως µη επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη αναγκαία για το
έργο, η δαπάνη του µη επιλέξιµου ΦΠΑ: α) για τα συγχρηµατοδοτούµενα τεχνικά έργα πλην κρατικών ενισχύσεων που εκτελούν ως δικαιούχοι οι µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
Ανώνυµες Εταιρίες του δηµοσίου και β) για συγχρηµατοδοτούµενα τεχνικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, που υλοποιούνται
από τρίτους φορείς για λογαριασµό δήµων ή ΔΕΥΑ, εφόσον η
Προγραµµατική Σύµβαση που διέπει την υλοποίησή τους, όπως
ισχύει µέχρι σήµερα, δεν προβλέπει την έκδοση των τιµολογίων
στον κύριο του έργου. Η χρηµατοδότηση εφαρµόζεται για έργα
για τα οποία δεν βρίσκει εφαρµογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του
ν. 4281/2014 σχετικά µε την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, όπως ισχύει, και πραγµατοποιείται µετά από αίτηµα
του δικαιούχου στο οποίο τεκµηριώνεται ότι οι υφιστάµενες ταµειακές ροές δεν επιτρέπουν την οµαλή χρηµατοδότηση της
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να
ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (Α’
267), καθώς και η κατ’ εξουσιοδότησή της εκδοθείσα κοινή
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την έναρξη ισχύος της
κ.υ.α. 50244/ΕΥΘΥ 1125/2014 (Β’ 2856) και βρίσκουν εφαρµογή
για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα των προγραµµατικών περιόδων 2007 - 2013 και 2014 - 2020.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιείται ως εξής:
«5. Το υπάρχον προσωπικό των Κοινών Τεχνικών Γραµµατειών
(Κ.Τ.Γ.) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.) Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας της περιόδου 2007-2013 στελεχώνει τις
Κ.Τ.Γ. των Ε.Π. της περιόδου 2014-2020 µετά από εσωτερική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το
σκοπό αυτόν. Για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων των Κ.Τ.Γ.
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020,
δηµοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»
3. Η παρ. 18 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιείται ως ακολούθως:
«18. Οι υπάρχουσες συµβάσεις ορισµένου χρόνου των στελεχών των κοινών Τεχνικών Γραµµατειών των Ε.Π. Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 παρατείνονται µετά τη λήξη
τους µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίµατος των ενταγµένων πράξεων και πάντως όχι πέραν του οκταµήνου από την
ηµεροµηνία λήξης της επιλεξιµότητας των δαπανών των ΕΠ κοινές Τεχνικές Γραµµατείες των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-
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γασίας 2007-2013, έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης, ασκούν καθήκοντα Κοινών Γραµµατειών έως το τέλος του 2016 για τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα 2014-2020 του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.»
Άρθρο 31
Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόµενης
Διαβίωσης
1. α) Οι Ο.Τ.Α. και οι φορείς αυτών που υλοποιούν την πράξη
«Σύσταση και Δηµιουργία Στέγης Υποστηριζόµενης Διαβίωσης»
και συγχρηµατοδοτήθηκαν ή συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία των
υφιστάµενων στο πλαίσιο της πράξης αυτής δοµών µετά τη λήξη
της συγχρηµατοδοτούµενης περιόδου και έως την ένταξη των
Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές
ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2016, µε απόφαση του Δηµοτικού ή Περιφερειακού
Συµβουλίου ή του αντίστοιχου Διοικητικού Συµβουλίου, προκειµένου περί νοµικού προσώπου των Ο.Τ.Α., στην οποία πρέπει να
διαλαµβάνεται ειδικώς περί της πρόβλεψης των απαιτούµενων
πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισµό.
β) Οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου του
απασχολούµενου στις υπηρεσίες της προηγούµενης περίπτωσης
προσωπικού παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των
πράξεων ή την υπογραφή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές
ή για την µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2016. Οι συµβάσεις του προσωπικού του
προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται
σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
γ) Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδοσίας του
απασχολούµενου, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ προσωπικού
και τις δαπάνες λειτουργίας των αντίστοιχων δοµών από τη λήξη
της συγχρηµατοδοτούµενης περιόδου µέχρι την ένταξη των
Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές
ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, εφόσον αποφασιστεί η συνέχισή
τους, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ και πάντως όχι πέραν της
31ης Ιανουαρίου 2016 θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των αντίστοιχων Ο.Τ.Α..
2. Μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις υπηρεσίες
της προηγούµενης παραγράφου ή την υπογραφή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, το
προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις
υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράµµατα ή στη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής
Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
3. Κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Νοεµβρίου 2015.
Άρθρο 32
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α’
254) καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της
αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παρ.
2 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, δεν εφαρµόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.»
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Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 674/1977 (Α’ 242),
4061/2012 (Α’ 66), 4039/2012 (Α’ 5),
1565/1985 (Α’ 64) και 4056/2012 (Α’ 52)
1. Το άρθρο 22 του ν. 674/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:
α) Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.
674/1977 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 3, όπως ισχύει.»
β) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 674/1977 προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι κάτοχοι αγροτεµαχίων αναδασµού, κυρωµένου µέχρι τη
δηµοσίευση της παρούσας διάταξης, θεωρούνται κύριοι αυτών,
εφόσον εισέφεραν στον αναδασµό κατεχόµενα δηµόσια αγροτεµάχια που τα απέκτησαν µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται τριµελής Επιτροπή Ελέγχου και Νοµιµότητας, µε µέλη, έναν εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, έναν διοικητικό
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και έναν υπάλληλο µε πτυχίο τοπογράφου µηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους.
Ως γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Κάθε µέλος της
Επιτροπής δεν µπορεί να συµµετάσχει σε αυτή παρά µόνο µία
φορά ανά τέσσερα (4) έτη.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4061/2012 προστίθεται
περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης
της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 24.»
4. Μετά το άρθρο 20 του ν. 4061/2012 προστίθεται άρθρο 20α
ως εξής:
«Άρθρο 20α
Αρµόδια δικαστήρια
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει προσφυγή
στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου και Νοµιµότητας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της στον
ενδιαφερόµενο ή διαφορετικά από τότε που έλαβε γνώση
αυτής.»
5. Το άρθρο 25 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Ενδικοφανής προσφυγή
Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νοµιµότητας, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 22, 23
και 24 και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίησή της, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών
για την απόρριψη ή µη της προσφυγής. Εφόσον κατατεθεί προσφυγή, η αρµόδια Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης διαφορών οφείλει να αποστείλει στην Επιτροπή Ελέγχου και
Νοµιµότητας υπόµνηµα µε τις απόψεις της για καθένα από τους
προβαλλόµενους λόγους της προσφυγής, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την υπόθεση και είναι χρήσιµο για την εξέταση
της υπόθεσης.»
6. Η παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων καθορίζονται ο δήµος και οι σύνδεσµοι δήµων, που
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επιχορηγούνται για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, η διενέργεια ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια
απόφαση εξουσιοδοτείται ο οικείος Περιφερειάρχης για τον ορισµό των µελών των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται σε
αυτήν.»
7. Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1565/1985,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Όποιος, πάνω από µία φορά, υποπίπτει στην ίδια παράβαση της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1.»
8. Το άρθρο 6 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:
α) Τα πέντε τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.
4056/2012, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Εντός τριών (3) ηµερών και εφόσον ο φάκελος περιέχει τα
ανωτέρω στοιχεία εκδίδεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης,
η οποία έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοση της
τελευταίας και όχι πλέον του ενός (1) έτους ή των δύο (2) ετών,
αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως
ισχύει. Για τον έλεγχο συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων,
η αρµόδια επιτροπή σταυλισµού, µετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση του φακέλου.
Εντός της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ολοκλήρωση
των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει το
ένα (1) έτος ή τα δύο (2) έτη, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.
998/1979, όπως ισχύει, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την
ισχύουσα νοµοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η ΑΑΑ καλεί τον
ενδιαφερόµενο να αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσµιών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας ή ελλιπούς
συµµόρφωσης ή µη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
4056/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον του
ενός (1) έτους ή των δύο (2) ετών αν πρόκειται για κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει.»
γ) Η περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4056/2012,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται µε αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρµόδια
επιτροπή σταυλισµού, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση µέχρι
την ολοκλήρωση των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν
υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή τα δύο (2) έτη, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια
εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδροµή των νόµιµων
προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος
φορέας και ο µηχανικός ή γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί
οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόµενο να αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες
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ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσµιών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας ή ελλιπούς συµµόρφωσης ή µη
τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.»
9. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τη νοµιµότητα της κάθε
απόφασης, µετά τη λήψη του φακέλου από την
ΑΑΑ και εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή την απόρριψή της στον Γενικό Γραµµατέα για την έκδοση σχετικής απόφασης.»
10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει.
β) Το εδάφιο δ’ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4061/ 2012,
όπως ισχύει.
γ) Η παρ. 7 του άρθρου 4 του 1565/1985, όπως ισχύει.
Άρθρο 34
1. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων σε Φορείς
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου επικουρικών ιατρών µέχρι τις 30.9.2016, εάν η
θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου ή της
οικείας Δ.Υ.Πε..»
2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παρ. 3
του άρθρου 39 του ν. 4320/2015, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Παρατείνεται µέχρι τις 30.9.2016 η θητεία του επικουρικού
προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
4052/2012 (Α’ 41), που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.).»
3. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν.
3580/2007 (Α’ 134), όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε. Η θητεία των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4272/ 2014 δύναται
να είναι έως τρία (3) έτη. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που
τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήµατά του, το Κέντρο
Δηλητηριάσεων, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα ΤΕΠ, τα Ογκολογικά Τµήµατα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων της χώρας. Η διάταξη αυτή ισχύει από τις
19 Ιουνίου 2015.»
4. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/ 1986 (Α’
86 ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ιατροί, που ειδικεύονται στα νοσοκοµεία της χώρας, δύνανται, µετά από σχετική αίτησή τους που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του οικείου Νοσοκοµείου, να παραµένουν
σε αυτό και µετά τη λήξη της σύµβασής τους, µε τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις και µε τις ίδιες αποδοχές, µέχρι την υπογραφή της σύµβασης από τον επόµενο ιατρό που θα καλύψει την
κενή οργανική θέση στην ειδικότητα.
β. Ιατροί, που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της
παράτασης της σύµβασής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο α’
του παρόντος, δύνανται να παραµένουν, µε τα ίδια δικαιώµατα
και υποχρεώσεις και µε τις ίδιες αποδοχές, στην οργανική θέση
που κατείχαν ως ειδικευόµενοι µέχρι την κάλυψη αυτής από τον
επόµενο ειδικευόµενο ιατρό. Η παραµονή του ιατρού στη θέση
αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή εξάµηνα από
τη λήψη του τίτλου της ειδικότητάς του.
γ. Ιατροί, που κατέχουν προσωποπαγή θέση και ολοκλήρωσαν
το χρόνο ειδίκευσής τους, έχουν τη δυνατότητα παράτασης της
σύµβασής τους, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου β’ του παρόντος, σε κενή οργανική θέση ειδικευόµενου
ιατρού του Νοσοκοµείου που υπηρετούν, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται σύµφωνα µε τις παραγράφους α’ και β’ του παρόντος.
δ. Οι ιατροί των παραγράφων β’ και γ’ του παρόντος, εφόσον
στο Νοσοκοµείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική
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θέση ειδικευόµενου ιατρού, δύνανται, µετά από αίτησή τους στην
οικεία Δ.Υ.Πε. που υπάγεται το Νοσοκοµείο ειδίκευσής τους και
έγκριση του αιτήµατός τους από τον Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη σύµβασή τους µε τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις και µε τις ίδιες αποδοχές και µέχρι τη συµπλήρωση
τεσσάρων (4), συνεχών εξαµήνων κατ’ ανώτατο όριο σε οποιοδήποτε άλλο Νοσοκοµείο αρµοδιότητας της ίδιας Δ.Υ.Πε., στο
οποίο υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόµενου.
ε. Ιατροί, που ειδικεύονται σε άλλο Νοσοκοµείο από αυτό της
οργανικής τους θέσης λόγω προσωρινής αναστολής της λειτουργίας της κλινικής ή του εργαστηρίου αυτού, δύνανται να παρατείνουν τη σύµβασή τους στο Νοσοκοµείο που υπηρετούν ή
σε άλλο Νοσοκοµείο της ίδιας Δ.Υ.Πε. µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων α’, β’ και δ’ του παρόντος.
στ. Οι ιατροί των περιπτώσεων των παραγράφων α’, β’, γ’, δ’
και ε’ του παρόντος, εφόσον πρόκειται για: α) ιατρούς ειδικευόµενους στην Παθολογία ή τη Χειρουργική ή που αποκτούν τον
τίτλο των ειδικοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της παράτασης
της σύµβασής τους ή β) ιατρούς που έχουν πραγµατοποιήσει αντίστοιχα µερική άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας ή της
Χειρουργικής, ως απαιτούµενη εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 415/1994 (Α’
236), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατόν, µετά την έγκριση της αίτησης παράτασης της σύµβασής τους, να τοποθετηθούν, µε απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του
Νοσοκοµείου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόµενου στον Παθολογικό ή Χειρουργικό τοµέα, µε τους ίδιους παραπάνω όρους και
προϋποθέσεις.
ζ. Οι διατάξεις των παραγράφων α’, β’, γ’ και ε’ του παρόντος
έχουν αναδροµική ισχύ από 14.1.2015 για τους ήδη υπηρετούντες ιατρούς, µε παράταση της σύµβασής τους.
η. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή αυτών των διατάξεων.
θ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
3580/2007 (Α’ 134) παραµένει σε ισχύ.»
5. Στο άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µεταξύ των Υγειονοµικών Περιφερειών, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί µε αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υ.Πε. βάσει των ανωτέρω και οι οποίες έχουν
λήξει από 1.5.2015 και µετά, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι
τις 31.12.2015.»
6. Η περίπτωση Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 45 του
ν.
3205/2003 (Α’ 297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που εκδίδεται µε εισήγηση των Διοικητικών Συµβουλίων
των Νοσοκοµείων, ύστερα από γνώµη των Επιστηµονικών Συµβουλίων τους, µπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφηµερίες
πέραν των ορίων των εδαφίων i έως iv της περίπτωσης Α’ µε
σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νοσοκοµείων, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας της Δ.Υ.Πε.,
µπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφηµερίες πέραν των ορίων
των εδαφίων i έως iv της περίπτωσης Α’ στους ιατρούς του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) µε σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δοµών αυτού, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι πρόσθετες εφηµερίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης των τακτικών εφηµεριών του συνόλου των Νοσοκοµείων και
των Π.Ε.Δ.Υ. κάθε Δ.Υ.Πε.. Το ύψος του ποσοστού αυτού δύναται
να µεταβάλλεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Οικονοµικών. Η αποζηµίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφηµερίες καταβάλλεται από τα λειτουργικά έσοδα των
Νοσοκοµείων και των Δ.Υ.Πε., µε έγκριση του Υπουργού Υγείας.
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Η διάταξη αυτή ισχύει από 24.12.2014.
Οι πρόσθετες εφηµερίες της που πραγµατοποιήθηκαν από την
1η Απριλίου έως και την 31η Δεκεµβρίου 2014 και εγκρίθηκαν µεταγενέστερα από τις οικείες Δ.Υ.Πε., κατά παρέκκλιση των περί
δεσµεύσεων διατάξεων, είναι νόµιµες και εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται από ποσά που προέρχονται από λειτουργικά έσοδα
των νοσοκοµείων και των οικείων Υγειονοµικών Περιφερειών.»
7. Στο άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Έσοδα από νοσήλια νοσοκοµείων, από εργαστηριακές εξετάσεις των Μονάδων Υγείας των ΔΥΠε-ΠΕΔΥ, καθώς και έσοδα
του ΕΚΑΒ, τα οποία καταβάλλονται από τον ΕΟΠΥΥ, δύναται να
διατίθενται συµπληρωµατικά και πέραν των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας για την αποζηµίωση των τακτικών εφηµεριών, υπερωριών, εξαιρέσιµων και
νυχτερινών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος, των εν λόγω φορέων. Η ρύθµιση αυτή ισχύει από 1.1.2015.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) αντικαθίσταται η φράση «των Νοσοκοµείων του ΕΣΥ» µε τη φράση
«των Νοσοκοµείων του ΕΣΥ ανά ΔΥΠε», και µετά το πρώτο εδάφιό της προστίθεται, δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ο Διοικητής της ΔΥΠε εκδίδει την απόφαση κατανοµής και
τυχόν ανακατανοµής των ως άνω εγκεκριµένων πιστώσεων µεταξύ των Νοσοκοµείων εποπτείας του.»
9. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. Α.3 του άρθρου 13 του ν. 4286/2014 (Α’ 194), όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως εξής:
«Η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ως αυτοδιοικούµενο Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των νόµων 2194/1994 και
3685/2008, όπως ισχύουν, λειτουργεί από 1ης Ιανουαρίου 2017
µε πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., καθώς και οι κάθε
φύσης λειτουργικές της δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες αυτού µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2016. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η µισθοδοσία του προσωπικού
της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α’ 57) και του
π.δ. 412/1998 (Α’ 288), όπως ισχύουν.»
Άρθρο 35
Α) Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 ως
εξής:
«1. Στο άρθρο 1 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Ο αριθµός των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων του
ΟΑΣΑ Α.Ε., της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και της ΟΣΥ Α.Ε. δεν δύναται να
υπερβαίνει τα επτά (7) µέλη. Στο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. συµµετέχουν ως µέλη ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΟΣΥ
Α.Ε. και ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..
Σε κάθε Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει ένας εκπρόσωπος των
εργαζοµένων στη δηµόσια επιχείρηση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α’ 314). Στα Διοικητικά Συµβούλια των ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και ΟΣΥ Α.Ε. που εκλέγονται από
τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των εταιριών τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και δύο (2) µέλη υποδεικνύονται
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.»»
Β) Στην τροποποιούµενη, µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.
4337/2015, παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) στα
στοιχεία 1, 2, 3 του εδαφίου α’, απαλείφονται οι λέξεις «Πρόεδρος και».
Άρθρο 36
1. Για την εκτέλεση της Απόφασης 2012/157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κρατική ενίσχυση C3/2010- Ελλάδα, σχετικά
µε ορισµένες αντισταθµιστικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν
από τον ΕΛΓΑ κατά τα έτη 2008 και 2009» και της απόφασης του
Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16.7.2014
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στην Υπόθεση Τ-52/2012, ως αρµόδια υπηρεσία ορίζεται η Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στο πλαίσιο
εφαρµογής της ως άνω απόφασης, είναι συµβατές µε την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται της ανάκτησης οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που πληρούσαν όλους τους όρους που
προβλέπονταν στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1535/2007 λαµβανοµένων υπόψη των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της
διαδικασίας ανάκτησης των ανωτέρω ενισχύσεων και ιδίως ο
προσδιορισµός των υπόχρεων και του ύψους των προς επιστροφή ποσών. Οι διαδικασίες της ανάκτησης µπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες
οι λεπτοµέρειες για την ανάκτηση των ποσών µέσω συµψηφισµού τους µε απαιτήσεις των υπόχρεων που απορρέουν από τη
συµµετοχή τους στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 37
Θέµατα µόνιµων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Η παρ. 2 της περίπτωσης Ε’ του άρθρου 16 του
ν.
1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’
118), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως µονάδες µετάθεσης
υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην
οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειµένου για απόσπαση
σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νοµικό πρόσωπο υπολογίζονται οι
προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα.
Κατ’ εξαίρεση ως µονάδες µετάθεσης των εκπαιδευτικών που
αποσπώνται: α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, όπως αυτές ορίζονται στον
Οργανισµό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει, β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δ) στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.), ε) στην Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), στ) στον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.),
καθώς και ζ) στις Επιτελικές Δοµές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, υπολογίζονται οι µονάδες
που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο
της υπηρεσίας τους σχολική µονάδα και επιπλέον δύο (2) µονάδες µετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθµιση ισχύει αναδροµικά από
την ηµέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.
Η περίπτωση στ’ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996,
καθώς και κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό
καταργείται.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του
ν.
3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από την προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρείται
η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της περίπτωσης ιδ’
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν.
3027/2002, όπως ισχύει, καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία του ν.
3966/2011 (Α’ 118), όπως ισχύει.»
4. Το π.δ. 28/2014 (Α’ 48) µε τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθµων
εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης» καταργείται.
5. Κατ’ εξαίρεση, µόνο για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτή-

σεις µετάθεσης των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν εντός του
µηνός Δεκεµβρίου.
6. Το άρθρο 74 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) καταργείται.
Άρθρο 38
Θέµατα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α’ 189),
καταργείται.
2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διανυθείσα από 1.9.2010
και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόνως. Από
την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
3. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ν’ της περίπτωσης β’ της
παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α’ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσµετράται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δηµόσιων σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης.»
4. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.
3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαµβάνονται στα σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαγράφονται από
τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται
κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαµβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών
από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
β) Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης δεν εφαρµόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται κατά τη
διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων
και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία.»
Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος
2016-2017.
5. Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/ 2013 (Α’ 254),
εφαρµόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
6. Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να χορηγούνται άδειες µικρής χρονικής διάρκειας για συµµετοχή σε
συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συµµετοχή κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές
χορηγούνται από το προβλεπόµενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και µε την ίδια διαδικασία, µε αποδοχές για όλο
το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός µετέχει στις εν λόγω
δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ηµέρες που
είναι αναγκαίες για τη µετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.
Άρθρο 39
Οµογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού
Στο άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α’ 170) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Εκπαιδευτικοί της δηµόσιας πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παραιτούνται από τη θέση τους
προκειµένου να αναλάβουν καθήκοντα διευθυντή ή οποιαδήποτε
άλλα διδακτικά καθήκοντα σε οµογενειακό µειονοτικό σχολείο
του εξωτερικού για την άσκηση των οποίων επιβάλλεται, µεταξύ
των άλλων προϋποθέσεων, η παραίτησή τους ως εκπαιδευτικών
στην Ελλάδα, δικαιούνται µόλις παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, µε αίτησή τους που υποβάλ-
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λεται εντός µηνός από την παύση, να επανέλθουν στην περιοχή
µετάθεσης της θέσης που κατείχαν πριν από την παραίτησή
τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της υπηρεσίας τους στο
οµογενειακό µειονοτικό σχολείο του εξωτερικού λογίζεται ως
πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας στην Ελλάδα ως προς όλες τις
συνέπειες. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µε την αίτηση παραίτησής τους υποβάλουν βεβαίωση από την αρµόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν τα σχετικά καθήκοντα στα
οµογενειακά µειονοτικά σχολεία.
β) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση που µετά την
παραίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί δεν µπορέσουν να αναλάβουν
υπηρεσία διότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανάληψης της νέας θέσης τους.»

Άρθρο 40
Θέµατα απόλυσης µαθητών
Στο άρθρο 3 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως ακολούθως:
«6. Αν οι µαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δεν
επιτύχουν το γενικό µέσο όρο των προηγούµενων παραγράφων,
παραπέµπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου
του ιδίου έτους µε τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών
ή απολυτηρίων εξετάσεων στα µαθήµατα, στα οποία ο βαθµός
ετήσιας επίδοσής τους είναι µικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεµβρίου οι µαθητές δεν επιτύχουν το γενικό µέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαµβάνουν τη φοίτησή τους.
7. Ειδικώς, οι µαθητές της Γ’ τάξης του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι
δεν επιθυµούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να
προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης
το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να
φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και
γραπτά στα µαθήµατα και στην ύλη που εξετάζονται οι µαθητές
που φοιτούν στη Γ’ τάξη Ηµερήσιου ΓΕΛ και στη Δ’ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριµένο σχολικό έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν από
την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου 2016 και για τους µαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ’ τάξη
του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη του Εσπερινού
Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής ορίζονται στο προεδρικό διάταγµα που αφορά στην
αξιολόγηση των µαθητών της παραγράφου 1 του άρθρου 42.»
Άρθρο 41
Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιµων
προς τα δηµόσια
1. Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) είναι ότι οι εκδιδόµενοι τίτλοι απόλυσης των µαθητών των ιδιωτικών σχολείων
θεωρούνται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκτός από τους απολυτήριους τίτλους
απόλυσης των µαθητών που απονέµονται από τα αναγνωρισµένα
ως ισότιµα προς τα δηµόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 60/2006 (Α’ 65) «Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βαθµός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο.
της Γ’ τάξης. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται µία
(1) φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων
Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα αναγνωρισµένα ως ισότιµα προς τα δηµόσια
ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
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Άρθρο 42
Θέµατα του Εθνικού Ορνανισµού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
αναδιατυπώθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4264/2014
(Α’ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία
«Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονοµασία
«National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα,
έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τον έλεγχο νοµιµότητας
των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστηµονικό φορέα αρµόδιο για ζητήµατα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.»
2. Η παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθµείται σε παράγραφο 2 και
αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Αποστολή του Οργανισµού είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τη διασφάλιση
της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισµός
είναι αρµόδιος ιδίως για:
α) τη διατύπωση γνώµης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του I.E.Π.,
β) τη διατύπωση γνώµης για τον ορισµό βαθµολογητών, για τη
βαθµολόγηση των γραπτών των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και για την αξιολόγηση και διαρκή
επιµόρφωση των βαθµολογητών,
γ) τη γνωµοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτηµα του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε θέµατα που άπτονται των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και της αποστολής του,
δ) τη σύνταξη και υποβολή ετησίως θεσµικών προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας των ανωτέρω εξετάσεων µετά από αξιολόγηση των σχετικών διαδικασιών,
ε) τη συνεργασία ή και τη συµµετοχή ως µέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισµούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες
συναφείς µε την αποστολή του,
στ) την παροχή γνώµης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων για τον ορισµό ετησίως των µελών όλων των
κεντρικών επιτροπών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,
ζ) την αποτίµηση του έργου των ανωτέρω κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, για τη διευκόλυνση της οποίας ο Πρόεδρός του
δύναται να παρίσταται σε αυτές.»
3. Οι παράγραφοι 2Β και 2Γ του άρθρου 16 του ν. 4186/ 2013
(Α’ 193), οι οποίες προστέθηκαν µε τις παραγράφους 6 και 7 του
άρθρου 44 του ν. 4264/2014 (Α’ 118), καταργούνται.
4. Ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.)
η λειτουργία της Τράπεζας Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας
των άρθρων 3 και 11 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύουν,
ως προαιρετικό συµβουλευτικό εργαλείο για µαθητές και εκπαιδευτικούς.
5. Παραµένουν σε ισχύ για το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που θεσπίσθηκε µε το
ν. 4186/2013, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι διατάξεις που αφορούν στα ατοµικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισµό, την εποπτεία και την οµαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων, καθώς και για τη βαθµολόγηση των γραπτών και την
έκδοση των αποτελεσµάτων παλαιού και νέου συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα, παραµένουν
σε ισχύ οι διατάξεις του π.δ. 60/2006 (Α’ 193), όπως ισχύει, της
υπ’ αρίθµ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων
όπως
ισχύει,
της
υπ.
αριθµ
.Φ.253/155439/Β6/2009 (Β’ 2544) υπουργικής απόφασης όπως
ισχύει, της υπ’αριθµ. Φ151/20049/Β6/ 2007 (Β’ 272 ), όπως ισχύει,
της υπ’ αριθµ. Φ253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) όπως ισχύει,
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καθώς και της υπ’ αρίθµ. Φ.253/ 28934/Β6/2006 (Β’ 391) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για την υπ’
αριθµ. 2/33374/0022/2012 (Β’ 1393) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, όπως ισχύει.
6. Ειδικά, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015- 2016, τα µαθήµατα του νέου συστήµατος εισαγωγής που θεσπίσθηκε µε το ν. 4186/2013 (Α’
193), όπως ισχύει, τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα µαθήµατα του παλαιού συστήµατος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόµενα µαθήµατα. Ως εκ τούτου ορίζονται
στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα µαθήµατα του προηγούµενου εδαφίου διαφορετικές οµάδες έκτακτων µελών, οι
οποίες εισηγούνται τα θέµατα που θα δοθούν στους εξεταζόµενους. Για κάθε ένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα απαιτείται οι
εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα µέλη να έχουν διδακτική
εµπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.
Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθµολόγησης-αναβαθµολόγησης επιλέγονται κατά προτίµηση εκπαιδευτικοί µε διδακτική
εµπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και
χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραµµα εξετάσεων,
τρόπο εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων, τρόπο διατύπωσης
και διαβίβασης των θεµάτων, τρόπο ορισµού και υποχρεώσεις
των επιτηρητών, υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των
γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά
στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο
τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων.
Άρθρο 43
Γνωµοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και
Εποπτικού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013
(Α’ 193), όπως έχει συµπληρωθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 45
του ν. 4264/2014 (Α’ 118), µετά τη φράση «ύστερα από εισήγηση
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» προστίθεται η φράση
«και γνώµη των αρµόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και του Εποπτικού Συµβουλίου
Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για
τις σχολικές µονάδες της Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
Άρθρο 44
Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων
1. α) Οι θέσεις της περίπτωσης β’ της Κατηγορίας ΔΕ της παρ.
1 του άρθρου 59 του π.δ. 114/2014 (Α’ 118) και συγκεκριµένα οι
θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών από δύο (2), διορθώνονται
σε τρεις (3).
β) Η θέση της περίπτωσης ε’ της Κατηγορίας ΔΕ της παρ. 1
του άρθρου 59 του π.δ. 114/2014 (Α’ 118) και συγκεκριµένα η
θέση της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών καταργείται.
γ) Η παρ. 2 του άρθρου 59 του π.δ. 114/2014 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής
θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Στατιστικολόγων, ΠΕ
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Δηµοσιογραφίας, ΠΕ Δηµόσιας Διοίκησης Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού, ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, ΤΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ΤΕ Τεχνολόγου Μηχανικών Έργων Υποδοµής, ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, ΔΕ
Οδηγών, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής του πα-

ρόντος άρθρου, αυτή µετατρέπεται σε οργανική δηµοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσµετράται.»
2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 59 του π.δ.
114/2014 µε το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ηµεροµηνία ισχύος του Οργανισµού, όπως αυτή προσδιορίζεται από
τη σχετική διάταξή του.
3. Το άρθρο 34 του π.δ. 114/2014 (Α’ 181), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), αντικαθίσταται
εκ νέου ως εξής:
«Άρθρο 34
Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Το Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπαγόµενο στη Γενική Διεύθυνση
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
είναι αρµόδιο για:
α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών
εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συµβούλων,
β) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρε
σιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συµβουλίων
Επιλογής,
δ) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
ε) την έκδοση αποφάσεων µετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των µελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των µελών
του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των µελών των Συµβουλίων Επιλογής ,
στ) όλα τα θέµατα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
ζ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Το Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρµόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δοµών Αλλοδαπής, οµογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της οµογένειας, των
ξένων, των µειονοτικών, των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών µονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέµατα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
(Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση
των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισµών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή
καθηγητών- µελών επιτροπής των θεµάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής µετακίνησής τους,
δ) κάθε θέµα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές µονάδες,
ε) όλα τα θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές µονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων
συντονιστών εκπαίδευσης και
η) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
5. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 62 παρ. 4 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Στη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής
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προΐσταται µόνιµος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
β) Στο Τµήµα Μελετών και στο Τµήµα Τεχνικό της Διεύθυνσης
Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής προίσταται µόνιµος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δοµικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων).
γ) Στο Τµήµα Μελέτης και Προµήθειας Εξοπλισµού της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής προίσταται µόνιµος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου
ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δοµικών
Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.»
Άρθρο 45
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν.
4186/2013 (Α’ 193), το οποίο προστέθηκε µε την περίπτωση 6 της
παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8), καταργείται.
Άρθρο 46
Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3848/2010
(Α’ 71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η συµβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως
προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και
η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που
αποτιµώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών
σχολικών µονάδων και Ε.Κ. κατά τη µυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων
υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. κατά τη µυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. Τρίτον, στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών
Εκπαίδευσης αποτιµώνται: α) κατά τη µυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., των
Προϊσταµένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταµένων Δηµοτικών
Σχολείων και β) κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α, όπως προστίθεται
µε το παρόν.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το
σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών
µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 35,
το σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 53 και το σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 51.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Δεν µοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας, αν αυτή αποτέλεσε
ειδικό προσόν διορισµού.»
4. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, µετά τη φράση «Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο – Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση:» διαγράφεται η φράση «12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου
14 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, µετά τη φράση «Για τους
υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ.:» προστίθεται
η φράση «12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
5. Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010
(Α’ 71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: 27 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Για τους υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
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βάθµιας Εκπαίδευσης η αποτίµηση γίνεται:
αα) Με µυστική ψηφοφορία των Διευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ., καθώς και των Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ.
της οικείας βαθµίδας, µε 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Ειδικότερα, αναφορικά για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία ψηφοφορίας συµµετέχουν επιπλέον και το 30% των Προϊσταµένων νηπιαγωγείων,
καθώς και το 30% των Προϊσταµένων Δηµοτικών Σχολείων του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., το οποίο ορίζεται µε σειρά αρχαιότητας.
Ο αριθµός των µορίων που ο υποψήφιος λαµβάνει κατά τη µυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των
ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται
σε ποσοστό επί των 12 µορίων που µπορεί να λάβει κατά ανώτατο
όριο ο υποψήφιος.
Υποψήφιο στέλεχος το οποίο, δεν συγκεντρώνει κατά τη µυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων συµµετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να
προσµετράται στη συνολική του µοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 µορίων.
Προκειµένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη απαιτείται αυξηµένη
συµµετοχή του σώµατος των Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταµένων νηπιαγωγείων και των
προϊσταµένων δηµοτικών σχολείων του αντίστοιχου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και πιο συγκεκριµένα τουλάχιστον 65%. Αν δεν συµπληρωθεί το ποσοστό συµµετοχής του προηγούµενου εδαφίου,
οι υποψήφιοι στη συγκεκριµένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης συµµετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσµετράται στη συνολική τους µοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί
των 12 µορίων.
ββ) Με συνέντευξη των υποψηφίων από το αρµόδιο συµβούλιο
επιλογής του άρθρου 16Α που προστίθεται µε το παρόν, µε 15 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής συνεκτιµά και τα παρακάτω στοιχεία: Τα στοιχεία που ο
υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σηµείωµα, τα οποία
αποδεικνύονται µε τα απαραίτητα παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις κ.α.) και τα οποία δεν έχουν µοριοδοτηθεί, όπως άλλες
σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή
συµµετοχή σε αυτά µε την ιδιότητα του εισηγητή, του µέλους της
επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο,
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, σχετική µε την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εµπειρία, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας,
κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε όργανα διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα
λαϊκής συµµετοχής και επίσηµες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιµόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεµινάρια, ηµερίδες, επιµορφωτικές συναντήσεις κ.λ.π.) που
αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν µοριοδοτούνται. Το
συµβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και
ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.
Το συµβούλιο επιλογής δύναται µε οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία
υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται
ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή εκπαίδευσης.
Η συνέντευξη ενώπιον του συµβουλίου επιλογής µαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία της
συνέντευξης.»
6. Μετά το άρθρο 16 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 16Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 16Α
Περιφερειακά συµβούλια επιλογής Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
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1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
συνιστάται συµβούλιο για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής
και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα συµβούλια αυτά είναι τα περιφερειακά
συµβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Τα κατά την προηγούµενη παράγραφο περιφερειακά συµβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης είναι πενταµελή καί αποτελούνται από:
α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, ο
οποίος αναπληρώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ’ της παρ.
29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000, όπως έχει αντικατασταθεί
και ισχύει,
β) ένα µέλος Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
Πανεπιστηµίου µε τον αναπληρωτή του που ανήκουν σε Τµήµατα, οι απόφοιτοι των οποίων έχουν δικαίωµα διορισµού η
πρόσληψης στη δηµόσια εκπαίδευση χωρίς την κατοχή πρόσθετης βεβαίωσης περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
γ) έναν Σχολικό Σύµβουλο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθµίδας µε τον αναπληρωτή του,
δ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα
ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια της αντίστοιχης
βαθµίδας που αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές
τους.
3. Η συγκρότηση των συµβουλίων επιλογής της παραγράφου
1 γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση
συγκρότησης ορίζεται και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή
του. Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασµένος σε αυτήν
εκπαιδευτικός.
Η θητεία του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα των
συµβουλίων επιλογής αρχίζει µε τη συγκρότηση των συµβουλίων
επιλογής και είναι διετής. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, η θητεία του προέδρου,
των µελών και του γραµµατέα των συµβουλίων αυτών αρχίζει µε
τη συγκρότηση των συµβουλίων επιλογής και λήγει στις
31.12.2016.
4. Ο αριθµός των µελών των συµβουλίων που ορίζονται από
κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα
τρίτο του συνόλου των µελών.
5. Κάθε µέλος συµβουλίου επιλογής, µε εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαµβάνει τη µελέτη συγκεκριµένου αριθµού φακέλων
υποψηφίων που του ανατίθενται από το συµβούλιο και προετοιµάζει σχετική τεκµηριωµένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανοµή των φακέλων των υποψηφίων στα µέλη του συµβουλίου
γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.
6. Μέλος συµβουλίου της παραγράφου 1 που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµία φάση της
διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών
µελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωµατικό µέλος έχουν κώλυµα συµµετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους
επόµενους του ίδιου συνδυασµού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1).
7. Στα µέλη των συµβουλίων επιλογής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών
τους».
7. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν.
3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν οργανική θέση αίτηση και
φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εµπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά.»
β) Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010
(Α’ 71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υποψήφιοι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
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Εκπαίδευσης για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθµό δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ίδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων η µία
υποχρεωτικά είναι αυτή όπου υπηρετούν.»
8. Το άρθρο 20 του ν.3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, αντικαθίσταται εκ νέου, ως εξής:
«Άρθρο 20
1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής της οικείας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του άρθρου 16Α καταρτίζει µε αξιολογική σειρά, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14,
όπως αντικαθίσταται µε το παρόν, και τις υποβληθείσες προτιµήσεις των υποψηφίων, πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί
καταρτίζονται ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν να
υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός
τριών (3) ηµερών από την ανάρτησή τους. Υστερα από εξέταση
των ενστάσεων αυτών από το ανωτέρω αρµόδιο συµβούλιο επιλογής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υποβάλλονται στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων από τον οποίο κυρώνονται. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγουν την 31η Ιουλίου του
δευτέρου έτους που ακολουθεί.»
9. Στο άρθρο 24 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται
σε κενές και κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου συµβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α, κατά τη σειρά
εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής της οικείας διεύθυνσης
εκπαίδευσης.
7. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές θέσεις και κενούµενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται, ύστερα από σχετική πρόσκληση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης που δεν έχουν
τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου συµβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση, µε βάση τη µοριοδότηση στα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 14, όπως αντικαθίσταται µε το παρόν στα οποία δεν συνυπολογίζονται τα µόρια του κριτηρίου της µυστικής ψηφοφορίας.
Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δεν
συµπληρωθούν οι κενές θέσεις και κενούµενες θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται µε επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της
διαδικασίας οι κενές και κενούµενες θέσεις πληρώνονται µε απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής του άρθρου 16Α.»
10. Η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λήγει µε την τοποθέτηση των
Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
που θα επιλεγούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.
3848/2010, καθώς και άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.
12. Η εισαγωγική πρόταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και
διοικητικής εµπειρίας αποτιµάται µε δεκαπέντε (15) µονάδες κατ’
ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:».
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Άρθρο 47
Θέµατα συγχρηµατοδοτούµενων έργων
εποπτευόµενων φορέων Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων
1. Δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το I.E.Π., στο πλαίσιο
των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που αναλήφθηκαν από τον
καταργηθέντα µε το ν. 3966/2011
(Α’118) Οργανισµό Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ΕΣΠΑ έως τη λήξη της και υλοποιούνται από το
ΙΕΠ, θεωρούνται νόµιµες και επιλέξιµες εφόσον: i) αφορούν το
χρόνο πραγµατοποίησης των επιµορφώσεων από τους επιµορφωτές στα Π.Ε.Κ. ή µετακινήσεις εκπαιδευτικών οι οποίες αποδεικνύεται ή τεκµαίρεται ότι έχουν πραγµατοποιηθεί, ii) αφορούν σε
υπηρεσίες εστίασης ή παραδοτέα επιστηµονικών επιτροπών υποστήριξης των Π.Ε.Κ. και αποδεικνύεται ή τεκµαίρεται ότι έχουν
πραγµατοποιηθεί και παραληφθεί, iii) αφορούν σε τµήµατα επιµόρφωσης, τα οποία συγκροτήθηκαν ή λειτούργησαν µε µικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόµενο αριθµό ατόµων και έχει γίνει
παραλαβή του προγράµµατος επιµόρφωσης ή έχει βεβαιωθεί η
καλή εκτέλεσή του από το αρµόδιο όργανο.
2. Συµβάσεις ή αναθέσεις έργου που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της προηγούµενης παραγράφου και δεν έχουν τυχόν αναρτηθεί στο πρόγραµµα Διαύγεια
ή άλλα ηλεκτρονικά Μητρώα αναρτώνται µε ευθύνη των αρµόδιων
οργάνων.
3. Για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δηµοσίους υπάλληλους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί
σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα που υλοποιεί το Ι.Ε.Π. κατά την
προγραµµατική περίοδο
ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τη λήξη της,
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.
Άρθρο 48
Εκκαθάριση δαπανών ελέγχων
1. Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και των Περιφερειών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α’ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου - Δεκεµβρίου
2011, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και των Περιφερειών Ε.Φ. 29-110 στον ΚΑΕ 0567 έτους 2016, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως ισχύει, οι οποίες
προέκυψαν κατά τα έτη 2013 και 2014 εκκαθαρίζονται σε βάρος
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των Περιφερειών Ε.Φ. 29110 στον ΚΑΕ 0567 έτους 2016, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης.
Άρθρο 49
Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Στο τέλος του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.
4277/2014 (Α’ 156), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1
του ν. 4312/2014 (Α’ 260), προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η επιπλέον απαιτούµενη δαπάνη ύψους πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος µέχρι
31.12.2015 θα καλυφθεί ως εξής: α) από το λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), δύο εκατοµµύρια
επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) ευρώ, β) από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33220, τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, γ) από πόρους του
Υπουργείου Εσωτερικών, ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες
(1.200.000) ευρώ και δ) από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οκτακόσιες χιλιάδες
(800.000) ευρώ.»
2. α) Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» που
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παρατάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4277/2014 (Α’
156) µέχρι 31.12.2015, καθώς και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολούµενων για την παροχή των σχετικών
υπηρεσιών, που παρατάθηκαν για το ίδιο διάστηµα, παρατείνονται
από τη λήξη τους µέχρι 31.12.2016. Οι συµβάσεις των απασχολούµενων στο πρόγραµµα σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται
σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
β) Για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της υλοποίησης του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2016 έως και 31.12.2016 µεταφέρονται πόροι από: α) το λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται
στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), µέχρι
του ύψους των σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ, β) τον
τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον Ειδικό
Φορέα 33 - 220 µέχρι του ύψους των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ, γ) την ειδική εισφορά ασφαλισµένων, που θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) για τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φροντίδα
Συνταξιούχων» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), µέχρι του ύψους των δεκατεσσάρων
εκατοµµυρίων (14.000.000) ευρώ και δ) τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, µέχρι του ύψους του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προσδιορίζονται το ύψος
των µεταβιβαζόµενων πόρων, η διαδικασία µεταφοράς τους και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών,
η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού µητρώου ωφελουµένων µε
δήλωση όλων των απαιτούµενων στοιχείων από τους ωφελούµενους και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), περιλαµβάνοντας ρήτρες αξιολόγησης της εφαρµογής του Προγράµµατος.
3. Οι «Κοινωνικές Δοµές Αµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»
µετά την ολοκλήρωση και λήξη των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και µετά
τη λήξη της παράτασης (31.12.2015), που χορηγήθηκε µε την από
7.10.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 127), παρατείνονται για έξι (6) µήνες ακόµη, ήτοι από 1.1.2016 έως 30.6.2016.
Το ως άνω έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η χρηµατοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται από
1.1.2016 έως 30.6.2016 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 - Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης
και Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της
παρούσας διάταξης.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2016.
4. Στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/ 2013 (Α’
16), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 4302/2014
(Α’ 225), προστίθενται δύο εδάφια ως ακολούθως:
«Υπάλληλοι και λειτουργοί του κατά το άρθρο 1 του ν.
1256/1982 (Α’ 65) δηµοσίου τοµέα, που διορίζονται σε θέσεις Προέδρων των Διοικητικών Συµβουλίων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, µπορούν να λαµβάνουν κατ’ επιλογή τους είτε το σύνολο
των αποδοχών της θέσης, στην οποία διορίζονται είτε το σύνολο
των αποδοχών της θέσης, που κατείχαν πριν το διορισµό τους. Η
επιλογή γίνεται µε αµετάκλητη δήλωση του διοριζόµενου προς το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
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ληλεγγύης, που εποπτεύει τα ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., εντός δύο (2)
µηνών από την εποµένη της κοινοποίησης του διορισµού. Εάν το
διάστηµα αυτό παρέλθει άπρακτο, ο διοριζόµενος τεκµαίρεται ότι
επιλέγει τις αποδοχές της θέσης, στην οποία ορίζεται. Σε περίπτωση επιλογής του συνόλου των αποδοχών της θέσης, που κατείχε ο υπάλληλος ή λειτουργός πριν το διορισµό του σε θέση
προέδρου Δ.Σ. Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, η µισθοδοσία του
επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της οικείας υπηρεσίας, από την οποία προέρχεται.
Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους ως Πρόεδροι, οι
υπάλληλοι και λειτουργοί του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφουν αυτοδικαίως στη θέση, που κατείχαν πριν το διορισµό τους,
εφόσον είναι κενή. Εάν η θέση αυτή έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί,
επαναδιορίζονται σε οµοιόβαθµη προσωποπαγή θέση µε την ίδια
εργασιακή σχέση που είχαν.»
5. Η διάταξη του εδαφίου β’ της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν.
4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τους Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) η χρηµατοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της µισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συµπεριλαµβανοµένου και του
χρονικού διαστήµατος από 1.12.2015 έως 29.2.2016, και ειδικότερα τον ΕΦ 33 220 µε µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στον
προϋπολογισµό του ΕΚΚΑ µέσω επιτροπικών ενταλµάτων.»
6. Οι πιστώσεις, που εγγράφονται στον Προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 33 Φ. 220 Κ.Α.Ε. 2292) για την κάλυψη δαπανών
οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων
του Κρατικού Προγράµµατος από Δήµους, όπως διαλαµβάνονται
στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 19 του ν.
2646/1998 (Α’ 236) και του άρθρου 14 του ν. 3106/2003 (Α’ 30),
δεν κατάσχονται και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές των ως άνω
Δήµων προς το Δηµόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, Πιστωτικά
Ιδρύµατα ή τρίτους πιστωτές.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 5η Μάΐου 2015.
7. Στη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 5101/1931 (Α’ 238) προστίθενται οι παράγραφοι 3 έως 8, ως ακολούθως:
«3. Ειδικώς, όταν ο έρανος διενεργείται από Πιστωτικό Ίδρυµα
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινώνικής Ευθύνης του και των δράσεων της Κοινωνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ν.
4019/2011, Α’ 216), η διάρκειά του µπορεί να είναι µέχρι τρία (3)
έτη. Ο έρανος µπορεί νά αφορά σε χρηµατική ενίσχυση µίας ή περισσοτέρων δράσεων, φορέων ή προσώπων και να διενεργείται
µέσω φυσικών ή ηλεκτρονικών καταθέσεων σε λογαριασµό ή λογαριασµούς τηρούµενους στο Πιστωτικό Ίδρυµα.
4. Επιτροπή που ορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυµα διαχειρίζεται
τους ανωτέρω λογαριασµούς. Με απόφαση του Διοικητικού Συµ
βουλίου του Πιστωτικού Ιδρύµατος ορίζεται ο αριθµός των µελών
και ο τρόπος επιλογής τους.
5. Η διαχείριση των λογαριασµών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις Κανονισµού, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Ο Κανονισµός περιέχει τις κατευθυντήριες ρυθµίσεις για τη διαχείριση του προϊόντος του εράνου, τις ειδικές αρµοδιότητες των υποεπιτροπών, καθώς και ρύθµιση για την
περιέλευση τυχόν υπολειπόµενου ποσού µετά τη λήξη του σκοπού
του εράνου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Πιστωτικό Ίδρυµα αναρτά τον Κανονισµό του Εράνου στην ιστοσελίδα του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η διενέργεια εράνων,
που διενεργούνται από Πιστωτικό Ίδρυµα, οι οποίοι έχουν παρεµφερές αντικείµενο µε έργα που προωθούνται από δηµόσιο φορέα.
Οι πόροι, που συλλέγονται, διατίθενται για τις ακόλουθες θεµατικές δράσεις: Πρόνοια, Υγεία, Πολιτισµός και Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Αθλητισµός, Καινοτοµία
και Επιχειρηµατικότητα, Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Ειδικά,
εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διευρύνει τον κατά-
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λογο των προαναφερθεισών θεµατικών δράσεων, όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο.
7. Η Επιτροπή διαχείρισης του Εράνου υποβάλλει έως 31.12
έκαστου έτους λογοδοσία του εράνου στο Πιστωτικό Ίδρυµα και
στον ως άνω Υπουργό. Μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου διάρκειας του εράνου, η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί µε
υπουργική απόφαση.
8. Σε εράνους που διενεργούνται από Πιστωτικά Ιδρύµατα, κατά
τις προηγούµενες παραγράφους δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
των εδαφίων β’και γ’, του άρθρου 7 του ν. 6409/1934. Επίσης, δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 25 και 26 του ν. 5101/1931.»
Άρθρο 50
Η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των
ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.,
καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες
ατοµικές συµβάσεις, καθώς και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν
λήξει µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,............................................2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. ΥΓΕΙΑΣ
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
11. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµεθα στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος.
Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο, για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Κυβέρνηση µε κορµό την Αριστερά, καταθέτει για
πρώτη φορά τον δικό της προϋπολογισµό για το 2016, έναν προϋπολογισµό που ξέρουµε ότι κινείται ασφυκτικά µέσα σε συγκεκριµένα όρια και πλαίσια, έναν προϋπολογισµό που δεν είναι
αυτός που οραµατικά θα θέλαµε.
Όµως, παρ’ όλα αυτά, αυτός ο προϋπολογισµός διακατέχεται
από την αντίληψή µας για δηµοσιονοµική σταθερότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για το ξεπέρασµα της ύφεσης και της κρίσης. Απ’ αυτήν την άποψη, µπορεί
το 2016 πραγµατικά να χαρακτηριστεί –υπό προϋποθέσεις, και
εφόσον γίνουν αυτά τα οποία θα θέλαµε µέχρι το τέλος του
2016- ως ιστορικό έτος ανάτασης και ανάκαµψης της χώρας
προς όφελος του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των πιο αδύναµων
κοινωνικά στρωµάτων.
Αντίθετα, η Αντιπολίτευση και ιδιαίτερα η εναγωνίως αναζητούσα Αρχηγό Νέα Δηµοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι, ακολουθούν µέχρι σήµερα µία τυφλή αντίδραση σε ό,τι
µέτρα έχουν ψηφιστεί αυτό το δίµηνο. Τώρα κλείνουµε ακριβώς
δύο µήνες κοινοβουλευτικού έργου µετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου και οι δυνάµεις της Αντιπολίτευσης ασκούν µία αδιέξοδη και τυφλή αντιπολιτευτική τακτική, η οποία προφανώς δεν
µπορεί να έχει αποτελέσµατα, όχι µόνο για να πλήξει την Κυβέρνηση, αλλά και γι’ αυτούς τους ίδιους. Δεν έχει αποτελέσµατα
και θα το αντιληφθούν πάρα πολύ γρήγορα.
Αντιδρούν, λοιπόν, τόσο σε µέτρα της συµφωνίας, την οποία
και οι ίδιοι ψήφισαν µε διακόσιες είκοσι δύο ψήφους στις 14 Αυγούστου, αλλά αντιδρούν και σε µέτρα του παράλληλου προγράµµατος. Αναρωτιούνται ποιο είναι το παράλληλο πρόγραµµα.
Θέλω να τους πω ότι ένα από τα νοµοθετήµατα που ψηφίσαµε,
για τις τηλεοπτικές συχνότητες, είναι ένα από τα πρώτα νοµοθετήµατα του παράλληλου προγράµµατος, το οποίο αντιπάλεψαν
µετά λυσσαλέας µανίας, γιατί ακριβώς αυτό το νοµοθέτηµα εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα τα οποία υπηρετούσαν επί
χρόνια οι δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ.
Όσο βλέπουν, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εµπεδώνεται και βλέπουν ότι οι δοµές που έχτισαν για πολλές δεκαετίες στο βαθύ κράτος, στον Στρατό, στην Αστυνοµία, στη
Δικαιοσύνη, στο τραπεζικό σύστηµα, όσο βλέπουν ότι εµπεδώνεται µία νέα εξουσία της Αριστεράς, τόσο θα προσπαθούν µε
λυσσαλέο τρόπο να αποδοµήσουν τη νέα κατάσταση.
Όµως, αυτές οι δοµές θα καταρρεύσουν όχι για να αντικατασταθούν από ένα κοµµατικό κράτος το οποίο εσείς ισχυρίζεστε
ότι εµείς οικοδοµούµε, αλλά για να αντικατασταθούν από ένα
κράτος δικαιοσύνης, ένα κράτος ανάσας των πολιτών, ένα κράτος που θα εξυπηρετεί τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού
λαού. Θα δηµιουργείται µέσα στην κοινωνία µία άλλη νοοτροπία,
η οποία θα απέχει από τις πελατειακές και ρουσφετολογικές σχέσεις, τις οποίες οικοδοµήσατε επί σαράντα και πενήντα χρόνια.
Η Αντιπολίτευση επαναλαµβάνει το γνωστό µοτίβο προσπαθώντας να τροµοκρατήσει τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τα ευάλωτα στρώµατα των συνταξιούχων, φωνασκώντας για
φοροεπιδροµή, για κατάρρευση των συντάξεων, για πλειστηριασµό πρώτης κατοικίας. Όµως, η πραγµατικότητα τούς διαψεύδει
συνεχώς. Αντί για ύφεση που ακόµα και το προσχέδιο του προϋπολογισµού προέβλεπε –από εµάς τους ίδιους- ότι θα κυµαινόταν στο 2,4%, σηµειώνεται για το 2015 µηδενική ύφεση, παρά
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τον τεράστιο οικονοµικό πόλεµο που υποστήκαµε και που οδήγησε σε δύο εκλογικές αναµετρήσεις και σε ένα δηµοψήφισµα
µέσα σε ένα απίστευτα ασφυκτικό πλαίσιο των capital controls.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός όχι
µόνο θα είναι σταθεροποιητικός αλλά και στο µέτρο του δυνατού
κοινωνικά δίκαιος. Όµως, θα είναι και απόλυτα ρεαλιστικός. Αποτελεί την πιο µετριοπαθή και µετρηµένη εκδοχή της καταγραφής
των δηµοσιονοµικών στοιχείων, αφού δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την
ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από λίστες, λαθρεµπόριο, αύξηση
της εισπραξιµότητας, δείκτες που είναι πολύ πιθανό να προστεθούν στα προϋπολογισθέντα, αφού η Κυβέρνηση έχει επιταχύνει
τις ενέργειές της προς την παραπάνω κατεύθυνση.
Άλλωστε, η αύξηση των εσόδων στο τέλος Οκτωβρίου 2015
κατά 700 εκατοµµύρια ευρώ αποτελεί µία πρώτη θετική, αλλά
σηµαντική ένδειξη, που εφόσον συνεχιστεί, θα οδηγήσει σχετικά
σύντοµα ακόµα και σε αναθεώρηση κάποιων επώδυνων µέτρων,
ιδιαίτερα σε αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ, όπως έγινε στα πρώτα
έξι νησιά στο Αιγαίο, αλλά ακόµα και σε παράλογους συντελεστές στο 23% της εστίασης, κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για
την ανοχή σας.
Ο προϋπολογισµός του 2016 έχει, παρά τη διαχείριση ελάχιστων πόρων, σηµειολογικό κοινωνικό πρόσηµο.
Η αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισµού κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2015 είναι ένας σηµαντικός δείκτης
που µετά από πέντε χρόνια δείχνει την πρόθεση της Κυβέρνησής
µας. Ανάµεσα σε αυτά, εµπεριέχεται αύξηση 350 εκατοµµύρια
για τη δηµόσια υγεία που θα εξασφαλίσει σε όλους τους ανασφάλιστους δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία, 62 εκατοµµύρια
για ανασφάλιστους υπερήλικες. Εµπεριέχει τη δυνατότητα δωρεάν µετακίνησης των ανέργων στα δηµόσια µέσα µεταφοράς.
Εµπεριέχονται τα κονδύλια για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Ειδικότερα στον προϋπολογισµό για τη δηµόσια υγεία προβλέπονται και για τα νησιά του Αιγαίου νέες προσλήψεις ιατρικού,
νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, νέα ασθενοφόρα, βεβαίως, από διαγωνισµό του ΕΚΑΒ που ξεµπλοκάρεται µετά από
επτά χρόνια και πρόσληψη εκατόν ογδόντα έξι διασωστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Επίσης, εµπεριέχει τη σύσταση του ενιαίου φορέα αεροδιακοµιδών υπό την αιγίδα της Αεροπορίας που θα αντιµετωπίσει µε
τον πιο ριζικό τρόπο το κρίσιµο αυτό θέµα.
Επίσης, διασφαλίζονται τα κονδύλια της ενδοεπικοινωνίας από
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και αυξάνονται
τα κονδύλια του Λιµενικού Σώµατος–Ελληνικής Ακτοφυλακής
που θα κατευθυνθούν τόσο σε αυξηµένες µισθολογικές ανάγκες
και δαπάνες, αλλά και στις µεγάλες απαιτήσεις και στο έργο το
οποίο επιτελεί το προσωπικό στην πρώτη γραµµή υποδοχής του
προσφυγικού ρεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε, σας
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνω,
λέγοντας ότι αυτός ο προϋπολογισµός µπορεί να διαχειρίζεται
µια φτωχή, µίζερη πραγµατικότητα εξ ου και ο κύριος στόχος του
είναι η δηµοσιονοµική σταθερότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη,
αλλά εµπεριέχει και στοιχεία αναπτυξιακά τα οποία καθορίζονται
µε χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, µε εξοικονόµηση 7 δισεκατοµµυρίων για το 2016 µε αναδιανοµή των πόρων σε περισσότερους παραγωγικούς στόχους, µε αύξηση του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων και λοιπά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι
αυτούς τους στόχους η Κυβέρνησή µας θα τους υπηρετήσει µε
τόλµη και µε συνέπεια. Όσοι ονειρεύονται οικουµενικές κυβερνήσεις, καλό θα είναι να το ξεχάσουν.
Σας καλούµε να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό της Κυβέρνη-
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σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς. Όµως, πρέπει να σεβόµαστε τον χρόνο, γιατί πρέπει να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι και οι µέρες είναι περιορισµένες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Βλάσης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας µε την
παράκληση να είµαστε εντός χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν είχα κλείσει τα δεκαέξι χρόνια της ζωής µου,
όταν κυριολεκτικά µε συγκλόνισαν οι περί πατρίδος στίχοι του
Σοφοκλή «και µείζον στις ντ τ ς α το πάτρας φίλον νοµίζει,
το τον ο δαµο λέγω», ουτιδανός και µηδενικό όποιος πάνω από
την πατρίδα βάζει πρόσωπα, έστω και τον πιο καλό του φίλο. Και
συνεχίζει ο µέγας τραγικός « δ στ ν σ ζουσα κα ταύτης πι πλέοντες ρθ ς το ς φίλους ποιούµεθα», αυτή είναι που µας προστατεύει, η πατρίδα, και µας διασώζει όταν το σκάφος της είναι γερό
και τότε αποκτάµε φίλους και, και, και, και…
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας εξοµολογηθώ -µε κίνδυνο να θεωρήσετε ότι περιαυτολογώ- ότι
µπήκα στον σκληρό αυτό στίβο της πολιτικής πιστεύοντας απόλυτα και ακουµπώντας αδιαπραγµάτευτα στις δύο παραπάνω
σοφόκλειες αποφάνσεις: πάνω από όλα και από όλους η πατρίδα, ατοµική ευτυχία µόνο µέσα σε µια ισχυρή και ευηµερούσα
πατρίδα. Και όσον µε αφορά, δεν είναι αυτά πατριδοκαπηλία, δεν
είναι ανέξοδος ή καιροσκοπικός εθνικισµός, είναι τα πιστεύω
ενός ανθρώπου που θεµελιώθηκαν νωρίς και απαρασάλευτα
µέσα του, καλώς ή κακώς για κάποιους.
Και τι βλέπει σήµερα στη δεκάµηνη µόλις κοινοβουλευτική του
παρουσία ο άνθρωπος αυτός; Βλέπει, δυστυχώς -και µακάρι να
κάνει λάθος- µια δικοµµατική και µάλιστα «πρώτη φορά αριστερά» Κυβέρνηση να βάζει τα πρόσωπα, τους συγγενείς, τους
φίλους, τα κοµµατικά στελέχη πάνω από την πατρίδα, πάνω από
το κοινωνικό σύνολο, πάνω από το γενικό καλό και συµφέρον. Σε
θέσεις και πόστα και αξιώµατα που απαιτούν τους άριστους, τοποθετούνται κατά κανόνα οι ηµέτεροι. Ενώ η ελληνική πολιτεία
έχει σήµερα προπαντός ανάγκη από τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, εισπράττει, πλην εξαιρέσεων, το αντίθετο: οι ακατάλληλοι, οι ανίκανοι, στα καίρια, επειδή «είναι δικά
µας παιδιά».
«Τα ίδια κάνατε και εσείς» λένε οι πιο κυνικοί από τους συγκυβερνώντες. Δεν κάναµε τα ίδια και πάντως όχι στον ίδιο βαθµό
και πάντως όχι τόσο απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα. Και για ό,τι
κάναµε, οφείλουµε και είπαµε ένα µεγάλο «συγγνώµη». Πάντως,
δεν τα έκανε η δική µου γενιά, η γενιά των σαραντάρηδων, στην
οποία ανήκει και ο κύριος Πρωθυπουργός, από τον οποίο ο χειµαζόµενος ελληνικός λαός άλλο ήθος, άλλη πολιτική περίµενε
και περιµένει ακόµη, αν δεν έχει απελπιστεί: χωρίς ψέµατα, χωρίς
υποκρισίες, χωρίς τακτικισµούς, χωρίς φενακισµούς, χωρίς το
κοµµατικό συµφέρον ολοφάνερα και απροσχηµάτιστα πάνω από
το κοινωνικό, από το εθνικό.
Φτάσαµε, λοιπόν, έτσι σε µια κοινοβουλευτικά ιστορική στιγµή,
τον πρώτο κρατικό προϋπολογισµό µιας Αριστεράς. Για το περιεχόµενό του, για τη δικαιοσύνη του, για το κοινωνικό ή όχι πρόσωπό του για το εφικτό των στόχων του, για τη δυνατότητα
υλοποίησής του και λοιπά, µίλησαν και θα µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ενδεχοµένως,
πιο ειδικοί από εµένα. Όµως, οποιοσδήποτε αναγνώστης αυτού
και µε την πρώτη µατιά βλέπει τα πρωτογενή ελλείµατα, όταν η
κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στον προηγούµενο µόλις κρατικό προϋπολογισµό παρουσίαζε πλεονάσµατα. Βλέπει την
ύφεση στη θέση της ανάπτυξης. Βλέπει φοροεπιδροµή αντί για
φοροελάφρυνση. Βλέπει περικοπές µισθών και συντάξεων αντί
για αύξηση του κατώτατου µισθού και τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Όλοι, φαντάζοµαι, θυµάστε τις ψεύτικες υποσχέσεις µε τις
οποίες υφαρπάξατε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και σήµερα
αποδίδετε όλα τα τωρινά δεινά στους προηγούµενους, λες και
δέκα µήνες διακυβέρνησης δεν είναι αρκετοί για να διαλυθούν
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τα πάντα, λες και τρεις άκαιρες και εκβιαστικές κάλπες δεν είναι
αρκετές για να καταστρέψουν το νοικοκύρεµα, που κατά κοινή
πλέον οµολογία και αποδοχή είχε πετύχει η τελευταία κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, λες και δεν ξέρει πλέον και ο τελευταίος
πολίτης πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ φόρτωσαν στην πλάτη του
οι πειραµατισµοί, οι λεονταρισµοί και οι τακτικισµοί, η αφέλεια
και η άγνοια της ιεράς συµµαχίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Κυβέρνηση αυτοπαγιδευµένη στα µεγάλα της ψέµατα έχει
οδηγηθεί σε αδιέξοδο, τόσο τον Ιανουάριο µε το πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης και τις αυξήσεις των συντάξεων, όσο και τον Σεπτέµβριο µε το παράλληλο πρόγραµµα και τα ανώδυνα ισοδύναµα. Η Κυβέρνηση εξαπάτησε κατ’ εξακολούθηση τον ελληνικό
λαό. Χρησιµοποιώντας τον ίδιο επικοινωνιακό τακτικισµό, επιδιώκει και τώρα, δήθεν, τη συναίνεση µε τη δηµιουργία κόκκινων
γραµµών, ώστε να αποτραπούν οι περαιτέρω µειώσεις των συντάξεων των Ελλήνων. Την ίδια στιγµή, όµως, έχει συµφωνήσει
και έχει υπογράψει αχρείαστες περικοπές των συντάξεων ύψους
3,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η υποκρισία σε όλο της το µεγαλείο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία, το 2014 είχαν πλεόνασµα
697 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2015 έλλειµα 1,2 δισ. ευρώ, το 2016
έλλειµα 1,1 δισ. ευρώ. Στις διαπραγµατεύσεις της κυβέρνησής
µας µε την τρόικα για το ασφαλιστικό κανένα από αυτά τα επώδυνα και σκληρά µέτρα δεν είχε προταθεί ως αναγκαίο, κάτι που
επιβεβαιώνεται από τα οικονοµικά µεγέθη και το e-mail Χαρδούβελη.
Δεν µας παρείχατε συναίνεση στη σωτηρία της χώρας και
τώρα ζητάτε συναίνεση στην καταστροφή της; Στο κάτω κάτω
εσείς δεν ήσασταν που λέγατε προεκλογικά «ή εµείς ή αυτοί».
Εσείς δεν είστε που αµέσως µετά τις εκλογές είπατε ότι µπορείτε
µόνο µε τον Καµµένο; Τι ζητάτε τώρα;
Εµείς, λοιπόν, είµαστε υπέρ της συνύπαρξης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασµού, της συναίνεσης.
Ναι, της συναίνεσης, ακόµα και στον προϋπολογισµό, αρκεί
αυτός να είναι αναπτυξιακός, δίκαιος στην κατανοµή των βαρών,
ελπιδοφόρος στους στόχους του, σοβαρός στις προοπτικές του,
κοινωνικός, έστω εφαρµόσιµος. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, κάθε άλλο.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι πάντα εδώ, εγγύηση και απαντοχή
όλων των Ελλήνων: και αυτών που θεµιτά την αντιµάχονται και
αυτών που πρόσκαιρα παρασυρόµενοι από υποσχέσεις ή πικραµένοι από αστοχίες της την άφησαν, αλλά και αυτών που σίγουροι και σταθεροί παραµένουν στις τάξεις της, βέβαιοι για το
δηµοκρατικό και κοινωνικό DNA της, βέβαιοι για την αναγεννητική και δηµιουργική δύναµή της. Στο όνοµα αυτής της δηµοκρατίας λέµε «όχι» στον προϋπολογισµό της «πρωτοδεύτερης»
αριστεράς Κυβέρνησης.
Και για να κλείσω, όπως άρχισα µε Σοφοκλή «µεγάλοι δ λόγοι
µεγάλας πληγ ς τ ν περαύχων ποτίσαντες γήρ τ φρονε ν δίδαξαν». Και για να µεταφράσω: «των αλαζόνων τα µεγάλα λόγια
αφού έγιναν και αυτά αίτια µεγάλων συµφορών, τους δίδαξαν
στα γεράµατα να είναι συνετοί». Μακάρι, οι κύριοι Τσίπρας και
Καµµένος να διαβάσουν, να µεταφράσουν και να σεβαστούν τον
επίλογο της Αντιγόνης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βλάση.
Τον λόγο έχει για έξι λεπτά ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας το παραδεχτούµε. Σας ενοχλεί που η Αριστερά καταθέτει προϋπολογισµό.
Ας το παραδεχτούµε, δεν νιώθετε βολικά που η Αριστερά ασκεί
την εξουσία στη χώρα. Ας το παραδεχτούµε, έχετε έναν φοβερό
έρωτα µε την εξουσία. Σας ενοχλεί η Αντιπολίτευση. Σας ενοχλεί
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το γεγονός ότι η κοινωνία σάς έχει τοποθετήσει στο περιθώριο.
Ας το παραδεχτούµε. Αυτή η Κυβέρνηση, «η πρώτη φορά αριστερά» στη χώρα ως Κυβέρνηση διεκδικεί έναν προϋπολογισµό,
τον οποίο εσείς ούτε κατά διάνοια δεν θα περνούσε από το
µυαλό σας να φτιάξετε. Και γιατί; Διότι δεν έχετε καµµία κοινωνική αναφορά, καµµιά κοινωνική συνείδηση, για να διεκδικήσετε
για τον λαό. Έχετε συνείδηση για εκείνες τις κοινωνικές οµάδες
που υπερασπίζεστε χρόνια τώρα.
Ακούµε από το στόµα σας καταπληκτικά πράγµατα, όπως ότι
ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός δεν είναι κοινωνικός τάχα
µου. Οι δικοί σας ήταν; Όταν κόβατε συντάξεις, µισθούς, επιδόµατα, όταν στέλνατε στην ανεργία το 25% των νέων, ήταν κοινωνικός ο προϋπολογισµός σας; Χαρακτηριζόταν ως ένας
κοινωνικός προϋπολογισµός; Και ο δικός µας, ο οποίος αυξάνει
τα χρήµατα, τις παροχές για τη µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν είναι κοινωνικός;
Αλήθεια, ζητήσατε συγγνώµη και τελειώσατε µε τα αµαρτήµατά σας σαράντα χρόνια στην εξουσία; Μια συγγνώµη φτάνει;
Η γενιά των σαραντάρηδων δεν έκανε τίποτα; Ούτε στα πανεπιστήµια; Ούτε όταν ήσασταν προσκολλώµενοι σε παλιότερους
Βουλευτές και Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας; Από παρθενογένεση έχετε φτιαχτεί; Για να καταλάβουµε, δηλαδή! Για να
ξέρουµε µε ποιους µιλάµε! Να µη µιλάµε έτσι. Είναι σίγουρο ότι
µια συγγνώµη δεν φτάνει. Και είναι δεδοµένο ότι δεν ζητήσατε
συγγνώµη από τον λαό.
«Το δεκάµηνο κατέστρεψε την οικονοµία». Ένα δεκάµηνο, δηλαδή, κατάφερε να καταστρέψει ένα πολιτικό σχέδιο, ένα success story που βρισκόταν υπό διαρκή λειτουργία, κατά τον κ.
Σαµαρά. Αλήθεια; Γιατί δεν λέµε τα πραγµατικά στοιχεία; Γιατί
δεν λέµε τι είχατε εσείς να διαχειριστείτε, τι κάνατε πέντε χρόνια
και τι είχαµε εµείς να διαχειριστούµε και τι κάναµε δέκα µήνες;
Και βεβαίως, αυτήν τη συζήτηση θα την τοποθετήσουµε στο
διηνεκές. Στα σαράντα χρόνια θα τοποθετήσουµε την κουβέντα
και όχι στο τελευταίο δεκάµηνο. Θέλετε να δούµε; Αθρόες προσλήψεις στο δηµόσιο έτσι, επειδή ήταν «δικά µας παιδιά». Μοίρασµα επιδοτήσεων στους αγρότες, τα οποία ζητάτε τώρα πίσω,
να τα πάρουµε εµείς πίσω, επειδή ήταν δικά σας παιδιά. Αυτήν
την κουβέντα θα κάνουµε. Θα κάνουµε τη συζήτηση µε όρους
πραγµατικότητας και όχι όπως θέλετε εσείς.
«Περικοπές στις συντάξεις από τη σηµερινή Κυβέρνηση».
Πότε; Πού; Πού τις είδατε; Να κουβεντιάσουµε πρώτα για τις
δικές σας περικοπές; Να κουβεντιάσουµε το γεγονός ότι εσείς
κάνατε περικοπές έως και 50% σε συντάξεις και µισθούς; Να συζητήσουµε το γεγονός ότι αυξήσατε την ανεργία 27%; Να δούµε
πώς ο κ. Βρούτσης αντιµετώπιζε την ανεργία των νέων, φτιάχνοντας προγράµµατα των 400 ευρώ, χωρίς να πληρώνονται ούτε 1
ευρώ σε ένσηµο; Έτσι κατατροπώνετε εσείς την ανεργία;
Τα ασφαλιστικά ταµεία τα φέραµε εµείς σε κατάσταση κατάρρευσης. Το PSI σας λέει κάτι; Γνωρίζετε τι είναι; Τα οµόλογα; Το
χρηµατιστήριο; Θα πείτε κάτι γι’ αυτά; Θα πείτε κάποια κουβέντα
γι’ αυτά ή θα αφήσουµε κι αυτά τα επιχειρήµατα να κάνουµε τη
συζήτηση κάποια άλλη στιγµή;
Επίσης, ακούστηκαν διάφοροι υπαινιγµοί και για την περιφέρειά µου. Άκουσα τον κ. Οικονόµου να λέει ότι το Νοσοκοµείο
Πρέβεζας -µετά από συζήτηση µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γιαννάκη- καταρρέει. Ποιο νοσοκοµείο; Ποια υγεία
καταρρέει; Θα σας θυµίσω πέντε πράγµατα. Από το 2010 έως
και το 2015 που φύγατε, που σας έδιωξε ο κόσµος, δεν κάνατε
ούτε µία πρόσληψη στο κοµµάτι της υγείας σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε παραΐατρικό προσωπικό. Ούτε µία! Τι κάνατε; Διώχνατε! Δεν κάνατε ούτε 1 ευρώ αύξηση στον προϋπολογισµό για
την υγεία. Τι κάνατε; Τον µειώνατε!
Θέλετε να δούµε τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση την οποία εσείς
κατηγορείτε; Αυτή η Κυβέρνηση κάνει προσλήψεις στην υγεία.
Αναφέρεται κοινωνικά η υγεία στον κόσµο; Βεβαίως! Αυξάνει τον
προϋπολογισµό των νοσοκοµείων; Βεβαίως! Γι’ αυτά έχετε να
πείτε κάτι;
Και για να απαντήσω και για την Πρέβεζα, ο κ. Γιαννάκης ως
στέλεχος τότε της Νέας Δηµοκρατίας τι έχει να πει για το γεγονός ότι µέσα σε µια πενταετία έφυγαν από το Νοσοκοµείο Πρέβεζας σαράντα τέσσερις γιατροί; Να σας πω τι έκανε η
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Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα; Τοποθέτησε τέσσερις γιατρούς στο Νοσοκοµείο Πρέβεζας. Αύξησε
τον προϋπολογισµό κατά 500.000 ευρώ! Καταρρέει το Νοσοκοµείο Πρέβεζας; Το Νοσοκοµείο Πρέβεζας σας διαβεβαιώνουµε
ότι θα παραµείνει ανοικτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Και θα παραµείνει ανοικτό, γιατί είναι απαίτηση της κοινωνίας.
Γιατί αυτή η Κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ανοικτά τα νοσοκοµεία, θέλει να δηµιουργήσει εκείνη την υγεία, στην οποία θα έχει
πρόσβαση όλη η κοινωνία.
Ο δικός µας προϋπολογισµός, λοιπόν, είναι ένας προϋπολογισµός µε αριστερό αποτύπωµα, το οποίο κάνει αναδιανοµή πόρων
υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ένας προϋπολογισµός
µε ρεαλιστική βάση, όχι σαν τους προηγούµενους, όχι σαν τους
δικούς σας.
Είχα να πω πολλά ακόµα, αλλά δεν προλαβαίνω. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, να ξέρετε ότι τα σενάρια για οικουµενική κυβέρνηση, τα σενάρια για πτώση αυτής της Κυβέρνησης, θα
µείνουν όνειρα θερινής νυκτός. Αυτή η Κυβέρνηση έχει ορίζοντα
τετραετίας. Γι’ αυτό τη στήριξε ο κόσµος και όχι για να επαναφέρει ένα πολιτικό σύστηµα το οποίο κατέστρεψε την ελληνική
κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπάρκα.
Πριν δώσω τον λόγο στον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Κουκούτση Δηµήτριο, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Β’ Γυµνάσιο Κορίνθου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ο κ. Συρµαλένιος πριν ανέφερε
ότι δεν µας αρέσει, αλλά πρέπει να τον ψηφίσουµε αυτόν τον
προϋπολογισµό. Γιατί, όµως, δεν µας αρέσει; Έχει θετικό πρόσηµο, λέει. Για να µην του αρέσει, σηµαίνει ότι κάτι πάει στραβά.
Όµως, δήλωσε ότι θα φέρει στον πονεµένο λαό καλά. Από τη µια,
δηλαδή, δεν θέλουµε να τον ψηφίσουµε, αλλά είµαστε αναγκασµένοι να τον ψηφίσουµε. Όµως, γιατί δεν θες να τον ψηφίσεις;
Τέλος πάντων, είναι «σφάξε µε, αγά µου, ν’ αγιάσω»!
Ο πρώτος προϋπολογισµός του Συνασπισµού της Αριστεράς
και της Προόδου της Δεξιάς. Άσχετα, αν η Δεξιά δεν θέλει την
πρόοδό της!
Χτυπιόσασταν, κυρίες και κύριοι, δυόµισι χρόνια στην προηγούµενη Βουλή εδώ, χτυπιόσασταν στα έδρανα: «Όχι, προδότες, εγκληµατίες. Τι κάνετε, κ.λπ.». Τώρα, το πάτε σιγά-σιγά. Και
καλά κάνετε, γιατί µπορεί να σπάσουν τα αυγά.
Σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, βαράτε αλύπητα. Δεν θα ακουστεί κιχ. Μην ανησυχείτε καθόλου.
Όλα αυτά τα χρόνια πράξατε αυτό που έπρεπε: Χαϊδέψατε τα
αυτιά του λαού, τους διαλύσατε τα σωµατεία µε όλους αυτούς
τους καραγκιόζηδες, τους αργυρώνητους επαγγελµατίες συνδικαλιστές, τον ευνουχίσατε, τον «δέσατε κόµπο». Και -δόξα τω
Θεώ- µε µπαλωµένο το παντελόνι, τρύπιο σώβρακο, άδεια τσέπη,
µε κοµµένο το ρεύµα και απλήρωτα τα δάνεια, τον διατηρήσατε
στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια! Τι κάνει; Κρύβεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Τι και αν το σπίτι του είναι κρύο; Τι και
αν δουλεύει δώδεκα ώρες την ηµέρα για 400 ευρώ το µήνα; Είναι
Ευρωπαίος!
Έβαλες ένα δεκάρικο βενζίνη, δύστυχε Έλληνα, για να σε
πάει και να σε φέρει από τη δουλειά, στο αυτοκινητάκι σου για
να πάρεις τα µισά ένσηµα. Καλά είναι. Δεν είδες το µαγαζάκι απέναντι; Εκείνο έκλεισε. Είµαι εγώ καλύτερα τώρα. Μωρέ, πώς έλεγαν εκείνο το γείτονα που πήδηξε προχθές από τον τρίτο όροφο;
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Όσο τα σκέφτεσαι, σου ανεβαίνει η πίεση. Πάρε µε τη χούφτα
τα γενόσηµα ψυχοφάρµακα περιµένοντας να τελειώσει η λαϊκή,
µήπως πάρουµε ότι περισσέψει από την άκρη του δρόµου.
Άνοιξε την τηλεόραση, για να σε φωτίσει ο Βερύκοκος, ο Ευαγγέλιος και ο Χατζηµήτρος. Τι να σου κάνουν και τα κανάλια; Κι
αυτά τα κανάλια δουλεύουν ασταµάτητα για το καλό του λαού.
Έχουν και αυτοί «θαλασσοδάνεια», χρωστάνε τα άντερά τους,
αλλά κάνουν ρυθµίσεις, πεντακόσια, χίλια ευρώ το µήνα σε δεκαπέντε χιλιάδες δόσεις. Μπόµπολες είναι αυτοί! Και αποχαυνώνεσαι, κοιτάζοντας στα δελτία ειδήσεων, όλους αυτούς που σε
έφτασαν έως εδώ.
«Αλλά, είναι», λέει «και οι µόνοι που µπορούν να σε σώσουν.»
Έτσι σε γαλουχήσανε, δύστυχε. Φίλα τα πόδια των Βουλευτών
όλων των κοµµάτων, που σε διοίκησαν µέχρι τώρα. Προσκύνησέ
τους. Πικραίνονται, που γίνονται όλα αυτά, αλλά γίνονται για το
καλό σου, γιατί πρέπει να παραµείνεις Ευρωπαίος.
Βλέποντας τις διαφηµίσεις νοµίζεις ότι ζεις σε µια άλλη χώρα.
Τώρα, ήρθαν µεγάλες εταιρείες που θα σε σώσουν από τη ΔΕΗ,
από τον ΟΤΕ, που θα κάνουν το µέλλον σου καλύτερο. Όταν στο
νοσοκοµείο, όµως, σου βάζουν πάνω στην πληγή λίγο βαµβάκι
και από πάνω σελοτέιπ, µην ανησυχείς, στην αποτρίχωση σε βοηθάνε, δεν είναι ότι δεν έχουν τα άλλα υλικά.
Στο ATM στάσου, γέροντα µου, αγέρωχα. Εσύ, «περήφανο
νιάτο» σε λέγανε και «τιµηµένα γερατειά» . Εσύ, λοιπόν, που είσαι
ο τιµηµένος γέρος, κάτσε να πάρεις τα τριακόσια ευρώ. Αλλά
είναι ευρώ! Θα τα πάρεις, γιατί είναι ευρώ. Μπορεί να είναι τριακόσια, αλλά είναι ευρώ.
Και εάν ακούσεις κάποιες κακοήθειες Έλληνα περί αγώνα, πατρίδας, οικογένειας, αξιοπρέπειας, µην δίνεις σηµασία. Πού να
τρέχουµε τώρα; Κοίταξε καλύτερα τη ζωούλα σου, το σπιτάκι
σου, τη βόλεψή σου. Έτσι σε καταντήσανε. Ανθρωπάκι ήσουνα
και ανθρωπάκι θα είσαι. Πάνω απ’ όλα όµως, πρέπει να ανήκεις
στον εθνικό κορµό. Και ποιος ξέρει στο µέλλον; Μπορεί ο Βουλευτής σου να σε ψιλοβολέψει. Είναι και αυτό!
Πρέπει όµως όλοι σας να παραδεχθείτε ότι γενικά ο Έλληνας
περνάει καλά. Κουτσά-στραβά τις µικροϋποχρεώσεις του µέχρι
τώρα τις έβγαλε. Έλα, όµως που τώρα στα χωριά ο γεροντάκος,
ο πατέρας, δεν έχει εκείνα που είχε στην άκρη, τα πήραν και
αυτά.
«Και βρε αδελφέ», σου λέει ο άλλος, «κοίτα οι καφετέριες είναι
γεµάτες. Κρίση–κρίση, αλλά οι καφετέριες είναι γεµάτες. Καλά
περνάµε. Καλά περνάµε!» Φαίνεται ότι δεν έχει έρθει η σειρά του
αυτού που τα λέει ακόµα. Καλά περνάµε, αλλά έχουµε ξεχάσει
τι θα πει ζωή.
Τι έχουµε ξεχάσει; Τι είναι το δικαίωµα, τι είναι η πραγµατική
ανάγκη. Υποβιβάσαµε την ποιότητα ζωής µας στο επίπεδο της
επιβίωσης. Ακόµη υπάρχει µια βιτρίνα των λίγων, αυτών που
έχουν, που κρύβει τη δυσωδία, που κρύβει τους πολλούς που
σέρνονται άσκοπα, χωρίς να ξέρουν πού πάνε και χωρίς να ξέρουν τι κάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ενώ το πιστοποιητικό θανάτου έχει ήδη υπογραφεί, όσο
περισσότερο χρόνο συντηρηθεί στη ζωή ο µελλοθάνατος, τόσο
µεγαλύτερα τα κέρδη για κάποιους. Οι κυβερνήσεις έχουν χάσει
κάθε αξιοπιστία. Και όποιος Πρωθυπουργός λειτουργεί σε αυτό
το σύστηµα, πάλι θάλασσα θα τα κάνει. Αυτό το σύστηµα, ήταν,
είναι και θα είναι σάπιο.
Τελικά, πλην του πατριωτισµού, τι άλλο είναι αυτό, που µπορεί
να παρακινήσει τους Έλληνες, για να σώσουν την πατρίδα; Να
βγούµε από το λήθαργο;
Και όλοι εσείς, εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, ψάχνετε απεγνωσµένα να βρείτε γιατί αντέχει η Χρυσή Αυγή, γιατί γιγαντώνεται,
ενώ όλες οι δυνάµεις ωθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Ποιος θα κλάψει για µας; Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης; Η
Βουλή; Για τους νεκρούς µας ποιος έκλαψε; Εκτός από εµάς,
τους συντρόφους τους και τους γονείς τους, ποιος άλλος; Με
χαρά είδατε το θάνατό τους, σας το λέω εγώ ακριβώς όπως
είναι. «Φασιστάκια ήταν», έτσι είπατε όλοι σας.
Μας υποτιµήσατε, κυρίες και κύριοι, όπως έκαναν και οι προφήτες της παγκοσµιοποίησης. Αιώνιες, όµως, οι επιταγές του
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Νίκου Καζαντζάκη: «Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία
σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις µέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο είναι να φωτίσεις την ορµή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο
τη µεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει.»
Να, λοιπόν, που η δύναµη µας εµάς, δεν µετριέται ούτε σε ψήφους ούτε σε βουλευτικές έδρες. Ειπώθηκαν πράγµατα εδώ σε
αυτή την Αίθουσα, που ήταν ταµπού για δεκάδες χρόνια. Ειπώθηκαν αλήθειες. Όµως, ειπώθηκαν και πράγµατα, ειπώθηκε και
κάτι άλλο σε αυτή την Αίθουσα για «το αυγό», λέει, «του φιδιού».
Χρησιµοποιώντας τη δική σας ορολογία, θα σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον «αυγό του φιδιού». Πλέον το αυγό επωάστηκε.
Απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό θα πω µια τελευταία κουβέντα. Ξύπνα καηµένε µου ραγιά, ξύπνα. Στην Ελλάδα αυτή τη
στιγµή δεν καίγονται τα πορτοφόλια µας, δεν καίγονται τα σπίτια
µας, καίγονται συναισθήµατα, ελπίδες, όνειρα παιδιών και νέων.
Όλες οι ασφάλειες καίγονται. Αργά ή γρήγορα θα έρθει, όµως,
το βραχυκύκλωµα που θα κατεβάσει τον γενικό, και τότε θα σας
δω όλους σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουκούτση, Βουλευτή της Χρυσής Αυγής.
Τώρα, έχει τον λόγο για να µιλήσει ο κ. Δήµας, εάν δεν έχετε
αντίρρηση. Είναι µια µικρή αλλαγή.
Τον λόγο έχει ο κ. Δήµας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας,
για έξι λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με µεγάλη έκπληξη άκουσα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει
ότι ο προϋπολογισµός που σήµερα εσείς θα ψηφίσετε, δεν κόβει
ούτε συντάξεις ούτε εισφορές. Προφανώς, δεν τον έχει διαβάσει,
παρά το γεγονός ότι το είπε. Εάν πάει στη σελίδα 123, στον πίνακα 3.36, θα δει ξεκάθαρα ότι υπολογίζονται 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ µειώσεις σε συντάξεις, εισφορές και λοιπές παροχές
κοινωνικής ασφάλισης. Να µην πω και για τα 105 εκατοµµύρια
στα κοινωνικά επιδόµατα.
Μιας και γίνεται, όµως, κουβέντα το τελευταίο διάστηµα για
συναίνεση, ας θυµηθούµε για ποιον λόγο βρισκόµαστε εδώ σήµερα και µιλάµε για έναν ελλειµµατικό προϋπολογισµό, για νέα
ύφεση σε περίοδο που έχει επιβληθεί περιορισµός κεφαλαίων,
τα περίφηµα capital controls.
Ας πάµε πίσω ένα χρόνο το Δεκέµβριο του 2014. Έστω ότι ένας
εκ των κυρίων Τσίπρα, Κουβέλη και Καµµένου επιδεικνύουν την
απαιτούµενη πολιτική συναίνεση, εκλέγεται Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και συνεπώς δεν γίνονται πρόωρες εκλογές. Στο µεταξύ,
αρχίζουν δειλά-δειλά να φαίνονται κάποια σηµεία ανάκαµψης της
ελληνικής οικονοµίας. Η Ελλάδα λαµβάνει έως το Φεβρουάριο
µέτρα ήπιας µορφής γύρω στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Θυµάστε
όλοι το e-mail Χαρδούβελη. Ολοκληρώνεται, συνεπώς, επιτυχώς
η πέµπτη αξιολόγηση. Δηµιουργείται η προληπτική γραµµή πίστωσης. Εντασσόµαστε στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα spreads των κρατικών οµολόγων αποκλιµακώνονται. Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
βελτιώνεται. Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές µε ευνοϊκούς
όρους. Η ανάπτυξη της οικονοµίας για το 2015 αγγίζει το 2,9%
σύµφωνα µε τη EUROSTAT. Η ανεργία σηµειώνει µικρή πτώση. Το
χρηµατιστήριο αντιδρά θετικά στις εξελίξεις. Οι επιτυχίες αυτές
στέλνουν µήνυµα σε επενδυτές. Οι ιδιωτικοποιήσεις προχωράνε.
Οι εξαγωγές ξεπερνάνε την αύξηση του 7,5% που σηµείωσαν το
2014 σε αντίθεση µε το 0%, που προβλέπεται φέτος. Ο τουρισµός
σπάει όλα τα ρεκόρ, καθώς υπάρχει ασφάλεια και σιγουριά. Υπάρχει ρεαλιστική αισιοδοξία ότι η µιζέρια των τελευταίων ετών λαµβάνει τέλος. Και η αισιοδοξία αποτυπώνεται στην εµπορική κίνηση
δίνοντας ώθηση στην ιδιωτική κατανάλωση. Η κατανάλωση οδηγεί
σε περαιτέρω αύξηση των εσόδων του κράτους, χωρίς επιπλέον
φορολογία. Ο ΕΝΦΙΑ δεν καταργείται. Όµως, µειώνεται ελαφρά,
έστω και 7%, όπως είχαµε προβλέψει. Η εισφορά αλληλεγγύης µειώνεται περαιτέρω, καθώς τα δηµοσιονοµικά µεγέθη το επιτρέπουν. Και επιτυγχάνεται πάλι πρωτογενές πλεόνασµα περίπου στο
3%.
Την ίδια στιγµή, για να µην ξεχνιόµαστε, από την Αντιπολί-
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τευση ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να καταγγέλλει τους µερκελιστές
και την κυβέρνηση για προδοτικές, ενδοτικές οικονοµικές πολιτικές και φυσικά, εάν ο ίδιος ερχόταν στην εξουσία, θα αύξανε
το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, θα επανέφερε µισθούς και
συντάξεις στα προ κρίσης επίπεδα, θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ,
θα επέστρεφε δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο µισθό και σύνταξη, θα υποσχόταν ότι «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», και
κατά περίπτωση θα εξέταζε και τις διαγραφές κόκκινων δανείων.
Με λίγα λόγια, οι αγορές θα χόρευαν πεντοζάλη και δεν θα
υπήρχε πιθανότητα ούτε µία στο εκατοµµύριο να µην κάνουν
πίσω οι Ευρωπαίοι.
Δυστυχώς, όµως, περιγράφουµε µία άλλη Ελλάδα, µία Ελλάδα
η οποία θα είχε ουσιαστική και όχι προσχηµατική πολιτική συναίνεση όταν το χρειαζόταν και δεν θα είχε λυγίσει στον άκρατο λαϊκισµό.
Ας δούµε, όµως, τη σηµερινή Ελλάδα, την Ελλάδα της περήφανης και αξιοπρεπούς διαπραγµάτευσης του κ. Τσίπρα, την Ελλάδα της πολιτικής, της δηµιουργικής ασάφειας και των capital
controls.
Ας δούµε, συνεπώς, τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων:
Στο καλύτερο, το µη ρεαλιστικό σενάριο, έχουµε επιστροφή
στην ύφεση, µικρή ύφεση, τόσο για το 2015 όσο και για το 2016.
Για το 2016 υπολογίζεται στο 0,7% στην καλύτερη περίπτωση.
Έχουµε επιστροφή στα ελλείµµατα, αύξηση του δηµοσίου
χρέους, µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και βεβαίως των εσόδων από τη φορολογία, παρά την υπερφορολόγηση, τα οποία
είναι τα χαµηλότερα της τελευταίας δεκαετίας. Έχουµε καταστροφή του ακαθάριστου σχηµατισµού κεφαλαίων, πλήρη αναστροφή των εξαγωγών, ανεργία, ανεργία και ανεργία!
Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα αυξήθηκαν τους τελευταίους έντεκα µήνες 58% σε
σχέση µε το 2014 και οι ιδιωτικοποιήσεις δεν προχωράνε. Αυτή
η δραµατική εικόνα, δυστυχώς, είναι η σηµερινή εικόνα.
Κύριε Υπουργέ, οι ιδεοληψίες σας, η έλλειψη σχεδιασµού, οι
ατέρµονες και χωρίς νόηµα διαπραγµατεύσεις, το προσχηµατικό
δηµοψήφισµα, η άτακτη υπαναχώρηση, όλα αυτά κατέστρεψαν
οποιαδήποτε προοπτική για την ελληνική οικονοµία για το 2015
και το 2016.
Άλλωστε, εσείς ο ίδιος οµολογείτε στο κείµενο του προϋπολογισµού που σήµερα συζητάµε, ότι οι εξελίξεις του περασµένου
καλοκαιριού προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στην οικονοµία. Χάσατε µία µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και τώρα ελπίζουµε να αντιληφθείτε πως ευκαιρία άλλη δεν υπάρχει. Η οικονοµία πρέπει
να ηρεµήσει και η χώρα να ανακτήσει τη χαµένη της αξιοπιστία.
Κλείνοντας, θα χρησιµοποιήσω µία φράση που αρέσει στον
Πρωθυπουργό µας: «Σε µία ευνοµούµενη πολιτεία, πράγµατι,
ενώ τα σκυλιά ουρλιάζουν, το καραβάνι προχωράει». Δυστυχώς
για τη χώρα, αυτό δεν συνέβη τον Δεκέµβριο του 2014. Τα σκυλιά
κατάφεραν όχι µόνο να ανακόψουν το καραβάνι από την πορεία
του προς τα εµπρός, αλλά να το ρίξουν και να το εγκλωβίσουν
στον βούρκο. Αυτό πληρώνουµε σήµερα και αυτό ψηφίζετε
εσείς, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Χρίστο Δήµα, Βουλευτή της Νέα Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μηταφίδης Τριαντάφυλλος για έξι λεπτά.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όπως ξέρετε αύριο υπάρχει γενική απεργία στη
χώρα. Και θα ήθελα και από αυτήν τη θέση να καλέσουµε τους
εργαζόµενους να έχουν καθολική συµµετοχή. Εµείς δεν τους καλούµε να γίνουν «υπερήφανοι απεργοσπάστες», όπως τα χρόνια
του αλήστου µνήµης δικοµµατικού συστήµατος εξουσίας, που
τόσες συµφορές έχει προκαλέσει σε αυτόν τον τόπο. Εµείς δεν
ψηφίσαµε αντεργατικούς νόµους. Και ξέρω ότι σας ενοχλεί.
Και θα ήθελα να πω σε αυτό το ρεσιτάλ υποκρισίας που ζούµε
αυτές τις µέρες -κι όχι µόνο- από τους νοσταλγούς του δικοµµατικού συστήµατος εξουσίας, πως µου ήρθαν στο µυαλό τα λόγια
του Φράνσις Μπέικον, στον οποίο χρωστούµε αυτή τη φοβερή
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φράση, το περίφηµο γνωµικό, «Η γνώση είναι δύναµη», γιατί για
τα εκπαιδευτικά σκοπεύω να µιλήσω. Ξέρετε τι έλεγε; Να επαινείς τον εαυτό σου µε θράσος και κάτι θα µείνει. Από αυτό φαίνεται εµπνεύστηκε αργότερα ο Γκέµπελς το γνωστό, «Πες, πες,
κάτι θα µείνει».
Όµως, το ζήτηµα δεν είναι εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Στις θυρίδες σας έχει έρθει ένα εµπεριστατωµένο
και τεκµηριωµένο χρονικό της λεηλασίας των ασφαλιστικών ταµείων, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1950, τότε που κυβερνούσε τη χώρα το «εθνικό τόξο» και τα «µιάσµατα» ήταν στις
φυλακές. Διαβάστε το. Δεν είναι φιλοκυβερνητικό. Είναι από το
Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, την ερχόµενη Δευτέρα συµπληρώνονται πενήντα τρία χρόνια από τις δύο ιστορικές
διαδηλώσεις -στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα βέβαια- µε αίτηµα «15% για την παιδεία και όχι προίκα στη Σοφία». Το λέω
αυτό, γιατί τότε το φοιτητικό κίνηµα κατάφερε µε τους αγώνες
του και µε τη µεταρρύθµιση που ακολουθήσε το 1964, να σπουδάζουν και οι φτωχοί. Εσείς, βέβαια, σήµερα καίγεστε να µην
πληρώνουν ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία όσοι έχουν λεφτά. O tempora, o mores!
Θα ήθελα στον σύντοµο, λοιπόν, αυτό χρόνο που έχω στη διάθεσή µου να σας πω τι σκοπεύουµε να κάνουµε για τη δηµόσια
εκπαίδευση, που, δυστυχώς, αυτή τη στιγµή, όχι το 15% του προϋπολογισµού για την παιδεία δεν µπορούµε να αφιερώσουµε,
αλλά δυστυχώς, είµαστε στο 2,8%.
Και θα ήθελα να ρωτήσω τους κατήγορους, τους επικριτές
µας: Γιατί δεν φροντίσατε να εξαιρέσετε από τον µνηµονιακό
ζόφο την παιδεία και την υγεία, παρά ήρθατε χθες στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων για να µας πείτε όλα εκείνα τα γνωστά
και απίθανα;
Κοιτάξτε κάτι, εµείς δεν ζητούµε συνενόχους, όπως λέτε, στην
πολιτική µας. Δεν έχουµε ενοχές για την πολιτική µας, γιατί είµαστε κάτω από καθεστώς οικονοµικού καταναγκασµού. Όµως,
ζητήσαµε από τους ενόχους της συµφοράς αυτού του τόπου να
αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον ελληνικό λαό. Όλα
τα άλλα είναι φληναφήµατα. Και τα γνωστά «παπαγαλάκια» στα
µέσα ενηµέρωσης κατασκευάζουν σενάρια, νοσταλγούν το 1989
κι όχι µόνο.
Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε τώρα είναι να οργανώσουµε ένα πλέγµα δράσεων και χρηµατοδοτήσεων προκειµένου
να ενεργοποιηθεί η κοινωνική αλληλεγγύη και να αντιµετωπιστούν φαινόµενα ακραίας φτώχειας και στο ίδιο το σχολείο. Δεν
σας τα λέει αυτά κάποιος σχολιαστής. Έχω βγει µετά από τριανταεπτάµισι χρόνια από την τάξη.
Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται, όπως ξέρετε -το θεσµοθετήσαµε µε τη σηµερινή τελική ψηφοφορία- ο θεσµός της ενισχυτικής διδασκαλίας και η πρόσθετη διδακτική στήριξη. Επαναλειτουργούν, όπως ξέρετε, οι θεσµοί αυτοί οι οποίοι κατά τεκµήριο απευθύνονται σε παιδιά από φτωχότερες κοινωνικές οµάδες,
που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να κάνουν φροντιστήρια.
Εδώ και µερικές µέρες λειτουργεί πιλοτικά το πρόγραµµα «Δεκατιανό στο σχολείο» το οποίο απευθύνεται σε περίπου έντεκα
χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία που δεν
έχουν κυλικεία. Η προσπάθειά µας είναι το πρόγραµµα αυτό να
επεκταθεί από τον Σεπτέµβριο και µε γεύµατα, ώστε να αντιµετωπιστεί η σκληρή επίπτωση της κρίσης, η ασιτία µικρών παιδιών,
ακόµη και η λιποθυµία τους µέσα στην τάξη.
Και θέλω να σας πω και γι’ αυτό το οποίο για χρόνια πάλεψε
το εκπαιδευτικό κίνηµα και σε άλλες χώρες είναι θεσµός, την καθιέρωση όπου έχουµε ζώνες µεγάλης φτώχειας να έχουµε ζώνες
εκπαιδευτικής προτεραιότητας.
Σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες δηµοσιονοµικού καταναγκασµού ο κρατικός προϋπολογισµός του 2016 κρατάει σταθερά τα
κονδύλια για την παιδεία, ανεπαρκή βέβαια και πάρα πολύ πίσω
από τον ιστορικό εκείνο στόχο του 15% για τον οποίο πολεµήσαµε και µας κυνήγησαν, αλλά είµαστε πάρα πολύ περήφανοι,
γιατί άνοιξαν οι πόρτες των πανεπιστηµίων.
Επίσης, υπήρξε πρόνοια να µην θιγούν τα κονδύλια για τη φοιτητική µέριµνα, που είναι τόσο αναγκαία για την αντιµετώπιση
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των συνεπειών της κρίσης που βιώνουν φοιτητές και φοιτήτριες.
Είναι αναγκαία η πρόσληψη µόνιµου προσωπικού σε όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει να ενταχθεί
στο σχεδιασµό των κατά προτεραιότητα προσλήψεων για το
2016 ένας σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών, ανάλογα, δυστυχώς, µε την πορεία των δηµοσιονοµικών µεγεθών.
Για την έγκαιρη και εύρυθµη λειτουργία των σχολείων τον ερχόµενο Σεπτέµβριο απαιτείται η πρόσληψη περίπου δέκα χιλιάδων µόνιµων εκπαιδευτικών, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν
συνταξιοδοτηθεί περίπου τριάντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί και
έχουν προσληφθεί µόλις χίλιοι.
Στον διάλογο που εγκαινιάστηκε χθες, το Υπουργείο Παιδείας
µαζί µε τους εκπαιδευτικούς φορείς, θα επεξεργαστεί ένα σύστηµα αδιάβλητων προσλήψεων. Ταυτόχρονα, θα αποκαταστήσουµε όλες τις αδικίες που έγιναν µε τον κατακερµατισµό του
εκπαιδευτικού σώµατος από τις µνηµονιακές πολιτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μια κουβέντα, αγαπητέ Πρόεδρε, ως παρακαταθήκη –αν θέλετε- και κατεβαίνω από το Βήµα.
Το βαθύ κράτος της αµάθειας θα συνεχίσει να εγκλωβίζει το
παρόν και το µέλλον της κοινωνίας στην ηµιµάθεια, στο ατοµικό
βόλεµα και την υποταγή, αν δεν γκρεµίσουµε τα µνηµόνια της
συµφοράς. Αυτό απαιτεί τον κοινό, συντονισµένο αγώνα των συνδικάτων όλης της Ευρώπης για την ανατροπή των αντιλαϊκών µέτρων που παίρνονται στο όνοµα του ζουρλοµανδύα του
Συµφώνου Σταθερότητας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τριαντάφυλλο Μηταφίδη.
Τον λόγο έχει η κ. Τζούφη Μερόπη για έξι λεπτά µε παράκληση
για σεβασµό στον χρόνο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
ύστερα από έντεκα µήνες διακυβέρνησης, σκληρής διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές αλλά και δύσκολων µέτρων που κληθήκαµε να ψηφίσουµε, η Κυβέρνησή µας καταθέτει για πρώτη
φορά τον δικό της προϋπολογισµό.
Ο προϋπολογισµός αυτός –όπως είπαν και άλλοι- αποτελεί ένα
ρεαλιστικό και ισοσκελισµένο πρόγραµµα για το 2016, παρά τις
πολύ αντίξοες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα µας. Αποτελεί συνέχεια -παρά την κριτική που µας γίνεται- της πολιτικής
µας πρότασης και στοχεύει στη συγκράτηση των δαπανών, ενώ
παράλληλα ενσωµατώνει κοινωνικές πολιτικές κατ’ εξοχήν για τη
υποστήριξη όσων έχουν πληγεί περισσότερο από τις προηγούµενες πολύχρονες µνηµονιακές πολιτικές που υλοποιήθηκαν από
τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Με την κατάθεση του παρόντος προϋπολογισµού, αλλά και συνολικά –όπως εύστοχα ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στην
οµιλία του- προσπαθούµε να γκρεµίσουµε τον τοίχο που έχτισαν
τούβλο, τούβλο τα κόµµατα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Βασικό, λοιπόν, σηµείο είναι η συνολική προσπάθειά µας να
επαναδιαπραγµατευθούµε και να αντιστρέψουµε τους επαχθείς
όρους των µνηµονίων, ώστε να τερµατιστεί η µη βιώσιµη και αδιέξοδη αυτή οικονοµική πολιτική των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή
η πολιτική των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων και του success story του κ. Σαµαρά που όχι µόνο δεν οδήγησε σε κάποια
λύση του προβλήµατος, αλλά αποτελεί αντιπαράδειγµα στην
άσκηση της οικονοµικής πολιτικής.
Το µοντέλο που υλοποιήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της σηµερινής Αντιπολίτευσης -στο οποίο µάλιστα κάποιοι επιµένετε να επανέλθουµε, γυρνώντας το χωροχρόνο πίσω και
αγνοώντας την εκφρασµένη κρίση του ελληνικού λαού, αναζητώντας µάλιστα, εσείς που κατηγορείτε εµάς, αλαζονικά, µεγαλόστοµα και ασύνετα όνειρα παλινόρθωσης ή και πολιτικών
τερατογενέσεων- οδήγησε, όπως γνωρίζει καλά ο ελληνικός
λαός, σε σηµαντική µείωση µισθών, στην καταβαράθρωση των
συντάξεων κατά 40%, σε µαζική αύξηση των απολύσεων, στην
εκτόξευση της ανεργίας στο 27%, στη διεύρυνση της επισφα-
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λούς και ανασφάλιστης εργασίας, στην κατάργηση απαραίτητων
δηµόσιων υπηρεσιών, στην αποψίλωση των δηµόσιων δοµών
υγείας και παιδείας από προσωπικό µε τις µηδενικές προσλήψεις
ή και απολύσεις τα τελευταία χρόνια και συνακόλουθα την απαξίωση τους και στην έκρηξη της παιδικής φτώχειας στο 28%.
Η Κυβέρνησή µας, λοιπόν, ανέλαβε την εξουσία σε ένα πλήρως ναρκοθετηµένο περιβάλλον τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό. Διαπραγµατεύτηκε, έχασε σε µια σειρά από σηµεία,
αλλά κέρδισε σε µια σειρά από άλλα. Πέτυχε πρωτογενές πλεόνασµα 0,5% για το 2016 που ισοδυναµεί µε 850 εκατοµµύρια, τη
στιγµή που η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν δεσµευτεί για
πλεόνασµα 4,5% δηλαδή 7 δισεκατοµµύρια.
Ο νέος προϋπολογισµός, µε χαµηλούς δηµοσιονοµικούς στόχους της τάξης του 7,5% του ΑΕΠ, µπορεί δυνητικά να απεγκλωβίσει την ελληνική οικονοµία από τον φαύλο κύκλο της
προκυκλικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που µε επιθετικότητα επιβλήθηκε στην Ελλάδα και οδήγησε σε βάθεµα της ύφεσης. Η
ύφεση για το 2015 προβλεπόταν στο 2,3%, ενώ τώρα προβλέπεται να είναι µηδενική.
Επιπλέον, η µείωση των δαπανών προβλέπεται να γίνει µε καταπολέµηση τη διαφθοράς -ήδη παλιές και νέες λίστες φοροδιαφυγής εξετάζονται- καθώς και µε την εξοικονόµηση πόρων
κυρίως από την περικοπή περιττών λειτουργικών δαπανών,
χωρίς, όµως, να επηρεάζεται η λειτουργία των υπηρεσιών.
Και φυσικά τα παραπάνω πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσµα
της συνολικής στρατηγικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση και το
οικονοµικό της επιτελείο και συµπεριλαµβάνει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών -την απαραίτητη, δηλαδή, προϋπόθεση
για την εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος- τη σταδιακή ανάπτυξη µε άµεσες ενέργειες και τη
διαπραγµάτευση για τη ρύθµιση και αποµείωση του χρέους, η
οποία θα ξεκινήσει µετά το πέρας της αξιολόγησης.
Αυτά αποτελούν τα κοµβικά βήµατα της Κυβέρνησής µας για
έναν βραχυπρόθεσµο οδικό χάρτη, ώστε να επιτραπεί η ανάκαµψη και η έξοδος από την κρίση.
Ο προϋπολογισµός του 2016, όµως, όπως ήδη προανέφερα,
διαφέρει από τους προηγούµενους γιατί ενσωµατώνει στοιχεία
που αποτελούν πρωταρχικό στόχο αυτής της Κυβέρνησης, δηλαδή, την υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των αδυνάτων
µε έµφαση στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια.
Για το λόγο αυτό, προβλέπει αυξήσεις σε κονδύλια κατά 823
εκατοµµύρια ευρώ που αφορούν την ανεργία, την αντιµετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την επέκταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, την οικονοµική ενίσχυση των δηµόσιων
δοµών υγείας, την πρόσβαση ανασφαλίστων και υπερηλίκων στη
δηµόσια φροντίδα υγείας. Και αυτό είναι το δείγµα γραφής της
Κυβέρνησης της Αριστεράς.
Για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια προβλέπονται προσλήψεις στο χώρο της υγείας, ενώ αυξάνεται η χρηµατοδότηση
στα νοσοκοµεία κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται η αναθεώρηση και ο εξορθολογισµός του συστήµατος
προµηθειών υγείας σε νοσοκοµεία και ΕΟΠΥΥ. Σηµαντική είναι
ακόµη και η λελογισµένη συγκράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης αλλά και της δαπάνης για κατηγορίες νοσηλίων ιδιωτικών
κλινικών και διαγνωστικών εξετάσεων.
Παράλληλα, προβλέπονται παρεµβάσεις στον έλεγχο της συνταγογράφησης και αναβάθµιση του συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την παρακολούθηση των δαπανών
υγείας σε πραγµατικό χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πανηγυρίζουµε για τον δύσκολο αυτό προϋπολογισµό, που παρά τη σοβαρή προσπάθεια
που µε συνέπεια καταβάλλεται, δοκιµάζονται ακόµα οι αντοχές
µιας ήδη κουρασµένης κοινωνίας. Υπάρχουν πολλά πράγµατα
που έχουµε να διεκδικήσουµε µαζί µε την κοινωνία και να τα βελτιώσουµε.
Ευελπιστούµε ότι κάποιες από τις ρυθµίσεις του προϋπολογισµού, το παράλληλο πρόγραµµα, συνολικά ο σχεδιασµός µας,
θα µας δώσει χώρο και χρόνο για να µπορέσουµε να παρουσιάσουµε το αναπτυξιακό µας πρόγραµµα το 2016. Και εκεί θα αξιολογηθούµε, αν, δηλαδή, θα µπορέσουµε να προτείνουµε
διαφορετικές πολιτικές εξόδου από την πολύµορφη κρίση που
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ζούµε.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν και πράγµατα που είναι εκτός
της δικής µας αντίληψης και επιλογής στην παγκόσµια οικονοµία
και στους συσχετισµούς δυνάµεων στην παγκόσµια πολιτική που
θα επηρεάσουν το µέλλον αυτής της χώρας. Αξίζει, όµως, να καταβάλουµε συντεταγµένη και αποφασισµένη κάθε προσπάθεια
και να δώσουµε όλες τις µάχες για την αναζήτηση εναλλακτικής
λύσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στη σηµερινή βάρβαρη, δυστυχώς, πραγµατικότητα του αρπακτικού καπιταλισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Τζούφη Μερόπη.
Προχωρούµε µε τον Βουλευτή της Δηµοκρατική Συµπαράταξη
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κ. Θεοχαρόπουλο.
Παρακαλώ να ετοιµάζεται ο κ. Σαντορινιός για να µην χάνουµε
χρόνο.
Ορίστε, κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κρατικός προϋπολογισµός, πέρα και πάνω από τον προσδιορισµό των εσόδων κι εξόδων ενός κράτους, αποτυπώνει το
πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης.
Ο πρώτος προϋπολογισµός, λοιπόν, της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ χαρακτηρίζεται από απουσία πολιτικού σχεδιασµού και
αναπτυξιακών στόχων. Το αποτύπωµα συνοψίζεται ως εξής:
Υπερφορολόγηση. Επιστροφή της χώρας στην ύφεση. Αύξηση
του δηµοσίου χρέους. Πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα.
Πιο συγκεκριµένα, τα κύρια οικονοµικά στοιχεία του προϋπολογισµού αποδεικνύουν τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και το
πρωτογενές έλλειµµα πρώτα-πρώτα για το 2015 και την επιστροφή της οικονοµίας στην ύφεση το 2016, η οποία εκτιµάται
στο 0,7% του ΑΕΠ.
Η επιστροφή στα πρωτογενή δηµοσιονοµικά ελλείµατα και την
ύφεση, γίνεται παρά τη λήψη επαχθών φορολογικών µέτρων το
2015, τα οποία ήταν ύψους άνω του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Και ο λογαριασµός αυτός συνεχώς διογκώνεται.
Σε ό,τι αφορά το χρέος. Αναφέρεται η περαιτέρω αύξηση του
δηµοσίου χρέους στο 187,8% του ΑΕΠ για το 2016, τη στιγµή
που τον Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εκτιµούσε για το
2016 στο 159,2% του ΑΕΠ, 30% δηλαδή υψηλότερος. Η θηλιά
του χρέους στενεύει ακόµα περισσότερο για τη χώρα και αν τελικά δεν την πνίξει, τότε σίγουρα θα την κρατήσει παγιδευµένη
σε σκληρές δεσµεύσεις.
Αξιοσηµείωτο, εξάλλου, είναι ότι η απόφαση που µνηµονεύετε
εσείς τώρα στις διαπραγµατεύσεις και αναφέρεται σε νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού δηµοσίου χρέους είναι η απόφαση του
Νοεµβρίου του 2012, η οποία µιλούσε για µείωση των επιτοκίων
και για χρονική µετακύλιση των οµολόγων, αν επιτευχθούν πρωτογενή πλεονάσµατα και υπάρξει µακροοικονοµική ισορροπία.
Με την πολιτική σας κινδυνεύει να αµφισβητηθεί τόσο η
ύπαρξη πρωτογενών πλεονασµάτων όσο και η µακροοικονοµική
ισορροπία, συνεπώς και η αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους
ακόµα και µε την απόφαση του Νοεµβρίου του 2012. Σε αυτό θα
πρέπει να υπάρξει προσοχή το επόµενο έτος.
Για να µην θυµίσω, βέβαια, ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια µιλούσατε για διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του δηµοσίου
χρέους, µιλούσατε για επαχθές και επονείδιστο χρέος, όταν λέγαµε ότι αυτά δεν είναι εφικτά και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει,
είναι η αναδιάρθρωσή του µε χρονική µετακύλιση οµολόγων και
µε µείωση επιτοκίων.
Όλα αυτά τα έχετε ξεχάσει. Το θέµα είναι αν µπορείτε να διαπραγµατευτείτε αυτήν τη στιγµή αποτελεσµατικά την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους που προβλέπεται σχεδόν στο 190%
του ΑΕΠ για το 2016.
Το κόστος αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας
αποτιµάται κατ’ αρχάς σε 7,2 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά για
το 2015 και το 2016, 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ τα έσοδα, 3 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπή δαπανών για τα δύο έτη. Είναι φανερό, όµως, ότι θα είναι µεγαλύτερο.
Για να επιστρέψουµε, λοιπόν, στα πρωτογενή πλεονάσµατα,
τα πρόσθετα µέτρα που θα υποστούν οι πολίτες για να γίνει το
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πρωτογενές έλλειµµα πρωτογενές πλεόνασµα, θα είναι ύψους
5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα κατά 1,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε σχέση και µε το προσχέδιο του προηγούµενου µηνός.
Τα µέτρα αυτά αναλύονται σε 2,5 δισεκατοµµύρια στο σκέλος
των δαπανών και 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από το σκέλος των
εσόδων. Και όταν λέµε για έσοδα, µιλάµε κυρίως για φόρους. Οι
άµεσοι και οι έµµεσοι φόροι ύψους 44,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ
είναι και αυτοί αυξηµένοι έναντι των 42,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για το 2015 κι επιβεβαιώνουν πλήρως τον αντιαναπτυξιακό και
εισπρακτικό χαρακτήρα του προϋπολογισµού.
Σε µια στιγµή, µάλιστα, που τα εισοδήµατα των πολιτών έχουν
φτάσει στο ναδίρ, στραγγαλίζονται µισθωτοί του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, συνταξιούχοι αλλά πλέον και τα µεσαία στρώµατα. Πώς; Με την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, την αύξηση
των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων,
την αύξηση των συντελεστών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
την αύξηση των συντελεστών φόρου ασφαλίστρων, την αύξηση
της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στα νοµικά πρόσωπα,
την αύξηση των συντελεστών φόρου εισοδήµατος στους αγρότες και ο λογαριασµός συνεχίζεται.
Ο προϋπολογισµός, δηλαδή, δίνει τη βάση στην υπερφορολόγηση. Λάθος. Χρειάζονται ρυθµίσεις εξοικονόµησης δαπανών και δεν αναφέροµαι στο µισθολογικό κόστος, αλλά στη σπατάλη
πόρων- σε πολλούς κλάδους και όχι συνεχή µέτρα υπερφορολόγησης που είναι και κοινωνικά άδικα και οικονοµικά αναποτελεσµατικά γιατί πλέον οι πολίτες δεν έχουν να δώσουν πολλά
περισσότερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κοινωνική δικαιοσύνη έµεινε
µόνο σε θεωρητικές διατυπώσεις. Η ανεργία συνεχίζει να παραµένει στα ίδια επίπεδα και στον προϋπολογισµό του 2016. Για
ποια κοινωνική συνοχή µιλάµε όταν δεν υπάρχει ολοκληρωµένο
σχέδιο για την καταπολέµηση της ανεργίας; Πώς θα γίνει βιώσιµο το ασφαλιστικό όταν υπάρχουν αυτά τα επίπεδα ανεργίας;
Για ποια κοινωνική συνοχή µιλάει η Κυβέρνηση τη στιγµή που
λίγες µέρες πριν άνοιξε ο δρόµος σε πλειστηριασµούς ακινήτων
κι έπαυσε η προστασία της πρώτης κατοικίας χιλιάδων δανειοληπτών;
Επικαλείστε τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και άκουσα
να υπερασπίζεστε αυτόν τον κοινωνικό προϋπολογισµό. Στ’ αλήθεια; Ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δηλώσεις του τον
Σεπτέµβριο ανέφερε ότι «αναπόσπαστος πυλώνας αυτού που
εµείς ονοµάζουµε κοινωνικό κράτος είναι κι αυτός που αφορά
την ενίσχυση της εργασίας, την καταπολέµηση της ανεργίας και
τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης.
Η ανεργία όµως, για την ανάσχεση της οποίας δεν υπάρχει ένα
πρόσθετο πρόγραµµα µε στοχευµένες αναπτυξιακές δράσεις,
θα κινηθεί στα ίδια, υψηλά επίπεδα, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε τον Φεβρουάριο σηµαντική µείωση του ποσοστού.
Στους δε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης εκτιµάται και
προβλέπεται επιδείνωση στις ασφαλιστικές εισφορές, στη συνταξιοδοτική δαπάνη, στις απλήρωτες υποχρεώσεις. Αυτό µεταφράζεται σε µείωση κύριων κι επικουρικών συντάξεων, µείωση
των εφάπαξ, αύξηση εισφορών ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, µείωση
κατά 50% του επιδόµατος θέρµανσης και δραστική µείωση των
δικαιούχων παροχής ΕΚΑΣ µε την αύξηση εισοδηµατικών κριτηρίων, που άλλοτε αποτελούσε µια από τις κόκκινες γραµµές τις
δικές σας.
Οι ληξιπρόθεσµες, λοιπόν, υποχρεώσεις του δηµόσιου προς
τον ιδιωτικό τοµέα επίσης διογκώνονται. Χαρακτηριστικά, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης αυτές διαµορφώθηκαν πλέον περίπου
στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αναλαµβάνονται µονάχα ασαφείς
δεσµεύσεις για την µελλοντική, σταδιακή αποπληρωµή τους.
Σε σχέση µε τις αποκρατικοποιήσεις για τις οποίες έχει γίνει
πολλή συζήτηση και στην περίφηµη διαπραγµάτευση του Αυγούστου, ο στόχος που αγγίζει τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ αποτελεί
ουτοπία. Από πού ακριβώς εκπορεύεται η αισιοδοξία ως προς τα
τόσο υψηλά έσοδα που αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό
από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, τη στιγµή που
αυτό το έτος, το 2015, οι εισπράξεις εκτιµώνται σε 268 εκατοµµύρια ευρώ µε προβλέψεις για 557 εκατοµµύρια ευρώ;
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Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν έχει αυτήν τη στιγµή ένα ολοκληρωµένο σχέδιο υπέρβασης των µνηµονιακών δεσµεύσεων. Τις
υλοποιεί µε εντελώς πρόχειρο τρόπο και µε µια αναποτελεσµατική διαπραγµάτευση. Υπάρχουν αυταπάτες. Και άλλη µια αυταπάτη είναι η εφαρµογή αυτού του προϋπολογισµού. Είναι
ουσιαστικά ανεκτέλεστος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εύλογα γεννάται το ερώτηµα από
πού πηγάζει η αισιοδοξία της Κυβέρνησης, όταν η ύφεση αυτήν
τη στιγµή µάς χτυπάει και πάλι την πόρτα (0,7% προβλέπεται για
το 2016), όταν ένας στους τρεις συµπολίτες µας που είναι αυτήν
τη στιγµή έξω βρίσκεται στην ανεργία και για να υπάρξει ολοκληρωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης της ανεργίας χρειάζεται
ολοκληρωµένο σχέδιο. Δεν το ακούµε. Έναν χρόνο τώρα δεν
ακούµε καν το ολοκληρωµένο σχέδιο καταπολέµησης της ανεργίας, δεν υπάρχει ένας συντονισµός, δεν υπάρχει ένα σχέδιο πώς
οι διάφοροι τοµείς της πολιτικής θα συµβάλουν σε αυτό ακριβώς
το θέµα.
Από τους Υπουργούς Εργασίας δεν έχουµε ακούσει µέχρι
τώρα ένα σχέδιο για την καταπολέµηση της ανεργίας, όπως βέβαια και για το παραγωγικό σχέδιο της χώρας, το οποίο δεν περιγράφεται στον προϋπολογισµό. Δεν περιγράφεται πώς θα
γίνει, σε ποιους τοµείς της πολιτικής, πού θα κατευθυνθεί το
ΕΣΠΑ, πού θα γίνουν οι αλλαγές.
Δεν υπάρχουν περιγραφές για όλα αυτά τα ζητήµατα. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πέρα του εισπρακτικού χαρακτήρα των µέτρων υπερφορολόγησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε τονίσει επανειληµµένα
ότι η χώρα δεν θα υπερβεί την κρίση, αν δεν υπάρχει άµεσα ένα
ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, εξυγιαντικές παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, εξορθολογισµός και
µείωση δαπανών ώστε να σταµατήσουν τα µέτρα υπερφορολόγησης που πνίγουν την οικονοµία και οδηγούν σε φαύλο κύκλο
ύφεσης και ανεργίας. Με µία αδιέξοδη οικονοµική και κοινωνική
πολιτική, µε αυτόν τον χωρίς πολιτικό σχέδιο, αντιαναπτυξιακό
προϋπολογισµό το µόνο που µπορεί να γίνει είναι απλώς να σβηστεί η όποια ελπίδα υπάρχει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.
Θεοχαρόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για έξι λεπτά.
Θα σας παρακαλέσω κι εσάς, κύριε συνάδελφε, να σεβαστείτε
τον χρόνο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλιώς είχα προγραµµατίσει να
ξεκινήσω. Ακούγοντας, όµως, τον προηγούµενο οµιλητή, θέλω
να πω τα εξής: Αλήθεια, µιλάτε συνεχώς για πρωτογενές έλλειµµα. Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει πρωτογενές πλεόνασµα 0,5%. Επίσης, µιλάτε και για επιπλέον µέτρα που θα έπρεπε
να πάρουµε.
Ξεχνάτε ότι µε το πρωτογενές πλεόνασµα 4,5%, που προβλέπατε εσείς, έπρεπε να πάρουµε επιπλέον µέτρα -όχι αυτά- ύψους
επιπλέον 7 δισεκατοµµυρίων, δηµιουργώντας µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή, µεγαλύτερη δηµοσιονοµική ασφυξία
στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία;
Μας µιλάτε για µια απόφαση του Νοεµβρίου του 2012, που
είναι ένα ευχολόγιο. Δεν έχει καµµία ουσία. Ξεχνάτε ότι ήδη
έχουµε κάνει αναδιάρθρωση, σύµφωνα µε την οποία στα επόµενα χρόνια έπρεπε να πληρώσουµε 53 δισεκατοµµύρια και αυξήσαµε τον χρόνο ωρίµανσης στα τριάντα τρία χρόνια µε
καλύτερα επιτόκια. Το ξεχνάτε αυτό;
Ή µήπως ξεχνάτε τη δήλωση του κ. Κοστέλο ότι τον Φεβρουάριο ξεκινάµε την ουσιαστική συζήτηση για το χρέος, µε χρονοδιάγραµµα, όχι µε ευχολόγια;
Για εµάς, λοιπόν, αυτός ο προϋπολογισµός είναι το πρώτο
δείγµα γραφής της Κυβέρνησης της Αριστεράς. Και, αντίθετα µε
αυτά που λέτε εσείς, για εµάς η νέα χρονιά αποτελεί την αφετηρία της οριστικής εξόδου από την κρίση και τα µνηµόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είχαµε πει πως µέσα από τη διαπραγµάτευσή µας θα βάλουµε
ένα τέλος στο σπιράλ της καταστροφής. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2015, που όλοι έλεγαν ότι θα είναι µια καταστροφική χρονιά, διαψεύδουν τις κασσάνδρες, που µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα µάς κουνούσαν το δάχτυλο και προέβλεπαν µεγάλη
ύφεση και κοινωνική και οικονοµική καταστροφή.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα έχει σαφή ταξικά
και αναδιανεµητικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηρίζεται κυρίως από
τρία στοιχεία: τον αναδιανεµητικό του χαρακτήρα, τον ρεαλισµό
–σε αντίθεση µε τους προηγούµενους προϋπολογισµούς που
ήταν ευχές- και την αναπτυξιακή του προοπτική. Γιατί στη δική
µας αντίληψη δεν αρκεί να διαχειριζόµαστε τη µιζέρια µας ούτε
να αναπαράγουµε την κρίση προς όφελος λίγων και εκλεκτών.
Γιατί για εµάς ανάπτυξη σηµαίνει επενδύσεις µε σοβαρούς επενδυτές και όχι µε κοράκια, που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις
αξιοπρεπούς εργασίας. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται ακόµα και
στις συντηρητικές εκτιµήσεις του προϋπολογισµού, που προβλέπει µείωση της ανεργίας στο 22%.
Οι πολιτικές µας έχουν στόχο τη σταθεροποίηση της ελληνικής
οικονοµίας, τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιµη ανάπτυξη και την αποκατάσταση της θέσης και της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας µας. Προτεραιότητά µας είναι η σύνταξη ενός
νέου αναπτυξιακού νόµου µε βασικούς στόχους την αύξηση της
απασχόλησης, της καινοτοµίας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επανεκβιοµηχάνισης της χώρας, η οποία έχει αποβιοµηχανιστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και γενικότερα την
υποβοήθηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Ένα ακόµη εργαλείο για την τόνωση της απασχόλησης και την
παροχή ρευστότητας προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι
η διοχέτευση χρηµατοδοτικών πόρων από πολυµερείς αναπτυξιακές τράπεζες.
Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης
έχει ήδη αναλάβει δράσεις για τη σύσταση συµβουλίου, το οποίο
θα καταρτίσει το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας, το οποίο
θα είναι έτοιµο µέχρι την άνοιξη.
Όλοι σήµερα συµφωνούµε ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τη Μεταπολίτευση µέχρι και σήµερα αλλά ιδιαίτερα τα
τελευταία πέντε χρόνια, οδήγησαν µε τραγική συνέπεια στην
αποβιοµηχάνιση της χώρας. Ο ρόλος του κράτους στην τόνωση
της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας πρέπει να
είναι ρυθµιστικός και να δηµιουργεί ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για νέες επενδύσεις.
Σύντοµα, λοιπόν, προχωράµε αφ’ ενός στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας µε ουσιαστική µεταρρύθµιση στην αδειοδότηση των
επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου στη θεσµοθέτηση οργανωµένων
χώρων άσκησης βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας.
Το 2015, παρά την αντίξοη οικονοµική συγκυρία, αποτέλεσε
ένα έτος σταθµό στην αναβάθµιση των τουριστικών µας προϊόντων. Αναφέρω νούµερα: Έσοδα 15,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ιστορικό ρεκόρ αφίξεων 26 εκατοµµυρίων τουριστών και επιµήκυνση
της τουριστικής περιόδου. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν
µε σταθερή και συνεπή πολιτική ανοίγµατος νέων αγορών και συνεχή προσπάθεια για αύξηση επιπλέον των µεριδίων της αγοράς
στις παραδοσιακές τουριστικές µας δεξαµενές. Η προσπάθεια
αυτή θα συνεχιστεί και το 2016 µε κύριους στόχους την περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιόδου και τη συνεχόµενη αύξηση του µεριδίου στην παγκόσµια τουριστική αγορά.
Ταυτόχρονα, στόχος µας είναι η προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού και γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε έχει καθιερωθεί αυτοτελής Διεύθυνση Εναλλακτικού Τουρισµού στο αντίστοιχο Υπουργείο.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το 2016 φτάνει τα
6,75 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων τα 6 δισεκατοµµύρια είναι
πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ µόλις τα 750 εκατοµµύρια
αφορούν έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Υλοποιούµε έτσι την προγραµµατική µας δέσµευση για τόνωση της ανάπτυξης µε µοχλό το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-
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δύσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουµε έµφαση στο κλείσιµο του
ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά κυρίως στην έναρξη και υλοποίηση των
προγραµµάτων της νέας περιόδου.
Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι εµπροσθοβαρές και θα στοχεύει κυρίως
στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, στην υλοποίηση έργων για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και
των µεγάλων έργων υποδοµής που θα δώσουν αναπτυξιακή
ώθηση στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που κατέθεσε η Κυβέρνηση είναι ο πρώτος µετά από πολλά χρόνια που
υλοποιεί την ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
και για κοινωνική προστασία των χαµηλών εισοδηµατικά στρωµάτων της κοινωνίας.
Σας καλούµε να υπερβείτε τις κοµµατικές αγκυλώσεις και να
στηρίξετε την αλλαγή σελίδας που σηµατοδοτείται για τη χώρα
µε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος για έξι λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η τέταρτη χρονιά που συµµετέχω στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού. Όµως,
είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχει διάχυτη µια ζοφερή εικόνα για
τη χώρα και τους πολίτες.
Άκουσα και ακούω τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας να
προσπαθούν να κάνουν το άσπρο µαύρο, να βαφτίσουν το κρέας
ψάρι, να προσπαθούν να πείσουν µόνο τους εαυτούς τους, γιατί
κανέναν άλλον δεν πείθουν.
Πέρυσι τέτοια εποχή η χώρα είχε ολοκληρώσει µια µεγάλη
προσπάθεια. Στη διαδροµή αυτής της προσπάθειας έγιναν και
λάθη, εάν θέλετε. Η προσπάθεια αυτή όµως είχε αποτελέσµατα,
απέδιδε. Η χώρα χρειαζόταν να κάνει τα τελευταία βήµατα, να
κλείσει την αξιολόγηση και να ενταχθεί στην προληπτική γραµµή
στήριξης.
Μπορείτε να συγκρίνετε την Ελλάδα του Νοεµβρίου του 2014
µε την Ελλάδα του Νοεµβρίου του 2015, µε όλα όσα συνέβησαν
τους τελευταίους δέκα µήνες; Με το πιο σκληρό µνηµόνιο που
φέρατε; Με τα capital controls, τον αφελληνισµό των τραπεζών
και µε όλα όσα έρχονται τους επόµενους µήνες;
Το χρέος, που είχε αρχίσει να αποµειώνεται, µε το νέο µνηµόνιο που φέρατε φτάνει πλέον στο 200% του ΑΕΠ. Τις οφειλές του
δηµοσίου εµείς το 2012 τις παραλάβαµε στα 9,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Μέσα σε δύο σχεδόν χρόνια, τον Δεκέµβριο του 2014, τις
είχαµε µειώσει στα 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, είχαµε
εξοφλήσει οφειλές ύψους 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ήταν χρήµατα που έλειπαν από την αγορά.
Μέσα στους δέκα µήνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι
οφειλές του δηµοσίου έχουν ξεπεράσει τα 6 δισεκατοµµύρια.
Έχετε κάποια λογικοφανή εξήγηση γι’ αυτό, πέρα από το γεγονός ότι κατά το διάστηµα της δήθεν διαπραγµάτευσης που κάνατε, πριν µας φέρετε το πιο σκληρό µνηµόνιο, σκουπίζατε όλα
τα ταµειακά διαθέσιµα του δηµοσίου και σπάζατε όλους τους
κουµπαράδες για να πληρώσετε τις δόσεις, όταν θα µπορούσατε
να είχατε κλείσει την αξιολόγηση, να κρατούσατε τα ταµειακά
διαθέσιµα, να µην είχατε διαλύσει το τραπεζικό σύστηµα και κυρίως να µην είχατε οδηγήσει σε νέο µνηµόνιο;
Έχετε κάποια λογικοφανή εξήγηση για ποιο λόγο η χώρα επέστρεψε πάλι στα ελλείµµατα; Για ποιο λόγο η χώρα επέστρεψε
στην ύφεση και µάλιστα µε υψηλότερο δείκτη από αυτόν που αρχικά προβλέπατε;
Να σας θυµίσω ότι το 2014 έκλεισε για πρώτη φορά µε θετικό
ρυθµό ανάπτυξης 0,7% και το 2015 αναµενόταν ρυθµός ανάπτυξης πάνω από 2,5%, ενώ τώρα οι προβλέψεις, ακόµα και για το
2016, περιλαµβάνουν ύφεση.
Τι συνέβη µε τις τράπεζες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τα
capital controls, αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν είχε
ζήσει ποτέ η χώρα, πώς προκλήθηκαν;
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Για να εξαπατήσετε τους πολίτες στην περίοδο του δηµοψηφίσµατος, αρχικά λέγατε ότι οι δανειστές έκλεισαν τις τράπεζες.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι η αιµορραγία των καταθέσεων από
την προεκλογική περίοδο του Ιανουαρίου, αλλά κυρίως από τις
πρώτες ηµέρες της διακυβέρνησής σας οδήγησε τις τράπεζες
στα όρια της κατάρρευσης. Και τα capital controls και οι κλειστές
τράπεζες ήταν δική σας απόφαση. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι
οι χαµηλού επιπέδου συνωµοσιολογικές προσεγγίσεις που
ακούµε.
Κάποιοι µας απειλούσαν µε «Γουδή» και κρεµάλες, όταν εµείς
αναλαµβάναµε την ευθύνη να κρατήσουµε τη χώρα όρθια, παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις, αλλά ταυτόχρονα φέρνοντας και
αποτελέσµατα, αποδεικνύοντας ότι οι θυσίες των πολιτών απέδιδαν, έπιαναν τόπο.
Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε τον δρόµο του λαϊκισµού. Δεν
πρόκειται, όµως, να σιωπήσουµε στο θέµα των τραπεζών, στη
µεγάλη ζηµιά που υπέστη το ελληνικό δηµόσιο και η οικονοµία.
Μέσα από τα capital controls και τη διαρκή αιµορραγία καταθέσεων δηµιουργήθηκε η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, µια ανάγκη που δεν υπήρχε ένα χρόνο πριν. Αυτό είναι δικό
σας επίτευγµα µε πολλές, όµως, παράπλευρες απώλειες. Εµείς
θα αναζητούµε ευθύνες για όλα αυτά, γιατί ευθύνες υπάρχουν,
γιατί πρέπει να τελειώσει ο µύθος της δήθεν διαπραγµάτευσης.
Τι είδους διαπραγµάτευση ήταν αυτή που κάνατε για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών; Τι είδους διαπραγµάτευση είναι αυτή, όταν το ελληνικό δηµόσιο έχασε πάνω από 40
δισεκατοµµύρια ευρώ; Τι είδους διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης είναι αυτή, όταν η αξία των µετοχών του δηµοσίου στις τράπεζες πριν ένα χρόνο ήταν 25 δισεκατοµµύρια ευρώ και σήµερα
είναι περίπου 500 εκατοµµύρια, όταν αποκλείονται και ζηµιώνονται οι µικροµέτοχοι, όταν στην ανακεφαλαιοποίηση συµµετέχουν
µόνο ξένοι επενδυτές, κάτι που σηµαίνει ότι ο έλεγχος των ελληνικών τραπεζών, αλλά και κατ’ επέκταση της οικονοµίας περνάει
πλέον σε ξένα χέρια;
Αλήθεια, για ποιον λόγο δεν κάνατε το απλό και αυτονόητο;
Και απευθύνοµαι στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο
Υπουργό των Οικονοµικών. Γιατί δεν έθεσε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατώτατο όριο στην τιµή των µετοχών,
προκειµένου να γίνει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ανακεφαλαιοποίηση; Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχαµε φθάσει σε αυτές
τις εξευτελιστικές τιµές. Δεν το είχατε προβλέψει; Δυσκολεύοµαι
να δεχθώ ότι υπάρχει τόση αφέλεια και έλλειψη στοιχειώδους
γνώσης και πρόνοιας.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει κάποιο ερώτηµα στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ποιοι είναι οι νέοι µέτοχοι, αυτοί
που αγόρασαν τις µετοχές των τραπεζών στη διαδικασία της
ανακεφαλαιοποίησης, ή δεν σας ενδιαφέρει; Πόσοι από αυτούς
αντιπροσωπεύουν ή εκπροσωπούν distress funds;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φθάνει που διαλύσατε το
ΣΔΟΕ, αλλά και στον προϋπολογισµό δεν υπάρχουν προβλέψεις
για έσοδα από τη φοροδιαφυγή, την πάταξη του λαθρεµπορίου
και για την επέκταση της χρησιµοποίησης πλαστικού χρήµατος
και των ηλεκτρονικών πληρωµών.
Ταυτόχρονα, υπάρχει µια τεράστια φορολογική επιβάρυνση
σε άµεσους και κυρίως έµµεσους φόρους, που πλήττουν κατά
κύριο λόγο όλους τους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Στοχοποιείτε τους αγρότες. Πέραν από την αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών στον ΟΓΑ, από τον οποίο περιµένετε να
εισπράξετε 102 εκατοµµύρια ευρώ, τους εξαπατήσατε φορολογώντας τις αγροτικές ενισχύσεις, ενώ ετοιµάζετε φοροεπιδροµή
για εισοδήµατα που δεν υπάρχουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Οδηγείτε σε αδιέξοδο και συρρίκνωση τον πρωτογενή τοµέα,
τον µικροµεσαίο αγρότη και παραγωγό. Να είστε προετοιµασµένοι ότι θα τα ψηφίσετε όλα αυτά µόνοι σας. Μην αναζητάτε συνενόχους, γιατί δεν θα βρείτε, τουλάχιστον στη Νέα Δηµοκρατία.
Όλα αυτά θα τα πούµε, όταν φέρετε το φορολογικό νοµοσχέδιο
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και µε παραδείγµατα για το τι ίσχυε και το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να αντιληφθούν όλοι τι είδους διαπραγµάτευση κάνατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία
είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να φέρει άλλο προϋπολογισµό. Και
εδώ είµαστε, για να δούµε ποιος θα επιβεβαιωθεί και ποιος όχι.
Θέλετε να µας «τελειώσετε», όπως λέγατε µε τη χαριστική διχαστική ρητορική του µίσους. Δυστυχώς όµως για εσάς, δεν τελειώσαµε. Δυστυχώς για εσάς, τελείωσαν τα ψέµατα.
Εµείς θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο και αποτελεί ευθύνη όλων των δηµοκρατικών και δηµιουργικών δυνάµεων να το διαµορφώσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο προϋπολογισµός του 2016 κλιµακώνει τη βάρβαρη αντιλαϊκή
πολιτική ενάντια στην εργατική τάξη, στα πλατιά λαϊκά στρώµατα
των πόλεων και της υπαίθρου. Φορτώνει στις πλάτες των λαϊκών
οικογενειών τις συνέπειες του τρίτου, του αριστερού µνηµονίου,
µέτρα που έρχονται να προστεθούν πάνω σε όλο το αντιλαϊκό
οπλοστάσιο των προηγούµενων µνηµονίων που θα καταργούσε
ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφαρµόζετε βαθιά ταξική πολιτική που οδηγεί µεγάλα
τµήµατα των λαϊκών στρωµάτων στην απόλυτη, στην ακραία
φτώχεια, ενώ από την άλλη δηµιουργείτε πηγή κερδοφορίας για
το κεφάλαιο, για την «υγιή επιχειρηµατικότητα», όπως την ονοµάζετε.
Μέσα από τον προϋπολογισµό του 2016 κάνετε ολοµέτωπη
επίθεση στη φτωχή αγροτιά. Της δίνετε τη χαριστική βολή. Φέρνετε µέτρα που στην κυριολεξία θερίζουν το πενιχρό εισόδηµα
αγροτών, κτηνοτρόφων, ψαράδων. Θα έχουµε µαζικό βίαιο ξεκλήρισµα. Μεγάλο µέρος των φτωχών αγροτών και κτηνοτρόφων
δεν θα αντέξει στη νέα αντιαγροτική καταιγίδα. Θα αναγκαστεί
να εγκαταλείψει γη, παραγωγή, κοπάδια, για να µαζευτούν σε
λίγα χέρια, σε καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις.
Ο προϋπολογισµός και η νέα ΚΑΠ 2015-2020 είναι εργαλεία
σε αυτήν την κατεύθυνση. Και η σηµερινή συγκυβέρνηση, όπως
και οι προηγούµενες, θριαµβολογούν για τα 19 δισεκατοµµύρια,
τα οποία έρχονται µέχρι το 2020. Τα χρήµατα όµως αυτά, όπως
και τα προηγούµενα, θα πάνε σε µεγαλοαγρότες, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα και όχι για να
στηρίξουν τους µικρούς παραγωγούς και σε έργα υποδοµής, τα
οποία έχουν ανάγκη.
Για να δούµε τα δώρα που φέρνει στη φτωχοµεσαία αγροτιά
ο προϋπολογισµός του 2016, που εξειδικεύει και υλοποιεί τις δεσµεύσεις και τα µέτρα του τρίτου µνηµονίου.
Τα µέτρα που αναγράφονται σε κωδικούς στις δαπάνες του
προϋπολογισµού για τον αγροτικό τοµέα είναι τα εξής: Έχουµε
µείωση στις πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων σε ποσοστό που αγγίζει το 15%. Βέβαια, φαίνεται µια
µικρή αύξηση στα κονδύλια στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Αυτή όµως οφείλεται στη συγκυρία, αφού έχει δοθεί µια
παράταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και στις προκαταβολές του νέου
ΕΣΠΑ 2014-2020 και αυτά τα δύο συναντώνται αθροιστικά.
Όµως, αυτά τα πακέτα –και τα σηµερινά και τα προηγούµεναπηγαίνουν στις ενισχύσεις, στους επιχειρηµατίες, στις υδατοκαλλιέργειες, στον αγροτουρισµό, στη µεταποίηση. Ψίχουλα πηγαίνουν στη φτωχή αγροτιά. Και αυτά που πήγαιναν λειτουργούσαν
σαν το τυρί στη φάκα της αγροκτόνας πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων.
Για να έρθουµε, όµως, στα δώρα που συνεχίζει να δίνει η αριστερή Κυβέρνηση στη φτωχή αγροτιά. Έχουµε από την αύξηση
της προκαταβολής του φόρου 79 εκατοµµύρια, από την κατάργηση της επιστροφής του φόρου στο πετρέλαιο 13 εκατοµµύρια,
από την αύξηση του συντελεστή φόρου 32 εκατοµµύρια, από την
αύξηση των ασφαλίστρων στον ΟΓΑ 102 εκατοµµύρια.
Και ακούστε, εσείς οι προηγούµενοι οµιλητές και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ: Αυτό οφείλεται σε νόµο δικό σας που
πήγαινε υποχρεωτικά τους αγρότες στην επόµενη κλίµακα. Τα
δώρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν έρθει ακόµα, που θα υπάρχει ο τρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλασιασµός στις ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί θα έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που θα πάνε να συναντήσουν τους
διακόσιους πενήντα χιλιάδες που είναι ανασφάλιστοι. Εποµένως
µην καταδικάζετε, µην λέτε ότι είναι µέτρα της σηµερινής Κυβέρνησης. Είναι της δικής σας Κυβέρνησης και τα µέτρα του ΣΥΡΙΖΑ
έρχονται αργότερα.
Έχουµε, όµως, ούτως ή άλλως -και αυτό δείχνει την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης που την οδηγεί στην ανταποδοτικότητα- µείωση της κρατικής δαπάνης στον ΟΓΑ 145
εκατοµµύρια ευρώ, έχουµε µείωση στις επιδοτήσεις, έχουµε µείωση στα κονδύλια για τις πρόωρες συντάξεις των αγροτών των
320 ευρώ, έχουµε µείωση των αποζηµιώσεων στον ΕΛΓΑ, παρ’
ότι οι φτωχοί αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν δυσβάσταχτα χαράτσια.
Σύµφωνα µε το σχέδιο του προϋπολογισµού, προβλέπεται αύξηση φόρων και εισφορών και ταυτόχρονα µείωση συντάξεων,
µείωση επιδοτήσεων. Θα έχουµε, δηλαδή, συνολικά πάνω από
270 εκατοµµύρια µείον στο αγροτικό εισόδηµα.
Και σαν να µην έφθαναν όλα αυτά, χθες τους στείλατε και ένα
άλλο δώρο. Τους στείλατε 320 εκατοµµύρια, που τα φορτώνονται στις πλάτες οι φτωχοί αγρότες, πράγµα που είναι ευθύνη και
των προηγούµενων κυβερνήσεων. Είναι τα πρόστιµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά, κύριοι της συγκυβέρνησης, είναι τα ισοδύναµα; Είναι τα
παράλληλα προγράµµατα; Το µόνο που αποµένει είναι να τους
στείλετε και κλήσεις, να τους οδηγήσετε στα δικαστήρια, να καταδικαστούν για ληστεία, ότι πήγαν µε τις κουκούλες και έκαναν
διάρρηξη στις τράπεζες οι φτωχοί αγρότες.
Η αριστερή Κυβέρνηση, την ώρα που σφίγγει τη θηλιά στη
φτωχή αγροτιά, την ώρα που βάζει στο στόχαστρο τη λαϊκή κατοικία, που καρατοµεί το ακατάσχετο όριο µισθών και συντάξεων, βοηθηµάτων λαϊκών ανθρώπων, την ώρα που κατεδαφίζει
την κοινωνική ασφάλιση, διατηρεί τα προκλητικά προνόµια στους
εφοπλιστές µε φοροαπαλλαγές.
Ρυθµίζει µε ευνοϊκές ρυθµίσεις και απαλλάσσει επιχειρηµατίες
από πρόστιµα πάνω από ένα εκατοµµύριο µε τη ρύθµιση των
εκατό δόσεων. Αυτά επιφυλάσσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για
τους εργαζοµένους, τους φτωχούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναµονής ότι µπορεί να υπάρξει λύση εντός του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης.
Με οποιοδήποτε µείγµα πολιτικής εντός των τειχών της λυκοσυµµαχίας, όσο κριτήριο της ανάπτυξης θα είναι η κερδοφορία
και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων, ο εργαζόµενος δεν µπορεί να περιµένει ουσιαστική βελτίωση της ζωής
του. Ο λαός θα συνεχίζει να χρεοκοπεί είτε στην κρίση είτε στην
ανάπτυξη γιατί τα αντιλαϊκά µέτρα, παλιά και νέα, ήρθαν για να
µείνουν. Δεν έχουν τελειωµό, γιατί αυτή είναι η στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων.
Όµως, η σηµερινή Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες στο σύστηµα. Μπορεί να κάνει ό,τι δεν µπορούσαν και δεν τολµούσαν να κάνουν οι άλλες αστικές δυνάµεις.
Βαθύτερος στόχος είναι η ενσωµάτωση της ριζοσπαστικοποίησης λαϊκών δυνάµεων, να µείνει ο λαός παθητικά στη γωνία, θολωµένος από τις εναλλαγές εκφοβισµού και αυταπάτης, να
περιµένει θετικό αποτέλεσµα, χαµηλώνοντας ακόµη περισσότερο τις προσδοκίες του, χαµηλώνοντας τον πήχη τον απαιτήσεών του.
Όχι, λοιπόν! Καµµία αναµονή, καµµία ανοχή για τις λαϊκές δυνάµεις! Ο µονόδροµος είναι ένας: η οργάνωση του αγώνα να σηµαδέψει τον πραγµατικό αντίπαλο, τα µονοπώλια, το κράτος
τους, την κάθε αστική κυβέρνηση που το υπηρετεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία.
Συντοµεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Για να έχει πραγµατικό αποτέλεσµα αυτός ο αγώνας πρέπει
να ξεκινά από την απαίτηση για άµεση ανάκτηση των απωλειών,
να πληρώσουν τα µονοπώλια την κρίση, να είναι στόχος η ρήξη
µε αυτήν την πολιτική, να παλέψει για τον άλλο δρόµο ανάπτυξης, στον οποίο ο λαός θα είναι στο τιµόνι της εξουσίας, µε κοινωνικοποιηµένα τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, µε
επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο, µε αποδέσµευση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ,
µε µονοµερή διαγραφή του χρέους, να µην πληρώσει δεκάρα ο
λαός από αυτό το χρέος, γιατί δεν είναι δικό του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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 δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Κορίνθου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Μάρκου Αικατερίνη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2016 έρχεται σε µία συγκυρία κρίσιµη τόσο για την ελληνική οικονοµία όσο και συνολικά για το πολιτικό σύστηµα. Πίσω
από την αριθµητική του βρίσκονται πραγµατικά δύσκολες αποφάσεις, αποφάσεις φυσιολογικά µε µεγάλο πολιτικό κόστος.
Επειδή η Κυβέρνηση γυρεύει συµπαραστάτες πρέπει να ξεκαθαρίσουµε από την αρχή ότι η Κυβέρνηση κυβερνά και παίρνει τις
αποφάσεις και η Αντιπολίτευση παίζει τον δικό της ρόλο.
Λυπάµαι να το πω, αλλά η Κυβέρνηση δεν έχει καθόλου ενθουσιασµό στον ρόλο της.
Ο κ. Δραγασάκης σε ανύποπτο χρόνο είχε δηλώσει πως «πρέπει επιτέλους να κυβερνήσουµε». Να πω ότι, εάν το σηµερινό πολιτικό σύστηµα και ιδιαίτερα η Κυβέρνηση εν προκειµένω θέλει
να κυβερνήσει, πρέπει να µάθει να κυβερνά και να συµπεριλάβει
και το πολιτικό κόστος στο πρόγραµµά της.
Αν το παλιό σύστηµα έχει απαξιωθεί, είναι γιατί περιελάµβανε
πολιτικούς που µόνο µοίραζαν λεφτά, µέσω των προϋπολογισµών φυσικά, και έριχναν το κόστος στο µέλλον για το κράτος
και το σύνολο. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουµε πίσω;
Εποµένως οι δύσκολες αποφάσεις είναι αποφάσεις της Πλειοψηφίας που κυβερνά και στο τέλος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλοι κρινόµαστε.
Ο προϋπολογισµός του 2016 προβλέπει πρωτογενές έλλειµµα
της γενικής κυβέρνησης ύψους 0,25% του ΑΕΠ το 2015 και πρωτογενές πλεόνασµα 0,5% του ΑΕΠ για το 2016. Περιορίζεται σηµαντικά η πρόβλεψη για τον ρυθµό του πραγµατικού ΑΕΠ σε
σχέση µε το προσχέδιο πριν από λίγο καιρό.
Για τη µίζερη αυτή στασιµότητα της οικονοµίας ευθύνεται
µόνο η µείωση των επενδύσεων κατά 8,4%. Θεωρώ ότι αυτό είναι
και το πιο σηµαντικό σηµείο στο οποίο πρέπει να σταθούµε.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις. Δεν
έχει κανέναν ενθουσιασµό για τα όποια θετικά στοιχεία του προγράµµατος σταθεροποίησης και επιµένει να κάνει φανερή µια
επιφύλαξη -να µην πω εχθρότητα- για τον µόνο τρόπο που υπάρχει να αυξηθεί το εισόδηµα, δηλαδή να λειτουργήσει ο θετικός
πολλαπλασιαστής του εισοδήµατος, να µειωθεί η ανεργία, να
πάρει µπρος η πραγµατική οικονοµία. Δεν γνωρίζω άλλη χώρα
στον κόσµο που η Κυβέρνηση να έχει τέτοια επιφύλαξη απέναντι
στην επιχειρηµατικότητα, στο να φτιαχτούν νέες δουλειές για τον
κόσµο.
Αν απέδειξε κάτι περίτρανα η περιπέτεια του 2015, είναι ότι
πρέπει να πέσουµε στη θάλασσα και να κολυµπήσουµε. Δεν
ζούµε φυσικά σε έναν τέλειο κόσµο, αλλά πρέπει να προσαρµοστούµε και να ανταγωνιστούµε διεθνώς, διαφορετικά το µέλλον
για τη χώρα δεν υπάρχει.
Στον προϋπολογισµό προβλέπεται η εξοικονόµηση πόρων για
το ασφαλιστικό ύψους 0,25% του ΑΕΠ για το 2015 και 1% του
ΑΕΠ για το 2016. Το ζήτηµα αυτό έχει πυροδοτήσει πολιτικές

2877

εξελίξεις και παραπολιτικά κουτσοµπολιά τροφοδοτούµενα από
ένα σύστηµα που παριστάνει το καινούργιο, ενώ είναι απελπιστικά παλαιοκοµµατικό.
Απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση πρέπει να κυβερνήσει, όπως είπαµε παραπάνω, και να πάρει και το όποιο κόστος
πάνω της. Αυτό λέει η δηµοκρατική λογική. Όσο για τις ευθύνες
θέλω να πω και πάλι –θα είµαι ειλικρινής, αν όχι ωµή- βρίσκονται
σε µεγάλο βαθµό στις τελευταίες δεκαετίες διακυβέρνησης, µε
τις αθρόες εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων, µε παχυλές συντάξεις
σε ηλικίες παραγωγικές –παραγωγικότατες µάλιστα. Θα σας εκπλήξω ίσως λέγοντας ότι ευθύνες έχουν και οι πιστωτές οι οποίοι
δέχτηκαν έναν νόµο του 2010, ο οποίος περιείχε προκλητικές
ρυθµίσεις για γυναίκες στα πενήντα που συνταξιοδοτούνται
λόγω ανήλικων παιδιών, που όµως την πρώτη ηµέρα της σύνταξης µπορεί να ήταν και τριάντα ενός ετών.
Όλα αυτά δεν αναιρούν το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του κ.
Τσίπρα πρέπει πράγµατι να πιει όλο το πικρό ποτήρι των όποιων
προσαρµογών και ιδιαιτέρως των µειώσεων. Άλλωστε η Κυβέρνηση έβαλε και αυτή το χεράκι της. Το καταστροφικό 2015 χειροτέρευσε άρδην τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του
ασφαλιστικού, µε αποτέλεσµα τώρα το σύστηµα να έχει χειροτερεύσει σηµαντικά.
Η Κυβέρνηση έχει επίσης κατά καιρούς κατακρίνει ένα µείγµα
δηµοσιονοµικής πολιτικής που σήµερα εφαρµόζει µε τον προϋπολογισµό, δηλαδή αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων µε
ταυτόχρονη διατήρηση των πρωτογενών δαπανών στο ίδιο επίπεδο από το 2014 µέχρι και το 2016, γεγονός που ενέχει κινδύνους η ύφεση να είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη λόγω
των αρνητικών πολλαπλασιαστών, όπως λένε οι οικονοµολόγοι.
Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες. Επισηµαίνω τους µακροοικονοµικούς κινδύνους της πολιτικής αυτής που είναι ήδη ορατοί.
Στο θέµα της πολυπόθητης ανάπτυξης το ονοµαστικό ΑΕΠ το
2016 αναµένεται να υποχωρήσει κατά 0,7%. Το 2015 το χρέος
της γενικής κυβέρνησης αναµένεται να φτάσει τα 316,5 δισεκατοµµύρια. Το ποσό αυτό συµπεριλαµβάνει κεφάλαιο ύψους 10
δισεκατοµµυρίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ωστόσο, µετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου από τις τράπεζες, φαίνεται ότι το ποσό αυτό θα είναι χαµηλότερο.
Θα πει κανείς ότι αυτό είναι θετικό. Να θυµίσω όµως ότι βεβαίως η περίφηµη, περήφανη και αξιοπρεπής πολιτική, αυτή του
απίθανα ανεύθυνου, προκλητικού ανθρώπου –µιλάω φυσικά για
τον προηγούµενο Υπουργό Οικονοµικών- κατέληξε στην εκµηδένιση σχεδόν όλων των περιουσιακών στοιχείων του κράτους. Φορολογούµενοι, οµολογιούχοι και µέτοχοι είχαν επενδύσει, µε
αποτέλεσµα η ζηµιά που έχουµε υποστεί όλοι να είναι σήµερα
της τάξεως πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε είκοσι τέσσερα δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση, κυρία Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Αυτό βέβαια δεν πολυφαίνεται στις
τσέπες των ψηφοφόρων τώρα, αλλά σύντοµα θα φανεί και οι πολιτικές και οι όποιες άλλες ευθύνες ελπίζω να αποδοθούν στο
µέλλον.
Να θυµίσω επίσης στους φοβερούς πολέµιους των τραπεζών
ότι όλη η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
βασίστηκε στη χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών που
πήγαν µαζί µε τις επιχειρήσεις µας στα Βαλκάνια. Πρέπει να καταλάβουµε όλοι τι ζηµιά έχει γίνει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελπίζω να µην µας πει ο Υπουργός Οικονοµικών ότι και αυτός δεν πιστεύει στον προϋπολογισµό όπως και στο πρόγραµµα, αλλά παρ’ όλα αυτά τον εισηγείται
και τον ψηφίζει.
Η Κυβέρνηση χρειάζεται να ξεπεράσει τον εαυτό της, να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις, να υπερβεί αυτήν τη µίζερη εκδοχή για
την ελληνική οικονοµία που παρουσιάζει σήµερα ο προϋπολογισµός, ώστε να δούµε ορατά σηµάδια ανάκαµψης στα απολύτως
κρίσιµα θέµατα των επενδύσεων, της εργασίας, της ανάπτυξης
της χώρας.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μορφίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγους µήνες οι συζητήσεις µας αφορούσαν την έξοδο ή όχι της χώρας από το ευρώ,
τις πιθανότητες χρεοκοπίας και κοινωνικής καταστροφής.
Αυτή η επώδυνη πραγµατικότητα διαµορφώθηκε από τις χρόνιες ανεπάρκειες του ελληνικού πολιτικού συστήµατος και της
διοίκησης, πραγµατικότητα που έγινε εφιαλτική µέσα από τις επιλογές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Υπό το βάρος αυτής της πραγµατικότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να
στηρίξει την πορεία της χώρας εντός της Ευρωζώνης και να ακολουθήσει µια δύσκολη πολιτική αλλαγής µέσα από ένα δρόµο
συνεννόησης µε τους δανειστές.
Αυτή η επιλογή δεν ήταν της καρδιάς µας. Ήταν αναγκαστική
και ρεαλιστική προσαρµογή σε ένα δρόµο στον οποίο βλέπουµε
προοπτική, την προοπτική του σταδιακού απεγκλωβισµού της
χώρας από τον οικονοµικό στραγγαλισµό και την αποφυγή της
καταστροφής των κοινωνικών δοµών.
Σήµερα συζητάµε στον δηµόσιο διάλογο τις ενέργειες που
µπορούν να στρέψουν το πολιτικό δυναµικό της χώρας σε ένα
επίπεδο συνεννόησης, όχι συνεργασίας, αλλά συνεννόησης.
Αυτό είναι το πρώτο βήµα για να κατανοήσουµε τη σηµερινή κατάσταση που ίσως οδηγήσει στο να συµφωνήσουµε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουµε στο µέλλον.
Αυτή η συζήτηση δεν µπορεί να είναι επίπεδη. Θα έχει τις
καλές και τις κακές της στιγµές. Για να έχουµε, όµως, την ευκαιρία να ανακτήσουµε µέρος της χαµένης αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος, επιβάλλεται ο διάλογός µας να µην είναι
διάλογος κωφών.
Ο προϋπολογισµός που κατατέθηκε από την Κυβέρνησή µας
έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι ισοσκελισµένος και ρεαλιστικός. Δεν κατατέθηκε για να αναθεωρηθεί
τους πρώτους µήνες του έτους, αλλά για να τηρηθεί και αυτό
από µόνο του είναι σηµαντικό, γιατί συµβάλλει στην καλλιέργεια
κλίµατος σταθερότητας.
Δεύτερον, αλλάζει αντίληψη ως προς την κατανοµή των βαρών
και οι όποιες περικοπές είναι στοχευµένες. Δεν υπάρχουν οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, όπως είχαµε στους
προϋπολογισµούς των τελευταίων χρόνων.
Τρίτον, για πρώτη φορά η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
και φοροαποφυγής δεν εκφράζεται απλά µε νούµερα υπό µορφή
ευχής. Εκφράζεται µέσα από στοχευµένους ελέγχους που ήδη
έχουν αποτελέσµατα θετικά για τα ταµεία του κράτους από την
επιστροφή των κλεµµένων, από τις λίστες της εξοργιστικής φοροδιαφυγής και διαφθοράς, από την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, των τριγωνικών συναλλαγών, των καρτέλ, του µαύρου
χρήµατος, από την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ, από την αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας, από την εφαρµογή του περιουσιολογίου, από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και για
όλους αυτούς τους λόγους θα είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στην
απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τέταρτο και σηµαντικότερο, είναι ένας προϋπολογισµός µε
κοινωνικό, ταξικό πρόσηµο. Μετά από πολλά χρόνια έρχεται να
στηρίξει το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, την καταπολέµηση της ανεργίας, να στηρίξει όσους έχουν πληγεί από την
εφαρµογή των µνηµονίων. Έρχεται να στηρίξει το κοινωνικό κράτος και όχι να κατεδαφίσει κοινωνικές δοµές και δικαιώµατα και
αυτό γιατί αναδιανέµει τους δηµόσιους πόρους, µε στόχο την
προστασία των οικονοµικά αδύναµων, τη βιώσιµη ανάπτυξη και
κοινωνικές πολιτικές µε έµφαση στην υγεία.
Και εδώ ακριβώς είναι η ουσία του προϋπολογισµού µιας Κυβέρνησης που δεν θέλει µόνο να λέγεται, αλλά είναι αριστερή.
Γι’ αυτό θεσµοθετεί για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής
κρίσης την κάρτα µετακίνησης των ανέργων, γιατί η Αριστερά
δεν διανοείται κανένας πολίτης να ζει εγκλωβισµένος, την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος, γιατί η Αριστερά δεν διανοείται κανένας πολίτης να µην έχει θέρµανση, το επίδοµα
ενοικίου, γιατί η Αριστερά πληγώνεται όταν υπάρχουν άστεγοι,
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τις συµπράξεις για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων προς
τα θύµατα της κρίσης, γιατί η Αριστερά ακυρώνεται όταν υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε και βέβαια την Κάρτα Υγείας για
τους ανασφάλιστους, γιατί η Αριστερά δεν διανοείται κανένας
πολίτης να µην έχει πρόσβαση στην υγεία.
Η καθολική υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού προϋποθέτει
την αναβάθµιση του δηµοσίου συστήµατος υγείας, µε προσλήψεις που είχαν µηδενιστεί µέχρι σήµερα, µε βελτίωση του συστήµατος εφηµεριών στο ΕΣΥ, µε ρυθµίσεις για τη λειτουργία του
ΕΚΑΒ, µε οργάνωση του πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας, µε
παρεµβάσεις στο φάρµακο, τη δηµιουργία εθνικής φαρµακαποθήκης και ενίσχυση του ΕΟΦ, του ΙΦΕΤ και µε ένα διοικητικό σύστηµα καινούργιο για τα νοσοκοµεία.
Γι’ αυτό, στον προϋπολογισµό που κατατίθεται, αυξάνεται
κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ ο κοινωνικός προϋπολογισµός για
τη χρηµατοδότηση του συστήµατος εφηµεριών και υπερωριών
του ΕΣΥ, την ανθρωπιστική κρίση, το ΕΚΑΣ, τα επιδόµατα αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας.
Επανεκκινεί τη χρηµατοδότηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κράτους, µε προτεραιότητα την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Αυξάνεται η χορήγηση των νοσοκοµείων κατά
300 εκατοµµύρια ευρώ και της Επιτροπής Προµηθειών κατά 36
εκατοµµύρια. Επιχορηγούνται οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι µε 62
εκατοµµύρια ευρώ. Προβλέπεται πλήρης κάλυψη των σχεδιασµένων προσλήψεων για τα νοσοκοµεία για µόνιµο και επικουρικό προσωπικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2016 περιλαµβάνει και σκληρά µέτρα, που προκύπτουν από τα προαπαιτούµενα των δανειστών και υπογράφτηκαν από όλα τα κόµµατα
που ενέκριναν τη συµφωνία του Ιουλίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε µέσα σε ασφυκτικά
δεδοµένα, µπορεί να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για κοινωνική δικαιοσύνη αρκεί να δουλέψουµε αντιστικτικά µε το παράλληλο κυβερνητικό πρόγραµµα που
βρίσκεται στην τελική του διαµόρφωση.
Υπό αυτή την προϋπόθεση, τα χειρότερα είναι πίσω µας. Η κοινωνία πρέπει να νιώθει ότι την ακούµε προσεκτικά και ότι εργαζόµαστε γι’ αυτήν και για τον απεγκλωβισµό µας από την
περιδίνηση των µνηµονίων. Αυτός ο προϋπολογισµός είναι ένα
βήµα προς αυτή την κατεύθυνση και η ελληνική κοινωνία έχει
ανάγκη τέτοια βήµατα που σταθερά αλλάζουν τη ρότα της καθηµερινότητας, πρώτα προς τη στήριξη του κοινωνικού κράτους
και τη σταθερότητα και στη συνέχεια προς την ανάπτυξη και την
ευηµερία. Και µόνο αυτοί που επιµένουν να περπατούν στα σκοτεινά στηρίζουν την παλιά περπατησιά και τη λάθος συνταγή.
Στις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες επιχειρούµε να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα που σωρεύονται επί σαράντα χρόνια και
να θεµελιώσουµε σε περίοδο ασφυξίας δοµές που ξεθεµελιώθηκαν σε περιόδους παχιών αγελάδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ: Μια φράση µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παλεύουµε για να βρει πάλι ρίζα
το χορτάρι, όπως λέει ο ποιητής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Αντωνίου έχει
τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έφτασε η ώρα που συζητάµε
τον πρώτο προϋπολογισµό της πρώτης αριστερής διακυβέρνησης της πατρίδας µας, ναι, αυτής που θα έσκιζε τα µνηµόνια και
γεµάτη, δήθεν, κοινωνική ευαισθησία µιλούσε για την υπεράσπιση των οικονοµικά αδυνάτων.
Τι έχουµε, λοιπόν, µπροστά µας; Έχουµε έναν προϋπολογισµό
κοινωνικά άδικο, χωρίς ίχνος αναπτυξιακής λογικής, που εν τέλει
θα αποδειχθεί και αναποτελεσµατικός. Προσπαθεί βέβαια η ση-
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µερινή Κυβέρνηση, µε µπόλικη αριστερή χρυσόσκονη, να αποκρύψει την αλήθεια. Σε αυτό δεν σας πιάνει κανένας, αλλά και η
παραπλάνηση έχει τα όρια της και εξηγούµαι.
Η χώρα επιστρέφει στην ύφεση, η οποία µάλιστα θα είναι βαθύτερη µετά τα αναθεωρηµένα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής.
Αυτό απαντάει στον προηγούµενο συνάδελφο, τον κ. Μορφίδη,
που είπε ότι δεν ισχύουν ήδη οι παραδοχές, στις οποίες αναφέρθηκε.
Η οικονοµία, παρά τα πρόσθετα µέτρα, επιστρέφει σε πρωτογενή ελλείµµατα, µετά από δύο χρόνια πρωτογενών πλεονασµάτων. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου αυξήθηκαν
ήδη κατά 60% και στον προϋπολογισµό –απαντώντας πάλι στον
προηγούµενο συνάδελφο- δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη αποπληρωµής.
Το ύψος των πρόσθετων µέτρων θα ξεπεράσει, κύριοι συνάδελφοι, τα 6 δισεκατοµµύρια. Αυξάνονται οι συντελεστές ΦΠΑ.
Αυξάνονται οι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος, ο φόρος
για τα ενοίκια, οι φόροι για τους αγρότες. Μειώνονται οι µισθοί
και οι συντάξεις. Καταργείται το ΕΚΑΣ. Μειώνονται ακόµη και τα
ποσά που θα διατεθούν για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης. Μειώνεται στο µισό το επίδοµα για το πετρέλαιο θέρµανσης, κύριε Υπουργέ.
Εδώ θα θυµίσω ότι ο τελευταίος προϋπολογισµός της Νέας
Δηµοκρατίας προέβλεπε για το επίδοµα θέρµανσης περίπου 300
εκατοµµύρια ευρώ. Κι εσείς τότε λέγατε ότι θα πεθάνει ο κόσµος
από το κρύο. Τώρα, µε τα 100 και 150 εκατοµµύρια που δίνετε
εσείς, τι θα κάνει άραγε; Τώρα δεν θα πεθάνει. Η λίστα, λοιπόν,
δεν έχει τέλος.
Την ίδια ώρα τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης στο πεδίο των
αποκρατικοποιήσεων είναι πενιχρά και αυτό, παρά τις διατυπώσεις του προϋπολογισµού για τα πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονοµία, µε το δηµόσιο χρέος να διογκώνεται, αυξηµένο
κατά εννέα µονάδες τον τελευταίο χρόνο. Διογκώνετε, δηλαδή,
το δηµόσιο χρέος, για να µας πείτε µετά ότι το κουρέψατε; Στα
µαθηµατικά, µηδέν εις το πηλίκο.
Θυµηθείτε ότι πριν από λίγους µήνες ξιφουλκούσατε ενάντια
στις αποκρατικοποιήσεις, µιλώντας για ξεπούληµα της δηµόσιας
περιουσίας, ενώ στη συνέχεια τις αποδεχτήκατε, αλλά υποστηρίζατε ότι τα έσοδα δεν πρέπει να κατευθύνονται για το χρέος.
Η αναξιοπιστία της Αριστεράς και σε αυτό το επίπεδο σε όλο της
το µεγαλείο.
Βέβαια, υπάρχει και το µεγάλο θέµα της νέας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, µε κεφαλαιακές ανάγκες που δηµιουργήθηκαν µέσα στο 2015. Αυτό δεν το αµφισβητεί κανένας.
Πρόκειται για µια ανακεφαλαιοποίηση που, µετά τις κυβερνητικές καθυστερήσεις και παλινωδίες, πρόσθεσε µεγάλο κόστος
στο δηµόσιο και τους Έλληνες φορολογούµενους. Εξαφάνισε τα
καλά αποτελέσµατα της προηγούµενης ανακεφαλαιοποίησης και
έβγαλε τους Έλληνες µικροµετόχους από το παιχνίδι. Μηδένισε,
επί της ουσίας, την αξία των µετοχών των ελληνικών τραπεζών
και τις οδήγησε στα χέρια των ξένων, σε αυτούς που εσείς αποκαλούσατε «αρπακτικά» και «τοκογλύφους». Να είστε σίγουροι,
κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποιοι πολύ σύντοµα θα λογοδοτήσουν
γι’ αυτή την ανακεφαλαιοποίηση.
Και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης! Ο ένας φέρνει τροπολογία
για να επιστρέψουν, λέει, οι αγρότες µας τα λεφτά που πήραν
κάποια στιγµή. Και µετά λέει ότι αυτή την τροπολογία δεν θα την
εφαρµόσει. Οµολογεί, δηλαδή, εκ των προτέρων ότι θα παρανοµήσει. Απίστευτα πράγµατα!
Ο δεύτερος φέρνει τροπολογία για να αυξήσει τις διευθυντικές
θέσεις σε δηµόσιο φορέα, οι δικοί µας να βολεύονται δηλαδή και
για τους υπόλοιπους ποιος νοιάζεται; Και ο τρίτος µας εγκαλεί,
λέει, που δεν εφαρµόσαµε πλήρως και γρήγορα το µνηµόνιο.
Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά! Δασολόγος είµαι όχι ψυχίατρος!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω δύο επιθέσεις ακόµη!
Άκουσα και το άλλο από τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μηταφίδη. Ο κ. Μηταφίδης κάλεσε τον λαό να αντιδράσει, να συµµετέχει, λέει, στην απεργία κατά αυτών των προϋπολογισµών και
των µέτρων, ενώ αυτός ψηφίζει «ναι»; Εκτός αν ψηφίζει «όχι» και
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είναι από αυτούς τους έντεκα που λέει ο Λεβέντης.
Και ο Πρωθυπουργός της χώρας ασχολείται µε αραβικές παροιµίες για σκυλιά και καραβάνια. Θα του θυµίσω, όµως, µια ελληνική παροιµία. Ο δρόµος είναι ανοικτός και τα σκυλιά δεµένα.
Είναι δεµένα και δεν ουρλιάζουν, κύριε Τσίπρα. Προχωρήστε,
λοιπόν.
Εφαρµόστε τον προϋπολογισµό. Τσεκουρώστε τους µισθούς
και τις συντάξεις. Διαλύστε το κοινωνικό κράτος και τον ιδιωτικό
τοµέα. Ποιος σας κρατάει; Τι ζητάτε από εµάς; Αν ψάχνετε συναίνεση και αποστάτες, σε εµάς δεν θα βρείτε. Ψάξτε αλλού για χρήσιµους ηλιθίους. Αυτό, άλλωστε, κάνετε τις τελευταίες ηµέρες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι αντιληπτό ότι καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϋπολογισµός και πολιτισµός, οικονοµικά και τέχνη και δηµιουργία, έννοιες ασύµβατες
µεταξύ τους, που πρέπει όµως να συνυπάρξουν. Η πόλις υπάρχει
εξαιτίας και χάριν του πολίτη και ο πολίτης δηµιουργεί και απολαµβάνει τον πολιτισµό.
Είναι, λοιπόν, υποχρέωση της συντεταγµένης πολιτείας να
φροντίσει οικονοµικά τον σπουδαίο αυτό πυλώνα ενός κράτους,
µιας κοινωνίας, ενός λαού. Οι τέχνες για να ανθήσουν, αλλά και
για να φθάσουν και στους τελικούς αποδέκτες τους –το λαόέχουν ανάγκη και από τη στήριξη του κοινού ταµείου, δηλαδή
την κρατική επιχορήγηση.
Δυστυχώς, κατά το τελευταίο µακρύ διάστηµα στη χώρα µας,
ζήσαµε την υποβάθµιση από την πολιτεία του πολιτιστικού αγαθού, την απαξίωση των δηµιουργών και τη δραµατική έκπτωση
στήριξης που πρέπει να δίδεται στην πολιτιστική διαδικασία.
Μετά το 2004 εφευρέθηκαν και οι διάφοροι αφορισµοί περί
κρατικοδίαιτης τέχνης και κρατικοδίαιτων δηµιουργών, που
έπρεπε να ριχθούν εις την πυρά. Είναι οι ίδιοι εκείνοι πολιτικοί
που µέχρι τότε µοίραζαν αφειδώς επιχορηγήσεις σε κοµµατικούς
τους φίλους.
Με το ατράνταχτο επιχείρηµα του κρατικοδίαιτου πολιτισµού,
βρέθηκε η ευκαιρία, µαζί µε τους όντως ανάξιους, να στερήσουν
το αναγκαίο οξυγόνο και στους πανάξιους: κρατικές σκηνές και
ορχήστρες, το Θέατρο Τέχνης και άλλοι στο µακρύ κατάλογο.
Το αµφιθέατρο που Σπύρου Ευαγγελάτου έκλεισε, το κλείσατε.
Με την περίοδο της οικονοµικής κρίσης τα πράγµατα, βέβαια,
χειροτέρεψαν δραµατικά. Με ένα ποσό που κανέναν δεν ικανοποιεί στον φετινό προϋπολογισµό, είναι καιρός να οργανωθούν τα
πράγµατα από την αρχή, να οργανωθεί ένας νέος πολιτιστικός
χάρτης που όχι µόνο θα περιλαµβάνει τη στήριξη του κράτους σε
δηµιουργούς και δηµιουργήµατα, αλλά θα φροντίσει και την αύξηση των εσόδων του κράτους από τον χώρο του πολιτισµού, έτσι
ώστε αυτά τα χρήµατα να επιστρέφουν πάλι στον πολιτισµό. Γιατί
το µέγα ζητούµενο είναι η κρατική επιχορήγηση να λειτουργεί ως
βάση και ως προωθητική δύναµη για τη δηµιουργία κέρδους.
Στα χρόνια που είχα την ευκαιρία να διευθύνω κάποιο θέατρο,
ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το ΔΗΠΕΘΕ Ρούµελης,
αυτό επεδίωκα και αυτό πετύχαµε µε τους συνεργάτες µας, να
πατάµε στην επιχορήγηση και να πολλαπλασιάζουµε τα έσοδα.
Εδώ, όµως, στο µεγάλο τοπίο, στο κράτος, κάποιος θα πρέπει
να το οργανώσει αυτό επιτέλους.
Θετικά, λοιπόν, αποτιµούµε όσα το Υπουργείο Πολιτισµού σχεδιάζει γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, για την πιο εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών και των δοµών που εργάζονται για την
επιτυχία της πολιτισµικής παραγωγής και διαδικασίας.
Θα αναφέρω λίγα µόνο. Η ανασυγκρότηση του θεσµικού πλαισίου των χορηγιών, µε στόχο τη δηµιουργία ευέλικτων µεθόδων
για την προσέλκυση, αποδοχή και ταχεία διαχείριση των ιδιωτικών προσφορών για τον πολιτισµό, των χορηγιών που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και από αυτούς που είναι υπέρ µιας οικονοµίας
που ενθαρρύνει αυτές τις δράσεις. Δεν υπήρξε. Θα προσφέρει,
λοιπόν, αυτή η ρύθµιση έναν δυνατό αιµοδότη, σε παράλληλη
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δράση µε τις υποχρεώσεις της πολιτείας.
Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων αποτελούσε πάντα µια σηµαντική πηγή εσόδων. Έχοντας εγκαταλειφθεί στην τύχη του
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και έχοντας µείνει απελπιστικά πίσω σε οργάνωση, αδυνατεί να επιτύχει τη µεγιστοποίηση
των αποτελεσµάτων που θα µπορούσε να δώσει. Η ανασυγκρότηση των λειτουργιών του και ο εκσυγχρονισµός του θα αυξήσει
την κίνηση, αλλά και τα έσοδα σε επισκέψιµους αρχαιολογικούς
χώρους και µουσεία µε ηλεκτρονικά πωλητήρια, ηλεκτρονικά εισιτήρια επιτέλους και αύξηση διαθεσιµότητας πωλητέων ειδών
και εκµαγείων. Μαζί µε τη στοχευµένη επέκταση του διευρυµένου ωραρίου των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, εξασφαλίζεται η αύξηση εσόδων για το δηµόσιο και τους εµπλεκόµενους
φορείς.
Η επιδίωξη συνεργασίας του Υπουργείου µε µεγάλους πολιτιστικούς οργανισµούς του εξωτερικού δεν µπορεί να γίνεται κατά
περίπτωση, χωρίς σχέδιο και χωρίς συγκεκριµένο ορατό στόχο,
όπως γινόταν µέχρι τώρα. Οργανώνεται, λοιπόν, µια πολιτιστική
πολιτική εξωστρεφής και µε συνέχεια, µε ανταλλαγές και περιοδικές εκθέσεις, µε την αµοιβαία ίδρυση πολιτιστικών κέντρων,
όπως αυτά µεταξύ Ελλάδος και Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας.
Η προβολή και ανάπτυξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς του τόπου µας µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, επιτέλους, θα συµβάλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού,
µε ανάλογα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα.
Θετικά θεωρώ ότι αποτιµάται και η προώθηση ενός ευέλικτου
νοµοθετικού πλαισίου, ώστε να επιτευχθεί επιτέλους η προσέλκυση σύγχρονων οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.
Δυστυχώς προγράµµατα ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, έχουν καθυστερήσει εξαιρετικά. Θεωρούµε θετική την προσπάθεια που γίνεται για την
επίσπευσή τους από την Κυβέρνηση, καθώς και την έναρξη και
υλοποίηση προγραµµάτων της νέας περιόδου 2014-2020.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι εκτιµάτε τον πολιτισµό ως Αιτωλοακαρνάνας, γι’ αυτό σας παρακαλώ για µισό λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ναι, µόνο που κάποια
στιγµή πέφτει η αυλαία, έτσι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, χαιρετίζω τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό ως
έναν προϋπολογισµό µε ιδιαίτερη φροντίδα για την ενίσχυση του
κοινωνικού χώρου, που θέτει σε εκκίνηση και µια σειρά από δράσεις που θα δώσουν πόρους, οξυγόνο, φροντίδα και στο πεδίο
του πολιτισµού, ενός πεδίου προνοµιακού για τη χώρα µας. Είναι
ένα πεδίο υψηλής ευαισθησίας για τον ελληνικό λαό και την ιστορική πορεία του.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε τον παρόντα προϋπολογισµό ως έναν προϋπολογισµό εκκίνησης για την αλλαγή του τοπίου στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Σκουρολιάκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζησάββας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω, επειδή ήµουν µάρτυρας, όταν δήλωνε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την αντίδραση της Πέµπτης, επειδή είπε
κάποια Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας πως κάλεσε τον κόσµο
σε αντίδραση, ότι σε καµµία αντίδραση δεν κάλεσε τον κόσµο.
Απλώς τους κάλεσε σε απεργία εκ του ασφαλούς, γνωρίζοντας
ότι ο ιδιωτικός τοµέας δεν µπορεί να απεργήσει, γιατί παρακαλάει για τη θέση την οποία κατέχει και στην οποία εργάζεται.
Γνωρίζει, επίσης, ότι δεν ελέγχουν και απόλυτα όλα τα σωµατεία
των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό έκανε και σε καµµία αντίδραση
δεν κάλεσε.
Βέβαια, καταλαβαίνω τον πόνο που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια
µέτρα και τέτοιους προϋπολογισµούς, αλλά µε αυτή την πίεση
που λέτε ότι αισθάνεστε, θα έπρεπε κανονικά να παραιτηθείτε,
να σας εκλέξει ξανά µε µεγαλύτερο ποσοστό ο ελληνικός λαός,
να παραιτηθείτε ξανά και να το κάνετε αυτό µέχρι να περάσει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτή η αντίσταση που ο ελληνικός λαός θέλει να περάσει και το
έδειξε µε το δηµοψήφισµα.
Ως προς τον προϋπολογισµό που συζητάει η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για τι προϋπολογισµό µιλάει; Θα προβλέψει και
θα προγραµµατίσει τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους, όπως
προέβλεψε και τις εισροές λαθροµεταναστών και έτσι όπως τις
διαχειρίζεται τώρα; Σε όλα επιβεβαιώθηκε η Χρυσή Αυγή.
Η Πρόεδρος της Ειδοµένης, λοιπόν, στο Κιλκίς -η οποία να τονίσω ότι δεν είναι Χρυσή Αυγή- και οι κάτοικοι της περιοχής -οι
οποίοι και αυτοί δεν είναι Χρυσή Αυγή στο σύνολό τους- δεν αντέχουν άλλο. Λεηλασίες, κλοπές, βανδαλισµοί, εκφοβισµοί είναι
καθηµερινότητα. Αναγκάστηκαν να καταφύγουν στον εισαγγελέα.
Εµείς θα είµαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουµε όπως
µπορούµε. Αυτοί, βέβαια, περίµεναν και µια βοήθεια από τον
Υπουργό κ. Μουζάλα. Πήγε ινκόγκνιτο στην Ειδοµένη και έταξε
ένα µυστικό σχέδιο.
Ποιο είναι τελικά το µυστικό σχέδιο της Κυβέρνησης για το µεταναστευτικό, τουλάχιστον στο Κιλκίς, που είναι η βασική πύλη
εξόδου προς την Ευρώπη των µεταναστών; Θα σας πω τώρα.
Κάποιος αλληλέγγυος, λέει, ήθελε να παραχωρήσει µε αντάλλαγµα πολλά κέρδη για συγκεκριµένες ΜΚΟ, έναν χώρο για να
διαµορφωθεί και να γίνει hot spot στον Γαλλικό ποταµό του Κιλκίς. Αυτό καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής. Ένας στάβλος
ήταν αυτός ο χώρος, ενδεικτικό για την αξία που δίνουν στους
µετανάστες, λαθροµετανάστες ή πρόσφυγες ή όπως αλλιώς θέλουν να τους πουν αυτοί που διαχειρίζονται τον ανθρωπισµό.
Δεν µπόρεσαν να τον επιλέξουν, γιατί τελικά δεν µπόρεσε να
πάρει έγκριση, ήθελε πολλά χρήµατα για να διαµορφωθεί. Αυτά
είναι παραµύθια. Δεν έγινε, γιατί οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν νόµιµα και περνούν ένα µήνυµα προς όλους τους υπόλοιπους, ότι µε νόµιµη αντίδραση και αντίσταση στις
µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στο θέµα των λαθροµεταναστών
µπορούν να πετύχουν πάρα πολλά, γιατί είναι ενάντια στον νόµο
για παραµεθόριες περιοχές να γίνονται hot spots.
Οι αστυνοµικοί υπάλληλοι, βέβαια, που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, καταλαβαίνετε ότι είναι αναγκασµένοι να λειτουργούν
παράνοµα, ενώ δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αλλοδαποί. Ας
αφήσουµε τους πρόσφυγες, οι οποίοι είναι σε µια διαδικασία για
να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή περίπου τρεις
χιλιάδες στην Ειδοµένη, οι οποίοι έχουν «φάει πόρτα» από τα
Σκόπια, για τους οποίους λένε ότι δεν είναι πρόσφυγες, γιατί δεν
προέρχονται από το Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν και αυτοί
µένουν και έχουν κατασκηνώσει εκεί. Αυτό είναι παράνοµο, το
γνωρίζουν οι αστυνοµικοί και κάνουν τα στραβά µάτια. Πηγαίνουν λεωφορεία, κουβαλούν µετανάστες και αυτό είναι παράνοµο και το γνωρίζουν.
Όταν πέρασε µια τροπολογία που έλεγε ότι επιτρέπεται προς
τα µέσα να έρχονται οι αλλοδαποί µε κάποια άδεια παραµονής,
εικοσιτετράωρη ή σαρανταοκτάωρη, για να διευκολύνεται µετά
η αποχώρησή τους από την Ελλάδα, εµείς είπαµε αυτό να γίνεται
και στους νοµούς οι οποίοι είναι πύλες εξόδου. Δεν το δέχθηκε
η Χριστοδουλοπούλου και παραµένει παράνοµο και δεν ξέρω αν
γίνει κάποιο συµβάν εκεί. Διότι άνθρωποι είναι και οι αστυνοµικοί
και οι µετανάστες και µπορεί να γίνει µια συµπλοκή και να υπάρχουν θύµατα αναµεταξύ τους. Έχουµε συνέχεια µαχαιρωµένους.
Θα καλύψει κανείς τους αστυνοµικούς υπαλλήλους που βρίσκονται εκεί πέρα, να τους πει ότι «εµείς σας είχαµε πει να το επιτρέπετε» ή µήπως θα τους πουν «γιατί τους αφήνατε»; Είναι άγνοια
νόµου; Άγνοια νόµου δεν επιτρέπεται και στους πολίτες.
Σχετικές ερωτήσεις γίνονται στον Μουζάλα, δεν απαντάει,
γιατί λέει ότι έχουµε συνθήµατα ακραία και κακοποιούµε µετανάστες. Τα ίδια έκανε και η Χριστοδουλοπούλου.
Η πιο υπεύθυνη αντιµετώπιση είναι ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η Χρυσή Αυγή. Αν ήταν σε αντίστοιχη θέση κάποιοι άλλοι
ιδεοληπτικοί, θα είχαν βάψει την Ελλάδα µε αίµα. Το ίδιο κάνει
και ολόκληρο το Υπουργείο Υγείας. Ξανθός και Πολάκης δεν
απαντούν στις ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής. Κάνω ερωτήσεις
για νοσοκοµειακές µονάδες µε πρόβληµα, κάνω ερωτήσεις για
το Νοσοκοµείο του Κιλκίς που πάει για κλείσιµο. Δεν µου απαντούν, όµως. Δεν παραπονιέµαι. Τους ευχαριστώ για τα µαθήµατα
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του πώς µπορεί να διαχειρισθεί µια Κυβέρνηση εκλεγµένους
Βουλευτές και να µην αντιδρά κανένας.
Απόρησε κάποιος οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ γιατί οι νέοι Βουλευτές
δεν αντιλαµβάνονται τις τοµές και τις µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνησης. Τις µεταρρυθµίσεις τις αισθάνεται η κοινωνία. Καµµιά
µεταρρύθµιση δεν είναι ανάπτυξης, είναι µόνο φοροεισπρακτικές. Την αισθάνονται οι αγρότες που µαζί µε κτηνοτρόφους, µαζί
µε εργάτες, µαζί µε όλη την οικονοµία θα γονατίσουν. Είναι οι
περιπτερούχοι, που κλείνουν τα περίπτερά τους και δεν δίνονται
νέες άδειες. Τα ξηλώνουν για να ευνοηθούν αλυσίδες µίνι µάρκετ. Οι φαρµακοποιοί δεν θα µπορέσουν να επιβιώσουν, όπως
και η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, οι αρτοποιοί, οι κρεοπώλες,
οι λαϊκές αγορές θα πρέπει να αγωνιστούν σε ωράρια και τιµές
τα «LIDL» και τις αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Οι αυτοκινητιστές στη
βόρεια Ελλάδα θα βγάλουν, όσοι δεν έβγαλαν, βουλγαρικές πινακίδες. Οι ιδιοκτήτες ταξί βλέπουν τους λογαριασµούς του
ΟΑΕΕ να κολλάει το ένα δίµηνο µετά το άλλο και να µην µπορούν
να τα πληρώσουν. Μονόδροµος η πώληση των αδειών σε πολυεθνικές, οι οποίες θα έχουν στη δούλεψή τους Έλληνες και αλλοδαπούς σκλάβους οδηγούς µε µισθούς πείνας και ωράρια
απάνθρωπα.
Έτσι νιώθουν οι πολίτες τον προϋπολογισµό του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι
τον νιώθουµε και εµείς στη Χρυσή Αυγή. Η Κυβέρνηση, βέβαια,
άδικα ψάχνει εταίρους στην Ένωση Κεντρώων. Στη Νέα Δηµοκρατία πρέπει να ψάξει. Τους ακούµε από το πρωί µέχρι το
βράδυ να λένε ότι είχαν τόσο βαθιά πίστη σ’ αυτή την Κυβέρνηση
της Αριστεράς και τους απογοητεύσατε. Πώς λειτουργεί έτσι µια
Κυβέρνηση της Αριστεράς, λες και ήταν κάτι το οποίο θα έλυνε
όλα τα προβλήµατα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, για τους ένστολους, οι άνδρες και οι γυναίκες των Σωµάτων Ασφαλείας και του Ελληνικού Στρατού είναι οι βασικοί παράγοντες
της
λειτουργίας
ενός
εθνικού
κράτους.
Στοχοποιήθηκαν και εξαντλούνται οικονοµικά την ώρα που εξαντλούνται από τις εργασιακές τους υποχρεώσεις και ψυχολογικά.
Τεράστια πίεση.
Εάν τώρα παραδέχεσθε ότι δεν υπάρχει εθνικό κράτος, εάν το
κράτος έχει γίνει εχθρός του πολίτη, τότε είναι καταδικασµένο
να γκρεµισθεί και εµείς υποχρεωµένοι να το αναγεννήσουµε. Είµαστε, επίσης, υποχρεωµένοι να δείξουµε σε όλο τον πλανήτη
ότι για ακόµα µια φορά σώθηκε η Ευρώπη από µια χούφτα Έλληνες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Παπανάτσιου έχει
τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον προϋπολογισµό
του 2016 σε µια περίοδο που δεν είναι και δεν περιµένει κανείς
να είναι εύκολη για την οικονοµία της χώρας. Μετά τις εκλογές
του Γενάρη, πήραµε στα χέρια µας την τήρηση και τη διεκπεραίωση του προηγούµενου προϋπολογισµού, ψηφισµένου από µια
άλλη κυβέρνηση και µε ένα άλλο πρόγραµµα. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραµε να αντεπεξέλθουµε και επιπρόσθετα, καταφέραµε να
βρούµε τρόπους, ώστε να κινήσουµε και το δικό µας πρόγραµµα.
Επιπλέον, δώσαµε µια ανάσα στους συµπολίτες µας που το
είχαν περισσότερο ανάγκη. Εµφανές παράδειγµα αποτελεί το νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη
χώρα, όπου φέτος θα είναι και προϋπολογισµένο και κοστολογηµένο µέτρο και θα έχει και την προσοχή που του αρµόζει.
Στον τωρινό προϋπολογισµό, όµως, δεν µπορούµε να αποφύγουµε και να προσπεράσουµε µερικά δεδοµένα που έχουν να κάνουν µε πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη. Η ελληνική οικονοµία
κινούνταν για ένα οκτάµηνο χωρίς χρηµατοδότηση, πράγµα το
οποίο ήταν πολιτική επιλογή που προστέθηκε στη διαδικασία
ασφυκτικής πίεσης προς την ελληνική Κυβέρνηση.
Όµως, από την άλλη µεριά, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε
και τα µεγέθη που µας κάνουν να ελπίζουµε για µία πολύ καλύτερη συνέχεια. Δεν µπορούµε να αγνοήσουµε ότι οι προβλέψεις
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είναι πολύ καλύτερες απ’ αυτές που ενδεχοµένως ακούγαµε στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή και από µερικούς συναδέλφους. Τον
τελευταίο καιρό ακούγαµε –και, µάλιστα, όλο και πιο έντονα- ότι
για την κατάσταση της οικονοµίας φταίνε οι µη ορθολογικές δράσεις της Κυβέρνησης τόσο κατά τη διαπραγµάτευση όσο και για
τη συνολική διακυβέρνηση της χώρας από την Αριστερά.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας λέµε ότι χάρη
σ’ αυτήν την Κυβέρνηση και χάριν κι αυτής ακόµα της διαπραγµάτευσης αποφύγαµε τα µεγάλα και επικίνδυνα πρωτογενή πλεονάσµατα. Στο δεύτερο πρόγραµµα, ο στόχος πρωτογενούς
πλεονάσµατος ήταν 4,5% του ΑΕΠ. Πλέον, στόχος είναι 0,5%,
δηλαδή 850 εκατοµµύρια ευρώ έναντι 4,5 και 7 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που θα ήταν υποχρεωµένη η προηγούµενη κυβέρνηση να
εξασφαλίσει σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει. Με
αυτό τον τρόπο αποφεύγουµε µέτρα για 7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τέλος, το πιο σηµαντικό είναι η µετακύλιση, η µετατόπιση του
χρόνου αποπληρωµής του χρέους. Όσο και να το αρνείστε, παραµένει η µεγάλη επιτυχία του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής µας. Παράλληλα, µειώθηκε το επιτόκιο δανεισµού στο 1%.
Ο πρώτος απολογισµός της Αριστεράς, αν και τοποθετείται σε
µία περίοδο που η ελληνική οικονοµία προσπαθεί να κάνει τα
πρώτα της δειλά βήµατα σε θετική κατεύθυνση, έρχεται για να
αφήσει το στίγµα της. Με στοχευµένες παρεµβάσεις προσβλέπουµε στη σταθερότητα και όχι σε κατάθεση ανεφάρµοστων
προϋπολογισµών που κατατίθενται µόνο και µόνο για να αναθεωρηθούν µε την πρώτη ευκαιρία προς το χειρότερο.
Τη στιγµή, λοιπόν, που κρατούµε σταθερές τις δαπάνες στους
ΟΤΑ και τα προνοµιακά επιδόµατα, εξασφαλίζουµε πάνω από
823 εκατοµµύρια ευρώ για επιπρόσθετες κοινωνικές δαπάνες.
Για παράδειγµα, εξασφαλίζουµε κάρτα ανασφάλιστων για δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία. Εξασφαλίζουµε 62 εκατοµµύρια ευρώ για κάλυψη των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Πραγµατοποιούµε το σβήσιµο των προστίµων στα µέσα µαζικής
µεταφοράς σε ανέργους για τα έτη 2010-2015 και συνεχίζουµε
τη δωρεάν µετακίνηση στα µέσα µεταφοράς για τους ανέργους.
Παράλληλα, πρέπει να τονίσουµε ότι για πρώτη φορά µετά
από πέντε χρόνια θα γίνουν προσλήψεις στον χώρο της υγείας,
ενώ αυξάνουµε την επιχορήγηση στα νοσοκοµεία κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι δηµόσιες επενδύσεις ήταν σχεδόν στάσιµες τα τελευταία
χρόνια. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αυξάνεται από
650 εκατοµµύρια ευρώ σε 700 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ από το
ΕΣΠΑ διοχετεύονται 300 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από
την περασµένη χρονιά.
Σχετικά µε το ΕΣΠΑ εξυγιάναµε και διαλευκάναµε την κατάσταση. Υπήρχαν έργα που λόγω της προηγούµενης χρήσης κινδύνευαν µε απένταξη, ενώ παράλληλα κάποια άλλα έργα δεν
πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Έτσι πετύχαµε την επιτάχυνση
των διαδικασιών απορρόφησης του ΕΣΠΑ, ενώ η Κυβέρνηση εξασφάλισε διπλάσια προκαταβολή από την κοινοτική χρηµατοδότηση 14% αντί 7%.
Μας ρωτάτε πώς θα µειώσουµε τις δαπάνες. Σας αναφέρω ενδεικτικά την εφαρµογή του µέτρου της ηλεκτρονικής επίδοσης
εγγράφων. Σηµειωτέον ότι για το 2014 καταβλήθηκαν 11,5 εκατοµµύρια ευρώ για επιδόσεις εγγράφων.
Αναφερθήκατε στις λίστες και τους ελέγχους. Ξεκάθαρα σας
λέµε ότι θα επιµείνουµε στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής. Ελέγχουµε όλες τις λίστες, παλαιές,
νέες, λίστα Βεστφαλίας, λίστα Ρηνανίας, λίστα Λαγκάρντ, λίστα
Λουξεµβούργου και όποια άλλη µας προκύψει.
Όσον αφορά τις offshore, από τις δέκα χιλιάδες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι έξι χιλιάδες είναι ελεγκτικά αξιοποιήσιµες. Απ’ αυτές τις έξι χιλιάδες offshore έχουν ελεγχθεί οι
τριακόσιες ογδόντα τέσσερις και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους
129,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Τέλος, διασφαλίζουµε την κεφαλαιακή επάρκεια µέσω της πετυχηµένης ανακεφαλαιοποίησης όπου η έγκαιρη ολοκλήρωση
της διαδικασίας απέτρεψε οριστικά τον κίνδυνο για κούρεµα των
καταθέσεων, ενώ το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης µειώθηκε
σηµαντικά, αφού θα κοστίσει τελικά 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ
από τα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ της αρχικής πρόβλεψης, γεγο-
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νός που σηµαίνει σηµαντική συγκράτηση του χρέους και µείωση
των δαπανών για τόκους.
Το γεγονός, λοιπόν, ότι ο δηµοσιονοµικός στόχος του 2015 είναι
µικρότερος επιτρέπει στην Κυβέρνηση να µην πάρει νέα µέτρα.
Αντίθετα, ανοίγει τη δυνατότητα να διευρυνθούν τα περιθώρια
άσκησης πολιτικής µε άξονα τις κοινωνικές προτεραιότητες που
είναι και ένα από τα ζητούµενα της δικής µας διακυβέρνησης, ενώ
παράλληλα θα δίνει και την ευκαιρία για την ανακατανοµή των οικονοµικών πόρων από µη παραγωγικές χρήσεις σε κοινωνικά χρήσιµες.
Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω πως ο προϋπολογισµός είναι
ρεαλιστικός και βασίζεται σε πολύ συγκεκριµένες προβλέψεις,
ενώ δεν έχουµε ενσωµατώσει στον προϋπολογισµό τα αναµενόµενα έσοδα από τον έλεγχο των λιστών φοροδιαφυγής, την πάταξη του λαθρεµπορίου και την αύξηση της εισπραξιµότητας.
Τα επιπρόσθετα έσοδα θα µεταφραστούν σε κοινωνικές παροχές και θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην προστασία
των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Έτσι, λοιπόν, γίνεται µεγαλύτερη η ανάγκη της αναδιανοµής, διευρύνοντας τη φορολογική
βάση και ανακατανέµοντας τα φορολογικά βάρη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτή είναι η ποιοτική µας διαφορά. Ό,τι και αν πείτε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η διαφορά µας είναι εµφανής. Το έργο
µας µπορεί να είναι αρκετά δύσκολο και χρονοβόρο. Όµως,
ποιος είπε ότι η Αριστερά είναι για λίγο και για τα εύκολα; Με
υποµονή, πίστη και πείσµα θα προσπαθήσουµε να βάλουµε τις
βάσεις για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας µε
άξονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Είµαστε ρεαλιστές. Θα πετύχουµε το αδύνατο και θα αλλάξουµε την πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Κοντογεώργος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε αυτές τις µέρες στην
Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων τον πρώτο προϋπολογισµό
Τσίπρα-Καµµένου, τον πρώτο προϋπολογισµό της µεταλλαγµένης Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και των µνηµονιακών Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, τον πιο αντιαναπτυξιακό προϋπολογισµό των τελευταίων έξι ετών, ο οποίος περιλαµβάνει νέα φοροεπιδροµή, ξηλώνει την κοινωνική ασφάλιση και το κοινωνικό κράτος, περικόπτει
επιδόµατα και συντάξεις και οδηγεί την εθνική οικονοµία σε πρωτογενή ελλείµµατα και στο φαύλο κύκλο της ύφεσης.
Μιλάµε για τον προϋπολογισµό που πιστοποιεί την πλήρη υποταγή του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ στους δανειστές και το πιο σκληρό
µνηµόνιο που καταδεικνύει κατά τον καλύτερο τρόπο την πλήρη
αναξιοπιστία της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου και την έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασµού για τη χώρα. Επιβεβαιώνει την εξαπάτηση του λαού µε απύθµενο θράσος και την έλλειψη ίχνους ευαισθησίας για τα προβλήµατά του, στραγγαλίζει την πραγµατική
οικονοµία, αυξάνει την ανεργία και µηδενίζει την ελπίδα για ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει τον κόπο, όµως, να κάνω
µία σύντοµη αναδροµή στον ένα χρόνο διακυβέρνησης της Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, συζητούσαµε τον προϋπολογισµό του 2015 της κυβέρνησης Νέας
Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, έναν οµολογουµένως φιλόδοξο προϋπολογισµό που έδινε το στίγµα της σταδιακής εξόδου της χώρας
από την κρίση και τα µνηµόνια, σταθεροποιούσε την οικονοµία
και έβαζε τα θεµέλια για βιώσιµη ανάπτυξη µε ρυθµό 2,5%.
Ο προϋπολογισµός του 2014 έκλεινε µε µηδενικά ελλείµµατα
και θετικό ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ το τελευταίο τρίµηνο. Η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας άρχιζε να βελτιώνεται και η
ανεργία για πρώτη φορά από την ένταξη της χώρας στα µνηµόνια να µειώνεται.
Κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι λύθηκαν µονοµιάς όλα τα προβλήµατα. Όµως, αντικειµενικά βρισκόµασταν στην αρχή του τέλους της επώδυνης κρίσης και των θυσιών των πολιτών.
Βρισκόµασταν ένα βήµα πριν από την έξοδο από τα µνηµόνια και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη σκληρή επιτήρηση των δανειστών µας.
Σχεδιαζόταν από την τότε Κυβέρνηση η οµαλή έξοδος της
χώρας στις αγορές µε την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης της
οικονοµίας από την προσωρινή πιστοληπτική γραµµή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης και χωρίς µάλιστα την παρουσία
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή για τη χώρα και την εθνική οικονοµία και ενώ η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου έκανε έκκληση για
συναίνεση, προκειµένου να εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
από την τότε Βουλή, η Αντιπολίτευση Τσίπρα-Καµµένου έσυρε
τη χώρα εκβιαστικά σε εκλογές. Οι συνεταίροι στην Κυβέρνηση
Τσίπρα-Καµµένο, µε πλήρη ανευθυνότητα, µε άκρατο λαϊκισµό
και ασύστολα ψέµατα τάζοντας στον λαό λαγούς µε πετραχήλια,
υπέκλεψαν την ψήφο του.
Σας θυµίζω ορισµένες αποστροφές του σηµερινού Πρωθυπουργού πέρυσι τον Δεκέµβριο. Έλεγε «Τον περασµένο Σεπτέµβρη έγινε εξαγγελία του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο
κατά την εκτίµησή µας είναι σηµείο καµπής για την πολιτική ζωή
του τόπου, γιατί παρουσιάσαµε ένα σχέδιο ρεαλιστικό, υλοποιήσιµο και κοστολογηµένο. Δεν διεκδικούµε νέα ελλείµµατα, δεν
θέλουµε νέα δάνεια». Αλήθεια, τι έγινε αυτό το πρόγραµµα;
Σε άλλη αποστροφή για τα µνηµόνια έλεγε: «Το µνηµόνιο δεν
είναι κάτι από το οποίο µπορεί κανείς να µπαινοβγαίνει. Όποιος
το υπηρετήσει δεν βρίσκει εύκολα την πόρτα της εξόδου». Και
συνέχιζε: «Θέλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε ότι εµείς δεν θέλουµε να κάνουµε πράξη µόνο το µεγάλο όραµα και πόθο του
λαού µας να ανατραπεί αυτή η πολιτική των µνηµονίων, να ανατραπούν τα µνηµόνια, αλλά θέλουµε πολλά περισσότερα». Ασύστολα ψέµατα και λόγια του αέρα.
Ο δε Πρόεδρος των ΑΝΕΛ µε αµέτρητη αλαζονεία έλεγε: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να συναποφασίσουµε ότι
αυτή η πολιτική τελείωσε και τελείωσε µε αυτήν η Κυβέρνηση.
Αυτή η πολιτική δεν έχει αύριο. Η µόνη πολιτική που µπορεί να
υπάρξει αύριο είναι µια πολιτική µε την οποία θα ανακτήσουµε
την εθνική κυριαρχία, θα προχωρήσουµε σε λογιστικό έλεγχο,
σε διαγραφή του χρέους και σε τέτοια µέτρα που θα φέρουν την
ανάπτυξη».
Σε άλλη του αποστροφή έλεγε: «Πρέπει να προχωρήσουµε
άµεσα σε τέτοια µέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα να πάρει
µπρος η βαριά βιοµηχανία της χώρας, ο τουρισµός. Βλέπω η
τρόικα επιβάλλει αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισµό. Αν είναι δυνατόν! Το µεγαλύτερο µέτρο που µπορεί να σκοτώσει παντελώς
την εθνική οικονοµία είναι ακριβώς αυτό». «Προτάσεις συγκεκριµένες έχουµε», έλεγε ο κ. Καµµένος. «Μειώστε τον ΦΠΑ σε όλο
τον τουρισµό στο 5%». Θαυµάστε συνέπεια λόγων και πράξεων!
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, οι δυο τους, Καµµένος και
Τσίπρας, εν πλήρει συγχορδία µε αρκετά µέλη των Κοινοβουλευτικών τους Οµάδων έβριζαν χυδαία και στοχοποιούσαν τους Βουλευτές της τότε συµπολίτευσης µε όρους πεζοδροµίου:
«νενέκους», «γερµανοτσολιάδες», «υποτακτικούς της Μέρκελ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η βουλιµία τους για εξουσία έριξε την κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου. Χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες για την οικονοµία
και την κοινωνία, γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια τις
θυσίες του λαού, αφού τον εξαπάτησαν συστηµατικά, ήρθαν
στην εξουσία.
Η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους: Αφού περιπλανηθήκαµε µε
τις βαρουφάκειες αερολογίες για έξι µήνες, φτάσανε τη χώρα
στα όρια της πλήρους καταστροφής και χρεοκοπίας. Στεγνώσατε τα ταµεία του κράτους από κάθε είδους ρευστότητες. Κλείσατε τις τράπεζες, στραγγαλίζοντας την πραγµατική οικονοµία
και οδηγήσατε όλους τους Έλληνες ζητιάνους στα ΑΤΜ για ένα
πενηντάρικο. Ταλαιπωρήσατε όλους τους πολίτες µε το δηµοψήφισµα-παρωδία και οδηγήσατε τη χώρα στο επαχθέστερο τρίτο
µνηµόνιο.
Στον τόπο µου, την Ευρυτανία, τα µεγάλα έργα υποδοµής, τα
οποία έδιναν απασχόληση και εισόδηµα σε αρκετούς συµπολίτες, καρκινοβατούν λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης: ο οδικός
άξονας Αγράφων, ο οδικός άξονας Δοµνίστα-Πάντα-βρέχει, η
παράκαµψη Μάκρης και Μακρακώµης και άλλα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για ένα λεπτό. Ως έχων
τη καταγωγή εκ των ορεινών όγκων της Ευρυτανίας, πιστεύω µε
κατανοείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Οι ενισχύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τοµέα σταµάτησαν. Η ανεργία και η φτωχοποίηση
των πολιτών µεγαλώνει. Η δηµόσια υγεία βρίσκεται σε κακό χάλι.
Το Νοσοκοµείο Καρπενησίου υπολειτουργεί. Το Κέντρο Υγείας
Δυτικής Φραγκίστας είναι στα πρόθυρα παύσης λειτουργίας. Το
90% των περιφερειακών ιατρείων παραµένουν κενά. Το ΤΕΙ Καρπενησίου υπολειτουργεί µε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό
και φοιτητική µέριµνα. Τα δηµόσια σχολεία λειτουργούν µετά
βίας και µε ελλείψεις, ενώ το µοναδικό ΙΕΚ του νοµού είναι ακόµη
κλειστό.
Η αυτοδιοίκηση µε κουτσουρεµένες χρηµατοδοτήσεις προσπαθεί να αντεπεξέλθει στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της. Η
επανόρθωση των καταστροφών που υπέστη ο νοµός από τις
πληµµύρες, για τις οποίες κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη, προσκρούει στην αδιαφορία της Κυβέρνησης. Κάθε οικονοµική δραστηριότητα στραγγαλίζεται από την έλλειψη ρευστότητας και τις
συνεχιζόµενες αβεβαιότητες. Αναλογικά, βέβαια, ισχύει η ίδια εικόνα για όλη την επικράτεια.
Μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα, αφού ζητήσατε τη συναίνεση
των φιλοευρωπαϊκών πολιτικών δυνάµεων, η οποία σας εδόθη
απλόχερα, οδηγήσατε τη χώρα και πάλι σε εκλογές, εξαπατώντας για άλλη µια φορά τους πολίτες.
Ενώ σας εδόθη µοναδική ευκαιρία για τη συγκρότηση εθνικού
µετώπου µετά τις εκλογές µε όλες τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές
δυνάµεις και την εφαρµογή ενός στρατηγικού προγράµµατος
επανεκκίνησης της οικονοµίας και εξόδου της χώρας από την
κρίση, επιλέξατε τον αλαζονικό δρόµο της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και την εφαρµογή ενός προγράµµατος µονοδιάστατου,
φοροµπηχτικού και αναποτελεσµατικού, τα αποτελέσµατα των
οποίων ήδη σας ανέλυσαν ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά και οι ειδικοί εισηγητές. Πέραν των φόρων που επιβάλατε,
µε τον νέο προϋπολογισµό µαγειρεύετε την ίδια φοροµπηχτική
πολιτική.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Τώρα µπροστά
στα δύσκολα µας ζητάτε συναίνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
βάλτε µια τελεία. Η εύνοια πάει να γίνει σκανδαλώδης!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ναι. Δώστε µου δέκα
δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Εξάλλου απουσιάζω αρκετούς
µήνες από την παρούσα Βουλή, οπότε πιστεύω ότι δικαιούµαι
ένα λεπτό παραπάνω από όλους τους συναδέλφους.
Οµολογούµε, βεβαίως, την ικανότητά σας να παρουσιάζετε το
µαύρο άσπρο, να βαφτίζετε το κρέας ψάρι, όπως οµολογούµε
την ικανότητά σας να συνιστάτε στους πολίτες τα γεµιστά και τις
πίτες για τις βασικές διατροφικές του ανάγκες. Όµως, τα ψέµατα
τελείωσαν. Θα πιείτε µόνοι σας το πικρό ποτήρι της ασυνέπειας.
Και επειδή ο Πρωθυπουργός αρέσκεται στις αραβικές παροιµίες, θα του πούµε ότι το καραβάνι του χάθηκε στην αµµοθύελλα
της αναξιοπιστίας και του λαϊκισµού και έγινε ασκέρι ατάκτων.
Τελειώνοντας, λέµε «όχι» στον προϋπολογισµό της Αριστεράς
του Τσίπρα-Καµµένου, της Αριστεράς της µιζέριας, των φόρων,
της κατ’ επίφαση Αριστεράς, της Αριστεράς του τίποτα, που
εσείς οι ίδιοι αποκαλέσατε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να έρθει ο κ. Αραχωβίτης στο Βήµα θα κάνω µία
ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο της ακριτικής Φλώρινας.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει θερµά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση επί του προϋπολογισµού του έτους 2016 στο κοµµάτι που αφορά τον πρωτογενή
τοµέα, πρέπει να έχουµε µια ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρέθηκε αυτός –ή µάλλον καλύτερα να πω για το πού κατρακύλησε
αυτός- τα τελευταία χρόνια των µνηµονίων, της ανικανότητας και
των συµφερόντων.
Έχουµε, λοιπόν, και λέµε: Τα βασικά µεγέθη, όπως η παραγωγή του γεωργικού καθαρού κλάδου δραστηριότητας, η ακαθάριστη και καθαρή προστιθέµενη αξία βρίσκονται στην Ελλάδα
σε αντίθετη πορεία µε αυτή που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των είκοσι επτά. Συγκεκριµένα: Σύµφωνα µε στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο διάστηµα 2005 ως 2012 η παραγωγή
του γεωργικού κλάδου δραστηριότητας µεταβλήθηκε κατά µέσο
ετήσιο ρυθµό µείον 1,7 έναντι συν 3,1 στην Ευρώπη των είκοσι
επτά. Η µέση ετήσια µεταβολή ακαθάριστης προστιθέµενης
αξίας ήταν µείον 4,5 έναντι αύξησης στην Ευρώπη των είκοσι
επτά κατά 1,1. Η καθαρή προστιθέµενη αξία αντιστοιχούσε το
2012 µόλις στο 73,7% της τιµής του έτους 2005 έναντι 91,9%
στην Ευρώπη των είκοσι επτά.
Σε ένα πλαίσιο γενικής συρρίκνωσης της χρηµατοδότησης των
επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστηµα, ο πρωτογενής τοµέας
σηµείωσε τη µεγαλύτερη υποχώρηση. Σύµφωνα µε στοιχεία, που
αφορούν το υπόλοιπο των δανείων, η χρηµατοδότηση στο σύνολο των κλάδων της οικονοµίας µειώθηκε από το 2009 έως το
2014 κατά 34,5% στο σύνολο των κλάδων. Στο ίδιο διάστηµα η
χρηµατοδότηση στον πρωτογενή τοµέα µειώθηκε κατά 61,1% βλέπε το σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας αυτό το διάστηµα.
Σύµφωνα µε στοιχεία του FAO ο δείκτης προσανατολισµού της
χρηµατοδότησης στον πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα από 1,2
το 2000 έχει µειωθεί σε µόλις 0,19 το 2012. Συγχρόνως, ο αντίστοιχος δείκτης στην Ιταλία ανέρχεται σε 2,34 και στη Γαλλία σε
3,03.
Στον αγροτικό τοµέα της Ελλάδας το διάστηµα 2008-2014 παρατηρείται µια διαδικασία αποεπένδυσης, η οποία εκφράζεται µε
τη διαρκή µείωση των ακαθάριστων επενδύσεων του παγίου κεφαλαίου από 1.921 εκατοµµύρια σε 1.251 εκατοµµύρια σε τρέχουσες τιµές. Η εν λόγω δυσµενής διαδικασία περιορίζει την
ανανέωση και επέκταση του εξοπλισµού και υπονοµεύει την ανταγωνιστικότητα. Ποιος φταίει για όλα αυτά χρόνια τώρα, κύριοι
συνάδελφοι; Μήπως ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ;
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η σκληρή
πραγµατικότητα. Αυτή την κατάσταση κληθήκαµε να διαχειριστούµε και να ανατρέψουµε και θα το κάνουµε, γιατί έχουµε
γνώση των προβληµάτων, προερχόµαστε και ζούµε µέσα στην
κοινωνία και τα προβλήµατά της- γιατί δεν έχουµε εξαρτήσεις
από κανέναν, παρά µόνο από τον λαό που µας εξέλεξε, γιατί
έχουµε και όραµα και σχέδιο.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στοχεύουµε στην
ενίσχυση της διατροφικής επάρκειας της χώρας µε υγιεινά και
ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιµές, στη βελτίωση του ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων µε την υποκατάσταση των εισαγωγών και την ενίσχυση των εξαγωγών, στην
πραγµατική µείωση του κόστους παραγωγής για τον αγρότη.
Ήδη ξεκινήσαµε µε την µόλις προ ολίγου ψήφιση του πρώτου
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µετά από πολλά
χρόνια, που στόχο έχει τη µείωση του κόστους παραγωγής για
τον κτηνοτρόφο και την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων.
Επίσης, στοχεύουµε στην στήριξη και αύξηση της απασχόλησης, του εισοδήµατος των αγροτών και των αγροτικών νοικοκυριών, στην ανάπτυξη της περιφέρειας και την κοινωνική και
οικονοµική ανασυγκρότηση των αγροτικών περιοχών.
Σχεδιάζουµε την αναβάθµιση των υπηρεσιών και των υποδοµών του δηµοσίου που υποστηρίζουν την αγροτική ανάπτυξη και
έρευνα. Σχεδιάζουµε τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του
συστήµατος καταβολής και ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων
για την εξάλειψη των καταλογισµών και δηµοσιονοµικών διορθώσεων.
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Ήδη µέσα σε λίγους µήνες έχουµε καλύψει χρηµατοδοτικά
ενισχύσεις και δικαιώµατα του αγροτικού κόσµου µε καθυστερήσεις εξαετίας και πλέον. Βέβαια, τους καταλογισµούς, οι οποίοι
προέρχονται από τα γνωστά πακέτα του παρελθόντος, δεν πρόκειται να τους υποστούν οι αγρότες ούτε µέσα στο 2015 ούτε
µέσα στο 2016.
Η διαδικασία, όπως γνωρίζετε καλά, των καταλογισµών είναι
αυτόµατη διαδικασία, την οποία χειρίζονται υπηρεσιακοί. Με την
τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο νοµοσχέδιο για τις βοσκήσιµες γαίες, αναβαθµίζεται η διαδικασία σε υπουργική απόφαση,
µε στόχο να περάσει και από τη Βουλή και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Επίσης, σχεδιάζουµε την εξυγίανση του συστήµατος εισροών
και εµπορίας µε στόχο τη µείωση του κόστους παραγωγής και
της διαφοράς των τιµών παραγωγού-καταναλωτή, την ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήµατος και την ανάπτυξη συλλογικών µορφών οργάνωσης στη βάση νέου νοµοθετικού
πλαισίου για τις επαγγελµατικές οργανώσεις των αγροτών, τον
συνεργατισµό και την κοινωνική οικονοµία, την αντιµετώπιση του
παράνοµου εµπορίου και των ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ένας προϋπολογισµός που σίγουρα δεν επιλύει όλα τα προβλήµατα τα οποία οι προηγούµενες
κυβερνήσεις φρόντισαν να µας κληροδοτήσουν. Όµως, είναι η
αυγή µιας νέας εποχή και γι’ αυτό ο ελληνικός λαός σταθερά
εξακολουθεί να στηρίζει την Κυβέρνηση παρά την ανελέητη επικοινωνιακή επίθεση που δεχόµαστε µε µισές αλήθειες και ολόκληρα ψέµατα, µε φήµες, διαρροές και µονταζιέρες, όπως ότι ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των αγροτών θα µεταβληθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, τη φράση µου σε µισό λεπτό.
Αν διαβάσετε καλύτερα τον προϋπολογισµό, θα δείτε ότι ούτε
ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος 13% πρόκειται να µεταβληθεί ούτε η απαλλαγή µέχρι 12.000 ευρώ επιδοτήσεων και
όλων των αποζηµιώσεων.
Κυρίες και κύριοι, ο λαός –σας αρέσει ή όχι– δεν ξεχνάει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας ευχαριστούµε.
Λάκων και λακωνικός ο κ. Αραχωβίτης.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπουργούς δεν βλέπουµε σήµερα, όχι για την παρουσία –ίσα
ίσα, µας τιµά ο Υπουργός Οικονοµικών-, αλλά για να οµιλήσουν.
Θέλουν δηµοσιότητα. Μόνο on camera τα λένε οι «Υπουργάρες»
και εξαιρούνται φυσικά οι αγαπητοί συνάδελφοι που είναι εδώ.
Κοιτάξτε, όλο το 2015 η µόνιµη επωδός των δικαιολογιών για
την ανεπάρκεια και για τις αστοχίες τις κυβερνητικές ήταν ότι
«εκτελούµε έναν προϋπολογισµό που έφτιαξαν άλλοι». Όµως,
διαπιστώνω από την εισήγηση του προϋπολογισµού ότι ούτως ή
άλλως η διαχειριστική ανεπάρκεια και η ανικανότητα ορισµένων
είναι ανεξάρτητη προϋπολογισµού. Όλοι οι οργανισµοί, όλοι οι
φορείς που θα έπρεπε να έχουν πλεονάσµατα διαχειριστικά,
έχουν ελλείµµατα και δύο οργανισµοί που θα έπρεπε να έχουν
ελλείµµατα –γιατί είναι ο ένας για την αντιµετώπιση της ανεργίας
και ο άλλος για την αντιµετώπιση της φτώχειας- έχουν τεράστια
πλεονάσµατα.
Ακούστε, κύριοι! Θαυµάστε αποτελεσµατικότητα Κυβέρνησης
που έχει κοινωνική ευαισθησία! Ο ΟΑΕΔ µισό δισεκατοµµύριο
πλεόνασµα το 2015, για την ακρίβεια 504 εκατοµµύρια, γιατί οι
ανίκανοι δεν µπόρεσαν να υλοποιήσουν τα δέκα έτοιµα προγράµµατα που τους αφήσαµε!
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους για την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας. Ανέγγιχτα τα 330 εκατοµµύρια
που πέρυσι τέτοιες µέρες φέραµε µετά από διαπραγµάτευση µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι άλλο να πεις; Θέλει άλλα επιχειρήµατα ότι οι άνθρωποι είναι… – να µην πω για τα µπάζα, γιατί θα
παρεξηγηθούν τα µπάζα. Αν είναι δυνατόν!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι σίγουρο ότι την επόµενη περίοδο τα πράγµατα θα είναι
το ίδιο αναποτελεσµατικά. Γιατί ο προϋπολογισµός ο αριστερός
που φτιάξανε τώρα ξεκινά µε δυσκολότερες συνθήκες. Έναν
χρόνο µετά ξεκινάµε από µια αφετηρία πολύ χειρότερη απ’ ό,τι
ήταν πέρυσι. Έχουµε έναν προϋπολογισµό που ενσωµατώνει 7,2
δισεκατοµµύρια µέτρα, 4,2 φοροεισπρακτικά, γιατί επέλεξε η Κυβέρνηση να επιβαρύνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κάθε
οικογένεια και όλους τους παραγωγικούς τοµείς µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, και 3 δισεκατοµµύρια περικοπές από κοινωνικές παροχές, όχι από διαχειριστικό κόστος, όχι από τις
σκοτεινές πλευρές του κράτους -αυτές ανέγγιχτες!-, αλλά από
τις κοινωνικές δαπάνες. Και έρχεται και µιλάει για τον κοινωνικό
προϋπολογισµό. Μα, αν είναι δυνατόν!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς έχουµε να κάνουµε
µε έναν προϋπολογισµό ο οποίος δεν θα εκτελεστεί. Είναι όπως
στην τροπολογία στο νοµοσχέδιο που έφερε χθες ο κ. Αποστόλου και ψηφίστηκε σήµερα, που αµέσως µετά την ψήφισή του
δήλωσε: Δεν πρόκειται να εφαρµόσω αυτές τις διατάξεις! Εδώ
έχει το θάρρος κάποιος Υπουργός του οικονοµικού επιτελείου
να πει ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν θα εφαρµοστεί; Δεν θα
εφαρµοστεί, γιατί ήδη έχουν αλλάξει τα δεδοµένα και τα στοιχεία
από την ΕΛΣΤΑΤ, βάσει των οποίων έχει συνταχθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς µετά από τρεις εκλογικές αναµετρήσεις, που στοίχησαν 200 εκατοµµύρια και πάνω
στον Έλληνα φορολογούµενο, κατέρρευσαν παταγωδώς και το
εξαρχής ψεύτικο αφήγηµα του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης και η δήθεν στρατηγική «θα αλλάξουµε πρώτα την Ευρώπη
και µετά θα αλλάξουµε την Ελλάδα» και η δήθεν σκληρή διαπραγµάτευση –άλλο αυτό!- και το χοντρό ψέµα περί παράλληλου
προγράµµατος, του αόρατου προγράµµατος, που σήµερα ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδόπουλος µας το έφερε και µας
το κούνησε και είπε ότι θα είναι έτοιµο τον Απρίλιο του 2016.
Η πρώτη όµως φορά Αριστερά προκάλεσε µια µεγάλη ζηµιά,
κυρίως στη νεολαία. Η νεολαία είχε αρχίσει να έχει µια µικρή ελπίδα –ένα µικρό ποσοστό απ’ αυτήν– λόγω της καλυτέρευσης
της κατάστασης πέρυσι τέτοιον καιρό της χώρας. Όσοι ήταν πιο
κοντά στα πράγµατα και παρακολουθούσαν, είχαν αυτήν την ελπίδα ότι επιτέλους θα βγούµε στο ξέφωτο. Είχαν όµως και µια
µεγάλη ελπίδα η πιο µεγάλη µερίδα των νέων που πίστεψαν τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ο πρώτη φορά Αριστερά ΣΥΡΙΖΑ και Καµµένος κατέστρεψαν αυτήν την ελπίδα της νεολαίας. Αυτή είναι η µεγαλύτερη ζηµιά για τους ανθρώπους που χρειαζόµαστε να είναι
µπροστάρηδες, για να τους βάλουµε µέσα στο κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα οποία έχετε βάλει
στον προϋπολογισµό για να γίνουν µέσα στο ’16 θα φέρουν µεγαλύτερη ανεργία, θα φέρουν µερικές δεκάδες χιλιάδες επιπλέον οικογένειες που θα βρεθούν χωρίς σπίτι, έχετε επιλέξει το
95% του προγράµµατος να είναι από υπερφορολόγηση και το
5% µόνο από αποκρατικοποίηση και µεταρρυθµίσεις. Δεν υπάρχει πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων και η Κυβέρνησή σας συνεχίζει
να ερµηνεύει ως δίκαιη φορολόγηση την επιβάρυνση των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, την επιδείνωση της σχέσης έµµεσων-άµεσων φόρων και την αύξηση του κόστους ζωής που αυτή
η σχέση προκαλεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Τα περί φορολόγησης ολιγαρχίας του πλούτου και πάταξη της
φοροδιαφυγής αποδείχθηκαν φούµαρα. Μία διάταξη δεν έχετε
φέρει, συµβολικά έστω να ψηφίσουµε εδώ, για τη φορολόγηση
του µεγάλου πλούτου.
Ζητούµε την παράταση του αναπτυξιακού νόµου εδώ και
µέρες. Έχει καταθέσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος επίκαιρη ερώτηση. Δεν ανταποκρίνεται ο κ. Σταθάκης για το αναπτυξιακό πακέτο. Σας λέω εγώ ότι για τον αγροτικό τοµέα έχουν µειωθεί κατά
250 εκατοµµύρια οι χρηµατοδοτήσεις για τον αναπτυξιακό πυλώνα. Πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη; Χτυπάτε κάθε τι δηµιουργικό. Φορολογείτε την παραγωγικότητα. Βρήκατε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης τώρα για το κρασί. Βρήκατε την τρύπα για
το ελαιόλαδο. Τι άλλο; Σκέφτεστε άραγε κάθε βράδυ, κύριε
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Υπουργέ, τι θα χτυπήσετε, τι θα στοχεύσετε την επαύριον; Αν
είναι δυνατόν µε αυτόν τον τρόπο να µπορέσει να προχωρήσει η
επανεκκίνηση της οικονοµίας, που είναι απαραίτητος όρος για
να µπορέσουµε να βγούµε από την κρίση.
Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει πραγµατική οικονοµία, πρέπει να το
καταλάβουµε, δεν µπορεί να υπάρξει βιώσιµο κοινωνικό κράτος.
Αν δεν υπάρξει ισχυρή ιδιωτική οικονοµία να πληρώνει φόρους,
δεν µπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνικό σύστηµα ούτε ασφαλιστικό ούτε συνταξιοδοτικό. Όλες οι συζητήσεις περί ασφαλιστικού µε τους τεχνικούς του ασφαλιστικού που δεν εδράζονται
πάνω σε ένα βέβαιο σχέδιο οικονοµικής επανεκκίνησης για το
αύριο είναι στον αέρα.
Αυτοί οι τεχνοκράτες ασφαλιστικολόγοι δεν µπορούν να δώσουν λύση στο ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό ζήτηµα της
χώρας, εάν δεν συζητήσουµε πρώτα το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, την επανεκκίνηση της οικονοµίας και πώς θα την πετύχουµε µέσα από την εθνική και κοινωνική συνεννόηση στην
οποία εµείς επιµένουµε, όχι για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά
για την ουσία του πράγµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό θα
ήθελα να µιλήσω, επειδή ακούστηκαν κάποιοι χαρακτηρισµοί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπα; Επί προσωπικού, αν θέλετε, µπορείτε να πάρετε τον λόγο. Δεν είναι στη διαδικασία,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μόνο επί προσωπικού. Κύριε
Πρόεδρε, δεν µπορεί, γιατί δεν υπάρχει προσωπικός χαρακτηρισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Είµαι εισηγητής και νοµίζω ότι έχω το
δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ο κ. Κεγκέρογλου αυτούς τους χαρακτηρισµούς… (δεν ακούστηκε).
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έχετε εσείς τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μην τον αφήνετε, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Προφανώς κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια
και είναι η ταυτοποίηση των χαρακτηρισµών. Γιατί οι ίδιοι ξέρουν
τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια και ξέρει και η νεολαία ακόµη καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Θελερίτη έχει
τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Θελερίτη…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
τώρα επί προσωπικού. Εφόσον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κεγκέρογλου,
µόλις κατεβήκατε από το Βήµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κακώς πήρε τον λόγο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μπγιάλα, σας
παρακαλώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο,
εκτός εάν µου πείτε ότι κακώς πήρε τον λόγο. Εάν πείτε ότι
κακώς πήρε τον λόγο, δεν θέλω τον λόγο. Και αυτά που είπε να
σβηστούν από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Θελερίτη έχει
τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί
συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε τη σηµασία που έχει ο
συγκεκριµένος προϋπολογισµός του κράτους και επειδή είναι ο
πρώτος προϋπολογισµός που καταθέτει µια κυβέρνηση µε κορµό
την Αριστερά και επειδή έχει δύο εξαιρετικά σηµαντικές και καίριες προτεραιότητες για το πλαίσιο της σηµερινής συγκυρίας
που βιώνει η χώρα µας και οι οποίες αποτυπώνονται στους αντίστοιχους στόχους.
Δύο είναι οι βασικοί στόχοι του προϋπολογισµού.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Κατ’ αρχάς η δηµοσιονοµική ισορροπία,
προκειµένου να µην οδηγηθούµε σε εκ νέου ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς και κατά δεύτερον κοινωνική δικαιοσύνη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κεγκέρογλου,
χαρίστε την προσοχή σας στην οµιλήτρια, αντίστοιχη µε αυτήν
που έδωσε κι αυτή σε εσάς.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αν µου επιτρέπετε να συνεχίσω. Ευχαριστώ.
…και, κατά δεύτερον, η κοινωνική δικαιοσύνη υπέρ αδύναµων
κοινωνικών οµάδων και υπέρ των τοµέων της υγείας και της πρόνοιας. Παρά τα περιορισµένα δηµοσιονοµικά οικονοµικά, ο κρατικός προϋπολογισµός έχει στο επίκεντρό του την κοινωνική
δικαιοσύνη, εκτός από τη δηµοσιονοµική ισορροπία. Σε αυτό,
εκτός από τη βούληση της Κυβέρνησης συντελεί και το γενικότερο πλαίσιο και περιβάλλον της οικονοµίας, που σύµφωνα µε
τα στοιχεία έτσι όπως παρουσιάζονται και έχουµε υπ’ όψιν µας
και παρουσιάστηκαν και από τη συναδέλφισσα Παπανάτσιου, οι
προβλέψεις είναι πολύ καλύτερες για την ύφεση αυτήν την περίοδο.
Ποιο είναι το αποτύπωµα που αφήνει αυτός ο προϋπολογισµός; Το αποτύπωµα που διαφοροποιεί τον προϋπολογισµό της
παρούσας Κυβέρνησης από του προϋπολογισµούς των προηγούµενων κυβερνήσεων είναι ακριβώς ότι δίνει έµφαση στο
στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο προϋπολογισµός του ’16
δεν είναι ουδέτερος. Έχει κοινωνικό πρόσηµο και στοχεύει στην
αναδιανοµή, δικαιοσύνη και καθολικότητα.
Εξασφαλίζει σηµαντικό δηµοσιονοµικό χώρο για την άσκηση
κοινωνικής πολιτικής, οι περικοπές δεν είναι οριζόντιες αλλά στοχευµένες και αυξάνεται κατά 823 εκατοµµύρια το σύνολο των
εξόδων του κοινωνικού µας προϋπολογισµού.
Έτσι έχουµε επιπρόσθετες κοινωνικές δαπάνες για την καταπολέµηση της ανεργίας, για λοιπές παροχές ασθενείας, για προνοιακές παροχές, για ενίσχυση νοσοκοµείων και για πρώτη φορά
γνωρίζουµε την αύξηση των δαπανών που έχουµε στον τοµέα
της υγείας, στην οποία αναφέρθηκε αναλυτικά η συναδέλφισσα.
Και είναι υψηλή αυτή, θα λέγαµε, η αύξηση των δαπανών, γιατί
στοχεύει να καλυφθούν όλοι και όλες οι ανασφάλιστοι.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σηµειώσω πως εκτός από τους
τοµείς που προανέφερα και οι οποίοι σαφώς έχουν προτεραιότητα, έχει προτεραιότητα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί; Γιατί
συµβάλλει µε τη σειρά της αποφασιστικά στην αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης και γιατί σήµερα η κατάσταση στον χώρο
της αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Σήµερα η κατάσταση στην αυτοδιοίκηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί τα τελευταία έξι χρόνια της οικονοµικής κρίσης, η
τοπική αυτοδιοίκηση έχει δεχθεί µειώσεις και συγκεκριµένα από
τους ΚΑΠ σε ποσοστό περίπου 60%. Η ΣΑΤΑ έχει µειωθεί σε ποσοστό 85% και έχει αφαιρεθεί όλη η επενδυτική δραστηριότητα
στον χώρο της αυτοδιοίκησης -χρησιµοποιείται καθαρά για λειτουργικές δαπάνες- ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί σηµαντικά
οι νέες αρµοδιότητες στους δήµους.
Τι προβλέπεται, λοιπόν, µε τον παρόντα κρατικό προϋπολογισµό; Οι συνολικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού για
τους δήµους εκτιµώνται στο ποσό των 2.574.000 ευρώ για το
2015 και είναι αυξηµένες κατά 3 εκατοµµύρια. Για το 2016 ανέρχονται σε 2.583.000 και είναι αυξηµένες κατά 9 εκατοµµύρια
ευρώ.
Στα παραπάνω, λοιπόν, έσοδα, εκτός από τους ΚΑΠ που όλοι
γνωρίζουν ότι είναι η βασικότερη πηγή εσόδων των ΟΤΑ, προβλέπεται επιπλέον µια ειδική επιχορήγηση ύψους 38 εκατοµµυρίων ευρώ για την ενίσχυση των δήµων, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν οι δαπάνες µισθοδοσίας που έχουν προκύψει
από την επαναφορά των δηµοτικών αστυνοµικών στους δήµους
και της απασχόλησης του προσωπικού για τον καθαρισµό των
σχολικών µονάδων.
Επίσης, θα πρέπει να σηµειώσουµε τα εξής σηµεία και δεδοµένα: Πρώτον, οι συνολικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού για τις περιφέρειες εκτιµώνται στο ποσό των 315
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εκατοµµυρίων ευρώ για το 2015 και 652 εκατοµµύρια για το
2016, αυξηµένες κατά 307 εκατοµµύρια και αυτό είναι λόγω της
καταβολής των δαπανών της µισθοδοσίας του προσωπικού, των
εργαζοµένων της περιφέρειας δηλαδή, που χρηµατοδοτούνται
απευθείας από την περιφέρεια αντί του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα συνολικά έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το έτος
2015 εκτιµάται ότι θα ανέλθουν στα 6 δισεκατοµµύρια 515 εκατοµµύρια, µειωµένα δηλαδή κατά 912 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι
των εσόδων που είχαν προβλεφθεί για τον προϋπολογισµό του
2015 και αυτό λόγω της σηµαντικής υστέρησης των λοιπών εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλοι γνωρίζουµε τη δυσκολία
που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση να εισπράξει ανταποδοτικά τέλη
αυτήν την περίοδο της κρίσης, γιατί εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις προβλέψεις του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της τοπικής αυτοδιοίκησης για το 2016, προβλέπεται θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα ύψους 315 εκατοµµυρίων
ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ολοκληρώσω αµέσως. Παρακαλώ, δώστε µου τη δυνατότητα να µιλήσω για δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Οι µειώσεις που προβλέπονται για τα πλεονάσµατα στον προϋπολογισµό του 2015 και του 2016 ακολουθούν την προσαρµογή
των εκτιµήσεων του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, το οποίο
προβλέπει χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα σε σχέση µε το
παρελθόν. Για πρώτη φορά βλέπουµε να έχει χαµηλότερα πλεονάσµατα η τοπική αυτοδιοίκηση και σε σχέση µε την κεντρική κυβέρνηση και αυτό είναι αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης που
είχε η Κυβέρνηση και επωφελείται και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Στόχος, λοιπόν, είναι να εξασφαλίσουµε όσο το δυνατόν µικρότερα πλεονάσµατα, έτσι ώστε να οδηγηθούµε στη µηδένισή
τους, που είναι και αίτηµα του συνδικαλιστικού κινήµατος, των
συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης, σηµαντικό είναι να προβλεφθεί η αντιµετώπιση της
νέας γενιάς των παρακρατηθέντων, των οποίων οι περικοπές
έχουν ξεκινήσει από το 2010 και συµβάλλουν στην αύξηση, θα
λέγαµε, των προβληµάτων της αυτοδιοίκησης.
Τέλος, υπάρχουν δέκα σηµεία, θεωρώ, εξαιρετικής σηµασίας
για τον τοµέα της διοικητικής µεταρρύθµισης, αυτοδιοίκησης και
ισότητας. Τα αναφέρω επιγραµµατικά:
Το πρώτο είναι η αξιολόγηση για πρώτη φορά δηµοσίων υπαλλήλων, ο νόµος για την επιλογή προϊσταµένων, το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών µε το οποίο επιχειρείται
απολιτικοποίηση του κράτους …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία συνάδελφε,
έχουµε πλεόνασµα οµιλίας.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Επίσης, η κινητικότητα του προσωπικού, η επικαιροποίηση του
θεσµικού πλαισίου που διέπει την εποπτεία των ΟΤΑ µε την κατάθεση νοµοσχεδίου για αναβάθµιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και, τέλος, η κατάθεση νοµοσχεδίου για την
πραγµατική ισότητα των φύλων, όπου υπάρχει και η κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή Σύµβαση Κωνσταντινούπολης. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι κατορθώσαµε να συνεχίσουµε τη λειτουργία όλων των υποστηρικτικών
δοµών στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι τα συµβουλευτικά
κέντρα και η γραµµή SOS.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Γιάννης Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ελπίζω να έχω κι εγώ την ίδια ανοχή που είχε κι η συνάδελφος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα είναι µια ρητή παραδοχή ότι όλα όσα έλεγε η σηµερινή κυβερνητική πλειοψηφία έναν χρόνο πριν, ήταν ψέµατα
για εσωτερική κατανάλωση. Είναι ένα τεκµήριο πολιτικής εξαπάτησης και ανευθυνότητας.
Συζητάµε έναν προϋπολογισµό κατά πολύ βαρύτερο από τον
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αντίστοιχο περυσινό του 2015. Βαρύτερο από κάθε άποψη. Και
τα οικονοµικά δεδοµένα είναι κατά πολύ χειρότερα και οι προοπτικές της οικονοµίας είναι αρνητικές και η πρόσθετη επιβάρυνση στους Έλληνες είναι δυσβάσταχτη και, κυρίως, η
Κυβέρνηση φορτώνει µε νέα βάρη τα γνωστά υποζύγια, δηλαδή
τους αδύναµους, τις όποιες παραγωγικές δυνάµεις έχουν αποµείνει στη χώρα, τους επαγγελµατίες, την πολύπαθη µεσαία
τάξη.
Τα νέα µέτρα που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του
2016, τα νέα βάρη στις πλάτες των Ελλήνων έρχονται ακριβώς
εξαιτίας της αλλαγής πολιτικής, έρχονται ακριβώς εξαιτίας της
αλλοπρόσαλλης –δήθεν- διαπραγµάτευσης της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, αυτήν τη
φορά δεν πείθετε κανέναν ότι δήθεν ευθύνεται κάποιος άλλος
για τα αποτελέσµατα της δικής σας ανευθυνότητας. Αναλάβατε,
λοιπόν, τις τύχες της χώρας, την ώρα που η οικονοµία είχε επιστρέψει στην ανάπτυξη, η ανεργία είχε αρχίσει αργά αλλά σταθερά να υποχωρεί, η Ελλάδα πετύχαινε πρωτογενή πλεονάσµατα
που µας έδιναν βαθιές ανάσες για την ανακούφιση των πληγών
που άνοιξε η κρίση. Και µόλις σε έναν χρόνο καταφέρατε όλα
αυτά να τα γκρεµίσετε, γυρίσατε την Ελλάδα πίσω στην ύφεση,
πίσω στα ελλείµµατα, πίσω στην εκ νέου αύξηση της ανεργίας
και µάλιστα, µε τις προοπτικές για το 2016 να είναι χειρότερες
από το 2015, τη χρονιά των κεφαλαιακών ελέγχων, της καθηµερινής αγωνίας, της πλήρους διεθνούς απαξίωσης, της ανεύθυνης διακινδύνευσης των στρατηγικών επιλογών και πυλώνων της
πατρίδας µας.
Αποκλειστικά, εξαιτίας των δικών σας επιλογών, καταστήσατε
αναγκαία τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, µε κόστος
που πληρώνουν οι Έλληνες µε πλήρη απαξίωση της εθνικής συµµετοχής που επετεύχθη µε θυσίες των Ελλήνων, µε εκµηδενισµό
του χαρτοφυλακίου του δηµοσίου και των µικροµετόχων. Να το
πούµε, λοιπόν, ξεκάθαρα, για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες -που εξαιτίας σας χρειάστηκε αυτό- κόβετε σήµερα συντάξεις και αυξάνετε φόρους.
Ανακοινώθηκε ότι πωλείται η Finansbank. Θέλω εδώ να υπογραµµίσω ότι αποδείχθηκε στην πράξη µε τον πιο περίτρανο
τρόπο η ορθότητα της επένδυσης της Εθνικής Τράπεζας στη Finansbank, που έγινε επί κυβέρνησης του Κώστα Καραµανλή και
για την οποία είχαν ακουστεί από την τότε αντιπολίτευση µέχρι
και κραυγές για ειδικά δικαστήρια. Δυστυχώς σήµερα ανακοινώθηκε ότι αυτή η επένδυση στην ουσία θυσιάζεται στον βωµό της
ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης που προέκυψε από δικά σας
λάθη.
Να, λοιπόν, ποια είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας: Αυξάνετε το ΦΠΑ και βάζετε ειδικό φόρο ακόµα και σε προϊόντα
εθνικής σηµασίας, όπως το κρασί, αυξάνετε τον φόρο εισοδήµατος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τον φόρο στα ασφάλιστρα, τα τέλη κυκλοφορίας, τη φορολόγηση στα εισοδήµατα
από ενοίκια. Κτυπάτε ακόµα πιο βάναυσα όσες παραγωγικές δυνάµεις έχουν αποµείνει στη χώρα, θεσµοθετώντας µε τον πλέον
επίσηµο τρόπο την εσωτερική στάση πληρωµών.
Στον αγροτικό κόσµο, που καθηµερινά δίνει µάχη επιβίωσης
κόντρα στο υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαµηλές τιµές παραγωγού, την καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων και
των αποζηµιώσεων, τη θεσµική ανασφάλεια και τις εν γένει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, δίνετε το τελειωτικό χτύπηµα. Γιατί
είναι τελειωτικό χτύπηµα µέτρα, όπως η αύξηση της προκαταβολής και των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος, η αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Πώς θα γίνουµε, λοιπόν, ανταγωνιστικοί όταν, για παράδειγµα,
στην Αργολίδα η τιµή του πορτοκαλιού ξεκίνησε µε 18 λεπτά το
κιλό που, αν αφαιρέσουµε τα έξοδα κοπής, µένουν µόλις 12 µε
13 λεπτά, από τα οποία πρέπει ο αγρότης, ο παραγωγός να πληρώσει ΦΠΑ 23% σε λιπάσµατα και φυτοφάρµακα, καύσιµα,
ασφάλιστρα, ρεύµα στις γεωτρήσεις και στους ανεµοµείκτες και
να ζήσει, βεβαίως, και την οικογένειά του;
Οµοίως βάναυσα χτυπάτε και τους συνταξιούχους και τους
αδύναµους, αυτούς που υποτίθεται πως θα προστατεύατε κατά
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προτεραιότητα. Μειώνετε έτσι τις συντάξεις, τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, τα κοινωνικά επιδόµατα, µειώνετε το επίδοµα
θέρµανσης, µειώνετε και καταργείτε το ΕΚΑΣ. Ούτε καν τα 200
εκατοµµύρια για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης δεν
καταφέρατε να διαθέσετε. Οι δαπάνες φέτος θα είναι µόλις 108
εκατοµµύρια και θα µειωθούν ακόµα περισσότερο το 2016, όταν
η προηγούµενη κυβέρνηση µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία είχε
διαθέσει το 2014 455 εκατοµµύρια γι’ αυτόν το σκοπό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις
στην πολιτική και την οικονοµία. Δεν υπάρχουν µαγικά ραβδιά.
Δεν αρκεί να θες κάτι για να συνωµοτήσει το σύµπαν για να το
αποκτήσεις. Το ύφος, η επιτήδευση, η µπλόφα δεν µπορούν να
είναι τα βασικά σου διαπραγµατευτικά εργαλεία, την ώρα που
διακυβεύεται η µοίρα ενός ολόκληρου λαού.
Αυτά τα αυτονόητα δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν τα έχει ακόµα
συνειδητοποιήσει. Το βλέπουµε στη διεθνή της απαξίωση, όπου
καθηµερινά το ένα σοβαρό διπλωµατικό λάθος διαδέχεται το
άλλο. Το βλέπουµε στην ολιγωρία και τα µπρος-πίσω µε τον
φόρο στο βοδινό κρέας που έγινε φόρος στην ιδιωτική εκπαίδευση, που µε τη σειρά του έγινε φόρος στην µπίρα, για να φτάσει να γίνει φόρος στο κρασί. Το βλέπουµε στην αλαζονεία των
στελεχών της Κυβέρνησης.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κουραστούµε να
επαναλαµβάνουµε ότι η πορεία που πρέπει να πάρει η χώρα είναι
δεδοµένη: Σταθεροποίηση, ανασυγκρότηση, ανάπτυξη, επούλωση των πληγών της κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με τεράστιες θυσίες των Ελλήνων, το 2014 η χώρα ήταν έτοιµη
για την ανάκαµψη. Με τις δικές σας επιλογές, µε τη δική σας αποκλειστική ευθύνη γυρίσαµε πίσω και δυστυχώς ακόµα και σήµερα
δεν δείχνετε να έχετε καταλάβει ότι το κρίσιµο ζητούµενο σήµερα
για την Ελλάδα είναι η ανάπτυξη, είναι η δηµιουργία παραγωγικών
θέσεων εργασίας, η δηµιουργία εισοδήµατος που θα επιτρέψει
και την άσκηση µιας σοβαρής κοινωνικής πολιτικής.
Εσείς, προσκολληµένοι στις ιδεοληψίες σας, επιλέγετε την
υπερφορολόγηση και την διόγκωση του κράτους. Είναι προφανές ότι εµείς σ’ αυτήν την αδιέξοδη πολιτική δεν είναι δυνατό να
συναινέσουµε.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό. Επισηµαίνουµε
µε τον πιο ηχηρό τρόπο τις συνέπειες που θα έχει στην οικονοµία
και την κοινωνία και θα κάνουµε ό,τι µας επιβάλλει ο θεσµικός
µας ρόλος, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το
βαρύ αποτύπωµα της σηµερινής Κυβέρνησης στις ζωές των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Λαµπρούλης έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέσα από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού εκφράζονται, όπως αναφέρετε, οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για
την ενίσχυση των διαρθρωτικών δράσεων που έχουν δροµολογηθεί, δηλαδή αντιλαϊκά διαρθρωτικά µέτρα, όπως και στον
τοµέα της υγείας-πρόνοιας, τόσο αυτών που ψηφίστηκαν και
εφαρµόζονται, όσο και άλλων που σχεδιάζονται ή είναι προς υλοποίηση, για παράδειγµα τα ισοδύναµα για το περίφηµο πεντάευρω. Σε συνδυασµό δε και µε τις µειώσεις σε µισθούς και
συντάξεις, τις ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστηµα, την άγρια
φοροληστεία, την απελευθέρωση των πλειστηριασµών και άλλα,
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις περαιτέρω επιδείνωσης των
όρων διαβίωσης, ιατρικής, νοσηλευτικής και φαρµακευτικής περίθαλψης του λαού.
Από δω απορρέει η βαρβαρότητα και η αντιλαϊκότητα και του
φετινού κρατικού προϋπολογισµού, αφού προβλέπονται νέες,
πρόσθετες µειώσεις στις κρατικές και ασφαλιστικές δαπάνες για
παροχές και υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, αλλά και στο φάρµακο,
όπως και στη λειτουργία των κρατικών µονάδων υγείας σε σχέση
µε τις ήδη «πετσοκοµµένες» δαπάνες του 2015, αλλά και συνολικότερα των τελευταίων ετών που –σηµειωτέον- έχουν «κατα-
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κρεουργηθεί».
Αντίστοιχα, οι συνολικές δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση,
περίθαλψη και κοινωνική προστασία είναι µειωµένες. Να πώς
εξοικονοµούνται επιπλέον κρατικές δαπάνες που θα διατεθούν
για την ποικιλότροπη ενίσχυση των µονοπωλίων µέσω φοροελαφρύνσεων, φοροαπαλλαγών µε απευθείας χρηµατοδότηση των
επιχειρηµατικών οµίλων, προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα
η επιχειρηµατική δράση, συµπιέζοντας δηλαδή ακόµα περισσότερο το λεγόµενο «µη µισθολογικό κόστος» που αποτελεί απαραίτητο όρο ώστε να επιτευχθεί ο κυβερνητικός και
ευρωενωσιακός στόχος για τη µείωση και συγκράτηση του εργατικού κόστους σε επίπεδα και όρια που να διασφαλίζουν την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της κερδοφορίας των οµίλων.
Ακριβώς αυτή η πολιτική γραµµή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, δηλαδή της στήριξης του κεφαλαίου, είναι που αντιστρατεύεται την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην
υγεία, αφού η επιχειρηµατική δράση και η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών δεν συµβιβάζονται.
Αυτή είναι η κυρίαρχη αιτία της αντιλαϊκής πολιτικής της συγκυβέρνησης και στα ζητήµατα της υγείας-πρόνοιας και του φαρµάκου, αφού αυτό που την καθορίζει και τη διαµορφώνει είναι το
κριτήριο της πλήρους συµφωνίας µε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καπιταλιστική ανάπτυξη, µε «ατµοµηχανή» τους επιχειρηµατικούς οµίλους, µία στρατηγική που δεν
αµφισβητούν όλα τα άλλα κόµµατα, ανεξάρτητα από τις όποιες
επιµέρους διαφωνίες ή διαφορές διατυπώνουν.
Αυτή τη στρατηγική σύµπλευση, αλλά και ταύτιση µε όλες τις
προηγούµενες αστικές, µνηµονιακές, φιλελεύθερες κυβερνήσεις, πασχίζει να συγκαλύψει η Κυβέρνηση, προβάλλοντας ορισµένα επιµέρους ζητήµατα ως απόδειξη της προσπάθειας που
κάνει, αλλά και ως στοιχείο δήθεν διαφοροποίησης, προβάλλοντας, για παράδειγµα, τις ανανεώσεις του επικουρικού προσωπικού, τις ανανεώσεις των δίµηνων, τρίµηνων συµβάσεων ή την
πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ιατρικού προσωπικού για ΜΕΘ ή
για ΜΕΘ νεογνών.
Όµως, σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να συγκαλυφθούν,
όπως αποτυπώνεται και στον προϋπολογισµό, ο τρόπος και τα
µέσα µε τα οποία υπηρετείται αυτή η στρατηγική προκειµένου
να επιτευχθεί η περίφηµη, η περιβόητη καπιταλιστική ανάκαµψη.
Έτσι, πρώτον, στον ΕΟΠΥΥ συνεχίζεται η πολιτική της κρατικής υποχρηµατοδότησης, αφού παραµένει ίδια µε την περσινή,
ενώ την ίδια στιγµή προβλέπεται αύξηση των εσόδων του για την
υγεία κατά 2% από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στις
κύριες συντάξεις και την επιβολή 4% στις επικουρικές, µε αποτέλεσµα να αρπάζονται από τις τσέπες των συνταξιούχων 710,5
εκατοµµύρια ευρώ για το 2016. Έτσι επιτυγχάνεται ο κυβερνητικός στόχος για συγκράτηση των δαπανών του οργανισµού και
ταυτόχρονα για βελτίωση του αποτελέσµατός του.
Όµως, πέρα από τα ανωτέρω άµεσα οικονοµικά µέτρα, υλοποιείται και µια σειρά από άλλες παρεµβάσεις που βάζουν επιπλέον όρια, πλαφόν και περικοπές σε εξετάσεις, θεραπείες και
άλλα µέσω του ελέγχου συνταγογράφησης, του εξορθολογισµού των διαγνωστικών εξετάσεων, της αναβάθµισης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την παρακολούθηση των
δαπανών σε πραγµατικό χρόνο.
Η φαρµακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται µειωµένη
κατά 52 εκατοµµύρια ευρώ, κάτι που θα έχει ως συνέπεια οι
ασθενείς να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να
αγοράζουν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και άλλα. Πρέπει δε να
λάβουµε υπ’ όψιν και τον αυξανόµενο αριθµό των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων και της αρνητικής λίστας για τα οποία
οι ασθενείς πληρώνουν εξ ολοκλήρου, αφού δεν αποζηµιώνονται
και για τα οποία οι ασθενείς –σηµειωτέον- καλούνται να πληρώσουν ετησίως επιπλέον ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, όπως και το
1 ευρώ ανά συνταγή, δηλαδή άλλα εξήντα εκατοµµύρια από την
τσέπη των ασθενών.
Δεύτερον, τα µειωµένα κονδύλια για τη λειτουργία των κρατικών νοσοκοµείων και τις δαπάνες προσωπικού, σηµατοδοτούν
την εδραίωση του σηµερινού απαράδεκτου και επικίνδυνου καθεστώτος των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, εξοπλισµό,
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φάρµακα και αναλώσιµα, οξύνοντας τα ήδη εκρηκτικά προβλήµατα.
Αποτέλεσµα αυτής της επικίνδυνης κατάστασης –ένα παράδειγµα θα αναφέρω- είναι ότι το 32% των καρκινοπαθών δεν έχει
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία λόγω των πολύµηνων λιστών
αναµονής στα δηµόσια νοσοκοµεία, ενώ το 28% των ίδιων ασθενών δεν λαµβάνει έγκαιρα τα φάρµακά του λόγω ελλείψεων στα
φαρµακεία των κρατικών νοσοκοµείων.
Απέναντι σ’ αυτήν την οριακή και οξυµµένη κατάσταση µε τις
κενές οργανικές θέσεις στα δηµόσια νοσοκοµεία, τις χιλιάδες ελλείψεις στις µονάδες του ΠΕΔΥ, οι εξαγγελίες για προσλήψεις
σ’ ένα βάθος χρόνου -όπως λένε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η Κυβέρνηση, αφού το αυστηρό δηµοσιονοµικό
πλαίσιο δεν επιτρέπει θεαµατικές προόδους σε σύντοµο διάστηµα- δεν πρόκειται να καλύψουν ούτε καν τις συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγο χρόνο.
Τρίτον, στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισµού
επαναλαµβάνονται οι εξαγγελίες για την αναδιάρθρωση της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε πυρήνα τον οικογενειακό
γιατρό, τις υγειονοµικές µονάδες της γειτονιάς και άλλα πολλά.
Αλλάζει στην ουσία τι; Αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η αγορά υπηρεσιών υγείας µέσω του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος πρακτικά θα εξασφαλίσει ότι αυτά που θα
χρεώνει ο ασφαλισµένος στο ασφαλιστικό ταµείο δεν θα υπερβαίνουν το όριο των «πετσοκοµµένων» προϋπολογισµών.
Να πώς προωθείται ο στόχος για παραπέρα µείωση των κρατικών δαπανών στην υγεία στη βάση του κόστους-οφέλους.
Παράλληλα η χρηµατοδότηση της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας µε χρήση κονδυλίων του ΕΣΠΑ αλλά και το ότι οι µονάδες
του ΠΕΔΥ θα συµβληθούν µε τον ΕΟΠΥΥ σηµαίνει ότι η όποια
ανάπτυξη των µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας θα γίνει
µε το ελάχιστο δυνατό κρατικό κόστος και η βιωσιµότητά τους
θα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τα έσοδα που θα έχουν
από τις πωλήσεις των υπηρεσιών τους στον πελάτη ΕΟΠΥΥ και
από τη χρηµατοδότηση των ληξιπρόθεσµων προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ.
Με βάση τα ανωτέρω, ο τοµέας πρόληψης που απευθύνεται
πριν από όλα στους υγιείς θα συνεχίσει να αποτελεί ατοµική ευθύνη, ατοµική υπόθεση µε σοβαρές επιπτώσεις για τον λαό. Ενδεικτικό σε αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι µόνο το 30% από τις
νέες γυναίκες έχουν εµβολιαστεί κατά του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, ενώ το 40% των νέων ασθενών από αυτήν τη
νόσο χάνουν τη ζωή τους ουσιαστικά λόγω ανυπαρξίας δηµόσιων και δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης.
Αυτό που επιβεβαιώνεται από τα ανωτέρω –και άλλα πολλά θα
µπορούσαµε να πούµε- είναι η ολοένα και βαθύτερη εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Καταγράφεται η τάση σταδιακής αλλαγής της αναλογίας ανάµεσα στις κρατικές δαπάνες για
υπηρεσίες υγείας πρόνοιας και φάρµακο και σε αυτά που πληρώνουν τα λαϊκά στρώµατα σε βάρος των τελευταίων.
Εδραιώνεται ουσιαστικά µια κατάσταση όπου περιορίζεται
δραστικά το µέρος των δωρεάν κρατικών παροχών καθώς και
των παροχών των ασφαλιστικών ταµείων, λόγω της υποχρηµατοδότησής τους από το κράτος και το κεφάλαιο, και αυξάνεται
το µέρος των υπηρεσιών που θα παρέχονται ανταποδοτικά ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα των εργαζοµένων.
Έτσι, πίσω από τα πανηγύρια της Κυβέρνησης για το θετικό
ταµειακό αποτέλεσµα στα νοσοκοµεία και στον ΕΟΠΥΥ, που –
σηµειωτέον- προέρχεται από την αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος µε τις άµεσες και έµµεσες πληρωµές των εργαζοµένων
και των συνταξιούχων, κρύβεται η προσπάθεια στην κυριολεξία
αντιστροφής της πραγµατικότητας, θέλοντας να καµουφλάρει
τη βάρβαρη πολιτική της των άγριων περικοπών στις δαπάνες
υγείας που έρχονται σωρευτικά στο άγριο πετσόκοµµα των προηγούµενων ετών.
Να πώς επιβεβαιώνεται µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό
ο σκληρός, επώδυνος και ταξικός χαρακτήρας της κυβερνητικής
πολιτικής, που στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και της κερ-
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δοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων της καπιταλιστικής ανάπτυξης θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και στα ζητήµατα της υγείας-πρόνοιας και στο φάρµακο, αφού όχι µόνο
συνεχίζει, αλλά κλιµακώνει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούµενων χρόνων.
Όµως, επιβεβαιώνεται και κάτι άλλο ότι πλέον δεν υπάρχει
εναλλακτική φιλολαϊκή πρόταση εντός του πλαισίου του καπιταλιστικού συστήµατος, εντός της πολιτικής και της συµµετοχής
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες ιµπεριαλιστικές συµµαχίες.
Ο λαός µας δεν έχει λόγο να δείξει καµµία συναίνεση, καµµία
ανοχή, παρά να δυναµώσει τη δική του συµµαχία, των εργαζοµένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων, της φτωχής
αγροτιάς, να αντιπαρατάξει την οργάνωση της πάλης για τους
δικούς του στόχους ενάντια στην κυβερνητική αντιλαϊκή επίθεση,
σε ρήξη µε τα µονοπώλια και την εξουσία τους, έτσι ώστε να καρπώνεται τον πλούτο που ο ίδιος παράγει, ικανοποιώντας συγχρόνως τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες του ανάµεσα σε αυτές
και για δωρεάν καθολικές υπηρεσίες υγείες πρόνοιας και φάρµακο, αξιοποιώντας σε αυτήν την κατεύθυνση το σύνολο των επιτευγµάτων της επιστήµης και της τεχνολογίας.
Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αθανασίου,
έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµεθα σήµερα να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. Πρόκειται για
τον πρώτο προϋπολογισµό της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Το λέω από την αρχή, για να είναι ξεκάθαρο: Καταψηφίζουµε και
εγώ και η Νέα Δηµοκρατία τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης
και τον καταψηφίζουµε για τρεις λόγους:
Πρώτον, καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, γιατί σε δέκα
µήνες οι κύριοι και οι κυρίες της Κυβέρνησης αποδείξατε ότι όσα
λέτε και υπόσχεστε δεν έχουν καµµιά απολύτως σηµασία, καθώς
οι ίδιοι δεν δεσµεύεστε από αυτά.
Δεύτερον, καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, γιατί η εκτέλεση
του τρέχοντος προϋπολογισµού ήταν πολύ κακή και τίποτα δεν
εγγυάται ότι του χρόνου οι επιδόσεις σας θα είναι καλύτερες.
Τρίτον, καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, γιατί οι πολιτικές
σας είναι αντίθετες στις αρχές µας και, το κυριότερο, είναι το αντίθετο απ’ ό,τι χρειάζεται ο τόπος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ είναι οι
πολιτικές δυνάµεις που θα καταργούσαν τα µνηµόνια µε ένα
νόµο και ένα άρθρο, αυτοί που ούτε νεκροί δεν θα συνεργαζόντουσαν µε όσους τα ψηφίζουν και αυτοί που κατηγορούσαν
όσους τα εφήρµοσαν ως γερµανοτσολιάδες, προδότες και
γκαουλάιτερ. Θυµηθείτε τις εκφράσεις τις οποίες κατά κόρον
έλεγαν. Και, όµως, η Κυβέρνηση τους είναι αυτή που έφερε το
χειρότερο µνηµόνιο από όλα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ είναι οι πολιτικές δυνάµεις που τάχα
είναι κάθε λέξη του Συντάγµατος, που σε κάθε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ή κατεπείγον νοµοσχέδιο που έφερνε η προηγούµενη κυβέρνηση έκαναν λόγο για συνταγµατική εκτροπή.
Σήµερα, είναι αυτοί που νοµοθετούν σχεδόν αποκλειστικά µε
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Με πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ιδιωτικοποιούν και κάνουν αυτό που λίγους µήνες πριν αποκαλούσαν
«ξεπούληµα των ασηµικών».
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ είναι οι πολιτικές δυνάµεις που υπόσχονταν σεισάχθεια και εκλέχθηκαν µε το σύνθηµα «κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη». Σήµερα είναι αυτοί που τους εγκαταλείπουν οι Βουλευτές τους απαυδισµένοι από τα ψέµατά τους και
αυτοί που πανηγυρίζουν, γιατί, σύµφωνα µε τα όσα οι ίδιοι λένε,
επέτυχαν το 40% όσων έχουν κόκκινα δάνεια να θεωρηθούν είτε
πλούσιοι είτε µπαταχτσήδες είτε και τα δυο µαζί και γι’ αυτό
πλέον δεν τους παρέχεται καµµιά προστασία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ είναι αυτοί που έλεγαν ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι
ένας άδικος και παράλογος φόρος και καλούσαν τον λαό να µην
τον πληρώσει. Λοιδορούσαν εµάς που υποσχόµασταν ότι θα τον
µειώσουµε. Η Κυβέρνησή τους είναι αυτή που όχι µόνο δεν τον
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κατήργησε, αλλά ούτε καν επιχείρησε να τον µειώσει. Αντίθετα
τον διατηρεί επ’ αόριστον. Θα µπορούσα να πω και άλλα πολλά,
αλλά θεωρώ ότι ήδη αποδείχτηκε το πρώτο επιχείρηµά µου.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ό,τι λέτε και ό,τι υπόσχεστε
είναι λόγια γραµµένα στην άµµο. Οι ίδιοι τη µια µέρα τα λέτε και
την άλλη πράττετε τα αντίθετα. Δεν θα ψηφίσουµε, λοιπόν, έναν
προϋπολογισµό που θα είναι ακόµα µια προσθήκη στη συλλογή
των ψεµάτων σας. Για να δούµε, όµως, τι καταφέρατε φέτος,
αφού τον προϋπολογισµό της χρονιάς που τελειώνει ουσιαστικά
εσείς τον εφαρµόσατε.
Η ελληνική οικονοµία, ενώ είχαµε ρεκόρ αφίξεων τουριστών
και όλες οι προβλέψεις έκαναν λόγο για αύξηση του ΑΕΠ κατά
δυόµισι µε τρεις µονάδες, ήδη από το τρίτο τρίµηνο επέστρεψε
στην ύφεση. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος επιδεινώθηκε. Τα
ανέπτυξε πάρα πολύ καλά ο εισηγητής µας, ο κ. Σταϊκούρας, και
δεν χρειάζεται να επαναλάβω λεπτοµέρειες. Θα πω µόνο ότι η
οικονοµία µας επέστρεψε σε πρωτογενή ελλείµατα µετά από δύο
έτη πρωτογενών πλεονασµάτων.
Μας παρουσιάζετε εδώ ένα δήθεν πλεόνασµα συνέπεια του
παγώµατος των πληρωµών προς τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς τα
ληξιπρόθεσµα χρέη προς τους ιδιώτες αυξήθηκαν. Και αυξήθηκαν µάλιστα κατακόρυφα. Θυµίζω ότι επί της θητείας µας τα
χρέη προς τους ιδιώτες µειώθηκαν και έτσι µπήκε χρήµα στην
αγορά. Την ίδια στιγµή τα έσοδα καταρρέουν για δύο λόγους:
Πρώτον, λόγω της αλλοπρόσαλλης πολιτικής σας και των επιπτώσεων των capital controls στην πραγµατική οικονοµία. Δεύτερον, γιατί έχει καταστεί ανέκδοτο η δήθεν αδυσώπητη πολιτική
σας κατά των φοροφυγάδων, κατά των λαθρεµπόρων, κατά των
εµπλεκόµενων σε διάφορες λίστες. Κοντά έναν χρόνο είστε Κυβέρνηση και το αποτέλεσµα είναι µηδενικό. Βέβαια, ο Υπουργός
των Οικονοµικών πανηγυρίζει, γιατί τάχα τα capital controls δεν
είχαν τις χειρότερες δυνατές συνέπειες και απορεί γιατί δεν του
λέµε ένα µπράβο.
Θυµίζω ότι τα capital controls δεν τα έφερε ούτε το κύµα ούτε
η συγκυρία ούτε η µοίρα µας και το ριζικό µας. Τα έφερε η Κυβέρνησή σας. Τα έφερε ο προκάτοχός σας, κύριε Τσακαλώτο, ο
κύριος –κατά δήλωσή του- «αγάπη µου, έκλεισα τις τράπεζες»,
αυτός ο κύριος που ακόµα και σήµερα τον υπερασπίζεστε για το
έργο του.
Σήµερα, επίσης, πανηγυρίζετε και για τη δήθεν επιτυχηµένη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αυτή που τον Ιανουάριο ήταν
παντελώς αχρείαστη, αυτή που χρηµατοδοτήθηκε µε νέα δανεικά, αυτή που εξαφάνισε την επένδυση του ελληνικού λαού
στις ελληνικές τράπεζες και τις παρέδωσε στα ξένα συµφέροντα.
Κοντολογίς αυτό το δεκάµηνο µπορεί η οικονοµία να κατέρρευσε
σε όλους τους δείκτες, αλλά χορτάσατε από τις επιτυχίες σας.
Τα πεπραγµένα σας αποδεικνύουν, λοιπόν, ότι στην οικονοµία
ως τώρα αποτύχατε παταγωδώς.
Ας υποθέσουµε, όµως, ότι τα κάνετε όλα καλά και ότι δεν είστε
παντελώς αναξιόπιστοι. Τότε θα πρέπει να εξετάσουµε τι σκοπεύετε να κάνετε το 2016, µήπως τουλάχιστον οι πολιτικές σας
είναι ορθές.
Η µελέτη των προβλέψεων του προϋπολογισµού αλλά και η
ως τώρα φιλοσοφία της Κυβέρνησής σας το ακριβώς αντίθετο
αποδεικνύουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ιδεολογία σας είναι ο κρατισµός. Εχθρεύεστε τον ιδιωτικό
τοµέα.
Κύριε Πρόεδρε, το κουδούνι, αν θέλετε. Σε µισό λεπτό τελειώνω. Οι άλλοι συνάδελφοι µίλησαν οκτώµισι λεπτά. Εγώ δεν θα
ξεπεράσω τα επτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είστε συνηθισµένος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θεωρείτε την επιτυχία όπως και
την αριστεία ρετσινιά, παρ’ ότι αυτή η επιτυχία είναι η µόνη που
µπορεί να φρενάρει την ανεργία και τη φυγή της νεολαίας µας
στο εξωτερικό.
Την ώρα που οι βασικές σας έγνοιες ήταν η ΕΡΤ, η επαναπρόσληψη των καθαριστριών, η επαναπρόσληψη ακόµα και των επίορκων δηµοσίων υπαλλήλων, η τοποθέτηση υµετέρων στις ΔΕΚΟ
και άλλα µέτρα που επιβάρυναν τον δηµόσιο τοµέα και τους φο-
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ρολογούµενους, δεν νοµοθετήσατε ούτε µισό µέτρο για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, τις µικροµεσαίες αλλά και τις µεγάλες επιχειρήσεις, τους επιτηδευµατίες και τους νοικοκύρηδες
που δεν πήραν ποτέ διακοποδάνεια. Γι’ όλους αυτούς το µόνο
που έχετε είναι χαράτσια στο µενού σας.
Αυτά αποδεικνύονται από τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισµού. Αυξηµένοι άµεσοι φόροι, προβλέψεις για αυξηµένα φορολογικά έσοδα, παρ’ ότι η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση, και
αυξηµένο ΦΠΑ. Κι όλα αυτά ενώ δεν µπορέσατε ούτε τους φετινούς φόρους να µαζέψετε, αφού οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς
το δηµόσιο αυξήθηκαν δραµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καµµιά αξιόπιστη πρόβλεψη για περιστολή της σπατάλης δεν
υπάρχει στον προϋπολογισµό σας. Καµµιά πρόθεση για µεταρρυθµίσεις δεν υπάρχει στην πολιτική σας. Δυστυχώς αυτοί που
θα φέρουν το µεγαλύτερο επιπρόσθετο βάρος στην εκτέλεση
του προϋπολογισµού θα είναι οι πιο ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες: οι χαµηλοσυνταξιούχοι και οι αγρότες µας.
Είναι, λοιπόν, πασίδηλο πως ο προϋπολογισµός του 2016 είναι
ένας προϋπολογισµός προς την απολύτως λάθος κατεύθυνση
και γι’ αυτό δεν θα είναι δυνατόν ποτέ να τον ψηφίσουµε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ο µύθος της αριστερής σας
κοινωνικής ευαισθησίας καταρρέει σαν χάρτινος πύργος. Δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος από τότε που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας και το µόνο πολιτικό επιχείρηµα που σας έχει
αποµείνει είναι ότι κάποτε είχατε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αθανασίου, το
«να τελειώνουµε» είναι µεταφορική έννοια;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: …για δεκαεπτά ολόκληρες
ώρες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Λαζαρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη στιγµή που ξεκίνησε η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, η Αντιπολίτευση κουνά προκλητικά το δάχτυλο και εγκαλεί
την Κυβέρνηση για καθυστερήσεις ή για τα προβλήµατα στην
κοινωνία και την οικονοµία.
Τα προβλήµατα όµως αυτά ποιος τα δηµιούργησε; Είναι προφανές ότι τα δηµιούργησαν αυτοί που κουνούν το δάχτυλο. Φαίνεται πως νοµίζουν ότι θα κρυφτούν πίσω από το προτεταµένο
δάχτυλο. Δυστυχώς, όµως, γι’ αυτούς κανείς ποτέ δεν κρύφτηκε
πίσω από το δάχτυλο.
Από το 2010 ως τον Δεκέµβριο του 2014 έχουν ξεθεµελιώσει
κοινωνία και οικονοµία. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Επέλεξαν τον
δρόµο της σκληρής δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η οποία σηµαίνει ακραία λιτότητα.
Οι δανειστές και οι φίλοι τους παραδέχθηκαν ότι έκαναν
λάθος. Αυτοί όµως, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, επέµεναν και µάλιστα διευκόλυναν τους δανειστές και τους απάλλαξαν των ευθυνών τους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.
Γιατί άραγε;
Παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ το δηµόσιο χρέος στο 120% του ΑΕΠ και
το έφτασε η συγκυβέρνηση Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ στο 185%.
Αυτό µπορεί κανείς να το θεωρήσει επιτυχία;
Εξήγησε κανείς στον ελληνικό λαό ότι το µεν δηµόσιο χρέος
ήταν υψηλό αλλά το ιδιωτικό ήταν το µικρότερο µεταξύ των
µελών της Ευρωζώνης; Όχι. Ξέρετε γιατί, κύριοι συνάδελφοι;
Γιατί θέλησαν να µεταφέρουν τις δικές τους ευθύνες στους πολίτες και να τους καταστήσουν συνένοχους για την κατάσταση
του δηµόσιου χρέους και γενικά της οικονοµίας.
Με την πολιτική που ακολούθησαν της ακραίας φορολογίας
κατάφεραν να πλήξουν όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Τσάκισαν τον τοµέα των κατασκευών µε τέτοια µανία που κανείς δεν
µπορεί να την εξηγήσει.
Οι κατασκευές που συντηρούσαν πάνω από διακόσια επαγγέλµατα βούλιαξαν και µαζί χιλιάδες επαγγελµατίες προστέθηκαν
στις στρατιές των ανέργων. Τα ακίνητα, η ατµοµηχανή της οικο-
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νοµίας και το µαξιλάρι ασφαλείας του Έλληνα, µε την υπερφορολόγηση που επιβάλατε τα µετατρέψατε σε βραχνά. Ρίξατε τις
αξίες, µε συνέπειες πολύπλευρες και τραγικές για τις τράπεζες,
τις επιχειρήσεις, τους πολίτες κ.λπ..
Δεν περιοριστήκατε όµως εδώ. Χτυπήσατε το εµπόριο, κατηγορήσατε τους εµπόρους ως αντιπαραγωγικό κλάδο, µια τάξη,
µια κοινωνική οµάδα που παραδοσιακά στήριζε τη Νέα Δηµοκρατία. Πλήξατε αυτούς που σας στήριξαν, τους κλείσατε τα µαγαζιά
και αντικρίζουµε τώρα έρηµους δρόµους, σκοτεινούς, που κάποτε ήταν ζωντανοί, να έχουν µετατραπεί σε φαντάσµατα µε
κλειστά µαγαζιά, κατεβασµένα ρολά και αµέτρητα «Ενοικιάζεται»
και «Πωλείται». Φαίνεται ότι άκουσαν τις προτροπές των στελεχών σας που µε κυνισµό έλεγαν «όποιος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα, να πουλήσει τα σπίτια του ή τα µαγαζιά του».
Μετατρέψατε τους αστυνοµικούς από φίλους και προστάτες
του πολίτη σε διώκτες του. Σταµατούσατε τους πολίτες στον
δρόµο, τους ελέγχατε και για µια ξεχασµένη κλήση µεταφέρατε
πολίτες σιδηροδέσµιους στα τµήµατα και στο αυτόφωρο. Είχε
πλέον την αίσθηση ο πολίτης πως κυκλοφορεί σε κατεχόµενη
χώρα.
Παραλάβατε την ανεργία στο 11,5% το 2010 και την παραδώσατε το Δεκέµβριο του 2014 στο 27%. Μάλιστα, στη νέα γενιά
φτάνει ίσως και ξεπερνά το 50%, µε αποτέλεσµα χιλιάδες Ελλήνων επιστηµόνων να αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό.
Οι καταθέσεις των Ελλήνων, όταν αναλάβατε, έφταναν τα 290
δισεκατοµµύρια και τις κατεβάσατε στα 140. Τόσες ήταν τον Δεκέµβριο του 2014.
Καταφέρατε να κλείσετε τρεις τράπεζες που είχαν ταυτιστεί
µε την πατρίδα µας, µε την Ελλάδα. Κλείσατε τράπεζες που είχαν
να κάνουν µε την παραγωγικότητα, την επιχειρηµατικότητα και
την αποταµίευση. Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά του
Έλληνα. Κλείσατε την Αγροτική Τράπεζα, που ήταν µοχλός ανάπτυξης της γεωργίας και στήριγµα για τον γεωργό. Κλείσατε την
Εµπορική Τράπεζα, µια τράπεζα που οι Έλληνες επιχειρηµατίες
είχαν ταυτίσει µε το εµπόριο και γενικά το επιχειρείν. Κλείσατε
το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µια τράπεζα ταυτισµένη µε την
αποταµίευση.
Κλείσατε διακόσιες πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις. Έχετε καταφέρει τέτοια καταστροφή στη χώρα σε τέτοιο σηµείο που οι
ξένοι την παροµοίασαν µε χώρα που µόλις βγήκε από τον πόλεµο.
Φτωχοποιήσατε τα 2/3 των Ελλήνων και τσακίσατε τη µεσαία
τάξη, που παραδοσιακά έκανε τις επενδύσεις στην πατρίδα µας.
Αυτή η τάξη τώρα καλείται να κάνει επενδύσεις και εµείς θα την
πείσουµε ότι δεν είµαστε το ίδιο µε εσάς δηµιουργώντας τις συνθήκες που βοηθούν το επιχειρείν.
Παραδώσατε το εµπόριο σε ξένα χέρια, σε ξένες επιχειρήσεις,
οι οποίες µεταφέρουν τον µόχθο των Ελλήνων στο εξωτερικό.
Στην πατρίδα µου τη Θεσσαλονίκη, αν περπατήσει κάποιος στη
βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου ή στο Λαγκαδά ή στα Κουφάλια,
στη Χαλκηδώνα, Περαία, Θέρµη, Πανόραµα, Πυλαία κ.λπ., θα δει
χορταριασµένες αυλές εργοστασίων και βιοτεχνιών, έρηµους
δρόµους, κλειστά µαγαζιά και ανθρώπους µε σκοτεινό βλέµµα
και απόγνωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Εµείς προσπαθούµε και θα καταφέρουµε να επαναφέρουµε
την ελπίδα στους Έλληνες. Καθίσταται εποµένως επιτακτική
µετά από όλα αυτά η διαµόρφωση ενός προγράµµατος δράσης
για την ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται
η οικονοµία, σε συνδυασµό πάντα µε την αποκατάσταση των κοινωνικών προβληµάτων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Προτεραιότητα του νέου προγράµµατος είναι τα διαρθρωτικά
µέτρα τα οποία αποσκοπούν στη διόρθωση του φορολογικού και
του ασφαλιστικού συστήµατος.
Στο νέο πρόγραµµα υπάρχουν συγκεκριµένες πολιτικές αναπτυξιακού χαρακτήρα, µέτρα και πολιτικές για τους µακροχρόνια
άνεργους και για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει ενίσχυση της κρατικής πρόνοιας µε οικονοµική ενίσχυση
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης.
Επειδή, λοιπόν, µέσα από αυτόν τον προϋπολογισµό η Κυβέρνηση καταφέρνει να εξασφαλίσει και την κοινωνική προστασία,
αλλά και την οικονοµική δραστηριότητα στην ανάπτυξη, στηρίζουµε τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαζαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος από τη Χρυσή Αυγή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούµε πολλές φορές Βουλευτές να λένε τη χαρακτηριστική
έκφραση «συνταγµατικό και αντισυνταγµατικό τόξο», θεωρώντας
στο αντισυνταγµατικό τόξο προφανώς τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι
και βλακώδες και προσβλητικό. Είναι βλακώδες, κυρίως, γιατί θέτοντας τη Χρυσή Αυγή στο λεγόµενο «αντισυνταγµατικό τόξο»
ακυρώνουν την ίδια την ύπαρξη της Βουλής, ακυρώνουν τη λαϊκή
βούληση, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά είναι προσβλητικό γιατί προσβάλλουν και τους εκατοντάδες
χιλιάδες ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, τα στοιχεία που παρέθεσε
η Κυβέρνηση και αφορούν τον προϋπολογισµό είναι ψεύτικα,
κάλπικα και αντίστοιχα µε τα ψέµατα που ακούµε καθηµερινά διά
στόµατος Πρωθυπουργού και Υπουργών.
Για το 2016 προβλέπεται αύξηση της ανεργίας τουλάχιστον
στο 34,5%, κλείσιµο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, εφαρµόζοντας την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Αυτό σας το λένε και σας το επισηµαίνουν και οι
Ευρωπαίοι. Προβλέπεται αύξηση φορολογίας σε όλα τα είδη και
τις υπηρεσίες, µειώσεις σε κύριες συντάξεις, διάλυση της υγείας,
της παιδείας, της εθνικής άµυνας, άνθιση του λαθρεµπορίου και
του παραεµπορίου και αύξηση της εγκληµατικότητας ως συνεπακόλουθο όλων αυτών.
Οι τακτικές και οι προϋπολογισµοί που εφαρµόστηκαν τα προηγούµενα χρόνια και τώρα καταδεικνύουν και στον πιο αφελή ότι
Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά το ίδιο
πράγµα. Ο µανδύας αλλάζει.
Έχουµε ανεπίλυτα προβλήµατα και διογκούµενα σε θέµατα
παιδείας, υγείας, εθνικής άµυνας, εξωτερικής πολιτικής, προβλήµατα που δεν αγγίζουν τους Βουλευτές, αλλά τον λαό και µόνο
αυτόν. Έχουµε προβλήµατα που οδηγούν σε αυτοκτονίες συµπολιτών µας καθηµερινά. Ακόµα κι ένας να έχει αυτοκτονήσει
λόγω οικονοµικών δυσχερειών είναι έγκληµα που έχει ηθικό αυτουργό. Όχι µόνο δεν έδωσε λόγο στη δικαιοσύνη κανείς, αλλά
ελάχιστοι είχαν την ευθιξία να παραιτηθούν.
Σκάνδαλα, διαφθορά, κοµµατικό κράτος, υποχώρηση στα
εθνικά θέµατα, αντιλαϊκά µέτρα χρεώνονται σε αυτή την Κυβέρνηση. Τι έγινε µε τις λίστες; Τι έγινε µε τα θαλασσοδάνεια; Υπόλογοι δεν είναι µόνο ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, αλλά και
όσοι Βουλευτές στηρίζουν τέτοιες Κυβερνήσεις. Κι αυτό να το
ακούσει ο ελληνικός λαός και να ζητήσει ευθύνες πρώτα από
τους Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ενδεχοµένως
αύριο και από τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων.
Την ώρα που το «τουρκικό χαλιφάτο», συνεργάτης του ισλαµικού χαλιφάτου, αλωνίζει στο Αιγαίο µε δεκάδες παραβιάσεις, γίνονται περικοπές στην άµυνα της χώρας. Αντί ο Πρωθυπουργός
να ενηµερώσει τους Ευρωπαίους ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα
είναι εχθρός της Ελλάδας και της Ευρώπης, συµφωνεί µε Μέρκελ και Γιούνκερ στις παράλογες και απαράδεκτες απαιτήσεις
της Τουρκίας για τεράστια κονδύλια -και το χειρότερο από όλαγια ξεπάγωµα των ενταξιακών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Να ρωτήσουµε ξανά: Τι έγινε µε τον ορισµό της ΑΟΖ;
Φυσικά, τίποτα.
Αντί να εφαρµοστεί οικονοµικό εµπάργκο στην Τουρκία, κάτι
που θα βοηθούσε τους Έλληνες αγρότες και τον τουρισµό, οι
οποίοι είναι πυλώνες της οικονοµίας, πράττουν τα εντελώς αντίθετα. Πηγαίνοντας κάποιος σε ένα σούπερ µάρκετ να ψωνίσει,
θα δει ότι υπάρχουν ελιές Τουρκίας, λεµόνια από τη Χιλή και οτιδήποτε άλλο. Όσον αφορά τα προϊόντα από την Τουρκία, καλό
θα ήταν και οι απλοί πολίτες όταν πηγαίνουν να ψωνίσουν σε ένα
σούπερ µάρκετ ή σε κάποια µαγαζιά που πουλούν είδη ένδυσης
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και βλέπουν ότι αυτά τα προϊόντα προέρχονται από αυτή τη
χώρα, την Τουρκία, να αφήνουν το προϊόν και µάλιστα να λένε
στον ιδιοκτήτη «ξέρετε, εγώ δεν ψωνίζω αυτό το προϊόν, διότι
προέρχεται από την Τουρκία». Αυτό είναι κάτι που µπορεί να
κάνει και ο απλός πολίτης.
Μειώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις, αυξάνονται τα τέλη
στους δήµους, η ύφεση καλπάζει και ο λαός βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αντί να κλείσετε το ρεύµα στα κόµµατα
που χρωστάνε και στα κανάλια της διαπλοκής, το κάνετε σε
απλούς πολίτες. Διαλύετε την πρωτογενή παραγωγή και τη µικροµεσαία τάξη. Σας είπα και πριν ότι η αύξηση των εργοδοτικών
εισφορών θα οδηγήσει σε µαζικές απολύσεις και κλείσιµο µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων. Δεν έχετε καµµία στήριξη από τον ελληνικό λαό και επίκειται κύµα οργής.
Η Χρυσή Αυγή έχει λύσεις και προτάσεις σε όλα τα θέµατα. Γι’
αυτό τον λόγο έχει αναδειχθεί φυσικά και πάλι στην τρίτη πολιτική δύναµη. Φυσικά, κανένα κανάλι, καµµία εφηµερίδα δεν θα
προβάλει τις θέσεις µας. Η δύναµή µας όµως είναι η πίστη µας,
η ενότητα του κόµµατός µας και κυρίως η λαϊκή εντολή που λαµβάνουµε σε συνεχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις.
Θα κλείσω µε ένα ρητό που έχει ευρύτερη έννοια. Σύµφωνα
µε τον Θουκυδίδη «προδότης δεν είναι µόνο αυτός που φανερώνει τα µυστικά της πατρίδας στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που, ενώ κατέχει δηµόσιο αξίωµα, εν γνώσει του δεν
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό
επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καραναστάσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε τον Προϋπολογισµό του 2016. Είναι ο έκτος προϋπολογισµός που κατατίθεται υπό καθεστώς µνηµονίων, ένας προϋπολογισµός που σε κάθε
του λέξη, σε κάθε αριθµό αποτυπώνεται η ανάγκη να εξασφαλίσουµε ότι πρώτα θα βγαίνουν τα νούµερα, θα καλύπτονται οι δεσµεύσεις για ελλείµµατα και πλεονάσµατα και µετά θα έρχονται
οι προσπάθειες για παρεµβάσεις προς όφελος του λαού και κυρίως των πιο αδύναµων στρωµάτων, αλλά και ενίσχυση των δράσεων που στο µέλλον θα οδηγήσουν τη χώρα σε σταθερή και
µόνιµη ανάπτυξη.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε από τις πρώτες µέρες της
ύπαρξής της στη θέση να διαπραγµατεύεται υπό το δαµόκλεια
σπάθη του Grexit που απεργάζονταν ξένα και εγχώρια κέντρα για
κενά και παραλείψεις στην υλοποίηση δεσµεύσεων που είχαν
αναλάβει οι προκάτοχοί της.
Σε αυτό το ζοφερό τοπίο η Κυβέρνηση έδωσε οδυνηρή µάχη
στην προσπάθειά της να πετύχει µία συµφωνία που παρ’ όλες τις
δυσκολίες της εφαρµογής της, στο τέλος έπρεπε να έχει µία αναπτυξιακή προοπτική. Στην πρώτη φάση πέτυχε τον στόχο της.
Κέρδισε τη µάχη. Μένει να αποδειχθεί ότι πρόκειται για νίκη ουσίας και όχι πύρρεια νίκη.
Έρχοµαι τώρα στα κατά την άποψή µου κύρια θέµατα του
προϋπολογισµού, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το 2016 προβλέπεται να φτάσει τα 6,75 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 6
δισεκατοµµύρια αφορούν έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα επτακόσια πενήντα εκατοµµύρια ευρώ αφορούν έργα που θα χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το 2016 θα αποτελέσει σηµαντικό µέσο για την προώθηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της ελληνικής οικονοµίας. Ο στόχος αυτός θα
εξυπηρετηθεί µε την εντατικοποίηση των ενεργειών για την ολοκλήρωση και το κλείσιµο των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ακόµα
της περιόδου 2007-2013, τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόµη, µε
καθυστέρηση που κληρονοµήσαµε από την κακοδιαχείριση των
προκατόχων µας, το γνωστό «overbooking» που το ξέρουµε σχεδόν όλοι, καθώς και από την επίσπευση των ενεργειών για την
έναρξη και υλοποίηση των προγραµµάτων της νέας προγραµµα-
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τικής περιόδου 2014-2020.
Ειδικότερα, η σηµαντική συµβολή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας αποτυπώνεται στα µεγάλα έργα υποδοµών που υλοποιεί το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι κύριες κατηγορίες παρεµβάσεων στον τοµέα αυτό αφορούν
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών και των δικτύων µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Το υλοποιούµενο πρόγραµµα είναι σηµαντικό εργαλείο για τη
διαµόρφωση συνθηκών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
και παραγωγικότητα της οικονοµίας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην κατασκευή των συγχρηµατοδοτούµενων εθνικών οδικών αξόνων και του νέου σιδηροδροµικού
δικτύου υψηλών ταχυτήτων που έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια και έργα τα οποία, όπως ξέρουµε, έχουν
ξεκινήσει από το 2007 και ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα
από αυτά.
Δεν κάνουµε έργα για τα έργα, ούτε «φαραωνικά» έργα, τα
οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν ποτέ.
Στις δράσεις του ΕΣΠΑ δίνεται, επίσης, ιδιαίτερη έµφαση
στους τοµείς της επιχειρηµατικότητας, κυρίως στους τοµείς της
µεταποίησης και του τουρισµού, όπου πρέπει να εντάξουµε και
τον ιαµατικό τουρισµό, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και
κατάρτισης, της υγείας και της πρόνοιας, της δράσης για τη διοικητική µεταρρύθµιση.
Με χαρά βλέπω ότι τα προγράµµατα της περιόδου 2014 - 2020
αρχίζουν να ενεργοποιούνται. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από
το γεγονός ότι ήδη έχουν εκδοθεί οι πρώτες προδηµοσιεύσεις
για προγράµµατα τοµεακής επιχειρηµατικότητας, όπως το «ΕΠΑΝΕΚ», πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας, επιχειρηµατικότητας.
Εκτός όµως από την ενεργοποίηση των προγραµµάτων, πάρα
πολύ σηµαντικό είναι να σχεδιάσουµε τα νέα προγράµµατα µε
έναν τέτοιο τρόπο, ώστε επειδή ακριβώς τη στιγµή αυτή το ΕΣΠΑ
αποτελεί το βασικό, αν όχι µοναδικό, χρηµατοδοτικό εργαλείο
της χώρας, να αξιοποιήσουµε στον καλύτερο δυνατό βαθµό τους
πόρους, τους οποίους έχουµε στη διάθεσή µας µε καλύτερη και
πιο χρηστή διαχείρισή τους απ’ ό,τι στο παρελθόν.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι η απορροφητικότητα και κυρίως η
οικονοµική και κοινωνική αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ θα είναι κατά πολύ µικρότερη του αναµενόµενου,
εφόσον δεν µπορέσει το τραπεζικό σύστηµα να ανταποκριθεί στο
βασικό του ρόλο, δηλαδή στην παροχή ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Γι’ αυτό, λοιπόν, το ΕΣΠΑ και ο σχεδιασµός
του συνδέονται ευθέως µε την προσπάθεια -επιτυχή, όπως φαίνεται- για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Στην ίδια προσπάθεια εντάσσεται και η εξαγγελία της δηµιουργίας µιας αναπτυξιακής τράπεζας, γιατί βασικό στοιχείο αυτού
του σχεδιασµού πρέπει να είναι και η δυνατότητα ενεργοποίησης
ιδιωτικών κεφαλαίων, που θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα για την οικονοµία.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον πρώτο
προϋπολογισµό που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ -σας θυµίζω, γιατί µεγαλώσαµε εµείς µε ένα σύνθηµα, το 15% για την παιδεία- θα
ήµουν ευτυχής αν µπορούσα να πω ότι έχουµε έναν προϋπολογισµό µε αριστερή σφραγίδα, µε έµφαση στις ανθρώπινες ανάγκες και τις ουµανιστικές αξίες, µε στόχευση στην εκπαίδευση και
τον πολιτισµό και µε διασφάλιση όσων ένα σύγχρονο κράτος
πρέπει να παρέχει στους πολίτες του.
Δυστυχώς δεν είναι έτσι και δεν είναι όχι από κυβερνητική επιλογή, αλλά γιατί αυτόν τον προϋπολογισµό δεν τον συντάξαµε
εµείς. Τον συνέταξε η ανάγκη στην οποία βρίσκεται η χώρα και
οι δεσµεύσεις που εδώ και πέντε χρόνια έχει αναλάβει.
Εµείς προσπαθήσαµε να απαλύνουµε τα πιο δυσβάστακτα σηµεία και συνολικά να τον κάνουµε σκαλοπάτι για ένα καλύτερο
αύριο, όταν θα µπορούµε να βάλουµε τη σφραγίδα των πιστεύω
και των οραµάτων µας. Γι’ αυτήν την ευχή και την ελπίδα θα ψηφίσω τον προϋπολογισµό του 2016.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Βαρβιτσιώτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
λυπάµαι που ενώ απεφεύχθη ο κίνδυνος του οικονοµικού Grexit
το καλοκαίρι και µε τη συνδροµή όλων των Βουλευτών ψηφίστηκε µια επώδυνη συµφωνία, την οποία και διαπραγµατευτήκατε και έχετε την αποκλειστική ευθύνη, δεν φαίνεται ότι το ίδιο
έχετε καταφέρει για το Grexit σε ό,τι αφορά τη Συνθήκη Σένγκεν.
Σήµερα, πριν λίγο, ο Έλληνας Επίτροπος για τη µετανάστευση
κρούει το καµπανάκι για τη Σένγκεν, για τη συστηµατική παραβίαση που κάνει η Ελλάδα στη Συνθήκη Σένγκεν, έχοντας αφήσει
ανοιχτά, αφύλακτα και χωρίς κανέναν έλεγχο τα σύνορά της. Και
ενώ όλες οι χώρες γύρω µας υψώνουν τείχη και κλείνουν σύνορα
και ενώ η Ευρώπη βρίσκεται υπό την τροµοκρατική απειλή τζιχαντιστών, έχει αποδειχθεί ότι από τη χώρα µας περνάνε τζιχαντιστές χωρίς έλεγχο. Τα σύνορά µας παραµένουν αφύλακτα και
ανοικτά.
Δεν έχουµε υλοποιήσει ούτε µία δράση από αυτές που ανέλαβε στις 15 Οκτωβρίου ο κύριος Πρωθυπουργός στο Συµβούλιο
Κορυφής, στο οποίο υποχώρησε σε όλα τα θέµατα, στα οποία
δεν θα έπρεπε να υποχωρήσει, αλλά δεν έχουµε προχωρήσει
στην υλοποίηση καµµίας δράσης: Την εγκληµατική απόφαση για
τα τέσσερα hot spots στην Ελλάδα, κανένα δεν λειτουργεί. Την
ενίσχυση των χερσαίων µας συνόρων µε δυνάµεις της FRONTEX,
δεν έχει υλοποιηθεί.
Σήµερα, όπως πολύ σωστά η κ. Μπακογιάννη αναφέρει σε
ερώτησή της, πέρα από το γεγονός ότι µπορούµε να βρεθούµε
πολύ σύντοµα µε µια απειλή εξόδου από τη Σένγκεν, βρισκόµαστε και µε µια φοβερή οικονοµική ζηµιά, διότι η ανοχή σας απέναντι σε όλα τα φαινόµενα ανοµίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Είναι επί δώδεκα µέρες κλειστή η σιδηροδροµική σύνδεση της
χώρας µε την Ευρώπη µε ανυπολόγιστη ζηµιά. Έχει καταληφθεί
από Σύρους πρόσφυγες, στους οποίους προσφέρετε άσυλο, δεν
το θέλουν, θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, θέλουν να πάνε προς
τη Γερµανία. Τα Σκόπια έχουν κλείσει τα σύνορα και εσείς καθόσαστε και τους κοιτάτε. Καθόσαστε και τους κοιτάτε να έχουν
καταλάβει τη σιδηροδροµική γραµµή, επί δώδεκα µέρες, να µην
υπάρχει µεταφορά εµπορευµάτων από και προς τη χώρα, παραµονή της χριστουγεννιάτικης αγοράς και, βεβαίως, µε πάρα πολύ
µεγάλο κίνδυνο για τη µεγαλύτερη και σοβαρότερη επένδυση
που έγινε στη χώρα και αυτή είναι στο λιµάνι του Πειραιά.
Διότι ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε η επένδυση και η
στρατηγική συµµαχία Ελλάδας - Κίνας στον Πειραιά; Έγινε για
να αποκτήσουν τα κινέζικα εµπορεύµατα γρηγορότερη πρόσβαση στην Ευρώπη. Τώρα δεν µπορούν να πάνε µε το τρένο,
το οποίο η κακή κυβέρνηση, η µνηµονιακή η προηγούµενη, επιτέλους, το έκανε να συνδεθεί µε το λιµάνι του Πειραιά.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ήδη τα πλοία πηγαίνουν προς τα
λιµάνια της Κροατίας και χάνουµε σηµαντικά οφέλη. Παράλληλα,
αποδεικνύει και κάτι. Μπορεί ο κ. Βαρουφάκης, µε τα πλουµιστά
πουκάµισα, να µην κατάφερε να διαλύσει τη ζώνη του ευρώ µε
όλα αυτά τα οποία προσπάθησε να κάνει όλο το προηγούµενο
διάστηµα, αλλά φαίνεται ότι η πολιτική Τσίπρα, Χριστοδουλοπούλου, Καµµένου και όλων των υπολοίπων µπορεί να βάλει βόµβα
στα θεµέλια της Συνθήκης Σένγκεν.
Σας έχω πει πάρα πολλές φορές -και το έλεγα και σαν υπεύθυνος Υπουργός για την ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων- ότι
η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων δεν αποτελεί επιλογή, δεν
είναι κάτι το οποίο το κάνουµε αλά καρτ όποτε θέλουµε. Είµαστε
υποχρεωµένοι, όχι µόνο από το εσωτερικό µας δίκαιο, αλλά είµαστε υποχρεωµένοι και από τις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Ξέρετε τι έχει συµβεί φέτος στο Αιγαίο; Πέρυσι όλη τη χρονιά
µε πόλεµο στη Συρία, πάλι µε 5 εκατοµµύρια ανθρώπους, οι
οποίοι ήταν πρόσφυγες, περάσαν τα θαλάσσια µας σύνορα
τριάντα τέσσερις χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες. Φέτος, µέχρι
σήµερα που µιλάµε, ξέρετε ποιος είναι ο αριθµός; Περάσανε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες από το Αιγαίο! Ευθύνεστε γι’ αυτό! Ευθύνεστε, διότι όταν βγαίνουν οι τουριστικοί οδηγοί για τους
µετανάστες -υπάρχουν- τι αναφέρουν; Αναφέρουν ότι τα πράγµατα άλλαξαν στην Ελλάδα από τον Φεβρουάριο του 2015 και
τώρα έχουµε µια κυβέρνηση πολύ πιο ανεκτική.
Δεν έχετε αξιοποιήσει…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Γι’ αυτό είχαµε αύξηση τουρισµού
φέτος.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
Μπορείτε να δείτε στο Internet όλο το κείµενο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας λέω το εξής: Δεν έχετε αξιοποιήσει καθόλου, µα καθόλου
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν διατεθεί για την αντιµετώπιση
της µετανάστευσης. Έχετε εισπράξει µόνο 7 εκατοµµύρια ευρώ
από τα 100 που είναι στη διάθεσή µας. Ακόµα συνεχίζετε να
ασκείτε µια πολιτική επικίνδυνη µε οικονοµικό αντίκτυπο, οικονοµικό αντίκτυπο για τη χώρα, για τη ναυτιλία της αφού φεύγουν
τα καράβια, µειώνεται το συνάλλαγµα, µειώνεται ο στόλος και
βέβαια για τα αποτέλεσµα τα οποία θα έχει µακροπρόθεσµα για
τις ευθύνες που ανέλαβε ο κ. Τσίπρας µόνος του, χωρίς να συµβουλευτεί κανέναν, χωρίς να ζητήσει τη γνώµη των πολιτικών Αρχηγών στις 15 Οκτωβρίου και µέχρι σήµερα δεν έχετε καταφέρει
να υλοποιήσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή θα είναι η συζήτηση των
επόµενων ηµερών και σας καλώ επιτέλους να σταθείτε στο ύψος
των περιστάσεων και να µη βάλετε τη χώρα σε µια καινούργια
περιπέτεια.
Βεβαίως και καταψηφίζω και την Κυβέρνησή σας και τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, τι ακριβώς θέλετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα ήθελα να µιλήσω για τα θέµατα, στα
οποία αναφέρθηκε ο κ. Βαρβιτσιώτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν µπορεί να γίνει
αυτός ο διάλογος τώρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τι είναι αυτά; Δεν θα απαντά σε
κάθε Βουλευτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κύριε
Γιακουµάτο, υπάρχει Προεδρείο. Αν θέλετε ελάτε εσείς, δεν έχω
πρόβληµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Έχω το δικαίωµα να ζητήσω τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε µε, δεν
σας στερεί κανένας το δικαίωµα. Όµως, δεν µπορεί για κάθε
Βουλευτή που παίρνει τον λόγο και τοποθετείται, ο Υπουργός, ο
όποιος Υπουργός, να τοποθετείται εκ µέρους της Κυβέρνησης
κ.λπ.. Δεν θα το πάµε έτσι. Είπαµε να τηρήσουµε ένα πρόγραµµα. Τρώµε τον χρόνο τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ο Υπουργός παίρνει τον λόγο όποτε
θέλει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κράτα γερά, Πρόεδρε, γιατί δεν
ξέρω τι γίνεται εδώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω κάνει Αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει δικαίωµα ο Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Δριτσέλη,
ελάτε στο Βήµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ο Υπουργός µπορεί να πάρει τον λόγο.
Αν είναι δυνατόν! Ο Υπουργός δεν έχει δικαίωµα να πάρει τον
λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µιλήσει θα πάρουµε κι εµείς τον λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μετά θα δώσω τον
λόγο στον κύριο Υπουργό και µετά στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είναι σωστό αυτό όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ποιο δεν είναι
σωστό;
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει να πάρουµε κι εµείς τον λόγο
µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγµατα
από αυτά που ακούστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε
πάρα πολύ, ήδη είχα καλέσει την κ. Δριτσέλη. Θα µιλήσει η κ.
Δριτσέλη –το επαναλαµβάνω- και θα πάρει τον λόγο ο κύριος
Υπουργός για δύο λεπτά.
Ζητήσατε, κύριε Λοβέρδο κι εσείς τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Είναι δυνατόν ο Υπουργός να µην µπορεί να πάρει τον λόγο;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
γιατί φωνάζετε τώρα εσείς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Μα, ζητά ο Υπουργός τον λόγο και δεν
τον δίνετε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Και γιατί να δώσει τον λόγο; Τι
είναι ο Υπουργός; Ο Πάπας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ο Κανονισµός το λέει ξεκάθαρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τις φωνές τι θα
βγάλετε; Θα βγάλετε κάποιο αποτέλεσµα; Τι θέλετε ακριβώς; Θα
δώσω τον λόγο στον Υπουργό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά
αν θέλετε να ορίζετε εσείς αυτές τις διαδικασίες, ελάτε εσείς να
τις ορίσετε. Σας παρακαλώ πολύ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Καλά σου λέει ο Πρόεδρος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Δριτσέλη,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν περίµενα ποτέ ότι σε µια συζήτηση όπως είναι η σηµερινή,
σε µια από τις κορυφαίες συζητήσεις για τον προϋπολογισµό της
χώρας, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα εδράττετο της ευκαιρίας
να κάνει µία ανέξοδη τέτοια κριτική για ένα τόσο σηµαντικό θέµα,
κύριε Βαρβιτσιώτη, όπως το προσφυγικό που έχει συγκλονίσει
τη διεθνή κοινότητα και µάλιστα χωρίς να εξαντλείτε όλο σας τον
λόγο σε µια ανέξοδη κριτική χωρίς καµµία πρόταση, όταν µάλιστα ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας στη σύγκλιση του
Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών δεν είχε να κάνει καµµία
απολύτως πρόταση. Μάλιστα ήταν αντίθετος και στις ευρωπαϊκές δεσµεύσεις στη χώρα για τη δηµιουργία των κέντρων ταυτοποίησης των προσφυγικών ροών.
Συνιστώ να κρατάµε την ψυχραιµία µας γι’ αυτά τα θέµατα, να
µην προχωράµε σε τέτοια ξενοφοβικά παραληρήµατα γιατί
έχουν άλλες συνέπειες.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Πηγαίνετε στην Ειδοµένη!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ποιο ήταν το ξενοφοβικό παραλήρηµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Σας παρακαλώ, αφήστε µε να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Δριτσέλη,
µην πυροδοτείτε τώρα τη συζήτηση. Καλά πήγαινε ως τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Κατ’ αρχάς συνδέσατε το προσφυγικό µε την τροµοκρατία. Αυτό ήταν το πρώτο και µεγάλο ατόπηµα που κάνατε και δεν το περίµενα ποτέ από εσάς. Συνιστώ,
λοιπόν, σοβαρότητα κι ένα αίσθηµα ευθύνης γιατί έχουµε πει
πολλές φορές ότι σε αυτήν τη φάση δεν υπονοµεύετε την Κυβέρνηση αλλά υπονοµεύετε τη διεθνή θέση της χώρας.
Προχωράω, λοιπόν, στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό. Συζητάµε σήµερα τον προϋπολογισµό του 2016 κι όχι µόνο σήµερα
αλλά όλες αυτές τις ηµέρες µέχρι και το Σάββατο. Λέω ξανά ότι
πρόκειται για µία από τις πιο κορυφαίες στιγµές του ελληνικού
Κοινοβουλίου. Για εµάς είναι ακόµη πιο ξεχωριστή αυτή η µέρα,
καθώς είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που καταθέτει µια Κυβέρνηση µε κορµό την Αριστερά. Είναι ένας προϋπολογισµός
που φανερώνει ουσιαστικά τις προτεραιότητές µας, αφ’ ενός την
προσπάθεια της χώρας για έξοδο επιτέλους από τη βαθιά ύφεση
και την κρίση και αφ’ ετέρου να σταθούµε δίπλα σε όλους αυτούς
τους ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια έχουν δοκιµαστεί κι
έχουν πληγεί από την ύφεση και τη λιτότητα.
Αυτός ο προϋπολογισµός, λοιπόν, αποτελεί την πρώτη πράξη
µιας συντεταγµένης πορείας που έχουµε ξεκινήσει από τον Ια-
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νουάριου για να αφήσουµε πίσω το χθες και να χτίσουµε τα δηµόσια οικονοµικά πάνω σε µια πιο στέρεη και ρεαλιστική βάση.
Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, του 2016, εγγράφει στις προβλέψεις του σχεδόν µηδενική ύφεση, χαµηλά πρωτογενή ρεαλιστικά
πλεονάσµατα και δηµοσιονοµική ισορροπία, χωρίς ταυτοχρόνως
να γκρεµίζεται η κοινωνική προστασία και ο δηµόσιος χαρακτήρας µιας σειράς κοινωνικών αγαθών. Παρ’ όλο, λοιπόν, που σε
αυτόν τον προϋπολογισµό εγγράφονται ορισµένα δύσκολα και
εµπροσθοβαρή µέτρα –και σε αυτό θέλω να συµπληρώσω ότι
ποτέ δεν προσπαθήσαµε να ωραιοποιήσουµε κανενός είδους
επιχείρηµα και καµµία δύσκολη κατάσταση, την οποία βιώνουµε
όλοι- αποτυπώνεται –και αυτό κανένας δεν µπορεί να το αµφισβητήσει- η σκληρή προσπάθεια της Κυβέρνησης να προστατεύσει τους αδύναµους και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Αυτός ο προϋπολογισµός έχει αρκετά χαρακτηριστικά, τα πιο
σηµαντικά απ’ αυτά είναι ότι έχει κοινωνικό πρόσηµο, ότι απλώνει
ένα πλέγµα προστασίας απέναντι σε συνανθρώπους µας που
αυτήν τη στιγµή πλήττονται περισσότερο από ποτέ, αµβλύνει τις
ανισότητες, αλλά κι επιτέλους εµπεδώνει το αίσθηµα δικαίου.
Ο κοινωνικός προϋπολογισµός, λοιπόν, οι δαπάνες για την
υγεία και τα δηµόσια νοσοκοµεία, για πρώτη φορά µετά από
πάρα χρόνια ισχυροποιούνται και εισάγονται και µια σειρά από
µέτρα ενίσχυσης των πιο αδύναµων, όπως είναι η στήριξη των
εισοδηµάτων των υπερηλίκων που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και µε αυτόν τον προϋπολογισµό δείχνετε το στίγµα
της ευαισθησίας της Κυβέρνησης για τη συγκράτηση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης.
Όµως, ο προϋπολογισµός του 2016, αντικατοπτρίζει και µια
σειρά από επιτυχίες της σκληρής διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε τους δανειστές, µιας προσπάθειας που λοιδορήθηκε
αρκετά αλλά και υπονοµεύτηκε τους προηγούµενους µήνες.
Επίσης, σε αυτόν τον προϋπολογισµό αποτυπώνονται οι επιτυχίες αυτής της διαπραγµάτευσης. Ο στόχος, λοιπόν, για 0,5%
πρωτογενή πλεονάσµατα για το 2016, αφήνουν ουσιαστικά δηµοσιονοµικό χώρο για βελτίωση των αποτελεσµάτων της ελληνικής οικονοµίας και ταυτόχρονα δηµιουργεί τις συνθήκες για
επιστροφή στην ανάπτυξη µέσα στη χρονιά.
Οι ακόµα καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε τη µεγέθυνση του
ΑΕΠ, όπως πολλοί προβλέπουν, θα οδηγήσει σε ευρύτερες ελαφρύνσεις και σε τόνωση της πραγµατικής οικονοµίας µέσα στους
επόµενους µήνες. Εάν η Κυβέρνηση δεν είχε παλέψει σκληρά για
τη νέα συµφωνία µε τους δανειστές, ο φετινός προϋπολογισµός
θα έπρεπε να ενσωµατώσει νέα µέτρα πολλών δισεκατοµµυρίων
ευρώ, απόρροια βέβαια της δέσµευσης για πρωτογενές πλεόνασµα 4,5% που είχε λάβει η προηγούµενη κυβέρνηση.
Αυτοί, λοιπόν, που σήµερα φωνάζουν και µας κουνάνε το δάχτυλο, είναι εκείνοι οι οποίοι οδήγησαν την οικονοµία στην καταστροφή, έπειτα συµφώνησαν µε τους δανειστές το
στραγγαλισµό του παραγωγικού ιστού της χώρας µε αυτές τις
προβλέψεις για αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα και όσο κι αν ορισµένοι σήµερα προσπαθούν
υποκριτικά να κρυφτούν πίσω από τις κραυγές τους, οι ευθύνες
για την κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας είναι δεδοµένες
και τους βαρύνουν και οι πολίτες ευτυχώς το γνωρίζουν.
Επίσης, θα ήταν χρήσιµο να τονιστεί ότι η Κυβέρνηση στο
πλαίσιο του φετινού προϋπολογισµού κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να στηρίξει τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η παιδεία και ο αθλητισµός. Ήδη µε τις παρεµβάσεις του, το
Υπουργείο Παιδείας διασφάλισε την κάλυψη των κενών στη δηµόσια εκπαίδευση, ενώ σε κρίσιµους τοµείς, όπως για παράδειγµα η φοιτητική µέριµνα, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για
να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια όπως αντιστοίχως έγινε και
στον αθλητισµό και είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι αθλητές
και οι δοµές στο πλαίσιο της απρόσκοπτης προετοιµασίας των
εθνικών οµάδων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2016.
Και σε αυτήν την κατεύθυνση γίνεται µεγάλη προσπάθεια,
ώστε να εξασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι για την οµαλή
λειτουργία των εθνικών σταδίων, ενώ η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ετοιµάζει και µια σειρά από ουσιαστικές παρεµβάσεις για
τη στήριξη των αθλητών για την προετοιµασία τους. Είµαστε βέβαιοι ότι αυτή η προσπάθεια και θα συνεχιστεί και θα ενταθεί,

2894

ώστε η χώρα µας να εκπροσωπηθεί στους αγώνες χωρίς κανένα
απολύτως εµπόδιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι παρά τις δυσκολίες
οι πολίτες γνωρίζουν ότι αυτή η Κυβέρνηση µε ειλικρίνεια απευθύνεται στην κοινωνία χωρίς διάθεση ωραιοποίησης και µε συναίσθηση των δυσκολιών που βρίσκονται µπροστά. Τα εµπόδια
δεν έχουν ξεπεραστεί ακόµα, όµως είναι βέβαιο ότι αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά και τις τελευταίες δυσκολίες, µπορούµε
ήδη από τους επόµενους µήνες να περάσουµε σε µια φάση σταθερής ανάπτυξης της πραγµατικής οικονοµίας.
Ο δικός µας, λοιπόν, φιλόδοξος στόχος είναι να διαψεύσουµε
ακόµα πιο θετικά στο πεδίο της πραγµατικής οικονοµίας τις προβλέψεις του προϋπολογισµού και να κερδίσουµε µε τις προσπάθειές µας την ευηµερία και την πρόοδο για την κοινωνία, αλλά
και για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ζήτησε τον λόγο ο
κ. Σγουρίδης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, µε συγχωρείτε.
Κύριε Υπουργέ, συγνώµη, έχει δίκιο ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Βαρβιτσιώτη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι είναι
πάρα πολύ ενοχλητικό να παίρνουµε τον λόγο επί προσωπικού
και να κάνουµε διαδικαστικά πράγµατα και τερτίπια µέσα στη
Βουλή.
Όµως, πριν από λίγο κατηγορήθηκα για ξενοφοβικό παραλήρηµα, όταν είπα αυτό που λέει σήµερα όλη η Ευρώπη και για το
οποίο έχει κλείσει τα σύνορά της, αυξήσει το βαθµό ασφάλειάς
της, ελέγχει τα αεροδρόµιά της, τα τραίνα της, τους δρόµους
της, δηλαδή ότι υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ των προσφυγικών ροών και των τζιχαντιστών που µπαίνουν σε αυτούς. Αυτό
είναι κάτι το οποίο συνέβη, δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το µπαλάκι αλλά φοβάµαι, κύριε
Πρόεδρε, ότι η ελαφρότητα µε την οποία αντιµετωπίζουµε αυτό
το θέµα, θα µας οδηγήσει σε δεινά αποτελέσµατα και ο τρόπος
µε τον οποίο το αντιλαµβάνονται ορισµένοι συνάδελφοι και η
ελαφρότητα µε την οποία το αντιµετωπίζουν, µε φοβίζει. Με φοβίζει. Δεν µε κάνει να χαίροµαι ως Βουλευτής της Αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε
Βαρβιτσιώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Λιγότερο από δύο λεπτά.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Κανονισµό. Θήτευσα για έντεκα
χρόνια Αντιπρόεδρος της Βουλής. Ξέρω πάρα πολύ καλά πότε
µπορείς να ζητήσεις τον λόγο και πότε µπορείς να τον πάρεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Για πείτε µας, κύριε Σγουρίδη,
γιατί εµείς είµαστε νεότεροι και δεν ξέρουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Στα χρόνια 1993-2004.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Για ποια εποχή µιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σέβοµαι τη διαδικασία του προϋπολογισµού και δεν θα ήθελα να την παρακωλύσω, αλλά θέλω να
πληροφορήσω για κάποια πράγµατα από αυτά που ανέφερε από
του Βήµατος της Βουλής ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Το πρόβληµα στην Ειδοµένη υπάρχει. Όντως, οι γραµµές
έχουν καταληφθεί από ένα µέρος από µετανάστες και πρόσφυγες. Όµως, σας πληροφορώ ότι αυτό το θέµα θα λυθεί εντός των
εποµένων ηµερών.
Το δεύτερο για το οποίο θέλω να σας ενηµερώσω, είναι ότι
όλα τα φορτία διακινούνται µέσω Βουλγαρίας, από Στρυµόνα
προς Βουλγαρία. Οπωσδήποτε, έχουν ένα οικονοµικό κόστος.
Αυτό το οικονοµικό κόστος θα δούµε πώς θα καλυφθεί.
Το τρίτο που ήθελα να πω είναι το εξής: Ο κ. Βαρβιτσιώτης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συγκρίνει δύο ανόµοιες χρονιές, το 2014 µε το 2015, ως προς το
θέµα της ροής των προσφύγων και µεταναστών. Είναι η µέρα µε
τη νύχτα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Βέβαια. Αυτό λέω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το τέταρτο που ήθελα να πω, είναι ότι από
τα σύνορά µας τα χερσαία δεν έχει περάσει κανένας πρόσφυγας
και κανένας µετανάστης. Όσοι έχουν περάσει, έχουν περάσει
από τα θαλάσσια σύνορα. Αυτό εις επίρρωση των όσων είπε ότι
έχουν κλείσει τα σύνορά τους στην Βουλγαρία, έχουν κλείσει τα
σύνορά τους στα Σκόπια, έχουν κλείσει τα σύνορά τους στη Σερβία κ.λπ..
Τα χερσαία σύνορα φυλάσσονται. Όσον αφορά τα θαλάσσια,
όπως ξέρετε, και για λόγους που έχουν να κάνουν καθαρά µε το
ανθρώπινο δίκαιο, δεν µπορείς να βουλιάξεις βάρκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Είχε ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, ο κ. Λοβέρδος.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου
δίνετε τον λόγο.
Δράττοµαι της ευκαιρίας, αφού είναι παρών και ο Πρόεδρος
της Βουλής, ο κ. Βούτσης, να παρακαλέσω για τις επόµενες
µέρες να υπάρξει µια συνεννόηση του Προεδρείου, διότι αν παρεµβαίνουν οι Υπουργοί σε κάθε οµιλία συναδέλφου, τότε θα
ενεργοποιείται και το εκ του Κανονισµού δικαίωµά µας να παρεµβαίνουµε κι εµείς και δεν το θέλουµε. Λόγου χάρη, τώρα µε την
οµιλία του κ. Βαρβιτσιώτη, ο αναρµόδιος Υπουργός, ο κ. Σγουρίδης, πήρε τον λόγο, ενώ είναι σε εξέλιξη ένα θέµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αναρµόδιος; Καθόλου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν λέω ότι δεν ξέρετε το θέµα. Δεν
είπα αυτό. Είπα ότι δεν είστε ο αρµόδιος Υπουργός.
Είµαστε ενώπιον εξελίξεων, που σήµερα είδαν και το φως της
δηµοσιότητας, από πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» και το οποίο µου έκανε τροµερή εντύπωση γιατί είναι ακριβώς ίδιο µε την τοποθέτηση που άκουσα τελευταία, πριν από δύο
µέρες, από τον Ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή τον κ. Μαριά και το
ίδιο ακριβώς από τρεις ακόµη Έλληνες Ευρωβουλευτές τις προηγούµενες ηµέρες, ότι δηλαδή τίθεται ζήτηµα ύπαρξης της
χώρας µας στο πλαίσιο της Σένγκεν.
Εάν δεν έχει η Βουλή ενηµέρωση από τον αρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Μουζάλα, τότε κάθε αναφορά σε αυτό το
θέµα θα ενεργοποιεί όλους τους συναδέλφους, απ’ όλα τα κόµµατα, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, να παίρνουµε τον
λόγο και να ρωτάµε, να ζητάµε από την Κυβέρνηση διευκρινίσεις
ή αν άλλος το δει αλλιώς, να ασκούµε κριτική στην Κυβέρνηση.
Θα µπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτήν τη στιγµή. Πήρα τον
λόγο, ακριβώς για να πω, πρώτον, ότι θα πρέπει να αυτοπεριοριστούν λίγο οι Υπουργοί, για να µη παρακωλύουµε κι εµείς τη διαδικασία µετά κι έχουµε αντιµαχίες µε το Προεδρείο και,
δεύτερον, για να ζητήσω να έρθει εδώ, το συντοµότερο δυνατόν,
ο Αναπληρωτής Υπουργός, επί τους θέµατος αυτού αρµόδιος,
να τοποθετηθεί, να µας ενηµερώσει και έτσι να εκλογικευτεί ο
σχετικός διάλογος, για να µη γίνει σύγκρουση επί του θέµατος
αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάνω στο προηγούµενο θέµα και ακούγοντας και τον
Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο να τοποθετείται, αισθάνοµαι
την ανάγκη να πω και από τη δική µου πλευρά ότι δεν υπάρχει
θέµα σύγκρουσης µεταξύ ανθρωπισµού από τη µια και ανάγκης
διασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Σένγκεν και κυρίως της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό
είναι ένα στοίχηµα, το οποίο πρέπει και η χώρα να κερδίσει.
Αντίθετα, όµως, αυτό που βλέπουµε είναι απραξία, χάνονται
πόροι, δεν υπάρχει σχέδιο. Και να θυµίσω εδώ στους συναδέλ-
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φους της Συµπολίτευσης και την πρότασή µας, κυρίως για την
πιλοτική εφαρµογή των hot spots στην Τουρκία και το Λίβανο,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις µητέρες, τις εγκύους και τα παιδιά.
Όµως, η Ευρώπη και η χώρα δεν συνταράσσονται µόνο από
το προσφυγικό και την απειλή των τροµοκρατών, συνταράσσονται και από µία κρίση και στον πυρήνα αυτής είναι πάντα η χώρα
µας.
Τέτοιες µέρες πέρυσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αυτό
το Βήµα της Βουλής, ανέβαιναν οι τότε Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και έλεγαν πολλά, για την δέκατη τρίτη σύνταξη, για το
νέο κοινωνικό πρόσωπο -τα ακούσαµε και σήµερα, τι περίεργο!την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Έναν παράδεισο υπόσχονταν. Όλα
σε όλους. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός τους πίστεψε.
Σήµερα, Χριστούγεννα κοντά, όχι µόνο δέκατη τρίτη σύνταξη
δεν υπάρχει αλλά το φάσµα των επιπλέον περικοπών συντάξεων
πλανάται και όχι µόνο. Συζητείται αυτός ο προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ η χώρα έχει καταρρακωθεί από
µήνες διαπραγµάτευσης και από πλήρη αποστράγγιση όλων των
αποθεµατικών της. Ο σηµερινός Πρόεδρος της Βουλής, µε την
τότε ιδιότητά του, ως Υπουργού Εσωτερικών, είχε πει ότι «µέχρι
και capital controls κάναµε». Επικαλούµαι τη συνέντευξη του κ.
Βούτση στο ραδιόφωνο «ΚΟΚΚΙΝΟ».
Στραγγίστηκαν τα πάντα, σύρθηκε η χώρα και όλα αυτά για να
γίνει η σκληρή διαπραγµάτευση, για την οποία µάλιστα εδώ πανηγυρίζετε. Ποια διαπραγµάτευση; Του σκληρότερου µνηµονίου
απ’ όλα; Ποια διαπραγµάτευση;
Το «καραβάνι», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σέρνουν, δυστυχώς, οι δανειστές. Και στο «καραβάνι» έχουν πέσει οι µάσκες.
Η µόνη σας ευτυχία είναι ότι τα «σκυλιά», ξέρετε, όχι µόνο δεν
γιαουρτώνουν, όχι µόνο δεν προπηλακίζουν, όχι µόνο δεν στήνουν λαϊκά δικαστήρια αλλά είχαν και την εντιµότητα, για να µη
γίνει το Grexit, να ψηφίσουν και τη συµφωνία, αυτά τα «σκυλιά»,
τα οποία ακόµη και σήµερα καθυβρίζετε.
Για να µην καταρρεύσει, λοιπόν, το «καραβάνι», θα πρέπει να
δείτε τι κάνετε και να αφήσετε τις ωραιοποιήσεις και τις ισοπεδώσεις, γιατί άκουσα εδώ ότι έχουµε –λέει- επιπλέον πόρους για
την κοινωνική προστασία και επιπλέον πρόσωπο κοινωνικό. Είπατε κάτι για την εξοικονόµηση 1,65 δισεκατοµµυρίων από το
συνταξιοδοτικό; Αναφέρατε µειώσεις που υπάρχουν σε αυτόν
τον κοινωνικό προϋπολογισµό κατά 287 εκατοµµύρια ευρώ, σε
σχέση µε το 2015, ενώ τα έξοδα αναµένεται να αυξηθούν κατά
823 εκατοµµύρια ευρώ, σε σχέση µε το 2015; Και γιατί έγιναν
όλα αυτά; Διότι υπήρξατε, κατά τα άλλα, πάρα πολύ χαλαροί.
Και σας ερωτώ. Σε αυτόν τον προϋπολογισµό ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική πράξη υπάρχει σχέδιο αναπτυξιακό; Άκουσα
έναν συνάδελφο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες να µιλά για
επιχειρηµατικότητα. Πρέπει, λέει, να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα. Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ανάπτυξη αυτής της
χώρας; Το να πολεµάτε πότε τη µπίρα και πότε το κρασί; Πότε
τις Σκουριές και πότε τη µία επένδυση µετά την άλλη; Πώς θα
έρθει η πολυπόθητη απασχόληση, χωρίς σχέδιο αναπτυξιακό,
χωρίς κοινωνική προστασία µε σχέδιο;
Κι έρχοµαι σε αυτό. Ποιο είναι το σχέδιό σας για το ασφαλιστικό; Θα το δούµε ποτέ; Γιατί παίζετε τον παπά επί βδοµάδες
τώρα, για να µην πω επί µήνες; Και πού είναι ο περίφηµος διάλογος; Μαζεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί για να βγάλουν ένα ευχολόγιο που θα χρησιµοποιήσει ο κ. Τσίπρας και να πει εδώ τους
έχω; Αυτό είναι; Γιατί δεν µπορεί να διαπραγµατευτεί ο κ. Τσίπρας και υπέγραψε ό,τι του πήγανε τελικά, στα γονυπετής, τον
Ιούλιο του 2015; Για πείτε µου σας παρακαλώ.
Εµείς οφείλουµε ως κόµµα σοβαρό -κι έχουµε υποστεί και µεγάλο πολιτικό κόστος από αυτήν τη σοβαρότητα- να στεκόµαστε
µε ειλικρίνεια µπροστά στο ασφαλιστικό πρόβληµα και να έχουµε
καταθέσει τη δική µας πρόταση που έχει και δυσκολίες. Λέει µε
τρία «όχι» και λέει «όχι» στις συντάξεις στην αύξηση των εισφορών και στην κατάργηση του ΕΚΑΣ. Οι συντάξεις δεν µπορούν
να κοπούν. Είναι ατελέσφορο κι εµείς το ξέρουµε για έχουµε
κάνει περικοπές.
Εγώ δεν θα ωραιοποιήσω ούτε θα κάνω µηδενιστικό λόγο «όλα
καλά κι όλα ωραία». Ναι, για τους ίδιους λόγους που σήµερα κι
εσείς επικαλείστε, κόψαµε συντάξεις αλλά δεν γίνεται άλλο. Θα
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πρέπει να πάµε σε άλλου είδους αντιµετώπιση του ασφαλιστικού.
Έχουµε καταθέσει δηµόσια την πρότασή µας και σε ό,τι
αφορά τη µεγάλη µεταρρύθµιση του ν. 3863, η οποία µπορεί να
εφαρµοστεί νωρίτερα, έως το 2020 και σε ό,τι αφορά τη µείωση
έτι περαιτέρω των εισφορών µέσα από την αναδιοργάνωση και
την αναδιάρθρωση ενός ασφαλιστικού συστήµατος µε έµφαση
ιδιαίτερα στον ΟΓΑ και στον ΟΑΕΕ. Σε τρία ταµεία πιστεύουµε
ότι πρέπει να καταλήξει αυτή η µεγάλη ενοποίηση.
Και εφόσον είχατε τη διάθεση να µας παρουσιάσετε τις δικές
σας προτάσεις που ακόµη δεν τις έχουµε δει, είχαµε πει ότι ναι
–και το λέω κι εδώ, από το Βήµα της Βουλής- κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εµείς σε οποιαδήποτε θεσµική διάσταση του διαλόγου για το ασφαλιστικό θα είµαστε παρόντες. Όµως, σε παιχνίδια
και σε τερτίπια δεν µπορούµε να συµµετάσχουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τη θέλω την ανοχή του Προεδρείου για ένα-δύο ακόµα λεπτά.
Θέλω να αναδείξω, κατ’ αρχήν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ένα λεπτό, κυρία
Χριστοφιλοπούλου, και τελειώνετε. Σας παρακαλώ, γιατί κοντεύουµε τα επτά λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όταν οι
Βουλευτές της Συµπολίτευσης µιλούσαν οκτώ κι εννιά λεπτά,
εµείς δεν µιλάγαµε.
Λοιπόν, δύο λεπτά, χρειάζοµαι και ολοκληρώνω.
Θα µιλήσω λίγο για το τι έχετε κάνει µε τα νοσοκοµεία. Ξέρετε,
από πέρυσι µέχρι φέτος από εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιοι
το 2014 περίπου εργαζόµενους στα δηµόσια νοσοκοµεία έχουµε
σήµερα εξήντα δύο χιλιάδες εργαζόµενους. Είναι οι συνταξιοδοτήσεις. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι’ αυτό. Προσέξτε. Τι έχετε
κάνει, όµως; Τι είχε υπάρξει; Υπήρχε ο σχεδιασµός για τεσσερισήµισι χιλιάδες θέσεις εργασίας στα νοσοκοµεία. Υπήρχε µία
πράξη Υπουργικού Συµβουλίου και αντίστοιχος νόµος το 2014
για να υπάρξουν επτακόσιες περίπου προσλήψεις. Αυτά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι -δεν είναι ο Υπουργός της Υγείας-, αλλά
θέλω πραγµατικά να ακουστεί αυτό, διότι µέσα σε δέκα µήνες
δεν κάνατε τίποτα.
Φτάνουν οι προσλήψεις αυτές; Γιατί θα τις κάνετε; Το ανήγγειλε ο κ. Ξανθός και πιστεύω θα έρθει εδώ να µας το ξαναπεί.
Μπράβο, να τις κάνει λέω εγώ. Το 2017 θα γίνουν. Φτάνει αυτό;
Ποιο είναι το σχέδιό σας για την υγεία, για τη µεγάλη πρωτοβάθµια περίθαλψη και την αναδιάρθρωσή της για τις χρόνιες παθήσεις; Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο για την υγεία;
Εκτός από το να ελέγξετε κάπως το σύστηµα, δεν έχω δει να
κάνετε κάτι ούτε να παρουσιάζετε κάτι ως σχέδιο. Στην ουσία,
αυτό που κάνετε και στην υγεία είναι να κάνετε µία διευθέτηση
των θεµάτων και δείχνετε εκτός από έλλειψη σχεδίου και πλήρη
ανικανότητα να αντιµετωπίσετε τα τρέχοντα προβλήµατα.
Τελειώνω µε µία λέξη για το ΕΣΠΑ, γιατί ακούσαµε πολλά και
µεγάλα λόγια για το ΕΣΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούσαµε για το overbooking να σας πω εγώ για το frontloading, την εµπροσθοβαρή
διάσταση. Όλες οι δράσεις για τους ανέργους της τάξεως των
800 εκατοµµυρίων ευρώ ήταν εµπροσθοβαρείς ήδη από το 2014
µε ενέργειές µας. Τι έγινε και δεν υλοποιήθηκαν; Θέλατε να τις
ανασχεδιάσετε. Δικαίωµά σας, Κυβέρνηση είστε, να τις ανασχεδιάσετε. Τι έγινε µέχρι τότε; Τι έχει γίνει από τότε; Ποιο πρόγραµµα έχει µπει στα σκαριά από αυτά; Σήµερα ακούµε πάλι ότι
τώρα θα γίνουν εµπροσθοβαρείς. Μας εξαγγέλλετε δηλαδή αυτό
που ήδη έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση και δεν έχετε κάνει τίποτα γι’ αυτούς τους πόρους επί δέκα ολόκληρους µήνες.
Γι’ αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους και επειδή τα
κοινωνικά προσωπεία εύκολα πέφτουν, είναι η ώρα για σοβαρότητα, για συνεννόηση. Όµως, αυτόν τον προϋπολογισµό εµείς
ως υπεύθυνη και σοβαρή Αντιπολίτευση δεν µπορούµε να τον
ψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καΐσας από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο πρώτος Προϋπολογισµός της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι γεγονός. Ποιος τον περίµενε
πριν από ένα χρόνο; Δικαιολογηµένη δηλαδή η θλίψη και η στεναχώρια και το να µην µπορούµε να ανεχτούµε τον πρώτο προϋπολογισµό ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Είναι αυτός που θέλαµε, όµως; Το ερώτηµα είναι για εµάς. Φυσικά δεν είναι αυτός που θέλαµε και θα πρέπει να δικαιολογήσουµε γιατί δεν είναι. Πρέπει να πούµε κάτω από ποιες συνθήκες
έγινε αυτός ο προϋπολογισµός. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι έγινε
κάτω από το 25% απώλεια του ΑΕΠ, 25%-26% ανεργία, χρέη
στους αγρότες, στα νοσοκοµεία, από το 2010, απολυµένοι χιλιάδες από τον ιδιωτικό τοµέα και από το δηµόσιο, νοσοκοµεία, σχολεία κ.λπ. και το 1/4 του πληθυσµού κάτω από το όριο της
φτώχειας, χωρίς πρόσβαση σε τροφή και σε υπηρεσίες υγείας.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες έγινε αυτός ο προϋπολογισµός.
Μερικοί µας λένε ότι το Δεκέµβρη του 2014 ήταν έτοιµη η
χώρα να βγει από την κρίση αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε εκλογές και
ήθελε Πρόεδρο και ήθελε το ένα και το άλλο και σταµάτησε
αυτήν την ανάπτυξη. Μας λένε δηλαδή να γυρίσουµε στις 31-122014.
Εδώ θα µου επιτρέψετε αν σας αναφέρω τι βίωσα ο ίδιος προσωπικά ως γιατρός από το 2012 µέχρι το 2014. Στην Αλεξανδρούπολη, το 2012, στήσαµε ένα εθελοντικό κοινωνικό ιατρείο
µαζί µε τον Ιατρικό Σύλλογο, το Φαρµακευτικό Σύλλογο, τη Μητρόπολη, το Δήµο και µια οµάδα εθελοντών. Το κοινωνικό αυτό
ιατρείο αυτό το διάστηµα εξέτασε τρεισήµισι χιλιάδες ασθενείς
ανασφάλιστους, εµβολίασε εννιακόσια παιδιά ανεµβολίαστα και
χορήγησε χιλιάδες κουτιά φαρµάκων σε ανθρώπους που δεν
είχαν πρόσβαση στην υγεία. Αυτή ήταν η κατάσταση και όσοι την
ξεχνάνε κάνουν µεγάλο λάθος.
Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα ο προϋπολογισµός αυτός;
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι δόθηκαν από αυτήν την Κυβέρνηση για τον προϋπολογισµό τον προηγούµενο, του 2015,
150.000.000 ευρώ στο χώρο της υγείας. Ο καινούργιος προβλέπει 300.000.000 ευρώ. Μπορεί και να µη φτάνουν αλλά είναι ένα
βήµα σηµαντικό.
Έφυγε η προηγούµενη συνάδελφος για να ακούσει αυτά που
θα πω. Οι θέσεις που είχαν αδειάσει το προηγούµενο διάστηµα,
την πενταετία, από το χώρο της υγείας είναι δεκαεξήµισι χιλιάδες
χωρίς να διοριστεί ούτε ένας στη θέση τους. Τι έκανε αυτή η Κυβέρνηση; Ενεργοποίησε τις κρίσεις που είχανε γίνει αυτήν την
πενταετία στους γιατρούς του ΕΣΥ και δεν διορίζονταν και τους
διόρισε. Ήδη έχουν πάει οι πρώτοι γιατροί διορισµένοι στα νοσοκοµεία που δεν διορίζονταν αυτήν την πενταετία. Και βέβαια
προκηρύχθηκαν και άλλες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και
το συνολικό νούµερο είναι τρεισήµισι χιλιάδες. Για τις δεκαεξήµισι χιλιάδες που έφυγαν, οι τρεισήµισι χιλιάδες θέσεις είναι
λίγες, αλλά για ένα χρόνο νοµίζω είναι αρκετές για να στηρίξουν
το σύστηµα.
Αυτά για τον χώρο της υγείας, που έγινε πολύς λόγος από
προηγούµενους οµιλητές.
Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο έχει θιγεί είναι η αλληλεγγύη. Γίνεται κριτική ότι ήταν λίγα τα 200 εκατοµµύρια που κατάφερε να
εξασφαλίσει αυτή η Κυβέρνηση για την αλληλεγγύη. Θα συµφωνήσουµε ότι ήταν λίγα αλλά πρέπει να σας πω ότι έφτασαν στους
δικαιούχους µε τον τρόπο που τα διαχειριστήκαµε, µε την κάρτα
του καθενός, να µπαίνει το ποσό και να εξαργυρώνεται.
Τι εννοώ εδώ; Θα σας πω πάλι ένα παράδειγµα από την πατρίδα µου. Ανάµεσα στις πολλές υπηρεσίες που υπάρχουν, κρατικές, πρόνοιας, εργασίας, του Υπουργείου Υγείας, µη
κυβερνητικές οργανώσεις, στον Νοµό Έβρου αυτήν τη στιγµή
έχει είκοσι οκτώ οργανώσεις, είκοσι οκτώ υπηρεσίες που απασχολούνται µε θέµατα αλληλεγγύης, προστασίας από ναρκωτικά, επανένταξης και δεν συµµαζεύεται. Είκοσι οκτώ πρόεδροι,
είκοσι οκτώ διοικητικά συµβούλια, είκοσι οκτώ! Δεν ξέρει κανείς,
κανένας, ποιος καλύπτει και ποιος υπερκαλύπτει.
Μία από αυτές τις υπηρεσίες έχει δεκαπέντε άτοµα εργαζόµενους, οι ωφελούµενοι είναι δώδεκα, το µηνιαίο κόστος της είναι
20.000 ευρώ. Τα 18.000 πάνε σε πάγια έξοδα της υπηρεσίας και
τα 2.000 πάνε για τους ωφελούµενους, δηλαδή, το 10% των χορηγουµένων χρηµάτων. Να γιατί έχουµε ένα κράτος πελατειακό,
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διεφθαρµένο και δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
Φυσικά θέλει ουσιαστικές ανατροπές σε όλους τους τοµείς
αυτό το κράτος. Ο δρόµος µας είναι µακρύς η αρχή, όµως, έγινε.
Ο δεύτερος προϋπολογισµός των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα είναι πολύ
καλύτερος από τον πρώτο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεωργιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Μπαίνω λίγο γρήγορα στο τελευταίο. Κύριε συνάδελφε, δεν
είστε πολύ καλά διαβασµένος. Η κυβέρνησή µας είχε εγκρίνει
στο Συµβούλιο Κυβερνητικής Μεταρρυθµίσεως για το 2015 –ευτυχώς είναι εκεί η κ. Χριστοφιλοπούλου- τεσσερισήµισι χιλιάδες
προσλήψεις στον χώρο της υγείας, δυόµισι χιλιάδες ιατρούς και
δύο χιλιάδες νοσηλευτές. Αυτές τις τεσσερεσήµισι χιλιάδες
προσλήψεις, τις οποίες είχαµε εγγράψει στον προϋπολογισµό
του 2015, τις ανακοίνωσε µάλιστα ως άµεσα επιγενόµενες ο κ.
Αλέξης Τσίπρας την πρώτη εβδοµάδα που έγινε Πρωθυπουργός
επισκεπτόµενος τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Κουρουµπλή.
Εγώ, είχα δηλώσει, παρ’ όλο που είχαν τη δική µου υπογραφή,
«Ας τις κάνετε και ας λέτε ότι είναι και δικές σας, δεν χάλασε ο
κόσµος». Μετά από έντεκα µήνες έρχεστε και µας λέτε στη
Βουλή ότι θα το κάνετε το 2016. Δηλαδή, χάσατε όλο το 2015.
Επίσης, είπατε ότι δεν έγινε καµµία πρόσληψη. Επίσης λάθος.
Όταν πήγαινα στο Υπουργείο Υγείας εκκρεµούσαν εννιακόσιοι
ιατροί από τον διαγωνισµό του 2011, προσλάβαµε τους εξακόσιους. Ήταν οι µόνοι που είχαν µείνει διαθέσιµοι, γιατί οι υπόλοιποι τριακόσιοι είχαν βρει δουλειά αλλού και δεν ενδιαφέρονταν
για να συνεχίσουν να µπουν στη διαδικασία. Ολοκληρώσαµε, δηλαδή, τις προσλήψεις που εκκρεµούσαν από το 2011. Άρα, και
αυτό που είπατε είναι λάθος.
Καλύτερα, όταν έρχεστε στο Βήµα της Βουλής, να είστε πολύ
καλύτερα διαβασµένος.
Πάµε τώρα στην ουσία. Όχι µόνο δεν βελτιώσατε τα οικονοµικά της υγείας αλλά τα έχετε στείλει στον βράχο. Η πολιτική, να
ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εφαρµοσµένη τέχνη
δεν είναι περικοκλάδες και θεωρίες, είναι πράξεις. Παραλάβατε
στον ΕΟΠΥΥ 600 εκατοµµύρια ληξιπρόθεσµα χρέη. Ξέρετε πόσα
είναι σήµερα; Είναι 2 δισεκατοµµύρια 200 εκατοµµύρια. Ξέρετε
τι θα πει ότι έχετε πάει τα ληξιπρόθεσµα χρέη του ΕΟΠΥΥ από
600 εκατοµµύρια στα 2 δισεκατοµµύρια 200 εκατοµµύρια; Ότι
έχετε αφήσει τους πάντες απλήρωτους. Ξέρετε τι θα πει αυτό;
Θα πει ότι κινδυνεύει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε ολική κατάρρευση.
Άρα το να έρχεστε εδώ και να µας κάνετε και µαθήµατα για το
πόσο καλά τα πήγατε στην υγεία, µε συγχωρείτε αλλά είναι άνω
ποταµών. Να είστε καλύτερα διαβασµένος. Είναι προφανώς µια
από τις πρώτες σας οµιλίες αλλά επειδή είναι οµιλία επί του προϋπολογισµού και ο προϋπολογισµός είναι αριθµοί και νούµερα
και όχι θεωρίες να είστε καλύτερα διαβασµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Σαράντα χρόνια ασχολούµαι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Χρειάζεστε πενήντα χρόνια, για να τα µάθετε. Σαράντα δεν ήταν αρκετά.
Πάω, λοιπόν, τώρα στην ουσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πού ήµασταν το 2014 στην αντίστοιχη συζήτηση προϋπολογισµού και πού το 2015;
Το 2014, µιλάγαµε για τη µείωση κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης. Φωνάζατε οι του ΣΥΡΙΖΑ: «Είναι έκτακτος φόρος
έπρεπε να καταργηθεί εντελώς». Τώρα τον πήγατε στο συν 30%,
δηλαδή, τον επαναφέρατε στα προηγούµενα επίπεδα.
Για τι άλλο συζητάγαµε; Για το 2,7% ανάπτυξη που προβλεπόταν για το 2015. Τι καταφέρατε; Ύφεση 2,3% και προβλέπετε
εσείς 0,7% ύφεση του χρόνου. Δυστυχώς, αν µείνετε στην εξουσία θα είναι πολύ χειρότερο.
Και γιατί θα είναι πολύ χειρότερο; Ακούστε τώρα γιατί θα είναι
πολύ χειρότερο. Γιατί στον ίδιο προϋπολογισµό που έχετε καταθέσει, ενώ από την µία προβλέπετε ύφεση κατά 0,7% του ΑΕΠ,
στον ίδιο προϋπολογισµό προβλέπετε αύξηση φορολογικών εσόδων 2,2 δισεκατοµµύρια. Άρα, θα πάρετε 2,2 δισεκατοµµύρια πε-
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ρισσότερα, σύµφωνα µε τα αυτά που λέτε εσείς, από µια οικονοµία που θα είναι κατά 0,7% του ΑΕΠ µικρότερη, σύµφωνα µε
αυτά που λέτε εσείς.
Άρα, θα πάρετε πολλούς περισσότερους φόρους από πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Οι πολλοί περισσότεροι φόροι
από πολλούς περισσότερους ανθρώπους τι σηµαίνει; Σηµαίνει
ύφεση, ότι η οικονοµία θα φρενάρει και αυτό θα σας οδηγήσει
σε ένα νέο φαύλο κύκλο που θα πηγαίνουµε διαρκώς προς τα
κάτω.
Άρα, µην περιµένετε καλύτερη χρονιά το 2016 µε την Κυβέρνησή σας αλλά να περιµένετε αυτό που δυστυχώς θα έρθει, δηλαδή, πολύ πολύ χειρότερη, γιατί δεν ξέρετε να κάνετε αυτήν τη
δουλεία και είστε πραγµατικά επικίνδυνοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Κάντε τις εκλογές σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, κύριε συνάδελφε, χαίροµαι πολύ, γιατί δεν σας είχα προσέξει.
Είχα περάσει όλη την προεκλογική περίοδο να ακούω τον κ.
Αλέξη Τσίπρα να φωνάζει στις προεκλογικές του οµιλίες «Έχει
και η Νέα Δηµοκρατία αυτόν τον Άδωνι, που έλεγε ότι αν δεν
υπήρχε το µνηµόνιο, θα έπρεπε να το είχαµε εφεύρει». Ο κ. Τσίπρας το είπε αυτό στα Χανιά, το είπε στην οµιλία του στην Αθήνα,
το είπε στην οµιλία του στην Καβάλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε συνάδελφε, ξέρετε τη χαρά που µου δώσατε εκείνη την
ηµέρα στον «ΣΚΑΪ», όταν είπατε εσείς, ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, µιλώντας για το ασφαλιστικό ότι αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο
θα έπρεπε να το είχαµε εφεύρει; Δεν καταλαβαίνω τι το χειρότερο είχα πει εγώ απ’ αυτό που είπατε εσείς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Είστε αρχηγοί στη διαστρέβλωση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπαµε ακριβώς το ίδιο.
Και ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το ακόµα
καλύτερο: Εµφανίστηκε χθες στην πιάτσα ο κ. Μάρδας, Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούστε τι µας είπε ο κ. Μάρδας. «Οι προηγούµενες κυβερνήσεις» -Ανδρέα για εσένα το έλεγε- «ήσαν
δειλές, γιατί δεν εφήρµοσαν όλα τα µνηµόνια», κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το άκουσα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούτε τι λέει ο συντοπίτης σας, κ. Μάρδας;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Θα ζητήσω τον λόγο επί
προσωπικού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, γι’ αυτό το κάνω.
Ακούτε τι λέει ο συντοπίτης σας, κ. Μάρδας, ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις ήσαν δειλές, γιατί δεν εφήρµοσαν όλα τα
µνηµόνια;
Ποια µνηµόνια τώρα; Αυτά τα µνηµόνια, για τα οποία ο κ. Τσίπρας και εσείς µας λέγατε γερµανοτσολιάδες, προδότες, προσκυνηµένους και τα οποία τώρα µνηµόνια –τα οποία δεν σας
άρεσαν ως αντιπολίτευση- όχι µόνο τα υπογράφατε ως Κυβέρνηση, αλλά µας κατηγορείτε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τα 200 εκατοµµύρια που
χρωστάτε στις τράπεζες;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπατε θα πάρετε τον
λόγο επί προσωπικού µετά, γιατί µε διακόπτετε, γιατί δεν συγκρατείστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι δεν θα τον
πάρει.
Κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε σας παρακαλώ, την οµιλίας σας
και µην απευθύνεστε σε Βουλευτές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επανερχόµαστε, για να
ακούσει ο ελληνικός λαός το µέγεθος της κοροϊδίας.
(Στο σηµεία αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάρδας µάς είπε ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις ήσαν δειλές, γιατί δεν εφήρµοσαν όλα τα
µνηµόνια, όταν εδώ πέρα είχαµε τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ να
µας υβρίζουν από το πρωί µέχρι το βράδυ, γιατί προσπαθούσαµε
να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις που προέβλεπαν οι συµφωνίες.
Αυτά απλώς αποκαλύπτουν το µέγεθος της πολιτικής σας
αναισχυντίας η οποία σήµερα –οφείλω να το σηµειώσω αυτό, κυ-
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ρίες και κύριοι συνάδελφοι- πήρε νέα ύψη µε την οµιλία του κ.
Κώστα Ζουράρι. Και λυπούµαι που δεν είναι κανείς από τους
ΑΝΕΛ εδώ.
Ο κ. Ζουράρις ήρθε και έκανε µια καταπληκτική οµιλία –την
υπογράφω όλη, αριστούργηµα– για τη συνέχεια του ελληνικού
έθνους. Είπε µάλιστα πόσο κατηγορεί αυτούς τους εθνοµηδενιστές, οι οποίοι αµφισβητούν τη συνέχεια του ελληνικού έθνους.
Είναι ο ίδιος κ. Ζουράρις, που δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, δηλαδή, και στον κ. Φίλη, Υπουργό Παιδείας, που όχι µόνο αµφισβητεί τη γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισµού αλλά που έβαλε ως επικεφαλής της επιτροπής που
θα ελέγχει τα σχολικά βιβλία τον κ. Λιάκο. Αν δεν το ξέρει ο κ.
Ζουράρις, ο κ. Λιάκος είναι ο κατ’ εξοχήν πανεπιστηµιακός που
διδάσκει την ασυνέχεια του ελληνικού έθνους.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Για τη χούντα…(δεν ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό, κύριε
που µου λέτε;
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Α, καµµία σχέση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ µιλάµε για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους και εσείς µου µιλάτε για τη Χούντα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σταµατήστε να παρεµβαίνετε, σας παρακαλώ.
Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ούτε θα στήσουµε
τώρα διάλογο µε τους Βουλευτές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς καλέσατε αύριο τον
κόσµο να απεργήσει κατά της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Βεβαίως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, καλείτε τον κόσµο να
απεργήσει κατά του προϋπολογισµού, τον οποίο θα ψηφίσετε σε
δύο µέρες. Και έχετε τα µούτρα και µου κάνετε υποδείξεις;
Έχετε και τα µούτρα; Ε, σας παρακαλώ πάρα πολύ! Και λίγη
ντροπή!
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Σοβαρά;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Φέρτε τα εκατοµµύρια
που χρωστάτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μεθαύριο θα ψηφίσετε
και αύριο κατηγορείτε την Κυβέρνησή σας και καλείτε τον κόσµο
σε απεργία. Δεν θα µας τρελάνετε, κύριοι εσείς. Εντάξει;
Για να το λήξω, λοιπόν, δεν µπορεί ο κ. Ζουράρις ταυτοχρόνως
να κατηγορεί τους εθνοµηδενιστές και αυτούς που δεν πιστεύουν στη συνέχεια του ελληνικού έθνους και ταυτοχρόνως
να δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στον κ. Φίλη και άρα να επιτρέπει
στον κ. Λιάκο, ο οποίος παροµοίασε τους µακεδονοµάχους µε
τους τζιχαντιστές και ο οποίος διδάσκει ότι εµείς δεν είµαστε Έλληνες αλλά κάτι άλλο, να φτιάξει τα νέα –λέει- σχολικά µας βιβλία. Αγαπητέ, κύριε Ζουράρι, δεν γίνονται και τα δύο. Επιλέξτε
τι από τα δύο θέλετε. Άρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είχα τέσσερις διακοπές,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τις προκαλείτε και
εσείς τις διακοπές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Θα είστε Πρόεδρος αύριο… (δεν
ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα
είµαι Πρόεδρος σε λίγες µέρες. Μην ανησυχείτε. Και τότε θα µε
ακούτε όσο θέλετε περισσότερο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Άµα κάνετε εκλογές…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα ησυχάσετε;
Ησυχάστε, σας παρακαλώ. Δεν βοηθάτε τη διαδικασία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: …χρωστάτε τόσα εκατοµµύρια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μην εκνευρίζεστε. Σας θύµισα τη δήλωσή σας και εκνευρίζεστε; Ήταν ωραία δήλωση. Σας
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επαινώ για τη δήλωσή σας. Ήταν σωστή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Εγώ θα…. (δεν ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πάτε και να µε ψηφίσετε κιόλας. Ακούστε τώρα. Θα στεναχωρήσω τον φίλο σας τον Πάνο Καµµένο, που χθες είπε «ψηφίστε όποιον θέλετε εκτός του Άδωνι Γεωργιάδη» αλλά τι να
κάνουµε, συµβαίνουν αυτά.
Για να κλείσω, ποια είναι η ουσία: Ο προϋπολογισµός του 2014
ήταν –όταν συζητάγαµε δηλαδή στην αντίστοιχη συζήτηση το
2014 για το 2015- µια συζήτηση αισιοδοξίας για το µέλλον, ενώ
η αντίστοιχη ηµέρα του 2015 για το 2016 είναι µια συζήτηση
απαισιοδοξίας. Αυτό είναι το πραγµατικό αποτέλεσµα της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Κοινώς τα κάνατε θάλασσα. Πρέπει να φύγετε όσο γίνεται γρηγορότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε ζητήσει τον λόγο. Για δύο λεπτά µόνο, σας παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Λίγο ησυχία, σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Για µισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Επειδή σε αυτήν
τη Βουλή –και πρόσφατα- ζήσαµε επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσµα να ξυλοδαρθεί ένας Βουλευτής, ο κ. Κουµουτσάκος, θα
συνιστούσα όταν αναφερόµαστε σε θέµατα επιστηµονικά, να
έχουµε µια άλλη αντιµετώπιση και να µην προσπαθούµε όλον τον
λαϊκισµό να τον βγάζουµε σε αυτά. Να είµαστε προσεκτικοί.
Μπορεί ο καθένας να είναι ακροδεξιός, να είναι ό,τι θέλει, είναι
δικαίωµά του, είναι δικαίωµα, όµως, των επιστηµόνων να κάνουν
την έρευνα που κάνουν και να µην πολιτικοποιείται…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ο κ. Φορτσάκης
µπορεί να µιλήσει.
Έχει ένας επιστήµονας το δικαίωµα και να µη στοχοποιείται,
όπως στοχοποιούνται οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια και ειδικά
τον τελευταίο καιρό, µε τον πιο επαίσχηντο και χυδαίο τρόπο, το
οποίο έχουµε δει.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Για τον εαυτό του, όχι στα σχολεία.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι και ο Υπουργός της Κυβέρνησης να µιλάει έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όπου έχετε δει
γραµµένο ότι ο κ. Λιάκος έχει πει ότι οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες, σας παρακαλώ πολύ θέλω να το προσκοµίσετε εδώ, στα
Πρακτικά της Βουλής. Ό,τι λέγεται εδώ θα είναι στοιχειοθετηµένο. Αν το έχει γράψει οπουδήποτε, φέρτε το εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκιόκας από το ΚΚΕ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ. Δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό.
Διαβάστε τον Κανονισµό τι αναφέρεται επί του προσωπικού που
επικαλείστε εσείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Έκανε προσβλητική αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε σας; Σας παρακαλώ πολύ, δεν τίθεται θέµα προσωπικού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δώστε του τον λόγο. Γιατί
του τον στερείτε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δώστε του τον λόγο, να λιβανίσει λίγο τον Τσίπρα. Γιατί έχει µέρες να λιβανίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιακουµάτε,
σας παρακαλώ!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Γκιόκα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακολουθώντας τη σηµερινή συζήτηση το µόνο που µπορεί να πει κανείς είναι ότι πραγµατικά αποτελεί θράσος, τεράστια πρόκληση
να βγαίνουν από το πρωί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να µιλάνε
για κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη για έναν προϋπολογισµό που περιέχει σκληρά µέτρα ύψους 5,7 δισ. από νέους φόρους, χαράτσια και περικοπές µέχρι και την κατάργηση του
ΕΚΑΣ, συν όλα τα προηγούµενα που παραµένουν και που το 92%
αυτών των µέτρων θα το επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώµατα, ενώ
το κεφάλαιο θα επιβαρυνθεί από ελάχιστα έως καθόλου, ενώ θα
βγει πολλαπλά ωφεληµένο από άλλα προνόµια.
Εκτός, αν θεωρούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κοινωνική ευαισθησία να κόβεται από τους φτωχούς –τους προνοµιούχους,
όπως λέτε, επειδή παίρνουν µια σύνταξη πάνω από 800-900
ευρώ-, για να δίνουν ένα ξεροκόµµατο –και αν το πάρουν κι
αυτό– στους φτωχότερους. Αυτό όµως, δεν είναι κοινωνική ευαισθησία, ούτε κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο ορισµός της κοροϊδίας.
Παρακολουθούµε, επίσης, τη µονότονη και υποκριτική αντιπαράθεση, οι µεν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
να κάνουν κριτική στην Κυβέρνηση, στον ΣΥΡΙΖΑ, για µέτρα τα
οποία έχουν οι ίδιοι ψηφίσει και έχουν οι ίδιοι υλοποιήσει παλαιότερα ως κυβερνήσεις και οι δε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να απαντάνε σε αυτήν την κριτική, λέγοντας ότι και εσείς τα ίδια και
χειρότερα κάνατε. Αυτή είναι η αντιπαράθεση που ακούµε από
χθες και σήµερα σε όλη τη διάρκεια της µέρας.
Τι δείχνει αυτή η αντιπαράθεση; Και κατά τη γνώµη µας αυτή
είναι η ουσία που εµείς τουλάχιστον θέλουµε να δείξουµε στον ελληνικό λαό. Ότι απέναντί του διαµορφώνεται ένα µπλοκ πολιτικών
δυνάµεων, που εναλλάσσει ρόλους και επιχειρήµατα ανάλογα µε
το αν είναι στην Κυβέρνηση ή αν είναι στην Αντιπολίτευση, ένα
µπλοκ δυνάµεων που συµπίπτει στον στρατηγικό στόχο, δηλαδή
ότι στο βωµό της ανάκαµψης της οικονοµίας, στο βωµό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, πρέπει να
θυσιαστούν όλα τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα, Και ανταγωνίζονται αυτές οι πολιτικές δυνάµεις για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι
και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και το πολιτικό κόστος µέτρων
που από κοινού έχουν ψηφίσει. Αυτό δείχνει η συζήτηση των τελευταίων ηµερών και η συζήτηση για τη συναίνεση που ακούµε
τις τελευταίες ηµέρες.
Ο προϋπολογισµός και αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, αποτελούν την πιο πανηγυρική απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσχωρήσει ολοκληρωτικά, ψυχή τε και σώµατι,
στους σχεδιασµούς του κεφαλαίου. Και λέµε ψυχή τε και σώµατι,
γιατί όχι µόνο υλοποιείτε µια βάρβαρη, µια ταξική πολιτική µέσα
και από τον προϋπολογισµό του 2016, αλλά υιοθετείτε και αναπαράγετε όλα εκείνα τα επιχειρήµατα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου αυτή η πολιτική να γίνει αποδεκτή από
τον ελληνικό λαό.
Και δίνετε το δικαίωµα µε την πολιτική σας και µε την επιχειρηµατολογία σας στον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος µίλησε πριν, ο
οποίος ήταν ο πιο γνήσιος εκφραστής των αντιλαϊκών πολιτικών,
να εµφανίζεται και δικαιωµένος. Από τη µια µεριά υπάρχει το
θράσος του κ. Γεωργιάδη, από την άλλη µεριά υπάρχει η δική
σας ευθύνη, που του δίνετε αυτό το δικαίωµα µε την πολιτική
σας.
Άρα, λοιπόν, όλα αυτά που λέγατε πριν λίγους µήνες, για να
δικαιολογήσετε τη συµφωνία, ότι εκβιαστήκατε, ότι αναγκαστήκατε, ότι δεν θέλαµε αλλά τι να κάναµε, όλα αυτά τελειώσανε µε
τον προϋπολογισµό και µε αυτό που αναφέρει ο προϋπολογισµός, ότι υπάρχουν αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να
υλοποιηθούν. Αυτές είναι οι µεταρρυθµίσεις, τα διαρθρωτικά
µέτρα στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό, που η Κυβέρνηση έχει
συµφωνήσει και υλοποιεί.
Ψηφίσατε και υλοποιείτε µια συµφωνία, γιατί αυτό επιβάλλουν
τα συµφέροντα του κεφαλαίου και της οικονοµίας του, την οποία
συνειδητά υπηρετείτε. Και τα µνηµόνια, και το ένα και το δεύτερο
και το δικό σας το τρίτο µνηµόνιο, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά
τα συµπυκνωµένα µέτρα που χρόνια τώρα απαιτούσε και το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Γι’ αυτό και όσες κυβερνήσεις, όσα κόµµατα επιλέγουν να διαχειριστούν αυτό το σύστηµα και τους νόµους του, όχι µόνο θα
ακολουθήσουν βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές αλλά θα υιοθετήσουν και εκείνη την προπαγάνδα, εκείνα τα επιχειρήµατα, προκειµένου να τη δικαιολογήσουν.
Το ίδιο κάνει και η σηµερινή Κυβέρνηση. Μία είναι η διαφορά,
µία είναι η βασική διαφορά της σηµερινής Κυβέρνηση από τις
προηγούµενες. Είναι ότι εσείς ως νεόκοποι διαχειριστές και µάλιστα µε αριστερό παρελθόν, µπορείτε να εξαπατάτε πιο εύκολα
τον λαό και µάλιστα ένα λαό που έχει µάθει και µε δική σας ευθύνη ότι το σύστηµα είναι µόνο κάποια λαµόγια, κάποιοι διαπλεκόµενοι, κάποια κόµµατα που κυβέρνησαν, ότι αντιλαϊκή πολιτική
είναι ζήτηµα µόνο κακής και ανέντιµης διαχείρισης και όχι αποτέλεσµα στρατηγικών επιλογών µιας τάξης, της τάξης των κεφαλαιοκρατών, που για να διαιωνίσει και τα κέρδη της και την
εξουσία της, πρέπει υποχρεωτικά να χρεωκοπήσει το λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτήν την ικανότητα αναγνωρίζουµε ότι την έχετε. Βεβαίως,
δεν θα κρατήσει για πολύ. Κι επειδή την έχετε αυτήν την ικανότητα, είστε σήµερα οι πιο ικανοί για να υλοποιήσετε τη βρόµικη
δουλειά –το ξαναλέµε- για λογαριασµό του κεφαλαίου, να κάνετε
αυτά που δεν έκαναν, που δεν ολοκλήρωσαν ή δεν πρόλαβαν να
κάνουν οι προηγούµενοι.
Και αφήστε επιτέλους όλα αυτά τα δακρύβρεχτα που ακούσαµε εχθές και από τον Πρωθυπουργό στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «το σύστηµα µας
πολεµάει». Ποιο σύστηµα σας πολεµάει; Ο ΣΕΒ σάς πολεµάει;
Οι τραπεζίτες σάς πολεµάνε; Η Ευρωπαϊκή Ένωση σάς πολεµάει; Καλά, µη µιλήσουµε τώρα για τις Ηνωµένες Πολιτείες και
το ΝΑΤΟ, που αυτοί πραγµατικά «παίζουν τα ρέστα τους» για
πάρτι σας. Άρα, ποιο σύστηµα σας πολεµάει; Και όταν σας κάνουν κριτική –που υπάρχουν και τέτοιοι, που σας κάνουν κριτικήείναι κριτική βολική για να προχωρήσετε, για να υλοποιήσετε πιο
γρήγορα τη συµφωνία την οποία έχετε ψηφίσει.
Όλοι σας, όµως, όλα τα κόµµατα πίνετε νερό στο όνοµα της
κοινωνικής συναίνεσης, της συνοχής, της σταθερότητας, που ουσιαστικά σηµαίνει ένα πράγµα. Σιωπή νεκροταφείου, σιγή νεκροταφείου από τη µεριά του λαού. Μέχρι και Υπουργός της
Κυβέρνησης βγήκε πριν λίγες µέρες και είπε ότι οι απεργίες και
οι κινητοποιήσεις –λέει- είναι εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Το
είπε η κ. Τζάκρη πριν µία εβδοµάδα.
Εµείς το λέµε, το έχουµε πει και θα το ξαναπούµε για άλλη µία
φορά. Αυτή την κοινωνική συναίνεση, τη σταθερότητα θα την πολεµήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. Γιατί η δική σας σταθερότητα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε
Γκιόκα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: …είναι η µεγαλύτερη αστάθεια για το
λαό και τα δικαιώµατά του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο λαός,
να µη φοβηθεί την αστάθεια του αστικού πολιτικού συστήµατος,
αντίθετα να την ενισχύσει, να τη διευρύνει µε τον αγώνα του και
να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις σε συµπόρευση µε το ΚΚΕ για
ριζικές ανατροπές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και εννέα
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αριστείδης Φωκάς από την Ένωση Κεντρώων.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της «δεύτερη φορά αριστερά» Κυβέρνησης έρχεται να αποδείξει πως το ψέµα έχει
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κοντά πόδια. Είχατε βέβαια δώσει σαφή δείγµατα γραφής για το
τι θα ακολουθήσει.
Όµως, ακόµη και οι πλέον απαισιόδοξοι δεν µπορούσαν να περιµένουν αυτό το απόλυτο σοκ που περιγράφεται στις σελίδες
του προϋπολογισµού. Είναι ένας προϋπολογισµός φτώχειας,
ακραίας λιτότητας, κοινωνικής εξαθλίωσης για µισθωτούς και
συνταξιούχους. Είναι ένας προϋπολογισµός που καταργεί τις
κοινωνικές δοµές, ακυρώνει το κράτος πρόνοιας, δίνει το τελειωτικό κτύπηµα στη µεσαία τάξη, που καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρους 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και έχετε το πολιτικό
θράσος να έρχεστε στην Αίθουσα αυτή και να µας λέτε πως η
ανάπτυξη θα επιστρέψει το 2016.
Είναι προφανές πως έχετε χάσει κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα. Δεν είναι δυνατόν να µην αντιλαµβάνεστε πως αυτός ο
προϋπολογισµός, τουλάχιστον στο κοµµάτι των εσόδων, είναι καταδικασµένος να αποτύχει. Και αυτό. γιατί, εξαιτίας ασφαλώς και
των πολιτικών που εφαρµόστηκαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, έχετε εξαντλήσει τη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων.
«Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος».
Το κίνηµα «Δεν Πληρώνω», που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση όταν
ήσασταν αντιπολίτευση, αντικαθίσταται από τη βουβή πλειοψηφία της κοινωνίας, που πλέον δεν µπορεί να πληρώσει. Και σ’ αυτούς τους πολίτες, που εξαπατήσατε προεκλογικά τάσσοντας τα
πάντα στους πάντες, δεν έχετε ζητήσει µία ειλικρινή συγγνώµη,
παρά µόνο µας είπατε ότι είσαστε στενοχωρηµένοι. Λες και αυτό
θα διαγράψει µονοµιάς τις τεράστιες ευθύνες σας.
Δυστυχώς, για εσάς –και κυρίως, δυστυχώς για τη χώρα- η
απόλυτη ευθυγράµµισή σας µε την πολιτική των προκατόχων
σας οδηγεί τη χώρα στην άβυσσο. Και αντί να αναζητήσετε πραγµατικές συνεργασίες µε πνεύµα συνεννόησης, σύνεσης, ενότητας, προτάσσοντας το εθνικό συµφέρον, αναζητάτε συνενόχους.
Και όταν δεν τους βρήκατε, θυµηθήκατε πάλι τη διαπλοκή, κατηγορώντας την Ένωση Κεντρώων πως δήθεν κατευθύνεται από
τα µεγάλα συµφέροντα.
Ε, λοιπόν, δεν είµαστε όλοι ίδιοι, κύριοι συνάδελφοι. Στο δικό
µας κόµµα υπάρχει και φιλότιµο, υπάρχει αξιοπρέπεια, τιµούµε
και σεβόµαστε αυτούς που µας εµπιστεύτηκαν την ψήφο τους.
Γι’ αυτό και εκφράζοντας την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, κύριε
Πρωθυπουργέ, σας λέω το εξής: Μόνοι σας θα ανεβείτε τον
δρόµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα µάθετε τι σηµαίνει πολιτική ειλικρίνεια, συνεπής στάση, πολιτικό ήθος και πάνω από
όλα πολιτική αξιοπρέπεια.
Όσον αφορά τα νούµερα του προϋπολογισµού που έχουµε
στα χέρια µας, η φορολογική σας πολιτική είναι άνευ πολιτικής.
Στερείται µεσοπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού.
Στερείται οράµατος, ουσίας, λογικής, ανάπτυξης και προοπτικής
και κυρίως στερείται εσόδων. Αντί να τονώσετε την κατανάλωση,
φορολογείτε ό,τι κινείται.
Δείτε µόνο τι συµβαίνει µε το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ. Ξέρετε
πως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που δίνουν µόνιµες
δουλειές σε ανέργους. Ζητάµε να ενισχυθεί µεγαλύτερος αριθµός αυτών των επιχειρήσεων µέσω των προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ, µε αναθεώρηση του προϋπολογισµού. Και τονίσαµε στην
επιτροπή περιφερειών, πως βασική προϋπόθεση για την ένταξη
µιας επιχείρησης στο ΕΣΠΑ αλλά και για το ποσό επιχορήγησης
που θα λάβει, θα πρέπει να είναι οι θέσεις εργασίας που θα προσφέρει σε ανέργους.
Ακόµη, επισηµάναµε πως πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερο ποσοστό από τα χρήµατα του ΕΣΠΑ σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
αποδεικνύοντας πως στηρίζουµε και ενθαρρύνουµε µε πράξεις
την ανάπτυξη. Η απάντηση του Υφυπουργού Οικονοµικών ήταν
πως αποκλείεται η αναθεώρηση των προγραµµάτων στην παρούσα φάση. Αυτό σηµαίνει πως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
χάνουν κάθε ελπίδα χρηµατοδότησης για πολύτιµες ανάσες.
Το 2016, κυρίες και κύριοι, θα είναι η χρονιά των λουκέτων. Το
γιατί είναι προφανές. Ανάπτυξη µε φόρους και χαράτσια δεν νοείται. Θα έχουµε µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας, νέα καθίζηση
στα έσοδα, νέους φόρους και συνέχεια στην απελπισία.
Τελικά φαίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι της συγκυβέρνησης,
πως ρίξατε τους προηγούµενους όχι για να σκίσετε το µνηµόνιο
µέσα στην πλατεία Συντάγµατος, αλλά για να εφαρµόσετε το
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δικό σας τρίτο µνηµόνιο, το σκληρότερο και επαχθέστερο όλων.
Και έχετε ακόµη το θράσος να εξαντλείτε την αριστεροσύνη σας
σε κοστούµια χωρίς γραβάτες, διαλύοντας την ίδια ώρα τον ελληνικό λαό µε ασύλληπτες φοροεισπρακτικές λογικές.
Μιας και αναφέρθηκα σε αυτές τις λογικές, σας φέρνω ένα
µικρό παράδειγµα που συνδέεται µε την περίφηµη πάταξη της
φοροδιαφυγής, που όλοι τη θέλουν και ποτέ δεν εφαρµόζεται.
Φορτώνετε µε καπέλο 20% τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, σπρώχνοντας
τον κόσµο στον παράνοµο στοιχηµατισµό, στερώντας σηµαντικά
έσοδα από τα δηµόσια ταµεία. Την ίδια ώρα αυξάνετε τα τέλη
κυκλοφορίας, καταργείτε σταδιακά την επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, αυξάνετε τους συντελεστές
φόρου εισοδήµατος στους αγρότες, καταργείτε τις απαλλαγές
υποχρέωσης καταβολής του ΕΝΦΙΑ και πολλά άλλα.
Τουλάχιστον, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Σταµατήστε να παριστάνετε τους αριστερούς. Σταµατήστε να ασελγείτε στη λογική
µας και στη δηµοκρατία. Αυτό το κόµµα δεν θα επιτρέψει ο Καµµένος-Τσίπρας να γίνει Λεβέντης-Τσίπρας.
Η Ένωση Κεντρώων καταψηφίζει τον προϋπολογισµό και ζητά
την αποκατάσταση της λογικής στην πατρίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση επί του κρατικού
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016, πραγµατοποιείται
υπό το φως της αναθεωρηµένης επί το βέλτιστο πρόβλεψης για
µηδενική σχεδόν ύφεση κατά το έτος 2015, που, όπως διαβεβαιώνει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, κατά το 2016 θα
περιοριστεί στο 0,7% µε προοπτικές µάλιστα περαιτέρω µείωσης, ενώ εκτιµάται, επίσης, ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2016,
η ελληνική οικονοµία δύναται να επανέλθει σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης.
Συνέπεια της πρόβλεψης αυτής για ύφεση χαµηλότερη της
αρχικώς υπολογισθείσας είναι η δηµοσιονοµική προσαρµογή του
προγράµµατος που έχει συµφωνηθεί µε τους δανειστές να περιορίζεται κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Ο σηµερινός στόχος πρωτογενούς πλεονάσµατος για το 2016
είναι 0,5%, ενώ µε βάση το προηγούµενο πρόγραµµα θα ήταν
4,5%. Το κόστος των µέτρων που θα χρειάζονταν για να καλυφθεί
αυτός ο στόχος, µε δεδοµένη τη µη επίτευξη των αντίστοιχων
στόχων των ετών 2014 και 2015, είναι βέβαιο ότι θα ξεπερνούσε
τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για πρώτη φορά µετά από µια ολόκληρη πενταετία ο προϋπολογισµός που κατατίθεται είναι σχεδιασµένος, ώστε να συµβάλλει στην κατεύθυνση της υλοποίησης των τριών βασικών στόχων
της κυβερνητικής πολιτικής. Πρώτον, τη δηµοσιονοµική ισορροπία, δεύτερον, την αναχαίτιση της ύφεσης και την είσοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά και τρίτον, τη γενναία ενίσχυση
του κοινωνικού προϋπολογισµού.
Θα σταθώ κι εγώ στο κατά κοινή οµολογία κοινωνικό πρόσηµο
του υπό συζήτηση προϋπολογισµού. Ο πρώτος αυτός προϋπολογισµός αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα δίνει σηµαντικότατο βάρος στην αύξηση κοινωνικών δαπανών. Συγκεκριµένα
προβλέπει αυξηµένες δαπάνες κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ για
τους ζωτικής σηµασίας για την κοινωνία τοµείς της υγείας και
της παιδείας, για τη στήριξη της απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας αλλά και της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης
που δοκιµάζει τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι για την υγεία προβλέπεται, αύξηση
των δαπανών κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ για την κάλυψη µεταξύ άλλων των ανασφάλιστων συµπολιτών µας. Επιπλέον αυξάνεται κατά 62 εκατοµµύρια ευρώ το ποσό για την κάλυψη των
υπερηλίκων, ενώ γίνεται στο σύνολο του προϋπολογισµού, συνολική ανακατανοµή πόρων από µη παραγωγικές δαπάνες προς
τους τοµείς όπου υφίστανται επιτακτικές ανάγκες. Το κοινωνικό,
ανθρωπιστικό πρόσηµο του υπό συζήτηση προϋπολογισµού,
είναι µεταξύ άλλων και η καταστατική διαφορά της δικής µας Κυβέρνησης της Αριστεράς από τις προηγούµενες κυβερνήσεις της
σκληρής και άγριας λιτότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και ενώ η Κυβέρνηση επιδίδεται κυριολεκτικά σε αγώνα δρόµου για να ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση και να προβεί
στις αναγκαίες για τη χώρα µεταρρυθµίσεις, παρακολουθούµε
την Αντιπολίτευση να αναλώνεται σε ανέξοδη κριτική, αποσκοπώντας αποκλειστικά και µόνο σε µικροκοµµατικά οφέλη. Και φυσικά δεν τολµά καν να αγγίξει το θέµα του ποια θα ήταν η εικόνα
του προϋπολογισµού του 2016 που σήµερα συζητάµε, εάν θα
έπρεπε να είχαµε ανταποκριθεί στα πρωτογενή πλεονάσµατα του
4,5% που η συγκυβέρνηση Σαµαρά και Βενιζέλου είχε προσυµφωνήσει µε τους εταίρους, έναντι του µόλις 0,5% πρωτογενούς
πλεονάσµατος που µε κοπιώδεις και αιµατηρές διαπραγµατεύσεις µηνών καταφέραµε εµείς τελικά να εξασφαλίσουµε.
Δεν διατεινόµαστε ασφαλώς ότι ο παρών προϋπολογισµός
είναι ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος, χαλαρός προϋπολογισµός.
Δεν θα µπορούσε να είναι άλλωστε, δεδοµένων των υφιστάµενων
συνθηκών δηµοσιονοµικής στενότητας και των πολλές φορές
ασφυκτικών και αδικαιολόγητων απαιτήσεων των θεσµών.
Είναι, ωστόσο, ένας προϋπολογισµός µε έκδηλο κοινωνικό χαρακτήρα, δηµοσιονοµικά ισορροπηµένος, ισοσκελισµένος, βασιζόµενος στις συντηρητικές αλλά και ρεαλιστικές -και άρα
ασφαλέστερες- εκτιµήσεις για την πορεία των εσόδων και µε
σαφή σχεδιασµό για στήριξη των χαµηλών εισοδηµατικά κοινωνικών οµάδων, αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο και δυσανάλογα από τη χειµάζουσα οικονοµική κρίση.
Βασίζεται σαφέστατα στις συντηρητικές εκτιµήσεις ως προς
τα αναµενόµενα έσοδα από τις λίστες φοροδιαφυγής και διαφθοράς, από την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ, από την αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας, από την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου των τριγωνικών συναλλαγών, των καρτέλ, του µαύρου
χρήµατος, των εξωχώριων εταιρειών, από την εφαρµογή του Περιουσολογίου, από την ευρεία καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Ο προϋπολογισµός αυτός δεν βασίζεται σε υπερεκτιµήσεις,
σε ό,τι αφορά την αναµενόµενη θετική έκβαση της πρώτης αξιολόγησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών. Ο ρεαλισµός των εκτιµήσεων που διαλαµβάνει,
δηµιουργεί αισιοδοξία για σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας,
µόλις ολοκληρωθούν και οι ήδη δροµολογηθείσες διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις στον δηµόσιο τοµέα για εξορθολογισµό της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών, η µεταρρύθµιση στην παιδεία, στο υψίστης εθνικής σηµασίας ασφαλιστικό
και η αντιµετώπιση του µείζονος προβλήµατος των κόκκινων δανείων, τα οποία αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Αυτή η Κυβέρνηση της Αριστεράς, σε πείσµα όλων αυτών που
διακαώς επιθυµούν να αποτύχει για να αναλάβουν και πάλι το καταστροφικό τους έργο, θα υλοποιήσει τον ρεαλιστικό αυτόν προϋπολογισµό, καθόσον παρέχει τα εχέγγυα της επιτυχούς
υλοποίησής του, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους κυβερνητικούς στόχους για τη σταδιακή και εν τέλει οριστική έξοδο της
χώρας από την κρίση και την επιτροπεία που της έχει επιβληθεί,
µε αποκλειστική ευθύνη όχι φυσικά της µόλις εννεάµηνης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά των προηγούµενων κυβερνήσεων κεντροδεξιάς, νεοφιλελεύθερης λογικής και ιδεολογίας, που
κυβέρνησαν µε φαυλότητα και αµετροέπεια τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
κ. Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2016, γίνεται σε µια στιγµή
που εντείνεται η κοινωνική ένταση, σε µια ιδιαίτερα σύνθετη διεθνή συγκυρία που επηρεάζει άµεσα και την Ελλάδα, σε µια χρονική περίοδο που όλα τα προβλήµατα που επιµελώς κρύβονταν
τους προηγούµενους µήνες αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια.
Οι ψευδαισθήσεις των εκλογών έχουν πλέον εξανεµισθεί. Η
Κυβέρνηση κατρακυλάει από τη µια αστοχία στην άλλη. Η θέση
της χώρας στο εξωτερικό γίνεται µέρα µε τη µέρα πιο αδύναµη,
πιο ισχνή.
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Ο Πρωθυπουργός, προσπαθεί να διαχειριστεί εξαιρετικά κρίσιµα και σοβαρά πολιτικά ζητήµατα µε όρους επικοινωνίας και
µικροκοµµατικών τακτικισµών. Με τη σύγκληση του Συµβουλίου
των Πολιτικών Αρχηγών προέβη σε µια προσχηµατική κίνηση.
Μετά το συµβούλιο µάλιστα, µε ιδιαίτερη αµετροέπεια, µίλησε
για έλλειψη ευθύνης και σοβαρότητας από τις άλλες πολιτικές
δυνάµεις. Θέλησε έτσι να ξεκινήσει ένα νέο σφοδρό γύρο επιθέσεων στην Αντιπολίτευση, ξεχνώντας βέβαια την οριακή κατάσταση που έφεραν αυτός και η Κυβέρνησή του τη χώρα µε τις
καταστροφικές διαπραγµατεύσεις, ξεχνώντας τα ψέµατα που
ανερυθρίαστα ξεστόµιζαν για την υφαρπαγή της ψήφου του ελληνικού λαού, ξεχνώντας τις κλειστές τράπεζες, την εκροή καταθέσεων, τα capital controls, τον κίνδυνο του Grexit. Ο τρόπος
που πολιτεύτηκαν, οδήγησε τη χώρα στο τρίτο και πιο επώδυνο
µνηµόνιο, του οποίου τα αποτελέσµατα φέρνουν την κοινωνία
στα όριά της.
Είναι το λιγότερο υποκριτικό να επικαλείστε τώρα την αξία της
συνεννόησης και της συναίνεσης. Μόλις ένα χρόνο πριν ρίχνατε
την κυβέρνηση, οδηγώντας τη χώρα στο άγνωστο. Τώρα ζητάτε
συναίνεση.
Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι της συγκυβέρνησης, να σας
θυµίσουµε ότι όταν η Ελλάδα βρέθηκε, µε ευθύνη δικιά σας, στο
χείλος του γκρεµού, εµείς στηρίξαµε τη χώρα, προτάσσοντας το
εθνικό όφελος. Βάλαµε, όπως οφείλαµε, µπροστά την Ελλάδα.
Ο λαϊκισµός σας, λοιπόν, έχει και όρια. Δυστυχώς, τα έχετε ξεπεράσει προ πολλού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητάµε, αποδεικνύει ξεκάθαρα την αναξιοπιστία της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι αντιαναπτυξιακός, αναποτελεσµατικός και
κοινωνικά άδικος. Καθηλώνει την ελληνική οικονοµία και δεν επιτρέπει την απελευθέρωση επενδυτικών δυνάµεων. Πνίγει κάθε
στοιχείο υγιούς επιχειρηµατικότητας. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί
ποιος ξένος επιχειρηµατίας θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα
σήµερα, µε µια Κυβέρνηση που απεχθάνεται την επιχειρηµατικότητα και λατρεύει το µεγάλο πελατειακό κράτος;
Σε αυτήν τη λογική, ο φετινός προϋπολογισµός καταρρακώνει
τη νέα γενιά και τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, τσακίζει
τη µεσαία τάξη της χώρας, σβήνει κάθε προοπτική ανάπτυξης.
Η ελληνική οικονοµία, ήδη από το τρίτο τρίµηνο έχει επιστρέψει
στην ύφεση και η πρόβλεψη για το 2016 είναι σαφώς χειρότερη.
Η Κυβέρνηση ξεχνάει ότι το 2014 παρέλαβε οικονοµία σε δυναµική µεγέθυνσης. Είσαστε οι µόνοι, οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι
για την επιστροφή στην ύφεση. Η δηµόσια οικονοµία επέστρεψε
σε πρωτογενές έλλειµα το 2015, παρά µάλιστα τη λήψη πρόσθετων και εξαιρετικά επώδυνων µέτρων λιτότητας γι’ αυτήν τη χρονιά µόνο.
Το ύψος αυτών των µέτρων για την περίοδο 2015-2016 εκτιµάται αρχικά στα 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εισάγετε µια σκληρότατη πολιτική φόρων, προχωράτε στην αύξηση των
συντελεστών ΦΠΑ, των συντελεστών φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αύξησης
του φόρου ασφαλίστρων, της φορολόγησης από ενοίκια, προκαταβολής φόρου εισοδηµάτων στα νοµικά πρόσωπα, του
φόρου εισοδήµατος για τους αγρότες και τις αγρότισσες.
Αναρωτιέµαι ειλικρινά πώς πιστεύετε ότι η µέση ελληνική οικογένεια, θα µπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις τροµακτικές
αυξήσεις;
Παράλληλα, περικόπτετε δραµατικά τις κοινωνικές δαπάνες
και προχωράτε σε µείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, του εφάπαξ, των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, του επιδόµατος
θέρµανσης. Το δηµόσιο χρέος διογκώνεται και πάλι και ως ποσοστό του ΑΕΠ διαµορφώνεται περίπου στο 188% το 2016, αυξηµένο κατά 9 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ µέσα σε δύο
χρόνια.
Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα αυξάνονται. Δεν καταφέρατε να κάνετε το 2015 ούτε
καν τη διάθεση των 200 εκατοµµυρίων ευρώ για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εµφανίζεστε να πανηγυρίζετε,
υποστηρίζοντας ότι δεν θα χρειαστούν 25 δισεκατοµµύρια ευρώ
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αλλά µόνο 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ αλλά δεν λέτε ότι εξαϋλώσατε το τραπεζικό
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σύστηµα, προκαλώντας καταστροφή στους µικροµετόχους και
το ελληνικό δηµόσιο.
Πριν από ένα χρόνο, οι ελληνικές τράπεζες έκαναν 34 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων περίπου 17-18 εκατοµµύρια ευρώ θα
επανέρχονταν στο ελληνικό κράτος, µέσω των ιδιωτικοποιήσεών
τους. Τώρα κάνουν 780 εκατοµµύρια ευρώ, περνώντας στα χέρια
των περιβόητων distress funds. Η συµµετοχή του Έλληνα φορολογούµενο εξανεµίστηκε, οι µικροµέτοχοι καταστράφηκαν και η
Κυβέρνηση πανηγυρίζει.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η συνοπτική εικόνα
της ελληνικής οικονοµίας σήµερα. Αυτή είναι η εικόνα µιας Ελλάδας που µέρα µε τη µέρα βυθίζεται στην ύφεση και στην οικονοµική ανέχεια. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο καταφέρατε
να βλάψετε ανυπολόγιστα τη χώρα. Το 2015 ζήσαµε έναν πυκνό
δύσκολο χρόνο. Έναν χρόνο καθολικής υποχώρησης σε όλα τα
πεδία, όχι µόνο στην οικονοµία αλλά και στην εξωτερική πολιτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, ο προϋπολογισµός για το 2016, σε καµµία περίπτωση δεν εκφράζει αυτό
που προσπαθείτε όλοι εσείς µε αγωνία να εµφανίζετε, το δήθεν
αριστερό αποτύπωµα της Κυβέρνησης στον προϋπολογισµό για
κοινωνική δικαιοσύνη. Το αποτύπωµα αυτού του προϋπολογισµού είναι η κοινωνική αδικία και η πολιτική αναποτελεσµατικότητα.
Ο προϋπολογισµός σας είναι αποτέλεσµα της ανακόλουθης,
ανερµάτιστης, ανεύθυνης, µικροπολιτικής που ασκήσατε. Δεν
έχει κανένα κοινωνικό πρόσηµο, είναι ενάντια στην κοινωνία,
ενάντια στους νέους, τους συνταξιούχους, στους επιχειρηµατίες,
στη µεσαία τάξη, στους αγρότες, στην ελληνική οικογένεια.
Στρέφεται επιθετικά και µε διάθεση ελέγχου σε ό,τι προσπαθεί
να αναπτυχθεί και να ξεχωρίσει σε αυτήν τη χώρα.
Γι’ αυτούς τους λόγους, καταψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό της ύφεσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Εµµανουηλίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κι όµως, σε πείσµα των λιµών, των σεισµών, των καταποντισµών, επιζούµε. Και όχι µόνο επιζούµε αλλά και δηµιουργούµε
όλα εκείνα τα στοιχεία µιας πολιτικής µακροηµέρευσης.
Έχω εξηγήσει σε προηγούµενες τοποθετήσεις, αυτήν την
ανερµήνευτη για τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης πεισµοσύνη της
κοινωνίας να στηρίζει έναν «ανάλγητο» ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πει, επιτέλους, κάντε την αυτοκριτική σας. Θα σας βοηθήσει, γιατί πάντοτε
η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο συζητούµενος προϋπολογισµός για το 2016 είναι ένας ακόµη προϋπολογισµός ενταγµένος
µέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο των µνηµονιακών επιταγών. Παρ’
ότι είναι σε χρονική συνέχεια των προηγούµενων, ωστόσο στην
κοινωνική του αναφορά βρίσκεται σε διαµετρικά αντίθετη κατεύθυνση, σε σχέση µε τους προηγούµενους. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έχουν κοινωνικό πρόσηµο και είναι δηµοσιονοµικά
ισορροπηµένος.
Το ενδεικτικό στοιχείο του θετικού κοινωνικού πρόσηµου
εστιάζεται στο γεγονός ότι οι κοινωνικές περικοπές δεν είναι οριζόντιες, όπως συνήθως γίνονταν, αλλά στοχευµένες. Δεν στρέφονται αυτόµατα κατά των µισθών και των συντάξεων.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι. Η φορολογία, κυρίως, καθόλου!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Διατηρούνται σταθερές οι
δαπάνες στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα
προνοιακά επιδόµατα.
Αµφισβητήσεις, κυρία Μπακογιάννη -δυστυχώς για εσάς- δεν
επιδέχονται αυτά τα στοιχεία.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι. Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Μπορείτε να ζητήσετε σε
άλλα πεδία την αντιπολιτευτική σας ρητορική. Πάντως όχι σε
αυτά που κατατίθενται.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Χαίροµαι που είστε περήφανος
για την κοινωνική ευαισθησία του προϋπολογισµού σας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Συνεχίζοντας, λοιπόν, λέµε
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ότι εξασφαλίζονται πάνω από 823 εκατοµµύρια ευρώ για επιπρόσθετες κοινωνικές δαπάνες. Παρέχεται κάρτα ανασφαλίστων και
δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία. Δίδονται 62 εκατοµµύρια για
κάλυψη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, εξασφαλίζεται δωρεάν
µετακίνηση στα µέσα µαζικής µεταφοράς για τους ανέργους,
επεκτείνεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Όλα αυτά είναι µερικά από τα µέτρα που χρηµατοδοτούµε,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Περιττό
το να υπενθυµίσουµε ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν είχαν
εκπονήσει καµµία πολιτική για τις ευάλωτες και περισσότερο
πληττόµενες κοινωνικές οµάδες.
Ο προϋπολογισµός, όπως αναφέρθηκε, εξασφαλίζει τη δηµοσιονοµική ισορροπία. Ενδεικτικό στοιχείο του αποτελεί η συγκράτηση του χρέους. Με τη συµφωνία του καλοκαιριού µειώθηκε
το επιτόκιο δανεισµού στο 1%, αυξήθηκε ο µέσος όρος των ωριµάνσεων του δανείου στα τριάντα τρία χρόνια και αναµένεται να
ξεκινήσουν άµεσα οι συζητήσεις για την αποµείωση του αβάσταχτου, κατά γενική οµολογία όλων των µερών, χρέους.
Στο κρίσιµο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, από
τα 25 δισεκατοµµύρια που είχαν προβλεφθεί για την αντιµετώπισή του, θα χρειαστούν µόνο τα 5,7 δισεκατοµµύρια, γεγονός
που σηµαίνει σηµαντική συγκράτηση του χρέους και µείωση δαπανών για τόκους.
Πρωτίστως, όµως, ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός. Εµείς
θέλουµε να σταµατήσει η παράδοση των ανεφάρµοστων προϋπολογισµών που κατατίθενται µόνο και µόνο για να αναθεωρηθούν µε την πρώτη ευκαιρία και βέβαια προς το χειρότερο. Εµείς
καταθέτουµε έναν προϋπολογισµό που αποτελεί την αφετηρία
για µια πορεία που οδηγεί στην κοινωνική συνοχή και στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήλθε στην Κυβέρνηση
αναλαµβάνοντας την ιστορική ευθύνη να βγάλει τη χώρα και τον
λαό της από το τέλµα. Γνωρίζουµε το δύσκολο έργο που έχουµε
αναλάβει. Είµαστε, όµως, αποφασισµένοι να τα καταφέρουµε.
Θα τα καταφέρουµε, γιατί είµαστε διαφορετικοί. Γιατί δεκαετίες
τώρα γινόµασταν µάρτυρες µιας καταστροφικής για τον τόπο
πολιτικής, εκφρασµένης από τα κόµµατα του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας. Με αποκλειστικό στόχο την πολιτική τους
επιβίωση, όλος ο βίος και η πολιτεία τους είχε ως αποτέλεσµα
την οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και ηθική χρεοκοπία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπηρετώντας πάνω από τρεις δεκαετίες τον χώρο της παιδείας, θα εστιάσω το ενδιαφέρον µου
στα θέµατα της παιδείας, στα πλαίσια του συζητούµενου προϋπολογισµού. «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία
είναι οικοδοµή πάνω στην άµµο» θα επισηµάνει ο Αδαµάντιος Κοραής.
Πάνω στην άµµο, κύριε συνάδελφοι η πολιτεία του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας καθ’ όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο,
έχτιζε το σαθρό οικοδόµηµά της µε τον τρόπο που πολιτεύτηκε.
Με τον τρόπο αυτόν δεν νοιάστηκε να υποστηρίξει την ύπαρξη
της παιδείας διόλου.
Με πολιτική υστεροβουλία τα ένοχα πολιτικά κόµµατα -που
όρισαν τη συλλογική µας τύχη- δεν φρόντισαν να δηµιουργήσουν
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µε ζητούµενο την ουσιαστική παιδεία
του λαού. Ταυτολογικά χαρακτηριστικά της ουσιαστικής παιδείας είναι η ελευθεροφροσύνη και η δηµοκρατικότητα. Καταλυτικός, εν προκειµένω, είναι ο ρόλος του δασκάλου στη
διασφάλιση αυτών των αξιών.
Ποια τύχη άραγε επεφύλαξαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας για τον εκπαιδευτικό; Επιδόθηκαν σε µια αγαστή
συλλειτουργία υπονόµευσης και τελικά κατάφεραν να απαξιώσουν τον αποδεκτό κοινωνικό του ρόλο. Εργασιακά απαξιωµένο,
κοινωνικά κατασυκοφαντηµένο, τον έριξαν βορά στην αρένα του
κοινωνικού αυτοµατισµού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγµή θέλησε να επαναφέρει το
κύρος του εκπαιδευτικού, ώστε να ξαναβρεί τον κοινωνικό του
ρόλο. Τα νοµοθετήµατα που φέραµε σ’ όλη την προηγούµενη
θητεία, είναι στοιχισµένα ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σήµερα εγκαινιάζουµε έναν εθνικό κοινωνικό διάλογο όχι µε
τα προσχηµατικά χαρακτηριστικά που είχαν όλοι οι προηγούµενοι «εθνικοί διάλογοι», που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά µια σηµα-
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δεµένη εκπαιδευτική και κοινωνική τράπουλα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπαρµπαρούσης από τη Χρυσή Αυγή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ.
Ρίχνοντας µια πρώτη µατιά στον προϋπολογισµό της «δεύτερη
φορά Αριστεράς, το πρώτο πράγµα που µου πέρασε από το
µυαλό είναι κάτι που είπε ο Αρχηγός µας, ότι ο Μάο, ο Λένιν και
ο Μαρξ, θα είναι πάρα πολύ περήφανοι για σας. Απ’ ό,τι φαίνεται,
αντί για την ελπίδα, έρχεται η λεπίδα και δεν θα αφήσει τίποτα
όρθιο, θα περικόψει τα πάντα, µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα,
όλα.
Όµως, να βάλει ο θεός το χέρι του να µην έλθει και στην κυριολεξία η λεπίδα, γιατί µ’ όλους αυτούς που έχουν έλθει στην
πατρίδα µας, ειδικά µετά από την πολύ σωστή επέµβαση των
Ρώσων στη Συρία, που η Χρυσή Αυγή χαιρέτισε από την πρώτη
στιγµή, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούµε και εδώ κάτι ανάλογο µ’ αυτό που έγινε στη Γαλλία.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Ξέρετε από λεπίδες εσείς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Τελικά, κύριοι της Αριστεράς και της προόδου, κι εσείς από την Πάρο είστε και δεν
εννοώ το νησί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µας κουνάς το δάχτυλο
τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Θα µας πεις εσύ πώς θα µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε,
κύριε Παπαδόπουλε.
Συνεχίστε, κύριε Μπαρµπαρούση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Κύριε Τσίπρα, τραβήξτε κι εσείς τον δρόµο που χάραξαν ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος αλλά να ξέρετε ότι κι εσείς θα έχετε την ίδια τύχη µε τους
προηγούµενους «λεβέντες». Και µιας και λέω «λεβέντες», σας
βλέπω σύντοµα αγκαλιά και µε τον Πρόεδρο Λεβέντη.
Ξέρετε τι έχετε καταφέρει µε τις πολιτικές και εσείς αλλά και
οι προηγούµενοι; Να βλέπουµε ταχυδρόµο και να αλλάζουµε
δρόµο. Παλιότερα περίµεναν οι πολίτες τον ταχυδρόµο να φέρει
ένα γράµµα από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, κάποια ευχετήρια
κάρτα –µιας και έρχονται και γιορτές- και τώρα το µόνο που φέρνει, είναι λογαριασµούς για πληρωµή όλων αυτών των νέων
φόρων που βάλατε, που βάζετε και που θα βάζετε, που έρχονται
να προστεθούν σε όλους αυτούς τους φόρους που έβαλαν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Το σηµαντικότερο είναι ότι όσα µέτρα και να πάρετε, όσους
φόρους και να βάλετε, τα νούµερα που έχετε βάλει στον προϋπολογισµό είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου. Σε µία οικονοµία
που βρίσκεται για έξι συνεχόµενα χρόνια σε ύφεση και αλλάζει
φορολογικό νόµο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, όλοι οι υπολογισµοί και τα νούµερα που γράφετε είναι απλά ευχές και τίποτα
περισσότερο. Τα µέτρα και οι περισσότεροι φόροι, απαιτούν να
υπάρχει και ένα σοβαρό κράτος το οποίο θα λειτουργήσει µε
τρόπο που θα αποτρέψει όλες τις δυσµενείς συνέπειες.
Εσείς, όµως, που είστε ήδη διάσηµοι για τη δηµιουργική ασάφεια, το µόνο που κάνετε επιτυχηµένα είναι να χτίζετε σιγά-σιγά
ένα κοµµατικό κράτος. Από τη µια ξηλώνετε το κοινωνικό κράτος,
το κράτος πρόνοιας, όλες τις δοµές που θα µπορούσαν να ανακουφίσουν τον δοκιµαζόµενο λαό και από την άλλη, λόγω της
ανικανότητάς σας, καλπάζουν η διαφθορά, η φοροδιαφυγή και
η κάθε είδους παραβατικότητα.
Δυστυχώς, είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι τα νούµερα δεν θα
βγαίνουν και αυτό θα φανεί πολύ γρήγορα. Θα το δείτε από τις
αρχές κιόλας του νέου έτους και θα είµαστε πάλι εδώ µετά από
κάποιους µήνες να συζητάµε για µέτρα, ισοδύναµα, φόρους και
τέλη τα οποία θα απαιτούν οι έξω κι εσείς θα εκτελείτε τις προσταγές τους. Συνεχίζετε την ίδια καταστροφική πολιτική, που
εσείς οι ίδιοι κατηγορούσατε όλον αυτόν τον καιρό. Είναι φανερό, όµως, ότι η χώρα χρειάζεται µια εντελώς διαφορετική πολιτική προς την αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτήν που σας ορίζουν
οι φίλοι σας οι εταίροι.
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Ακόµη, όµως, κι αν σας βγουν οι αριθµοί που επικαλείστε, η
κοινωνία «δεν βγαίνει». Άλλωστε, τι νόηµα έχει αν σας έχουν βγει
οι αριθµοί αλλά έχουν διπλασιαστεί οι αυτοκτονίες και αν όλη η
νεολαία έχει µεταναστεύσει προς όλα τα µήκη και πλάτη της
υφηλίου;
Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ σ’ αυτούς
που έχουν την τιµητική τους από την «πρώτη και δεύτερη φορά
Αριστερά» και δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες αγρότες οι
οποίοι στην κυριολεξία εξαθλιώνονται. Έναν τοµέα της οικονοµίας που είναι πραγµατικά παραγωγικός και προσφέρει εργασία,
έσοδα, συνάλλαγµα και ενισχύει την ελληνική οικονοµία από
κάθε άποψη, βαλθήκατε να τον καταστρέψετε ολοκληρωτικά,
µόνο και µόνο για να µαζέψετε µερικά εκατοµµυριάκια ακόµα για
να τα δώσετε στους τοκογλύφους. Να ξέρετε, όµως, ότι για κάθε
έναν αγρότη που θα παρατάει το επάγγελµά του, το πλήγµα δεν
θα αφορά µόνο αυτόν και την οικογένειά του αλλά όλη την περιοχή και όλη την Ελλάδα.
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, δίνουµε µεγάλη βαρύτητα στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Την Κυριακή ιδρύσαµε στο Αγρίνιο το
πρώτο σωµατείο Ελλήνων αγροτών και έπεται συνέχεια.
Αυτό που µου προκάλεσε, όµως, ιδιαίτερη εντύπωση στην εκδήλωση αυτή ήταν µια συνάντηση που είχαµε µ’ έναν κύριο αρκετά ηλικιωµένο. Από τα πολλά που µου είπε, µου έµεινε ένα
πράγµα, ότι την Ελλάδα –λέει- µια ζωή αλλά και τώρα, την κυβερνάνε οι Πήλιοι Γούσηδες. Εγώ διαφωνώ µ’ αυτό. Δεν πιστεύω
ότι κάποιος από σας εδώ µέσα µπορεί να συγκριθεί µε τον Πήλιο
Γούση, γιατί ο Πήλιος Γούσης, πριν προδώσει το Σούλι αλλά και
µετά, υπήρξε σπουδαίος πολεµιστής, ενώ αντίθετα εσείς πολεµιστές δεν υπήρξατε ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ντζιµάνης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Αριστεράς και σηµατοδοτεί τη δηµοσιονοµική µας
στρατηγική. Είναι ένας προϋπολογισµός που οριοθετεί µια νέα
πορεία για τη χώρα, την οικονοµία αλλά και την κοινωνία.
Μετά από πέντε χρόνια σκληρής µνηµονιακής λιτότητας και
οριζοντίων περικοπών σε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα στα
µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα, έχουµε καθήκον να δροµολογήσουµε ξανά την ανάπτυξη στη χώρα και να δώσουµε το στίγµα
της αλλαγής για την οικονοµία και την κοινωνία για τα επόµενα
τέσσερα χρόνια.
Ο προϋπολογισµός του 2016, στοχεύει στην διατήρηση της
δηµοσιονοµικής ισορροπίας µε τη δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων 0,5% για το 2016, 1,75% για το 2017 και 3,5% για το
2018 και το 2019, όταν πλέον η οικονοµία θα έχει ανακάµψει. Με
βάση το προηγούµενο πρόγραµµα, ο στόχος αυτός ήταν 4,5%,
οπότε για την επίτευξή του χρειάζονταν επιπλέον δηµοσιονοµικά
µέτρα ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Δεύτερος στόχος του προϋπολογισµού, είναι ο τερµατισµός
της αναπαραγωγής της υφεσιακής ροπής της ελληνικής οικονοµίας που δηµιουργούνταν από την προσπάθεια επίτευξης εξωπραγµατικών δηµοσιονοµικών στόχων και από τον φαύλο κύκλο
της προκυκλικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που είχαν εφαρµόσει
οι δύο προηγούµενες κυβερνήσεις σε µια υφεσιακή οικονοµία.
Τρίτη στόχευση του προϋπολογισµού, είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η ανάσχεση της ανεργίας και της φτώχειας που λόγω
των πολιτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων έχει λάβει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται
αύξηση στις κοινωνικές δαπάνες κατά 823 εκατοµµύρια, εκ των
οποίων 300 εκατοµµύρια θα δοθούν στην υγεία.
Είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισµός, στηριζόµενος σε
συντηρητικές και ήπιες εκτιµήσεις, χωρίς να λαµβάνονται υπ’
όψιν σηµαντικές παράµετροι όπως η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών που θα ολοκληρωθεί σύντοµα, η αξιολόγηση του νέου
προγράµµατος που ακολουθεί και επιτέλους η συζήτηση για τη
ρύθµιση του χρέους.
Ο προϋπολογισµός του 2016, υπηρετεί την αδήριτη ανάγκη
για αναστροφή του δύσκολου κλίµατος, για τόνωση των εσόδων
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µέσω ενός δικαιότερου φορολογικού συστήµατος όπου κάθε πολίτης θα πληρώνει µόνο όσα του αναλογούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο
γίνεται πιο δίκαιη η ανακατανοµή του φορολογικού βάρους µε
αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα πραγµατικά υψηλά εισοδήµατα, ώστε να µην πληρώνουν κάθε φορά οι ίδιοι, οι πιο
αδύναµοι.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το 2016 θα φτάσει
στα 6,75 δισεκατοµµύρια ευρώ, κατά 5,2% αυξηµένο συγκριτικά
µε το προηγούµενο έτος.
Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 3,9 του εκτιµώµενου ΑΕΠ
της χώρας και κατανέµονται σε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ για έργα
χρηµατοδοτούµενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
750 εκατοµµύρια από εθνικούς πόρους.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που θα χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, στοχεύει σε προγράµµατα που ενισχύουν την απασχόληση και την εκπαίδευση, σε
υποδοµές, καθώς και στην υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων και τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.
Το ΕΣΠΑ της νέα περιόδου 2014-2020, θα πρέπει να ξεκινήσει
όσο το δυνατόν νωρίτερα, αφού προβλέπεται η εµπροσθοβαρής
απορρόφηση κονδυλίων για την ενίσχυση της απασχόλησης, της
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας σε βασικούς κλάδους
της πρωτογενούς παραγωγής.
Κεντρικός στόχος αυτού του προϋπολογισµού, είναι η εύρεση
της χρυσής τοµής µεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και προσαρµογής των δηµοσιονοµικών δεικτών. Σε κανέναν από τους προηγούµενους προϋπολογισµούς δεν υπήρξε τέτοια πρόβλεψη.
Όσον αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, λαµβάνοντας υπ’
όψιν τους επιτακτικούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς µέσα σε
ένα περιβάλλον έντονης οικονοµικής δυσπραγίας και ύφεσης, τις
σύγχρονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις και επιταγές
και µε αίσθηµα ευθύνης τόσο απέναντι στον Έλληνα φορολογούµενο όσο και στα στελέχη που υπηρετούν την πατρίδα µας, ο
προϋπολογισµός του 2016 διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των
Ενόπλων Δυνάµεων και εξασφαλίζει έστω και οριακά τις σηµαντικότερες επιχειρησιακές ανάγκες και ανελαστικές απαιτήσεις
τους. Και αυτό επιτυγχάνεται µε την ολοκλήρωση της ενοποίησης της νέας δοµής δυνάµεων, την οµαδοποίηση των προµηθειών ανταλλακτικών πολεµικών πλοίων, ώστε να εξασφαλίζεται
η δυνατότητα απολύτως στοχευµένων προµηθειών και να επιτυγχάνονται οι οικονοµίες κλίµακας και την πλήρη αξιοποίηση των
στρατιωτικών εργοστασίων, του εξειδικευµένου στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού σε τοµείς συντήρησης οχηµάτων, ιπταµένων µέσων, οπλικών συστηµάτων, ειδών ένδυσης, παρασκευής
φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού κ.λπ..
Για όλα τα παραπάνω που ανέφερα θα ψηφίσω τον προϋπολογισµό του 2016.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπασιάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι δεδοµένο ότι ο κρατικός προϋπολογισµός αποτυπώνει, καταγράφει και διαµορφώνει τα πλαίσια µέσα στα οποία ασκείται
η οικονοµική και βέβαια η κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης.
Η επεξεργασία και η κριτική του κρατικού προϋπολογισµού
πρέπει να καλύπτει κατά σειρά τα εξής κριτήρια: Πρώτον, το
πόσο ρεαλιστικά είναι τα µεγέθη, οι δείκτες, οι επιλογές και οι
στοχεύσεις του, δεύτερον, το αν αυτά ανταποκρίνονται στις σηµερινές ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας και, τρίτον, αν όλα
αυτά εκπληρώνουν τις διαχρονικές κυβερνητικές εξαγγελίες.
Φοβάµαι, κύριοι Υπουργοί των Οικονοµικών και της Οικονοµίας, ότι και στα τρία αυτά πεδία, τα συµπεράσµατα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά για την οικονοµία και τη χώρα. Αντίθετα,
είναι αποκαρδιωτικά και πάντως τα δεδοµένα του προϋπολογισµού δεν οδηγούν στην ανάκαµψη της οικονοµίας και δεν αφήνουν ελπίδες στον Έλληνα πολίτη. Διότι η ελληνική οικονοµία
έχει ήδη από το τρίτο τρίµηνο του 2015 επιστρέψει στην ύφεση
µε προοπτική για το 2016 χειρότερη και από τη φετινή. Η σηµαντική µείωση του ΑΕΠ. Το οικονοµικό κλίµα έχει χειροτερέψει. Η
δηµόσια οικονοµία έχει επιστρέψει τώρα σε πρωτογενές έλλειµα.
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Συνεχίζεται η εσωτερική στάση πληρωµών, µε τις ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις του δηµοσίου προς τους ιδιώτες να είναι αυξηµένες κατά 58% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής τους, όταν µάλιστα οι υποχρεώσεις του δηµοσίου είχαν µειωθεί κατά 60% την
περίοδο 2012-2014.
Το πρόσθετα µέτρα της Κυβέρνησης θα φτάσουν στα 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ την επόµενη διετία και θα αφορούν αυξήσεις ΦΠΑ, φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων, ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, ασφαλίστρων, εισοδήµατος από ενοίκια,
κατάργηση έκπτωσης εφάπαξ πληρωµής φόρου εισοδήµατος,
κατάργηση απαλλαγών του ΕΝΦΙΑ, µεγάλη αύξηση προκαταβολής φόρου εισοδήµατος και βέβαια καταστροφικά µέτρα για
τους αγρότες.
Ταυτόχρονα, ο κοινωνικός προϋπολογισµός βουλιάζει στα ελλείµατα, τα φορολογικά έσοδα είναι τα χαµηλότερα της δεκαετίας, οι αποκρατικοποιήσεις έχουν βαλτώσει, οι τράπεζες
χρειάστηκαν νέα ανακεφαλαιοποίηση που έγινε µε απαράδεκτο
τρόπο, οι καταθέσεις µειώθηκαν και το δηµόσιο χρέος δυστυχώς
διογκώνεται. Ενώ τα κόκκινα δάνεια έχουν εκτιναχθεί, χωρίς ευθύνη τις περισσότερες φορές, των δανειοληπτών, και τα έσοδα
των ασφαλιστικών ταµείων εµφανίζουν σηµαντική υστέρηση
λόγω και της καλπάζουσας ανεργίας.
Επιπλέον, αναµένεται µείωση ακόµα και των χαµηλότερων
συντάξεων, χωρίς έτσι ο συνταξιούχος να µπορεί να προγραµµατίσει τη ζωή του. Η αύξηση της φτωχοποίησης πολλών κοινωνικών οµάδων, φέρνει την απόγνωση σε µεγάλο αριθµό
συµπολιτών µας, οι οποίοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόµη
και στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.
Η υποχρηµατοδότηση και η έλλειψη ρευστότητας πολλών παραγωγικών κλάδων, η καθυστέρηση ή η απώλεια κοινωνικών και
άλλων πόρων σε κοινοτικά προγράµµατα (αναπτυξιακά), η αποεπένδυση και η συνακόλουθη πολύ µεγάλη ανεργία, καθώς και
το κλείσιµο επιχειρήσεων καταγράφονται ως χαρακτηριστικά σε
πολλούς παραγωγικούς τοµείς που εκµηδενίζουν έτσι τυχόν αισιόδοξες προοπτικές για το άµεσο µέλλον, οδηγώντας τους άξιους νέους µας στο εξωτερικό. Ενώ θα έπρεπε να εµπνέουµε
εµπιστοσύνη, να προσελκύουµε επενδύσεις και να τονώσουµε
την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων ως τα µόνα εργαλεία και άξονες αναστροφής του κλίµατος, ώστε να µπούµε σε τροχιά ανάπτυξης µε περιορισµό της κρατικής σπατάλης, την ορθολογική
διαχείριση των διαθέσιµων κρατικών πόρων και δαπανών, καθώς
και µε µείωση της υπερφορολόγησης. Όταν µάλιστα οι φορολογικοί συντελεστές στις γειτονικές χώρες είναι µειωµένοι, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών τους.
Άραγε ποιο σχέδιο ανάπτυξης µπορεί να κρύβεται πίσω από
την υπερφορολόγηση των αγροτών; Ο λογαριασµός που προβλέπεται για τους αγρότες µας είναι πραγµατικά ιδιαίτερα βαρύς
και οδηγεί, κύριοι Υπουργοί, στον αφανισµό τους, ενώ υπονοµεύεται η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα µας, όταν το
κόστος παραγωγής σε γειτονικές χώρες οµοειδών προς τα δικά
µας προϊόντων είναι πολύ χαµηλότερο και έτσι τα προϊόντα τους
γίνονται ανταγωνιστικότερα έναντι των δικών µας.
Σ’ εµάς, ο φορολογικός συντελεστής για τους αγρότες θα
ανέλθει από το 13% στο 23% για το 2016 και στο 26% για τα εισοδήµατα του 2017. Προβλέπονται ακόµη –για τους αγρότεςαύξηση εισφορών, κόστους παραγωγής, φορολογίας, προκαταβολής φόρου ακόµη και στο 100%, αύξηση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος, του ΦΠΑ, αγροτικών εφοδίων από το 13% στο
23%, του ΦΠΑ συσκευασµένων αγροτικών προϊόντων, τροφίµων
κ.λπ. στο 23%, σταδιακή ως πλήρης κατάργηση της επιστροφής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, η προαναγγελθείσα κατάργηση της απαλλαγής από το φόρο των επιδοτήσεων έως 12.000 ευρώ. Πώς να τα αντέξει όλα αυτά ο
αγροτικός τοµέας που ήδη αντιµετωπίζει πραγµατικά µεγάλη
κρίση;
Και προσέξτε, όλα τα παραπάνω σε συνέχεια των όσων προβληµάτων έχουν καταγραφεί ως τώρα, σε σχέση µε τις καθυστερήσεις καταβολής των ενισχύσεων και των αποζηµιώσεων, τη
µείωση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ κατά 8%, τον έως και
τριπλασιασµό των εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ, τις καθυ-
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στερήσεις στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
αγροτικό πετρέλαιο, των δυσλειτουργιών χρηµατοδότησης της
αγροτικής παραγωγής και των εξαγωγών λόγω της έλλειψης δανεισµού και των capital controls.
Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι αντί για µέτρα και δράσεις µείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της προστιθέµενης
αξίας, τα αναµενόµενα µέτρα µειώνουν την αγροτική παραγωγική βάση και προφανώς µειώνουν και τη φορολογητέα ύλη σε
βάρος των κρατικών εσόδων. Μήπως κάποιος έπρεπε να αξιολογήσει απλά τον κλονισµό της βιωσιµότητας της πλειοψηφίας των
αγροτικών εκµεταλλεύσεών µας που οδηγούνται σε αδιέξοδο,
πριν εισηγηθεί τα πιο πάνω µέτρα αφανισµού του αγροτικού
τοµέα;
Καταλήγοντας, όλες αυτές οι καταστροφικές πολιτικές και
πρακτικές µε τις εξουθενωτικές επιπτώσεις τους στο σύνολο της
κοινωνίας, δεν συνδέονται και δεν ταιριάζουν σε µια Κυβέρνηση
της Αριστεράς, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις προσδοκίες που η
Κυβέρνηση αυτή καλλιεργούσε, χωρίς όµως να λέει την αλήθεια
αλλά υποσχόµενη τα αδύνατα, εµπαίζοντας τους πολίτες ότι θα
σκίσει τα µνηµόνια, όταν µάλιστα η πορεία της οικονοµίας είχε
αρχίσει να βελτιώνεται ως το τέλος του προηγούµενου έτους.
Ακριβώς, λοιπόν, γι’ αυτό καταψηφίζουµε τον κρατικό προϋπολογισµό, αφού δεν δίνει καµµιά ελπίδα και προοπτική για την οικονοµία, την κοινωνία και τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δέκα
µαθητές και µαθήτριες και δέκα εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την κ. Χρυσούλα Κατσιαβρά-Σιωροπούλου από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον πρώτο προϋπολογισµό µιας κυβέρνησης της Αριστεράς. Αυτό από µόνο του συνιστά ένα γεγονός που κεντρίζει το
ενδιαφέρον όλων εντός, θα έλεγα και εκτός Ελλάδας.
Η κατάρτιση του προϋπολογισµού πραγµατοποιήθηκε µέσα σε
ένα ασφυκτικό περιβάλλον, το οποίο προσδιόρισαν οι εξής παράγοντες: η εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2015, τον οποίον
συνέταξε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
υπό τον κ. Σαµαρά, η νέα συµφωνία µε τους δανειστές, δηλαδή
το τρίτο µνηµόνιο, η προοπτική αποµείωσης του δηµόσιου χρέους, η ύφεση της οικονοµίας, τα απαράδεκτα ποσοστά ανεργίας,
η υπερφορολόγηση, η αδυναµία δαπανών σε κρίσιµους τοµείς,
η ανθρωπιστική κρίση και η οριακή κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η κοινωνία, το ασταθές µέχρι και εκρηκτικό διεθνές,
γεωπολιτικό περιβάλλον, αιχµή του οποίου είναι η προσφυγική
κρίση.
Κάτω από το βάρος, λοιπόν, των δυσµενών αυτών συνθηκών,
η εξασφάλιση δηµοσιονοµικής ισορροπίας και ταυτόχρονα η επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης θυµίζει δυσεπίλυτη εξίσωση, κάτι
δηλαδή σαν τετραγωνισµό του κύκλου. Ωστόσο, οφείλει κανείς
να λάβει υπ’ όψιν του ότι η ύφεση για το 2015 θα είναι µηδενική
σε σχέση µε την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισµού για -2,3%.
Η ύφεση για το 2016 θα είναι -0,7% σε σχέση µε την πρόβλεψη
για -1,6%. Το πρωτογενές πλεόνασµα για το 2016 θα είναι 0,5%
ή περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ σε αντίθεση µε το 4,5% ή περίπου 8 δισεκατοµµύρια που είχαν συµφωνήσει οι κ.κ. Σαµαράς,
Βενιζέλος και Χαρδούβελης. Και αυτό ασφαλώς είναι αποτέλεσµα της σκληρής διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές.
Και κάτι ακόµα που σκόπιµα αποσιωπάται από την Αντιπολίτευση. Ο κοινωνικός προϋπολογισµός για το 2016, οι δαπάνες
δηλαδή για την υγεία, την παιδεία και την απασχόληση, είναι αυ-
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ξηµένες κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι φανερό εποµένως
ότι το οικονοµικό επιτελείο κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να εξασφαλιστούν κάποια περιθώρια άσκησης αριστερής πολιτικής σε συνθήκες κρίσης µε τη µικρή έστω αύξηση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, την αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισµού και την ανακατανοµή δαπανών του προϋπολογισµού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Βεβαίως ο προϋπολογισµός δεν είναι από µόνος του αριστερός. Έχει όµως αναµφισβήτητα αριστερό αποτύπωµα. Αποµένει
αυτό να επιβεβαιωθεί στην επικείµενη φορολογική µεταρρύθµιση
µε ανακατανοµή των βαρών, στο ασφαλιστικό µε την προστασία
των αποµάχων της εργασίας, στο νοµοσχέδιο για την καθολική
πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και στην εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση και στις τελικές ρυθµίσεις για την προστασία της
πρώτης κατοικίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε, όµως, ότι η επικείµενη διαπραγµάτευση για το χρέος και η ουσιαστική αποµείωσή του είναι ο καθοριστικός, ικανός και αναγκαίος όρος για την έξοδο από το
σηµερινό τέλµα. Το εφαλτήριο για την ανάπτυξη, την αύξηση της
απασχόλησης και του εισοδήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κριτική που δεχόµαστε από
τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τους κύριους υπεύθυνους για την πρωτοφανή κρίση που διέρχεται η χώρα για πάνω
από επτά χρόνια, λέει ότι η πολιτική που εφαρµόζει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
διαφέρει από τη δική τους πολιτική, µόνο που εκείνοι είναι καλύτεροι διαχειριστές.
Ο κ. Σταϊκούρας µας κατακεραύνωνε χτες µε τα ερωτήµατά
του: «Είναι αυτό αριστερό; Είναι εκείνο αριστερό; Είναι το άλλο
αριστερό;». Ο δε πάνσοφος και πολυπράγµων κ. Βενιζέλος, στεναχωρηµένος που δεν προσκλήθηκε στην σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών, δεν χάνει την ευκαιρία να λοιδορεί τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Πρωθυπουργό και να επαναλαµβάνει τα καλά του PSI και των
ανάλγητων πολιτικών που εφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ είτε µόνο του
είτε σε συνεργασία µε τη Νέα Δηµοκρατία. Η αλήθεια όµως είναι
ότι την κρίση τη δηµιούργησαν διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία. Με τις πολιτικές τους προ κρίσεως δηµιούργησαν
χρέη για ένα στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης, στηριγµένο στην εύνοια των κουµπάρων, των «ηµετέρων», των τραπεζιτών, των πετρελαιάδων και των µεγάλων οµίλων τροφίµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μοντέλο βασισµένο στην αναδιανοµή του πλούτου σε βάρος
των πολλών. Με τις πολιτικές τους κατά τη διάρκεια της κρίσης
δηµιούργησαν και νέα χρέη, τα οποία µαζί µε τα παλιά τα µετέφεραν από τις τράπεζες στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο έκαψαν τα διαπραγµατευτικά χαρτιά
της χώρας και ταυτόχρονα εκχώρησαν την εθνική µας κυριαρχία.
Το µάρµαρο το πληρώνει πάλι ο λαός µε την απίστευτη ανεργία,
την άγρια φορολογία, τη µείωση των µισθών και των συντάξεων,
τη µεγάλη φτώχεια, τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.
Αλλά και οι κουµπάροι, κουµπάροι. Πρώτοι στη σειρά για τα φιλέτα κερδοφόρων δραστηριοτήτων του δηµοσίου. Κάτι σαν τον
ΟΠΑΠ δηλαδή. Το φύλλο συκής τους είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της χώρας. Όµως, την Ευρώπη τη θέλουν όχι
προς όφελος του λαού αλλά για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων µεγάλων συµφερόντων και για να καλυφθούν οι ίδιοι κάτω
από την οµπρέλα του ευρωπαϊκού λαϊκού ή σοσιαλιστικού κόµµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας της
κυρίας Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα θα χρειαζόταν ένας
νέος Λούντβιχ Βιτγκενστάιν, κάποιος δηλαδή που θα βοηθούσε
να αποκατασταθεί το νόηµα των λέξεων. Υπάρχει αλήθεια κάποιος σοβαρός, συντηρητικός, λαϊκός δεξιός, φιλελεύθερος, νεοφιλελεύθερος σ’ αυτήν τη χώρα; Υπάρχει κάποιος σοβαρός
σοσιαλδηµοκράτης, σοσιαλιστής που να µην αλληθωρίζει τόσο
πολύ προς τα δεξιά και δεν τον ξέρουµε;
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Το πρόβληµα δεν είναι τι δηλώνει κανείς. Το πρόβληµα είναι τι
κάνει και µε ποιον είναι. Και εδώ βρίσκεται η αιτία του στρατηγικού αδιεξόδου τόσο της Νέας Δηµοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ
αλλά και όσων προσπάθησαν να τους υποκαταστήσουν υπό τον
µανδύα του νέου και του άφθαρτου. Δυστυχώς γι’ αυτούς η µόνη
στρατηγική που διαθέτουν είναι η ανάγκη τους για εξουσία. Αυτό
όµως δεν είναι η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Τους το έδειξε
και θα τους το ξαναδείξει µετά από τέσσερα χρόνια. Αλλά η
χώρα έχει ανάγκη από πολιτικούς και κόµµατα, που να εννοούν
και να κάνουν αυτά που λένε. Ειλικρινά εύχοµαι στη Νέα Δηµοκρατία να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της και να γίνει ένας
υπεύθυνος συνοµιλητής.
Σε ό,τι αφορά µια κριτική που έρχεται αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ οµολογώ ότι έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Η συνθηκολόγηση πάντως δεν είναι αναγκαστικά ήττα. Ο σεβασµός των
συσχετισµών δυνάµεων δεν είναι µόνο ρεαλισµός. Είναι και επίδειξη ευθύνης και απόφασης για ανασύνταξη δυνάµεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όµως ένας τέτοιος
διάλογος απαιτεί χρόνο που δυστυχώς δεν διαθέτουµε αυτήν τη
στιγµή, γι’ αυτό αρκούµαι σε τούτο.
Σύµφωνα µε το Διονύσιο Σολωµό «εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό». Τολµώ κι εγώ να πω παραφράζοντάς τον «αριστερό είναι
ό,τι είναι ανθρώπινο, κοινωνικό και αληθινό».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έλεγα στη συνάδελφο να κάνουµε όλοι στην άκρη για να περάσει ο αριστερός
προϋπολογισµός. Να της πω ότι στο δρόµο που χάραξε το
ΠΑΣΟΚ, στο δρόµο της εθνικής στρατηγικής, ήρθαν η αντιµνηµονιακοί αρχικώς της Νέας Δηµοκρατίας και µετέπειτα οψίµως
εσείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα χρησιµοποιήσω τα λόγια του
κ. Τσακαλώτου κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού του περασµένου έτους. Έκανε επίκληση στον Αντόνιο Γκράµσι λέγοντας ότι «κρίση υπάρχει εκεί που πεθαίνει το παλιό και δεν µπορεί
να γεννηθεί το καινούργιο». Αναρωτιόµαστε, λοιπόν, αν πιστεύουν οι κύριοι της Κυβέρνησης ότι είναι το καινούργιο.
Πριν από ένα χρόνο βάζατε αρκετά ερωτήµατα. Σήµερα φωνή
βοώντος εν τη ερήµω. Οι «τζάµπα µαγκιές» έλαβαν τέλος.
Πάµε στον προϋπολογισµό. Είναι ένας προϋπολογισµός χωρίς
αρχή, χωρίς µέση, χωρίς τέλος. Είπατε πολλά. Αποτέλεσµα κανένα. Η χώρα έχει επιστρέψει στην ύφεση. Δικό σας, λοιπόν, το
κατόρθωµα. Όταν άλλες χώρες τα κατάφεραν µε σύµπνοια και
οµοψυχία να βγουν από την κρίση που µάστιζε τις οικονοµίες
τους, εµείς ξεκινάµε πάλι από την αρχή.
Στην Ευρωζώνη, το ΑΕΠ επιταχύνθηκε από 0,9% στο 1,5%.
Όλες οι οικονοµίες της Ευρωζώνης σηµείωσαν θετικούς και αυξανόµενους ρυθµούς µεταβολής στο ΑΕΠ. Στην Ελλάδα γυρίσαµε στην ύφεση, όπως είπα και πριν. Αυτό προβλέπεται για το
2016.
Να θυµίσω εδώ ότι το 2014, η χώρα είχε επιτύχει µικρό µεν
αλλά πρωτογενές πλεόνασµα. Είχε πετύχει ένα πρωτογενές πλεόνασµα για το οποίο η τότε κυβέρνηση είχε χλευαστεί. Εντυπωσιάζει όµως το θράσος του Υπουργού σας να δηλώνει, ότι είναι
τραγικό λάθος των προηγούµενων κυβερνήσεων να µην εφαρµόζουν πλήρως τα µνηµόνια. Είναι ο ίδιος που είχε καταγγείλει
προεκλογικά τα µνηµόνια. Είναι ο ίδιος που δεν θα ψήφιζε ποτέ
µνηµόνιο. Είναι ο ίδιος που εφαρµόζει σήµερα το τρίτο, το πιο
σκληρό µνηµόνιο.
Μπερδέψατε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κόσµο µε την άκρατη
υποσχεσιολογία σας και τη µετεκλογική, βέβαια, µεταστροφή
σας. Εσείς µιλούσατε για προδότες, Γερµανοτσολιάδες, για εθνικούς µειοδότες. Και ερωτώ. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
που κάνετε δεν είναι εθνική µειοδοσία;
Αποτιµήθηκαν χρηµατιστηριακά τα τέσσερα συστηµικά πιστωτικά ιδρύµατα µε σταθµισµένο ενεργητικό διακόσια δέκα δισε-
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κατοµµύρια σε εξευτελιστική αξία µικρότερη από επτακόσια
εβδοµήντα εκατοµµύρια ευρώ. Τον Απρίλιο του 2014, µετά την
ανακεφαλαιοποίησή τους, ξέρετε πόσο ήταν η αξία τους;
Τριάντα ένα δισεκατοµµύρια. Το δηµόσιο κατείχε τα δεκαοκτώµισι δισεκατοµµύρια.
Λέτε ότι το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει
τις µετοχές του δηµοσίου στις τέσσερις τράπεζες καθώς και το
δικαίωµα βέτο. Ξεχνάτε όµως να αναφέρετε και ότι η µετοχική
αξία του χαρτοφυλακίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν είκοσι δυόµισι δισεκατοµµύρια το Δεκέµβριο του
2013, εξίµισι δισεκατοµµύρια το Μάρτιο του 2015 και κάτω από
δύο δισεκατοµµύρια τον Οκτώβριο του 2015. Άρα, µιλάµε για καταποντισµό.
Ξέρετε ποιος ευθύνεται γι’ αυτήν την εξέλιξη; Ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς και οι εκπρόσωποι των πιστωτών, που σήµερα
έχετε γίνει ένθερµοι φυσικά οπαδοί τους. Εσείς, λοιπόν, πατριώτες, ανοίξατε το δρόµο στα ξένα funds και ξεπουλήσατε το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Αυτή θα είναι η καταγραφή της
Κυβέρνησης της «πρώτης φορά Αριστερά» στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Έλεγε ο κ. Τσακαλώτος στη συζήτηση του περσινού προϋπολογισµού: «Έχουµε στην αντιπροσωπεία έναν Σόιµπλε, έναν
Ολάντ κι έναν Οµπάµα, τους ανθρώπους που δεν δέχονται και
δεν µπορούν να δώσουν µάχη ούτε µε την ακροδεξιά, ακόµη κι
όταν χρειάζεται».
Σήµερα, κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλάτε τον Σόιµπλε, ζητάτε τη βοήθεια του Ολάντ και προσβλέπετε στη στήριξη του Οµπάµα. Φάσκετε, κύριοι της Κυβέρνησης, και αντιφάσκετε. Και µην
ξεχνάτε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ο κυβερνητικός σας
εταίρος.
Λέτε ότι θα σας δώσει χρόνο ο προϋπολογισµός για να λειτουργήσει το σχέδιό σας. Ποιο σχέδιό σας λοιπόν; Πότε η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει το αναπτυξιακό πρόγραµµα για το
2016; Πότε θα µιλήσει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας; Πότε επιτέλους θα έρθει αυτή η ανάπτυξη που εσείς αναφέρετε; Η µόνη σωτηρία είναι το πακέτο Γιούνκερ και το νέο
ΕΣΠΑ, που και αυτό ήταν αποτέλεσµα της προηγούµενης κυβέρνησης. Κι εκεί, αν καταφέρετε να κάνετε σωστή στόχευση.
Η οικονοµία µας έχει ήδη επιστρέψει σε πρωτογενές έλλειµµα
και ο λογαριασµός ανεβαίνει. Η κοινωνία πληρώνει πολύ ακριβά
τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητοι Έλληνες. Υποσχεθήκατε
ελπίδα και έγινε τρόµος και πλάνη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Λέγατε ότι θα φέρετε ανακούφιση και πήρατε σκληρά µέτρα. Αυξήσατε το ΦΠΑ. Μειώσατε τους µισθούς και τις συντάξεις.
Καταργήσατε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο αγροτικό πετρέλαιο. Φορολογήσατε τους αγρότες µε 20%
το 2015 και µε 26% το 2016. Αυξήσατε την προκαταβολή του
φόρου εισοδήµατος. Φέρατε τον εθνικό διάλογο για την παιδεία
και τορπιλίσατε –λείπει ο κ. Φίλης να το ακούσει- εξαρχής µε
πρωτόγνωρες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και η µία τροπολογία να διαδέχεται την
άλλη. Τα συµπεράσµατα φυσικά είναι δικά σας.
Η καταστροφή είναι ανεξέλεγκτη. Η περικοπή των δαπανών
στην κοινωνική ασφάλιση ξεπερνάει τα τετρακόσια εκατοµµύρια.
Μιλάτε για την καταπολέµηση της ανεργίας. Κι εδώ είναι το οξύµωρο. Παραµένουν αναξιοποίητα πεντακόσια τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ που θα λειτουργούσαν δέκα έτοιµα προγράµµατα
του ΟΑΕΔ, όπως και τα τριακόσια τριάντα εκατοµµύρια από το
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για την αντιµετώπιση της φτώχειας
παραµένουν και αυτά στο ταµείο ανέγγιχτα. Μήπως επειδή ήταν
προσπάθεια της προηγούµενης κυβέρνησης, όπως µας είπε και
ο κ. Κεγκέρογλου;
Ο κοινωνικός προϋπολογισµός πάσχει από τεράστια ελλείµµατα. Είναι αυξηµένο το έλλειµα του 2015 και θα φτάσει τα 2,1
δισεκατοµµύρια το 2016. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική για την
Κυβέρνηση του «πρώτη φορά Αριστερά».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα είπε και ο εισηγητής µας ο κ.
Κουτσούκος, στον προϋπολογισµό του 2016, αποτυπώνεται ο
εκτροχιασµός στον οποίο έχει βρεθεί η ελληνική οικονοµία µετά
από ένα αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο και την ανεύθυνη πολιτική
σας. Το πραγµατικό κόστος που θα επωµισθεί η κοινωνία ανε-
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βαίνει στα 6,9 δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι το αποτέλεσµα που
φέρατε, κύριοι της Κυβέρνησης. Αποτύχατε. Είχατε τη δυνατότητα να διαπραγµατευτείτε µέσα σε ένα καλύτερο δηµοσιονοµικό περιβάλλον µε πλεόνασµα και θετικό ρυθµό ανάπτυξης
αλλά εσείς ούτε καν διαπραγµατευθήκατε.
Ξέρετε ποια ήταν η προσφορά σας τα τελευταία χρόνια στη
χώρα; Αποτρέψατε κάθε µεταρρύθµιση ως αντιπολίτευση του
«όχι σε όλα». Διχάσατε τον ελληνικό λαό σε µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς και δώσατε ελπίδα και υποσχέσεις µε το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης. Υφαρπάξατε την ψήφο των Ελλήνων µε
δηµαγωγία και ψέµατα. Αποτέλεσµα ήταν το να έρθετε στην Κυβέρνηση.
Στη συνέχεια τι κάνατε λοιπόν; Αδρανήσατε, γιατί το ψέµα έχει
κοντά πόδια. Αρχίσατε να στήνετε το κοµµατικό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ. Φέρατε τη χώρα αντιµέτωπη µε το Grexit. Επιβάλατε τα
capital controls και κλείσατε τις τράπεζες. Και πριν λίγες µέρες,
ανοίξατε το δρόµο για τους πλειστηριασµούς στην πρώτη κατοικία, χωρίς κανένα ίχνος κοινωνικού άλγους.
Σήµερα, αυτός ο προϋπολογισµός δεν αντανακλά καµµία απολύτως επιτυχία. Αυτός ο προϋπολογισµός είναι η παραδοχή της
ήττας σας. Αυτόν τον προϋπολογισµό φυσικά δεν µπορούµε να
τον ψηφίσουµε, γι’ αυτό και τον καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Δηµητριάδης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα, είναι ο πρώτος που καταθέτουµε και είναι ένας
προϋπολογισµός τοµή, διότι είναι σε συνέχεια µιας γραµµής αληθείας που έχουµε εγκαταστήσει στην πολιτική ζωή της χώρας.
Εγκαθιστούµε ένα εργαλείο αποτύπωσης των δηµόσιων οικονοµικών όπου θα µπορούµε να καταφεύγουµε για τους αντίστοιχους κοινωνικούς ελέγχους. Βάζουµε την αρχειακή βάση για το
δηµόσιο οικονοµικό ελεγχόµενο χώρο.
Με αυτόν τον προϋπολογισµό προσπαθούµε να κάνουµε δύο
σηµαντικά πράγµατα: Πρώτον, να έχουµε µία δηµοσιονοµική πειθαρχία και, δεύτερον, να έχουµε κοινωνική δικαιοσύνη.
Έχει µεγάλη σηµασία για εµάς η κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί
συντελείται µε πάρα πολύ περιορισµένους οικονοµικούς πόρους.
Παρ’ όλα αυτά, είναι σε προοδευτική κατεύθυνση µε ισχυρό κοινωνικό πρόσηµο και µεροληψία υπέρ αδυνάτων. Προς τούτο
µαρτυρά η αύξηση των κοινωνικών δαπανών και πρόνοιας κατά
οκτακόσια είκοσι τρία εκατοµµύρια ευρώ, ήτοι τριακόσια εκατοµµύρια περίπου για πρόνοια, εξήντα δύο εκατοµµύρια για τους
ανασφάλιστους υπερήλικες, εκατόν ογδόντα εκατοµµύρια για
επιστροφή φόρων και άλλα.
Απελευθερώνουµε πόρους για τις πραγµατικές ανάγκες και
ανοίγουµε, έστω και µικρό χώρο, για την ανάπτυξη. Διότι έστω
και λίγο αυξάνονται οι δηµόσιες επενδύσεις, δηλαδή κατά πενήντα εκατοµµύρια ευρώ, διότι δυστυχώς τα εργαλεία για δίκαιη
κατανοµή βαρών είναι ελάχιστα.
Γνωρίζουµε ότι ο πραγµατικός πλούτος εξακολουθεί να διαφεύγει. Εµείς, ξέρετε, δεν τον προϋπολογίσαµε. Δεν προϋπολογίσαµε ούτε 1 ευρώ και ας είναι προφανές κι ας συµβαίνει από
τώρα πως ήδη εισπράττεται. Να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει
να εισπράττεται.
Σε αυτόν τον προϋπολογισµό, αποτυπώνεται ρεαλιστικά µόνο
ό,τι µπορούµε να κάνουµε και µάλιστα σύντοµα, γρήγορα. Δεν
προϋπολογίσαµε πιθανές εισπράξεις διαφυγόντων φόρων. Ξεκινήσαµε µια αναθεώρηση των δαπανών κωδικό-κωδικό, µε σκοπό
τον εξορθολογισµό και την εξοικονόµηση πόρων. Εγκαινιάζουµε
µια µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση για ένα ασφαλιστικό µακροχρόνια βιώσιµο -διότι είναι σε σηµείο µηδέν- και κοινωνικά δίκαιο. Σας φέραµε έναν προϋπολογισµό πραγµατικό και όχι
παραπλανητικό. Ποντάρουµε στην πραγµατικότητα µε όρους ευθύνης.
Είναι ιδιαίτερα επιτυχής κοινωνικά, διότι αυξάνεται η κοινωνική
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παροχή σε περίοδο που η πίτα µικραίνει. Πιστοί στη γραµµή της
εξόδου από την κρίση µε τρόπο δηµοκρατικό, υιοθετούµε την
πολιτική για µια νίκη στα σηµεία και όχι σε θεαµατικές ανακατατάξεις, διότι, ούτως ή άλλως, δεν µπορούµε να τις έχουµε. Οδηγούµε τη χώρα στην επιστροφή στην κανονικότητα,
αξιοποιώντας όλες εκείνες τις µικρές αλλά σηµαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη.
Παρά τις προσπάθειες, λοιπόν, της Αντιπολίτευσης να προσδώσει στον προϋπολογισµό αρνητικά χαρακτηριστικά, ο προϋπολογισµός του 2016 που καταθέσαµε δεν παύει να είναι
ρεαλιστικός αλλά έχει ένα εξαιρετικά θετικό κοινωνικό πρόσηµο
υπηρετώντας στόχους που για την Αριστερά είναι σηµαντικοί,
όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η εφαρµογή αναδιανεµητικών
µέτρων προς όφελος των ευάλωτων οµάδων της κοινωνίας. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί πλέον χάρη στην επιτυχία της συµφωνίας
ως προς τη συµπίεση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσµατα
και ως προς την ανάγκη εφαρµογής ηπιότερων διαρθρωτικών
µέτρων, αφήνοντας κατά αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερο περιθώριο για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής σε αντίθεση µε τις
προηγούµενες κυβερνήσεις.
Επιπλέον στον προϋπολογισµό, αποτυπώνεται η βούληση της
Κυβέρνησης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και του
λαθρεµπορίου, που αποτελούν µείζονα προβλήµατα, διαρκή
προβλήµατα για τη χώρα. Αυτό θα το πετύχουµε µέσω ιδιωτικοποίησης, σχετικών ελέγχων και άλλων δράσεων που ήδη ολοκληρώνουµε.
Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί η συγκράτηση του χρέους που
έχει επιτευχθεί, καθώς έχει µειωθεί το επιτόκιο δανεισµού, έχει
αυξηθεί ο µέσος όρος των ωριµάνσεων των δανείων, ενώ θα
χρειαστούν εξαιρετικά λιγότερα χρήµατα από αυτά που είχαν
προβλεφθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στην
ανακοίνωση, µάλιστα, του ESM για την χρηµατοδότηση του προγράµµατος είναι ρητά διατυπωµένο ότι θα ακολουθήσει η ελάφρυνση του χρέους µε τη µορφή µεγαλύτερης περιόδου χάριτος
και περιόδου αποπληρωµής του χρέους.
Παρ’ όλο που οι προσπάθειες και τα επιτεύγµατα των τελευταίων µηνών δεν είναι όντως αρκετά για να πείσουν ότι θα έχουµε
άµεσα τέλος στα τεράστια προβλήµατα που έχουν προκαλέσει
οι προηγούµενες πολιτικές, όπως το υπέρογκο χρέος, η µακροχρόνια ύφεση, η ανεργία, οι έντονες κοινωνικές ανισότητες,
έχουν µπει οι βάσεις και έχει διαφανεί η βούληση της παρούσας
Κυβέρνησης για την αντιµετώπισή τους.
Επίσης, θα ήθελα να µιλήσω κάπως πιο ειδικά για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, το περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή. Δυστυχώς, δεν µπορώ. Το προσπερνώ για να
κλείσω.
Ο νόµος για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχει αρχίσει. Το µεγαλύτερο δικό µας
παράλληλο πρόγραµµα, όντως δεν µπορεί να αποτυπωθεί σε
αυτόν τον προϋπολογισµό, γιατί δεν µπορεί να αποτυπωθεί µε
νούµερα και γιατί το µεγαλύτερο παράλληλο πρόγραµµά µας
είναι η ριζοσπαστική µεταρρύθµιση στο κράτος και στη δηµόσια
διοίκηση, που έχει αρχίσει να διαφαίνεται και οι δυνάµεις του
χθες, οι δυνάµεις της αντιµεταρρύθµισης δεν µπορούν και δεν
εννοούν να καταλάβουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο τώρα
έχει η κ. Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είθισται η συζήτηση για τον
προϋπολογισµό, να είναι η σοβαρότερη πολιτική συζήτηση του
έτους. Είθισται όταν µιλάει κάποιος για τον προϋπολογισµό, να
προγραµµατίζει και να σχεδιάζει τα πολιτικά και βεβαίως τα οικονοµικά της χώρας για τον χρόνο που έρχεται.
Οµολογώ ότι άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τους περισσότερους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πήραν τον λόγο πριν
από εµένα σήµερα. Και αναρωτιόµουν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ακριβώς ισχύει. Είναι το τέλος των ψευδαισθήσεων;
Είστε ηρωικοί; Προσπαθείτε ακόµα και τώρα να πείτε στον ελλη-
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νικό λαό ότι υπάρχει τελικώς το αριστερό πρόσηµο, ότι υπάρχει
το αριστερό πρόγραµµα, ότι ο προϋπολογισµός έχει κοινωνικό
πρόσωπο, έχει αριστερή ταυτότητα κ.ο.κ.;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην κοροϊδευόµαστε εδώ πέρα
µέσα. Εάν µέχρι πρότινος είχατε το άλλοθι της άγνοιας, σήµερα
πλέον δεν το έχετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ψηφίζετε. Ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι αυτός είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος
είναι ιδιαίτερα σκληρός, δεν έχει ίχνος κοινωνικού προσήµου. Ξέρετε ότι κόβετε συντάξεις. Ξέρετε ότι κόβετε επιδόµατα. Ξέρετε
ότι είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος κράτησε τον ΕΝΦΙΑ,
για τον οποίο δώσατε την περίφηµη µάχη, που θα είχατε καταργήσει και πήρατε και πίσω το 30%. Ξέρετε ότι αυτήν τη στιγµή, ο
προϋπολογισµός του 2016 είναι ο βαρύτερος και δυσκολότερος
για τους Έλληνες πολίτες της τελευταίας πενταετίας, διότι έρχεται προσθετικά σε αυτά τα οποία οι άνθρωποι έχουν πληρώσει
ήδη τα προηγούµενα χρόνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Φορολογείτε ό,τι κινείται. Φορολογείτε ό,τι αναπνέει. Φορολογείτε τους αγρότες. Φορολογείτε τους πάντες και έρχεστε σήµερα εδώ πέρα και µε περίσσιο θράσος άκουσα συναδέλφους
να είναι περήφανοι για τον περίφηµο προϋπολογισµό της «πρώτης φοράς Αριστερά».
Πέστε, λοιπόν, την αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ήρθε η ώρα να σοβαρευτούµε. Ήρθε η ώρα να καταλάβουµε ότι
δεν σας παίρνει πλέον και καλά είναι να το καταλάβετε και να το
εµπεδώσετε ότι δεν σας παίρνει.
Θέλω, λοιπόν, να έρθω σε συγκεκριµένα θέµατα. Δεν θα σας
πω το πού καταντήσατε το τραπεζικό σύστηµα, έχουµε µια επερώτηση. Δεν µπορεί να είσαστε περήφανοι, όµως, ότι σήµερα το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι σε χέρια hedge funds και ότι
χάρη στην πρώτη φορά αριστερή ανακεφαλαιοποίηση σήµερα
το τραπεζικό σύστηµα κοστίζει 500 εκατοµµύρια.
Είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Εσείς είχατε το
θράσος να έρθετε να µας κάνετε εµάς εξεταστική επιτροπή για
τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση. Πάρτε, λοιπόν, κάτω τα νούµερά σας τώρα και ελάτε να µας πείτε τότε που µας κάνατε εξεταστική επιτροπή τι έχετε να πείτε για την περίφηµη δική σας
ανακεφαλαιοποίηση. Πού έφτασε το τραπεζικό σύστηµα;
Παρακολούθησα την χωρίς σχέδιο οµιλία των διαφόρων
Υπουργών και δεν µπορώ παρά να κάνω τρία σχόλια.
Πρώτον, είστε περήφανοι, κύριοι συνάδελφοι, που ο Υπουργός
σας της Αγροτικής Ανάπτυξης εισηγήθηκε µια τροπολογία, λέγοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα ισχύσει; Σας αρέσει αυτό; Εάν
αυτό δεν είναι διπροσωπία, τι στο καλό είναι; Εάν αυτό δεν είναι
απίστευτος λαϊκισµός, πού βρισκόµαστε σήµερα σε αυτήν τη
χώρα, σε τι γλώσσα µιλάµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ποιανού πρόστιµο θα καλύψει;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Χθες βγήκε πλέον και στη δηµοσιότητα –είχα καταθέσει ερώτηση νωρίτερα- όλη αυτή η απίστευτη ιστορία της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Έχουµε όλα τα τραίνα στα
σύνορα γεµάτα προϊόντα, οι εταιρείες έχουν γονατίσει, οκτακόσιοι πρόσφυγες είναι πάνω στις γραµµές του τραίνου και δεν
υπάρχει το ελληνικό κράτος να τους µεταφέρει εκατό µέτρα πιο
κάτω, να ανοίξει τις γραµµές, να µπορέσει να κινηθεί η αγορά.
Ποιο είναι το κόστος; Εγώ περιµένω από τον αρµόδιο Υπουργό
να µου το πει. Ποιο είναι το κόστος της αδράνειας και του ζαµανφουτισµού που έχετε; Ποιος θα το πληρώσει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Να καταλάβω κι εγώ, διότι πλέον δεν µπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να παρακολουθούµε την ελληνική οικονοµία να καταστρέφεται, ενδεχοµένως, επειδή οι άνθρωποι
αυτοί είναι ιδιώτες. Δεν είναι το κράτος. Είναι ιδιώτες οι οποίοι
έχουν επενδύσει σε αυτήν τη χώρα, έχουν πιστέψει την ελληνική
οικονοµία. Επένδυσαν στον Πειραιά για να µπορέσουν να µεταφέρουν τα προϊόντα τους. Βεβαίως, η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί και δεν πράττει απολύτως τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα.
Κύριε Υπουργέ, στις 4 Νοεµβρίου είχα κάνει µια ερώτηση για
την Σένγκεν. Δεν είναι δικό σας θέµα, είναι όµως της υπόλοιπής
Κυβερνήσεως σας. Απάντηση δεν πήρα, γιατί υποθέτω το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα θέµα. Σή-
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µερα, πλέον, µας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι πάντες.
Και επειδή ξέρετε ένα Grexit φέρνει το άλλο Grexit µε πολύ µεγάλη ευκολία και επειδή ξέρετε µια πιθανή έξοδος από την Σένγκεν έχει τεράστιο πολιτικό κόστος, σας κάνω έκκληση σήµερα να
βγείτε και να πείτε ότι θα εφαρµόσετε το σύνολο των δεσµεύσεων που ο Πρωθυπουργός σας ανέλαβε, να βγείτε καθαρά και
να πείτε ότι, ναι, θα έρθει η Frontex, ναι, θα υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις µας και θα το κάνουµε µέχρι τις 16 του µηνός.
Δεν έχετε περιθώρια. Μας περιµένουν στη γωνία. Η αξιοπιστία
της Ελλάδος έχει φτάσει στο µηδέν. Δεν έχουµε συµµάχους. Δεν
έχουµε φίλους πλέον στην ευρύτερη Ευρωζώνη και εσείς περί
άλλων τυρβάζετε.
Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και αυτό θέλω να
το πω απλώς κλείνοντας- εάν έχετε συνείδηση του µεγέθους του
προβλήµατος, το οποίο αντιµετωπίζουµε. Αναρωτιέµαι, δηλαδή,
εάν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο Πρωθυπουργός µιας
χώρας, η οποία έχει φτάσει να αντιµετωπίζει αυτά τα προβλήµατα και o οποίος οµιλεί περί συναινέσεως, εάν ο ίδιος αυτός άνθρωπος ζητάει την συναίνεση από την Αντιπολίτευση είναι
δυνατόν να χρησιµοποιεί αραβική παροιµία περί σκύλων που
ουρλιάζουν και περί καραβανιών, τα οποία πορεύονται στην
έρηµο.
Είναι κρίµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι κρίµα, γιατί
παίρνετε τη χώρα στο λαιµό σας. Και είναι και κρίµα, διότι µε την
οίηση και την αλαζονεία την οποία επιδεικνύετε δεν θα βρείτε κανέναν να σας συµπαρασταθεί µέσα σε αυτήν την Βουλή, όπως
έγινε µε την προηγούµενη που σηκώσαµε το βάρος της ευθύνης
να κρατήσουµε την Ελλάδα στο ευρώ.
Αλλάξτε πορεία και αλλάξτε πορεία γρήγορα όχι για εσάς γιατί έχει πολύ λίγο ενδιαφέρον τι θα γίνει µε το ΣΥΡΙΖΑ κι αν θα
εξαφανιστεί από το προσκήνιο-, αλλά η χώρα δεν σηκώνει ούτε
άλλους πειραµατισµούς ούτε άλλα λάθη.
Εννοείται ότι καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Μπακογιάννη.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τώρα θέλετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με συγχωρείτε,
κυρία Μανωλάκου, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πολάκης ζήτησε
τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Η κ.
Μπακογιάννη φεύγει, αλλά γι’ αυτήν παίρνω τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αν πρόκειται να µου απαντήσετε,
κύριε Υπουργέ, να παραµείνω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Βεβαίως και θα σας απαντήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μας τα είπατε και φεύγετε,
κυρία Μπακογιάννη;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σας άκουσα όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για πόσα λεπτά
θέλετε τον λόγο, κύριε Πολάκη;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πολύ
λίγο, δύο - τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
δώσω µια σύντοµη απάντηση στους δραµατοποιηµένους τόνους,
τους οποίους χρησιµοποίησε η κ. Μπακογιάννη.
Πρώτον, αυτό που είπατε ότι είναι ο πιο σκληρός προϋπολογισµός, κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε τι µου θυµίζει; Ότι έχουµε ένα
γαϊδούρι, για πέντε χρόνια του έχουµε φορτώσει να µεταφέρει
δέκα τσουβάλια τροφή, έχει γονατίσει το γαϊδούρι. Ήρθαµε
εµείς, προσπαθούµε να τραβήξουµε τη χώρα από το πηγάδι, του
κάτσαµε µια σακούλα πάνω, γιατί δεν µπορούσαµε να κάνουµε
αλλιώς κι έσκασε το γαϊδούρι από τη σακούλα κι όχι από τα δέκα
τσουβάλια που του είχαν κάτσει οι προηγούµενοι. Αυτό σηµαίνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό το πράγµα µε το θέµα της φορολογίας που είπατε.
Έχετε προχωρήσει σε περικοπές εισοδηµάτων 20% και 25%,
έχετε προσθέσει δεν ξέρω κι εγώ πόσες δεκάδες δισεκατοµµύρια φόρων τα προηγούµενα χρόνια. Έχετε µειώσει κατά 30-40
δισεκατοµµύρια ευρώ το ΑΕΠ της χώρας κι αυτήν τη στιγµή
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που πήρε µια χώρα από το πηγάδι και προσπαθεί
να την βγάλει επάνω.
Δεύτερον, σαφώς και είµαστε πολύ περήφανοι για την ανακεφαλαιοποίηση, η οποία συµβαίνει αυτήν τη στιγµή. Βεβαίως! Μην
µε κοιτάτε µε γουρλωµένα µάτια. Σαφώς και είµαστε που αντί για
25 δισεκατοµµύρια που προβλέπατε ότι θα χρειαστούν, χρειάζονται µόνο 6 δισεκατοµµύρια.
Σαφώς και είµαστε ευχαριστηµένοι που δεν κάνουν κουµάντο
στις τράπεζες αυτοί που έκαναν τα προηγούµενα χρόνια και οι
οποίοι έδιναν δάνεια είτε σε πολιτικά κόµµατα είτε σε ΜΜΕ,
χωρίς να κοιτάζουν καθόλου ποια είναι η οικονοµική βάση αυτών
των κοµµάτων. Καταλαβαίνω πολύ έντονα τον καηµό που έχουν
ορισµένοι απ’ αυτούς. Χάνουν οι τράπεζες την ελληνική τους
ιδιοκτησία, γιατί χάνουν τη δυνατότητα αφειδούς δανειοδότησης, όπως µπορούσαν τα προηγούµενα χρόνια.
Σαφώς και είµαστε περήφανοι για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που έφερε προχθές ο
κ. Αποστόλου, ο οποίος κάνει τα 20 εκατοµµύρια επιλέξιµα
στρέµµατα σε 30 εκατοµµύρια που ξέρετε πολύ καλά -γιατί από
εκεί κατάγεστε και είστε και ζήσατε- ότι στα Λευκά Όρη λόγω
αυτών που είχαν κάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλά και η δική
σας κυβέρνηση, δεν ήταν επιλέξιµος όλος ο ορεινός όγκος και
τώρα το λύνουµε.
Φυσικά και είµαστε υπερήφανοι για µια σειρά από πράγµατα.
Σαφώς και δεν είµαστε χαρούµενοι επειδή αναγκαζόµαστε να
κρατήσουµε κάποια µέτρα, προκειµένου να µπορέσει να ισορροπήσει η οικονοµία και η κοινωνία µας, αλλά ο δρόµος είναι αλλιώτικος, κυρία Μπακογιάννη. Όσο κι αν προσπαθήσετε να
παίξετε το σενάριο ότι είµαστε το ίδιο, δεν είµαστε και δεν θα γίνουµε ποτέ το ίδιο µε εσάς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Η κ. Μανωλάκου έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Μπακογιάννη, θα σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό, αλλά να µην γίνει
διαλογική συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ζητώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε,
γιατί ο αγαπητός συνάδελφος µου απευθύνθηκε πέντε φορές.
Κύριε Υπουργέ, σας καταλαβαίνω και σας κατανοώ και δεν περιµένω από εσάς…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
είναι προσωπικό το θέµα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: «Κυρία Μπακογιάννη» δεν λέγατε τόση ώρα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Απαντούσα πολιτικά, κυρία Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Επειδή είπατε «κυρία Μπακογιάννη», θεωρώ ότι θα απαντήσω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έδωσα τον λόγο
στην κ. Μπακογιάννη επί προσωπικού.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
πολιτικά απάντησα. Έχει κάποια προσωπική αιχµή αυτό που είπα;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μου απευθύνθηκε ο Υπουργός
και θέλω να του πω ότι χαίροµαι που είναι περήφανος για τον
προϋπολογισµό. Εγώ δεν είµαι. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, δεν
είµαστε ίδιοι και σας διαβεβαιώ ότι καµµία διάθεση δεν έχω να
σας µοιάσω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ούτε
εγώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να µην γίνονται προσωπικές αναφορές -προσωπική
αναφορά εννοώ το όνοµα- διότι αυτοµάτως αυτός ο οποίος
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ακούει το όνοµά του ζητά τον λόγο επί προσωπικού. Μπορούµε
να λέµε ό,τι θέλουµε, αλλά χωρίς προσωπική αναφορά διά
λόγου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
προανήγγειλα την κ. Μανωλάκου. Αµέσως µετά θα έχετε τον
λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριοι της συγκυβέρνησης, το
2015 υλοποιήσατε τον προϋπολογισµό της προηγούµενης κυβέρνησης που είχατε καταψηφίσει και είχατε τη δικαιολογία ότι
δεν είναι δικό σας παιδί, το παραλάβατε.
Όµως, τώρα τον προγραµµατισµό σας, µέσα από τον προϋπολογισµό, τον δίνετε για την επόµενη χρονιά. Θα έχει προσανατολισµό σ’ αυτό που εσείς περιγράφετε στην εισαγωγή, στο
παράλληλο πρόγραµµά σας που µε καµάρι κούνησε ο ειδικός εισηγητής σας και αναφέρει ότι θα ανοίξετε ένα διαφορετικό
δρόµο, µε γνώµονα τις κοινωνικές ανάγκες των πολλών και όχι
για τους λίγους, ένα πρόγραµµα που ανοίγει το δρόµο για τον
απεγκλωβισµό από τη λιτότητα;
Όχι βέβαια, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Το αντίθετο µάλιστα,
πολύ χειρότερα µέτρα για την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους, την αγροτιά. Μαύρες µέρες τους περιµένουν εάν δεν
αντιδράσουν µαχητικά, γιατί είστε κι εσείς ένα κόµµα αστικό,
όπως η Νέα Δηµοκρατία µέχρι την Ένωση Κεντρώων, το µελλοντικό σύµµαχό σας, όπου ο εισηγητής τους µας υµνούσε τους επιχειρηµατίες, λες και είναι οι θεοί αυτοί που εκµεταλλεύονται την
εργασία. Η ύπαρξή τους είναι παρασιτική, γιατί τρέφονται από
τη δουλειά των άλλων.
Αυτούς, λοιπόν προστατεύετε. Τα κέρδη, τα συµφέροντά τους
και µατώνετε το λαό ακόµα πιο πολύ. Εξάλλου αυτό φαίνεται από
τις περικοπές σε υγεία, πρόνοια σε µισθούς και συντάξεις, ασφαλιστικά ταµεία κι άλλα, όπως και από τους νέους φόρους 4,2 δισεκατοµµύρια.
Βεβαίως, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι είναι αµφίβολο αν θα πληρώσουν το 8% µε 10% σύµφωνα µε τα στοιχεία σας. Ποιος θα
πληρώσει την επιπλέον φορολογική επιβάρυνση; Η εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώµατα, δηλαδή η πλειοψηφία του λαού.
Συνεπώς ο προϋπολογισµός σας χαρακτηρίζεται από κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, οδηγώντας το λαό πιο βαθιά στη
χρεοκοπία για να ανακάµψει το κεφάλαιο. Συνεπώς, κύριε συνάδελφε και από το ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισµός τους έχει και αρχή
και τέλος. Τσεκούρια µόνο.
Είναι χαρακτηριστικό πως σε ό,τι νοµοθετήµατα φέρατε µέχρι
σήµερα είχαν τη σφραγίδα ενίσχυσης των µεγάλων οµίλων.
Ακόµα και σ’ αυτό το µεσηµεριανό το δασοκτόνο νοµοσχέδιο για
τις βοσκήσιµες εκτάσεις, µε τροπολογίες παρατείνατε τη λειτουργία λατοµείων µέχρι κι αυτών που είχαν κλείσει µε µια απλή
αίτηση, εξυπηρετώντας µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους
και ταυτόχρονα µηδενίζατε το ΦΠΑ σε συγχρηµατοδοτούµενα
έργα που αφορούν τους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους.
Όµως, στα µακαρόνια, στο ρύζι και σε άλλα βασικά είδη για τη
διατροφή της λαϊκής οικογένειας είναι 23% ο ΦΠΑ. Δύο µέτρα,
δύο σταθµά έχετε, ευνοώντας σταθερά την πλουτοκρατία που
δήθεν πολεµάτε. Χαρακτηριστικό είναι οι εφοπλιστές, οι οποίοι
µέσα στο 2014 –κρίση- διέθεσαν 11,7 δισεκατοµµύρια δολάρια σε
νέες παραγγελίες και 8,5 δισεκατοµµύρια για πλοία από δεύτερο
χέρι, σύνολο πάνω από 20 δισεκατοµµύρια, όταν οι νέοι φόροι που
βάζετε εσείς για το 2016 είναι 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Βλέπετε, λοιπόν, πού συγκεντρώνεται ο αµύθητος πλούτος;
Και κρύβετε πόσες φοροαπαλλαγές έχουν οι εφοπλιστές, τις
οποίες συνεχίζετε κι εσείς και τις ενισχύετε.
Ταυτόχρονα, κλιµακώνεται η επίθεση ενάντια στους εργάτες
της θάλασσας, στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία και στα
λιµάνια, τα οποία είναι πρώτα για πώληση και πριν απ’ όλα του
Πειραιά. Οδηγούνται ναυτεργάτες σε ανεργία, οξύνονται όλα τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πληρώµατα, µεταλλεργάτες, λιµενεργάτες και συνολικά η εργατική τάξη.
Αυτός είναι ο καπιταλισµός. Αυτό είναι το αποτέλεσµα των κυβερνήσεων της αστικής διαχείρισης, που συνεχίζεται µε την Κυ-
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βέρνηση της Αριστεράς.
Όµως και στον αγροτικό τοµέα, πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT έδωσαν ότι στη δεκαετία 2003-2013 εξοστρακίστηκε το
14% των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας, ενώ φαίνεται αύξηση της τάσης συγκέντρωσης της γης σε λιγότερα χέρια.
Είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό συνεχίζεται βίαια και γρήγορα τα επόµενα χρόνια - φαίνεται και στον προϋπολογισµό σαςµε µειώσεις κρατικών δαπανών σε ΟΓΑ, αγροτικό πετρέλαιο, σε
ΕΛΓΑ, σε πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών και ταυτόχρονα, µε
φοροκαταιγίδα για την αγροτιά, υπέρογκα ασφάλιστρα για ΟΓΑ,
για ΕΛΓΑ, αλλά και νέα τέλη για γεωτρήσεις, για ψεκασµούς,
ακόµα και για την ταφή των ζώων τους.
Σήµερα ψηφίστηκε να επιστραφούν 320 εκατοµµύρια ευρώ
από κρατικές επιδοτήσεις που δόθηκαν το 2008 και 2009 ως παράνοµες. Υπολογίζουν να τα πάρουν αυτόµατα µέσα από τους
λογαριασµούς των αγροτών µε δόσεις και µάλιστα για το 2016
υπολογίζουν να πάρουν την πρώτη δόση, τα 45 εκατοµµύρια.
Ταυτόχρονα, οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν δάνεια για την
«κακή» Αγροτική Τράπεζα και τελειωµό δεν έχει η αφαίµαξη.
Ποιος θα επιβιώσει; Ο µεγαλοαγρότης καπιταλιστής. Αυτός είναι
ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό κάνετε κι εσείς.
Ακόµα, και ο ειδικός φόρος για το κρασί τους µικρούς πλήττει,
γιατί τους µεγαλοεξαγωγείς τους απαλλάξατε. Και το ΕΣΠΑ για
το οποίο καλλιεργείτε ελπίδα, θα πάει εκεί που πήγαν και τα τέσσερα προηγούµενα και ήταν περισσότερα τα λεφτά, στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό σας, γιατί είναι
όπως και οι προηγούµενοι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, µατώνουν το λαό για να ανακάµψει το κεφάλαιο. Καµµιά
αυταπάτη, καµµιά αναµονή, καµµιά ανοχή στη βαρβαρότητά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε την
κ. Μανωλάκου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από περίπου µιάµιση ώρα ήταν ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής εδώ. Είχα πει -µε
την ευκαιρία και της Τετάρτης, που µας δίνει ευχέρειες- να συνεννοηθεί το Προεδρείο και µε την Κυβέρνηση, ούτως ώστε να
µην έχουµε παρέµβαση αναρµοδίων Υπουργών για θέµατα που
δεν είναι της αρµοδιότητός τους και άρα δεν έχουν το χρώµα,
την ηχώ, το ύφος και τα επιχειρήµατα που έχουν οι αρµόδιοι
Υπουργοί -όχι ότι δεν ξέρουν τα θέµατα, κάθε µέλος της Κυβέρνησης ξέρει τα θέµατα- ούτως ώστε να αποφεύγεται κι αυτό που
γίνεται τώρα, να ζητάµε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι τον
λόγο και να µπαίνουµε σε µια συζήτηση που ενοχλεί και δικαίως
ορισµένες φορές, τους συναδέλφους που περιµένουν για τον
λόγο.
Αυτό δεν έγινε. Ακόµα είναι Τετάρτη. Όλα υπακούουν στην πολυτέλεια του χρόνου. Από την Παρασκευή αυτό θα έχει κόστος.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ και δι’ υµών παρακαλώ τον Πρόεδρο
της Βουλής για µια ακόµη φορά, να το λήξουµε αυτό το θέµα.
Ξέρω ότι οι Υπουργοί πολλές φορές θέλουν να µιλούν για όλα
τα θέµατα που γνωρίζουν και να απαντούν στα επιχειρήµατα των
Βουλευτών. Όµως, στους Βουλευτές απαντούν οι Βουλευτές.
Και την προηγούµενη φορά που πήρα τον λόγο γι’ αυτό το θέµα,
πράγµατι, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απήντησε σε συνάδελφο της
Αντιπολίτευσης. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να µένουν απεριόριστοι
οι Υπουργοί. Να αυτοπεριοριστούν, για να µην έχουµε προβλήµατα.
Όµως, στην προκείµενη ο αρµόδιος για θέµατα υγείας Υπουργός απήντησε για θέµα που γνωρίζει, την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών. Πλην όµως, µίλησε µε διαφορετικό τρόπο, απ’ ό,τι
µίλησε ο αρµόδιος Υπουργός των Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος. Συγκεκριµένα, λέγαµε εδώ -όταν συζητάγαµε την ανακεφαλαιοποίηση- πως το καλοκαίρι ηχούσε ως υπερβολή ότι, έτσι
όπως το πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, µε 5 δισεκατοµµύρια αγοράζει κάποιος όλο το ελληνικό Χρηµατιστήριο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
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ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τώρα τι κάνετε, διάλεξη;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και µε συγχωρείτε, κυρία συνάδελφε
και τώρα µε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ αγοράστηκαν όλες οι τράπεζες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέει ο Υπουργός εδώ στην έκθεση ότι
µε τις φθηνές τιµές µπορεί να αγοράσει και κανένας Έλληνας
καµµιά µετοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
επί του θέµατος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτός είναι ο τρόπος της εκφοράς
του λόγου από τον αρµόδιο Υπουργό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό
το παράδειγµα -να µε ακούσετε- άλλου λόγου που δικαιολογεί
τα αδικαιολόγητα και ενεργοποιεί το δικαίωµά µας να ζητάµε
εµείς τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα ζητήσει κι
άλλος Βουλευτής τον λόγο προσεχώς και θα φύγουµε από το
θέµα του προϋπολογισµού.
Παρακαλώ να κλείσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γι’ αυτό, επειδή είναι θέµα στο οποίο
ο κ. Τσακαλώτος αφιέρωσε πολύ χρόνο από την οµιλία του, να
συνεννοηθείτε, γιατί αυτό που γίνεται τώρα και δυσαρεστεί τους
συναδέλφους θα το κάνουµε συνέχεια. Σας προειδοποιούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και τι να κάνουµε; Μην µας απειλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
επί της απόψεώς σας, όπως γνωρίζετε, ισχύει ο Κανονισµός της
Βουλής, ο οποίος δεν λέει ότι δεν µπορεί να απαντάει ένας
Υπουργός, αν δεν είναι επί του θέµατος.
Όµως, την άποψή σας θα τη θέσω αύριο στη Διάσκεψη των
Προέδρων -και φυσικά στον Πρόεδρο της Βουλής- ούτως ώστε
να ληφθεί επί του θέµατος κοινή απόφαση της Διασκέψεως των
Προέδρων. Ο Κανονισµός πάντως είναι σαφής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλο είναι ο Κανονισµός, άλλο η Διάσκεψη. Γιατί κι εµείς έχουµε δικαίωµα να µιλάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το θέµα θα τεθεί
στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν βλέπω να υπάρχει και τόσο µεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον
από την παρουσία στα κυβερνητικά έδρανα Υπουργών, για να
έχει αυτήν τη ανησυχία ο Αχαιός συνάδελφος, µιας και λίγο πριν
ακούσαµε για τη µάχη των Χανιωτών.
Σήµερα συζητούµε τον πρώτο προϋπολογισµό που φέρνει η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το υπογράµµισαν πολλοί συνάδελφοι και από τη Συµπολίτευση και από την Αντιπολίτευση.
Εγώ θα ήθελα ευθύς εξαρχής να τονίσω ότι πρόκειται για έναν
προϋπολογισµό που είναι µακριά από τα όνειρά µου, αλλά νοµίζω και από τα όνειρα του κάθε Έλληνα. Κακά τα ψέµατα. Είναι
ακόµα ένας µνηµονιακός προϋπολογισµός, γιατί σε αυτόν αποτυπώνονται έντονα τα σηµάδια µέτρων που επιβάλλονται από
τους δανειστές. Όµως, ταυτόχρονα εµπεριέχονται και ελπίδες,
που όλοι περιµένουµε να δούµε εάν θα επαληθευτούν ή θα διαψευστούν.
Προσωπικά είµαι από εκείνους που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για να επαληθευτούν αυτές οι ελπίδες, φυσικά όχι για να πετύχει ο κ. Τσίπρας, αλλά γιατί αυτό είναι το
συµφέρον του λαού.
Συζητάµε, λοιπόν, για έναν προϋπολογισµό που δεν µπορεί,
όπως είπα, να εκπροσωπεί έναν φιλελεύθερο πολιτικό της κοινωνικής Δεξιάς, που είναι αλήθεια πως θα ήθελε να δει πολύ λιγότερους φόρους και πολύ περισσότερα χρήµατα διαθέσιµα για
κοινωνική πρόνοια και για δράσεις ανάπτυξης.
Τι µας φέρνει, όµως, ο προϋπολογισµός του 2016; Μας φέρνει
νέα µέτρα, που σηµαίνουν νέους φόρους 5,7 δισεκατοµµυρίων,
την εποχή που οι φορολογούµενοι έχουν χάσει την φοροδοτική
τους ικανότητα. Κανένας -ούτε κι εγώ βεβαίως- δεν ξεχνά ότι βρισκόµαστε µετά από έναν επώδυνο συµβιβασµό. Επίσης, δεν ξε-
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χνάω ότι βρισκόµαστε σε µία χρονική περίοδο, κατά την οποία η
οικονοµία της χώρας προσπαθεί να επανέλθει σε κανονικότητα.
Η χρηµατοδοτική ασφυξία και τα capital controls είναι ακόµα
εδώ. Μόλις τώρα άνοιξε ο δρόµος για να ξεπεραστούν, αλλά αισθάνοµαι πως είναι ακόµα µακρύς αυτός ο δρόµος. Ωστόσο,
πρέπει, το δίχως άλλο, να διανυθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θλίβοµαι να διαβάζω στον προϋπολογισµό ότι οι εκταµιεύσεις θα προσαρµόζονται ανάλογα µε
τις δυνατότητές του τις ταµειακές, τις κάθε φορά συνθήκες και
την πορεία χρηµατοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας. Το κράτος δηλαδή θα πληρώνει όποτε µπορεί κι
αυτό, φυσικά, δεν µπορεί να βοηθάει την καλλιέργεια σχέσεων
εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και κράτους.
Επίσης, δεν µου αρέσει καθόλου να διαβάζω ότι οι δαπάνες
του κράτους µειώνονται µόνο κατά 260 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ
οι φόροι αυξάνονται κατά 2 δισεκατοµµύρια και ακόµα χειρότερα
ότι οι έµµεσοι φόροι, που είναι άδικοι, ενισχύονται ιδιαίτερα. Αλήθεια, µήπως στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής θα έρθει ανάπτυξη µε την υπερφορολόγηση των αγροτών;
Είµαι σίγουρος ότι θα απογοητευθείτε ακούγοντας και µόνο
τον λογαριασµό: 32 εκατοµµύρια, από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, 40 εκατοµµύρια από την αύξηση προκαταβολής φόρου, 13 εκατοµµύρια από τη σταδιακή κατάργηση του
µειωµένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, 102 εκατοµµύρια από την αύξηση εισφορών στον ΟΓΑ. Συνολικά 187
εκατοµµύρια για το 2016.
Δεν είναι µυστικό ότι στο διάστηµα που πέρασε από τον περασµένο Γενάρη όλα όσα συνέβησαν επέδρασαν αρνητικά στην οικονοµία. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές εκτοξεύθηκαν, η επιχειρηµατικότητα γονάτισε, η εργασία µειώθηκε. Η ζηµιά που έχει γίνει,
πρέπει να επουλωθεί τάχιστα.
Εύχοµαι, λοιπόν, αυτός ο νέος και δύσκολος προϋπολογισµός
να είναι η απαρχή µιας νέα πορείας για τη χώρα, αλλά πρέπει να
τονίσω την αναγκαιότητα να σηµατοδοτήσει όχι µόνο τη δηµοσιονοµική ισορροπία, αλλά και την κοινωνική ισορροπία.
Και για τούτο δεν µπορώ και δεν θέλω να στηρίζω µέτρα που
αφανίζουν την κοινωνία, µέτρα που σε τελική ανάλυση αφαιρούν
οξυγόνο ακόµα κι από αυτήν την ίδια την Κυβέρνηση, µέτρα που,
όπως όλα τα αντίστοιχα προηγούµενα, αποδείχτηκαν αναποτελεσµατικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω ακόµα η Κυβέρνηση να
αποδείξει ότι θέλει και µπορεί να κονταροχτυπηθεί µε τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Απορώ γιατί ακόµη, κύριοι Υπουργοί,
δεν δώσατε αυτήν τη λίστα που ήδη κυκλοφορεί στα δηµοσιογραφικά γραφεία και αφήνετε µια επιτυχία αύριο ή µεθαύριο κάποιου δηµοσιογράφου να αποκαλύψει ποια είναι η σύζυγος ποιου
πολιτικού και γιατί δεν το κάνει η Κυβέρνηση από µόνη της ή δεν
το κάνει εκείνος ο πολιτικός που κυρίως θίγεται και µαζί µε εκείνον πρέπει να απολογούµεθα και όλοι εµείς.
Η Κυβέρνηση, όπως ακριβώς υποσχέθηκε, πρέπει να δηµιουργήσει ένα λειτουργικό κράτος, πρέπει να απαλλάξει τη χώρα από
τα βαρίδια της διαπλοκής και να µεταδώσει µηνύµατα δικαιοσύνης προς όλους.
Υπό αυτό, λοιπόν, το πρίσµα και µε τις σκέψεις που ήδη εξέφρασα εκπροσωπώντας τους Έλληνες Χριστιανοδηµοκράτες,
δεν µπορώ να στηρίξω αυτόν τον προϋπολογισµό σε εκείνα τα
µέτρα που αντιβαίνουν µε τις προεκλογικές µας εξαγγελίες.
Ναι, συνοµολογώ ότι πρέπει από κοινού να διαβούµε τον αναγκαίο δρόµο, όµως προσπαθώντας σε κάθε µας βήµα να βελτιώνουµε τις συνθήκες και να ανακουφίζουµε τους Έλληνες από τα
τεράστια βάρη που ήδη έχουν επωµιστεί.
Το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γνωρίζουν οι
πάντες και θα λυθεί µόνο όταν δηµιουργηθούν οι συνθήκες που
θα επιτρέψουν την εύρεση εργασίας των νέων, ενώ σίγουρα θα
χειροτερέψει, εάν συνεχίσουµε άκριτα να υποδεχόµαστε τις καταρρακτώδεις λαθροµεταναστευτικές ροές, που αν δεν µας πνίξουν όλους, θα πνίξουν σίγουρα και όσους ακόµη εργάζονται
προσφέροντας πάµφθηνη, εναλλακτική, µαύρη και αδήλωτη εργασία, σπρώχνοντας στην ανεργία ακόµη περισσότερους Έλληνες. Αυτά για όσους πέφτουν θύµατα των ιδεοληψιών τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγη ανοχή. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες περιµένουν το νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα, αλλά και το παράλληλο πρόγραµµα ανακούφισης, για το οποίο τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο
και οι ΑΝΕΛ δεσµευτήκαµε προεκλογικά στο λαό.
Όπως ήδη ανέφερα, όποιος δεν περπατάει στα σύννεφα αντιλαµβάνεται τα µελανά σηµεία και δυστυχώς την εγκατάλειψη των
κόκκινων γραµµών, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε το ΕΚΑΣ,
όπου αναγράφεται η εξοικονόµηση 223.000.000 ευρώ µόνο από
το ΕΚΑΣ, όπως και µε τα ασφαλιστικά ταµεία που η χρηµατοδότηση είναι µειωµένη κατά 550.000.000 ευρώ σε σχέση µε το 2015
-ήταν 470.000.000-, που περικόπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία και άλλα 172.000.000 από τις συντάξεις του δηµοσίου,
640.000.000 συνολικά, ενώ αναζητούνται ακόµα 1,2 δισεκατοµµύρια. Ποιος να ξέρει ποιο θα είναι αυτό το τραγικό ισοδύναµο
που θα έρθει να καλύψει αυτό το τεράστιο ποσό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά, όπως έχω ήδη δηλώσει δηµοσίως, θα είµαι εδώ για να στηρίζω αυτήν τη µεγάλη
και δύσκολη προσπάθεια χωρίς, όµως, ποτέ να κρύβω την αλήθεια και να διαφωνώ µε όσα µέτρα πιστεύω πως έρχονται σε αντίθεση µε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης.
Η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, µακράς πνοής, µε αναπτυξιακές και εναλλακτικές πολιτικές για την
προσέλκυση επενδύσεων, µε τοµές, µεταρρυθµίσεις και αλλαγές, παντού, που µπορεί να διασφαλίσει εθνική συνεννόηση, κοινωνική αποδοχή και κινητοποίηση όλων των παραγωγικών
δυνάµεων, που ως προϋποθέσεις αυτές είναι αρκετές και ικανές
να σπάσουν το φαύλο κύκλο στον οποίο βρισκόµαστε χρόνια
τώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Νικολόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Καρακώστα Ευαγγελία.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Να καλησπερίσω κι εγώ
όσους συναδέλφους και όσες συναδέλφισσες είναι σ’ αυτήν την
Αίθουσα.
Πραγµατικά καµµιά φορά έχουµε οριοθετήσει κάποια πράγµατα που θέλουµε να πούµε, αλλά όταν ακούµε τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, από όποια πλευρά και αν έρχονται
αναγκαζόµαστε, να τοποθετηθούµε και σ’ αυτό.
Το βαρύγδουπο, λοιπόν, στυλ της Ντόρας Μπακογιάννη, µάλλον είχε στόχο να µας φοβίσει, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει
ότι οι αριστεροί δεν φοβούνται – κι αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα. Η Αριστερά διαχρονικά έχει δώσει ζωές, έχει µπει
σε φυλακές, έχει κάνει εξορίες. Τι να φοβηθούµε, δηλαδή, από
τον λόγο της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία αναρωτήθηκε:
«Είστε ηρωικοί;»; Μα, δεν έχει καταλάβει απ’ όσα είπα προηγούµενα ότι είµαστε ηρωικοί; Για όσα κάνουµε για τις ιδέες µας, δεν
το έχει καταλάβει; Μας ρώτησε και µας είπε: «Δεν έχετε συνείδηση;». Αναρωτιέται, δηλαδή.
Κι έχω να πω το εξής, αν ένας αριστερός έχει συνείδηση, πώς
θα στήσει έναν προϋπολογισµό, για τον οποίο πολύ σωστά είπε
ότι ένας προϋπολογισµός δίνει την κατεύθυνση των πραγµάτων
που θέλει να υπηρετήσει µια Κυβέρνηση.
Τι κάναµε, λοιπόν, εµείς; Στις πολύ δύσκολες συνθήκες που
έχουµε και που δεν οφείλονται σε εµάς, αλλά στην διακυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας και της σύµπραξής της µε το ΠΑΣΟΚ όλα
τα προηγούµενα πέντε χρόνια, τι κάναµε; Προσέξτε κι έχει µεγάλη
σηµασία αυτό. Δεν βάλαµε στον προϋπολογισµό τίποτα από ό,τι
ελπίζουµε ότι θα µαζέψουµε. Δεν βάλαµε ποσά, παραδείγµατος
χάριν, που αναφέρονται στη φοροδιαφυγή ή στο λαθρεµπόριο
κ.λπ.. Είµαστε φειδωλοί. Λέµε µε αυτά τα λίγα που ξέρουµε ότι θα
µαζέψουµε, µε αυτά στοιχειοθετούµε έναν προϋπολογισµό και
όταν αυτά θα τα καταφέρουµε –δεν υποσχόµαστε δηλαδή ψέµατα- θα κάνουµε τροποποίηση και θα ενισχύσουµε τους τοµείς
που επιλέγουµε να ενισχύσουµε.
Ποιοι είναι, λοιπόν, αυτοί οι τοµείς που εµείς επιλέγουµε να
ενισχύσουµε και µε ποιον τρόπο; Φαίνεται σαφέστατα. Λέει, παραδείγµατος χάριν, το Υπουργείο Υγείας ότι από 48.000.000
ευρώ το πηγαίνουµε στα 80.000.000, δηλαδή 32.000.000 παρα-
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πάνω, δηλαδή 45% επιπλέον. Από αυτό, λοιπόν, το ποσό που
έχουµε, δίνουµε ένα µεγάλο όγκο χρηµάτων στον τοµέα υγείας.
Αν τα πάρετε βέβαια µε τοµείς και µε σειρά, θα αντιληφθείτε πού
κάνουµε οικονοµία και πού δίνουµε χρήµατα. Τι κάνουµε; Για
πρώτη φορά µετά από τόσα χρόνια κάνουµε προσλήψεις. Προσλήψεις νοσοκόµων και προσλήψεις γιατρών. Έχετε ξανακούσει
τα τελευταία χρόνια να γίνονται προσλήψεις;
Αν δείτε την αξιολόγηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας µε τα πολύ
λίγα λεφτά κι εκεί κάνει προσλήψεις, πέρα από το γεγονός ότι
ξεχρεώνει µισθούς που δεν είχαν πληρωθεί τα προηγούµενα
χρόνια. Αναφέροµαι ακόµη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που µιλάµε για 30.000.000 επιπλέον στον συνολικό προϋπολογισµό
όλου του Υπουργείου, εκεί που ήταν φειδωλά τα πράγµατα. Και
θα δείτε τι µειώνει. Μειώνει τη σπατάλη, δηλαδή τα πράγµατα
της απλής διαχείρισης.
Πάµε παρακάτω. Τι θέλει µια Αριστερά µε αυτό που µπορεί
στον συγκεκριµένο χρόνο, στο συγκεκριµένο πολιτικό πλαίσιο
που έχουµε; Πάει στο Υπουργείο Παιδείας κι εκεί, αν το δείτε,
πάει µε 120.000.000 επιπλέον από τον προϋπολογισµό του 15.
Πάω και στο άλλο κοµµάτι, γιατί το έχουµε πει αυτό, ότι θα
στηρίξουµε τον πρωτογενή τοµέα κατ’ αρχάς. Πάµε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που πηγαίνει στα 140.000.000 παραπάνω. Και
θέλω να το πω, γιατί έχει σηµασία και η αναλογία. Δεν µιλάµε για
δισεκατοµµύρια. Μιλάµε για 463.000.000 και πηγαίνουµε στα
603.000.000 ευρώ. Μιλάµε για ένα ποσοστό του 35% επιπλέον.
Είναι µεγάλα ποσοστά, δηλαδή, ανακατανοµής του προϋπολογισµού σε τρεις συγκεκριµένους τοµείς. Αυτούς µπορούµε να κάνουµε φέτος.
Και βέβαια υπάρχει, προσέξτε, ένας καινούριος τοµέας, που
έχει µεγάλη αξία να τον πούµε γιατί τον διαµορφώνουµε εµείς κι
έχει σηµασία αυτό.
Είναι µια εξαιρετική δουλειά για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο
της Κυβέρνησης αυτής, που δίνει έµφαση στην αύξηση της ρευστότητας και της απασχόλησης µέσω δράσεων για την υποστήριξη των ανέργων. Θα απασχοληθούν συνολικά 111.835 άτοµα,
µε διάρκεια εξάµηνη ή δωδεκάµηνη, µε ένα ποσό της τάξης
κοντά στα 500 εκατοµµύρια ευρώ. Πολλά χρήµατα, δηλαδή, στα
χαµηλά στρώµατα. Αυτά βέβαια τα λέω για τους συναδέλφους
του ΚΚΕ, που τουλάχιστον κάποιος οµιλητής τους µας αναγνώρισε ότι υπήρξαµε και αριστεροί.
Έχει µεγάλη σηµασία, βέβαια, για την οικονοµία που ανέφερα
παραπάνω, να δούµε το εξής. Θα φέρω ένα παράδειγµα. Στην
οδό Θηβών στον Πειραιά, στον Ρέντη, υπάρχει κτήριο το οποίο
µπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, που το έχει προγραµµατίσει κιόλας. Θα εξοικονοµήσουµε
2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα ενοίκια και από τη χρησιµοποίηση ενός κτηρίου, για το οποίο πληρώνουµε κάθε µήνα ενοίκια
και είναι άδειο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αντίστοιχα κτήρια υπάρχουν, όπως τα δικαστήρια του Πειραιά,
και πάρα πολλά άλλα πράγµατα, λυπάµαι που δεν έχουµε χρόνο.
Αυτή είναι η κατεύθυνση της δικής µας Κυβέρνησης: εξοικονόµηση πόρων µε σωστή διαχείριση. Αυτό µπορούµε να κάνουµε.
Αναγνωρίζω ότι αυτό δεν είναι Αριστερά, αλλά συγκεκριµένοι τοµείς που δείχνουν την κατεύθυνση της Αριστεράς. Τους εξυπηρετούµε µε τα κονδύλια που είπα προηγουµένως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κυρία Καρακώστα.
Καλό είναι να επαναλάβω ότι όταν απευθυνόµαστε σε πρόσωπα, ζητούνε τα πρόσωπα µετά τον λόγο επί προσωπικού, εµπλέκονται οι Κοινοβουλευτικοί και παύουµε να συζητούµε τον
προϋπολογισµό και συζητούµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται. Καλό είναι να εκφέρουµε τις γνώµες µας χωρίς να απευθυνόµαστε σε πρόσωπα, δηλαδή σε συναδέλφους Βουλευτές µε
απλά λόγια.
Προχωρούµε στον επόµενο οµιλητή. Τον λόγο έχει ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιες ηµέρες έναν χρόνο πριν,
το σηµερινό κυβερνών κόµµα καλούσε από τα έδρανα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τους Βουλευτές της τότε Συµπολίτευσης
να καταψηφίσουν στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της
Δηµοκρατίας και να ρίξουν την τότε εκλεγµένη Κυβέρνηση. Έναν
χρόνο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πολεµούσαν
λυσσαλέα κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια της προηγούµενης
Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως όλα τα δεινά της χώρας οφείλονταν στα κατάπτυστα µνηµόνια, τα οποία θα καταργούσαν µε
έναν νόµο και ένα άρθρο µέσα σε µία νύκτα.
Σήµερα, µετά από έναν χρόνο παραµονής στην εξουσία, ο νυν
Υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Μάρδας υποστηρίζει ότι ήταν
τραγικό λάθος των προηγούµενων κυβερνήσεων που δεν εφάρµοσαν πιστά τα µνηµόνια. Και δεν πρόκειται προφανώς για µια
ιδεολογική µετάλλαξη. Φαίνεται πως ο βολονταρισµός και η κυνική επιδίωξη της εξουσίας χωρίς αρχές έχει κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ
ως Κυβέρνηση χειρότερο και από αυτό που ήταν στην Αντιπολίτευση.
Μόνο κυνισµό απέπνεε η χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού προς τους Βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης, εκεί
όπου δεν δίστασε για άλλη µία φορά να βαφτίσει ως επιτυχία τη
διολίσθηση προς το τρίτο µνηµόνιο και να προβάλει ως θετική
εξέλιξη τη διάλυση του τραπεζικού συστήµατος µέσω του δηµοψηφίσµατος και των capital controls, βεβαίως και µέσω του αφελληνισµού της ανακεφαλαιοποίησης.
Όµως και οι Υπουργοί του δεν πάνε πίσω. Λανσάροντας το
σύνθηµα «όσοι πιστοί προσέλθετε, γιατί οι θέσεις θα κλείσουν»,
επιδίδονται καθηµερινά σε έναν αγώνα για την κατάληψη του
κράτους νοµίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα µακροηµερεύσει στην
εξουσία. Τα κρούσµατα είναι, βεβαίως καθηµερινά, για να µπορεί
κάποιος να τα αγνοήσει ή να τα δικαιολογήσει, µε πιο πρόσφατο
παράδειγµα αυτό του Υπουργού Υποδοµών µε την περίφηµη
τροπολογία, που ήθελε να διορίσει έξι αντί για τρεις Προέδρους
και διευθύνοντες συµβούλους στις αντίστοιχες ΔΕΚΟ.
Στα του προϋπολογισµού τώρα. Είναι γνωστό ότι η σχέση της
Κυβέρνησης µε τα µαθηµατικά δεν είναι και η πλέον καλή. Όσες
ανακρίβειες και αν λέγονται, όση παραπληροφόρηση και αν παράγεται σε αυτήν την Αίθουσα, δεν µπορεί να αποτυπωθεί αριθµητικά όσο και αν το θέλει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων
Ελλήνων.
Εν προκειµένω οι αριθµοί είναι αµείλικτοι και επιβεβαιώνουν
αυτό που από το προηγούµενο καλοκαίρι κάθε λογικός άνθρωπος τόνιζε σε αυτήν την Κυβέρνηση, δηλαδή ότι µε την διαπραγµατευτική της τακτική επιστρέφει στην ύφεση, στα πρωτογενή
ελλείµµατα και βεβαίως στην αύξηση του δηµοσίου χρέους, που
υποτίθεται ότι διαπραγµατευόταν για να το µειώσει.
Δεν θα επεκταθώ άλλο στα γενικά στοιχεία. Εξάλλου η παράθεση των στοιχείων έγινε και από τον εισηγητή µας και από τους
ειδικούς αγορητές. Θα επικεντρωθώ και λόγω ιδιότητας στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας η υπερψήφιση
του οποίου παραδοσιακά συγκεντρώνει τη συναίνεση όλων των
κοµµάτων.
Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες της θητείας σας
από την πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων της Κυβέρνησης έχουν καταγραφεί µια σειρά από ανεφάρµοστες εξαγγελίες.
Σταχυολογώ ορισµένες µόνο απ’ αυτές: άµεση µισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων στη βάση της
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, είπε ο κ. Καµµένος
στις 6-10-2015 (από τα Πρακτικά της Βουλής), καταβολή του επιδόµατος παραµεθορίου, είπε ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας µετά το πέρας της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος στη βάση της ψηφισµένης από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας ρήτρας αξιόµαχου, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, όπως προκύπτει και από τη θεσµική αλληλογραφία, και κάποια άλλα τα οποία δεν έχουν ακόµα αναιρεθεί, όπως εξεύρεση
πιστώσεων για νέα εξοπλιστικά προγράµµατα, στις (27-1-2015),
εξεύρεση πιστώσεων για συντήρηση υπαρχόντων µέσων και
οπλικών συστηµάτων, επίσης στις 27-1-2015. Θα µπορούσα να
αναφέρω και άλλα πολλά, αλλά θα κουράσω το Σώµα.
Όλες, ωστόσο, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την έλλειψη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενός στοιχειώδους σχεδιασµού και εξασφάλισης των αντίστοιχων πιστώσεων. Και αν θέλουµε να κάνουµε έναν έντιµο υπολογισµό όσων προβλέπει ο προϋπολογισµός και όχι αριθµητική του
καραγκιόζη, θα ήταν πιο χρήσιµο να εξακριβώσουµε την αξιοπιστία της Κυβέρνησης.
Διαβάζουµε στον ν.4336/2015, που είναι γνωστός και ως τρίτο
µνηµόνιο, παράγραφος γ’, εδάφιο 2.1: «Η Κυβέρνηση δεσµεύεται
για µόνιµη µείωση του ανώτατου ορίου για αµυντικές δαπάνες
κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ για το 2015, η οποία θα ανέλθει σε
ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ το 2016», δηλαδή, περίπου 400 εκατοµµύρια. Καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική διάταξη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά τη µείωση του αριθµού των στελεχών, ακόµα αντηχούν στα αυτιά όλων µας οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Καµµένου το περασµένο καλοκαίρι ότι δεν θα υπογράψει απολύσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις, τις οποίες και υπέγραψε
τελικά.
Πώς αποτυπώνεται αυτό στη δέσµευση του προϋπολογισµού
του 2016; Καταρχάς µε µια µείωση στις πιστώσεις κατά 195 εκατοµµύρια για το 2016. Και µε δεδοµένο ότι το 2015, κύριε
Υπουργέ, υπερβήκατε τον προϋπολογισµό κατά 100 εκατοµµύρια, προκύπτει βεβαίως µια τρύπα και περικοπές κρυφές, οι
οποίες θα ανέλθουν για το 2016 στα 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Άρα, ο πραγµατικός λογαριασµός περικοπών για τις Ένοπλες
Δυνάµεις φαίνεται ότι θα είναι πολύ υψηλότερος. Νοµίζω ότι ο
κύριος Υπουργός θα έπρεπε να µας δώσει µια εξήγηση για το
πού δαπανήθηκαν αυτά τα επιπλέον 100 εκατοµµύρια ευρώ το
2015. Και το ζητώ µάλιστα, µε δεδοµένο ότι το τρέχον έτος δεν
κατεβλήθη το υπόλοιπο 50% των αποδοχών για τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων που έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και το οποίο, ας µην ξεχνιόµαστε, καταβάλλεται και σε
βάρος άλλων λειτουργικών δαπανών και έχει σταµατήσει βεβαίως να δίνεται το εφάπαξ και στους αποστράτους.
Δύο, λοιπόν, είναι τα βασικά ζητήµατα και συµπεράσµατα απ’
την ανάγνωση των στοιχείων του προϋπολογισµού. Πρώτον, ότι
δεν πρόκειται να υλοποιήσετε καµµία από τις υποσχέσεις που
µοιράσατε αφειδώς προεκλογικά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για καταβολή του υπολοίπου 50% που ενέκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Δεν
υπάρχει καµµία πρόβλεψη για την καταβολή του επιδόµατος παραµεθορίου για το οποίο δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός και δεν
γνωρίζουµε µε ποιον τρόπο και σε τι ύψος θα καταβληθούν τα
εφάπαξ βοηθήµατα, καθότι, όπως προκύπτει και από απάντηση
που µου έδωσε ο Υφυπουργός Εργασίας ο κ. Πετρόπουλος, η
Κυβέρνηση απορρίπτει την εφαρµογή ρήτρας αξιόµαχου που εισήγαγε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία και διασφάλιζε ότι δεν θα υπάρξουν απότοµες µεταβολές στα εφάπαξ
και στη βιωσιµότητα των µετοχικών ταµείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερο συµπέρασµα: Η Κυβέρνηση δεν εξηγεί µέσα από ποιους κωδικούς και µέσα από ποιο σχέδιο θα προκύψουν οι περικοπές που υπογράψατε απ’ το τρίτο µνηµόνιο. Να υποθέσω από
τα εξοπλιστικά; Πάει η µία σας εξαγγελία. Μήπως από τη µείωση
του αριθµού του στρατεύµατος; Πάει και η δεύτερη εξαγγελία.
Με ποιον τρόπο; Θα γίνει αναδιάταξη των δυνάµεων και των
δοµών των Ενόπλων Δυνάµεων; Αυτό δεν το γνωρίζουµε. Είναι
προφανές ότι υπάρχει στην Κυβέρνηση µια κρυφή ατζέντα όσον
αφορά τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο πρώτος προϋπολογισµός της
Αριστεράς αποτελεί ιστορικό γεγονός. Και επειδή οι αριθµοί δεν
αλλάζουν ανάλογα µε την κοµµατική ταυτότητα ή τους ευσεβείς
πόθους του κάθε παρατηρητή, το µόνο που αποτυπώνει αυτός
ο προϋπολογισµός για το 2016 είναι το πόσο ανέξοδη ήταν η ρητορική της Αριστεράς και πόσο κενή περιεχοµένου η δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία. Τον λογαριασµό, όµως, αυτής της
ρητορικής τον πληρώνουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούζηλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φέρνετε προς ψήφιση την κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2016, τον οποίο ακόµα και οι φίλοι σας, τα κοράκια, όπως λέγατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση, τον θεωρούν
υφεσιακό. Η «MORGAN STANLEY», για παράδειγµα, προβλέπει
βαθύτερη ύφεση για το ’16, µε χρέος της γενικής κυβέρνησης
να ξεπερνά το 206% του ΑΕΠ. Το ΔΝΤ προβλέπει ύφεση έως το
2020. Η «CAPITAL» προβλέπει ύφεση για το ’16 και νέα µέτρα και
τέλος, η Deutsche bank βλέπει και τέταρτο µνηµόνιο.
Άρα, κύριοι της Αριστεράς και του αριστερού µνηµονίου, φέρνετε άλλον ένα υφεσιακό προϋπολογισµό, µετατοπίζοντας όλο
το βάρος του στους φόρους, για να επιτύχετε τον κεντρικό δηµοσιονοµικό σας στόχο. Ποια η διαφορά σας από την προηγούµενη κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ; Ποια η κοινωνική
σας πολιτική και ποια η αριστερή σας ευαισθησία; Καµµία.
Να σας θυµίσω το άρθρο 106 του Συντάγµατος: Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος, το κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την
οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας και λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα για την
αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου. Ποια είναι αυτά τα
µέτρα που λαµβάνετε; Πώς θα τα αξιοποιήσετε; Σε έναν υφεσιακό προϋπολογισµό;
Επίσης, το άρθρο 106 του Συντάγµατος λέει ότι πρέπει να προωθήσετε την περιφερειακή ανάπτυξη και την προαγωγή ιδίως της
οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών. Πώς θα το επιτύχετε αυτό; Με τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό; Με ΦΠΑ στους αγρότες και στα νησιά; Με φόρους,
φόρους, φόρους; Με καµµία µέριµνα για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως λέει το Σύνταγµα; Για ανάπτυξη
τίποτα.
Ας δούµε, όµως, έναν πυλώνα ανάπτυξης, την ελληνική εµπορική ναυτιλία, που αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ, προσφέρει
διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσδίδει διεθνές κύρος
στη χώρα µας. Και εσείς τι κάνετε; Συνεχίζετε τη µνηµονιακή σας
πολιτική, συνεχίζετε τη φορολογία στους Έλληνες ναυτικούς, οι
οποίοι προσφέρουν πολύτιµο συνάλλαγµα, µειώνετε συντάξεις,
ξεπουλάτε τα λιµάνια και τις µαρίνες.
Όταν κατεβαίνατε µαζί µε τους λιµενεργάτες της ΟΜΥΛΕ και
διαδηλώνατε και δηλώνατε τότε ότι δεν θα πουληθεί ο ΟΛΠ και
όλα τα υπόλοιπα λιµάνια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σας πίστεψαν.
Και τώρα, το πρώτο πράγµα που κάνετε, είναι να πουληθεί ο
ΟΛΠ. Απλώς, είστε στο παζάρι για την τελική πώληση. Και µετά
έρχονται στη συνέχεια και τα υπόλοιπα λιµάνια.
Όσον αφορά τα έργα υποδοµών για τα λιµάνια, οι ίδιοι έχετε
δηλώσει ότι έχετε µόνο το 10% των πόρων. Άρα, θα κάνετε µερικά µπαλώµατα. Και να σας θυµίσω ότι συνεχίζετε στο θέµα της
ναυτιλίας να λειτουργείτε µε τους νόµους της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, µε µνηµονιακούς νόµους.
Όπως η συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, έτσι και εσείς γράφετε αριθµούς σε έναν υφεσιακό προϋπολογισµό, σε έναν ακόµη µνηµονιακό προϋπολογισµό, που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και στην πράξη είναι όλα
ανεφάρµοστα.
Γιατί είναι όλα ανεφάρµοστα; Θα σας πω πάλι για τη ναυτιλία.
Έχετε υπολογίσει πόσο θα είναι το έλλειµµα του ΝΑΤ για το
2016; Το έξτρα κόστος της ναυτικής εκπαίδευσης, το έξτρα κόστος του Λιµενικού Σώµατος; Για την αυξανόµενη ανεργία των
Ελλήνων ναυτικών; Έχετε υπολογίσει τις δαπάνες για τις άγονες
γραµµές; Πώς θα βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα στη ναυτιλία; Δυστυχώς, όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, έτσι και
εσείς θα αποτύχετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας δούµε λίγο και το Υπουργείο Άµυνας. Και εδώ ζούµε το θέατρο του παραλόγου, γιατί η Νέα Δηµοκρατία κατηγορεί τον ΣΥ-
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ΡΙΖΑ. Η Νέα Δηµοκρατία, που έκοψε, λέει στον ΣΥΡΙΖΑ «πότε θα
εφαρµόσετε τον προϋπολογισµό και πότε θα φέρετε όλα αυτά
που κόψαµε εµείς». Αν δεν είναι αυτό παράλογο, τι είναι; Και µιλάµε για µία µείωση στον προϋπολογισµό αυτήν τη στιγµή για το
Υπουργείο Άµυνας περίπου στο 40%. Δηλαδή ίσα ίσα φθάνουν
για µισθούς και για την υποτιθέµενη συντήρηση του υπάρχοντος
στρατιωτικού υλικού.
Για την ελληνική αµυντική βιοµηχανία τι θα πράξετε; Θα υπάρξει νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας θυµίσω και µια δήλωση µεγάλου
στελέχους της «GOLDMAN SACKS», ότι το µνηµόνιο θα εφαρµοστεί στην Ελλάδα όποια κυβέρνηση και αν προκύψει. Ήξεραν
το τι θα γίνει. Εσείς απλώς υποταχθήκατε και υπογράψατε το νέο
ξεπούληµα της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
κύριε Κούζηλε.
Ο κ. Θεοφύλακτος έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τις ηµέρες αυτές τον
πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μετά
από σαράντα ένα συναπτά έτη Μεταπολίτευσης και διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για πρώτη
φορά χαράσσεται οικονοµική πολιτική από διαφορετικό και τελείως ανεξάρτητο και µάλιστα αριστερό πολιτικό πόλο.
Και ήταν επόµενο ο λαός µας να αποφασίσει και να θέσει στην
Αντιπολίτευση τους εκπροσώπους του παλαιού πολιτικού συστήµατος του δικοµµατισµού, προσφέροντάς τους τέσσερις ήττες
σε τέσσερις συνεχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις –και ας δείχνουν ότι δεν λάβανε το µήνυµα–, καθ’ όσον οι επί σαράντα έτη
προϋπολογισµοί της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ –πρέπει
να τα θυµόµαστε αυτά- υπερδάνεισαν τη χώρα, υπερδάνεισαν το
στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Άσκησαν τις πολιτικές τους,
κατά συντριπτικό ποσοστό, βασιζόµενοι σε αυτά τα δανεικά.
Οι πολιτικές τους δεν ήταν ούτε βιώσιµες ούτε αναγκαίες.
Υπήρχαν απλώς, επειδή ασκούνταν µε δανεικά. Ο λαός µας το
λέει τζάµπα µάγκες αυτό. Χαράσσονταν και υλοποιούνταν, χωρίς
κανένα απολύτως σχέδιο, πέραν του σχεδίου επανεκλογής των
εµπνευστών τους και της διαιώνισης του παλαιού πολιτικού συστήµατος.
Υπερχρέωσαν τη χώρα –είναι άλλο να υπερδανειστείς και
ακόµα χειρότερο να υπερχρεωθείς- καθώς γνωρίζανε ότι το εγχώριο ΑΕΠ δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει τους ρυθµούς δανεισµού. Χάραξαν και υλοποίησαν τους προϋπολογισµούς, τις
πολιτικές τους, µε δανεικά από το µέλλον, µε δανεικά από τις
επόµενες γενιές, µε δανεικά από τα ίδια τα παιδιά τους, τα παιδιά
µας. Αυτοί ήταν οι προϋπολογισµοί για σαράντα χρόνια της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του παλαιού πολιτικού συστήµατος.
Τα αποτελέσµατα τραγικά, θλιβερά και αδιέξοδα, καθώς οι
ίδιοι οι εκπρόσωποι του παλαιού πολιτικού συστήµατος λάµβαναν οι ίδιοι για δεκαετίες υπέρογκους και πολλαπλούς µισθούς
και τώρα τα παιδιά τους, τα παιδιά µας είναι άνεργα ή χαµηλόµισθα ή οικονοµικοί µετανάστες αν και µε περισσότερα προσόντα.
Έλαβαν οι ίδιοι υπέρογκα και διπλά και τριπλά εφάπαξ, όταν τα
παιδιά τους, τα παιδιά µας δεν θα πάρουν τίποτα. Συνταξιοδοτήθηκαν οι ίδιοι πρόωρα και έλαβαν και ακόµα λαµβάνουν υπέρογκες συντάξεις, όταν τα παιδιά µας δεν περιµένουν καν ότι θα
λάβουν σύνταξη. Έλαβαν υπέρογκα δάνεια για τις επιχειρήσεις
τους, χωρίς έλεγχο, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς επιχειρηµατικά βιώσιµα σχέδια, όταν τα παιδιά µας αδυνατούν να λάβουν καν ένα
στεγαστικό δάνειο. Οι τράπεζες δίνουν στεγαστικά δάνεια µόνο
αν έχεις το αντίστοιχο ποσό σε µετρητά.
Αυτοί ήταν οι προϋπολογισµοί του παλαιού πολιτικού συστήµατος. Σε κάθε τµήµα και τοµέα του δηµοσίου, σε κάθε ΝΠΔΔ,
σε κάθε υπηρεσία υπήρξε, µε τις ευλογίες και την υψηλή εποπτεία ή τουλάχιστον την ανοχή του δικοµµατισµού, διασπάθιση
του δηµοσίου χρήµατος, µαύρα χρήµατα πάνω και κάτω από το
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τραπέζι, υπερπληθώρα υπαλλήλων, υποπαραγωγή έργου, πρόσληψη εκτάκτου και ωροµίσθιου προσωπικού, ενώ το µόνιµο υπερεπαρκούσε κ.λπ., ων ουκ έστι αριθµός.
Οι επιδοτήσεις οι αγροτικές αλλά και όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χορηγήθηκαν για τριάντα συναπτά έτη κατασπαταλήθηκαν σε µεγάλο ποσοστό αποκλειστικά για διαιώνιση της
εκλογικής πελατείας, του κοµµατικού στρατού και της δηµιουργίας δήθεν πολιτικών στελεχών, τα οποία τα ίδια οδήγησαν τη
χώρα στα βράχια. Και όλα αυτά –επαναλαµβάνω- µε δανεικά από
το µέλλον, µε δανεικά από τα παιδιά τους, από τα παιδιά µας, µε
δανεικά από το τότε µέλλον, που είναι το σηµερινό παρόν.
Όµως, και ο ιδιωτικός τοµέας στο στρεβλό αυτό περιβάλλον
του έντονα κοµµατικοποιηµένου δηµοσίου τοµέα αναπτύχθηκε
µε στρεβλό τρόπο, δηλαδή µε συµπλοκή και διαπλοκή µε το παλαιοκοµµατικό σύστηµα. Παραδείγµατος χάριν, λάµβανε µεγάλα
επιχειρηµατικά δάνεια µόνο αν ήταν κοµµατικά αρεστοί οι ιδιώτες, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και ιδίως αν η ισχύς τους ήταν
ελκυστική για το πολιτικό σύστηµα, παραδείγµατος χάριν, µιντιακό, τραπεζικό και εργοληπτικό κατεστηµένο.
Αυτοί ήταν οι προϋπολογισµοί τους. Προϋπολογισµοί του
υπερδανεισµού, της υπερχρέωσης, της απαξίωσης του στενού
και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της καταστροφής των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτά βρίσκουµε σήµερα µπροστά µας. Κάποτε
αυτά ήταν που έφεραν τη χώρα στην κρίση. Τα δανεικά έπρεπε
να περιοριστούν για να επιστραφούν στους ξένους δανειστές και
έτσι φτάσαµε στην έναρξη της κρίσης.
Ποιοι ήταν τότε οι προϋπολογισµοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας; Απλούστατα όσα κέρδιζαν ή -για την ακρίβεια- δανείστηκαν τα ίδια τους τα στελέχη και οι συνεργάτες τους έπρεπε
τώρα να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Όσα χρήµατα έλαβαν
µε τον παραπάνω τρόπο που τα χρωστάει τώρα η πατρίδα, τώρα
πρέπει να τα πληρώσουν οι µισθωτοί, οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι µε οριζόντιες µειώσεις. Οι νέοι µε την ανεργία του και
την οριστική απώλεια κάθε προσδοκίας συνταξιοδότησης.
Αυτοί ήταν οι προϋπολογισµοί και ο απολογισµός του παλαιού
πολιτικού συστήµατος και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε ούτε
εµείς ούτε ο ελληνικός λαός. Δεν µπορούµε να ακούµε ότι τώρα
έσκασε στα χέρια σας κάτι και ότι φταίτε εσείς γι’ αυτό. Δεν αναφέρθηκα, βέβαια, στα σκάνδαλα που µπροστά τους τα όσα ανέφερα παραπάνω αποτελούν πταίσµατα.
Ο προϋπολογισµός του 2016 είναι µεν προϋπολογισµός µέσα
στην οικονοµική κρίση, έχει όµως και κοινωνικό προσανατολισµό.
Δεν γυρνάµε το πρόσωπο σε όσους έχουν άµεση ανάγκη, στις
κοινωνικές δοµές και την κοινωνική προστασία.
Ποιο είναι, λοιπόν, πολύ σύντοµα το διακριτό στίγµα του προϋπολογισµού µας; Λαµβάνουµε µέτρα για τους συµπολίτες µας
που υποφέρουν, για τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, που δεν είναι πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και τους οποίους εκπροσωπούµε. Έτσι θεσπίζουµε την κάρτα υγείας ανασφάλιστων, τη
σταδιακή εφαρµογή από την 1η Απριλίου 2016 της προσπάθειας
προγράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, την κάρτα
µετακίνησης ανέργων και τη συνέχιση δράσεων που αφορούν
την ανθρωπιστική κρίση. Και το τονίζω ότι µέσα σε συνθήκες κρίσης και οικονοµικού πολέµου ψηφίστηκε ο νόµος για την ανθρωπιστική κρίση. Δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό.
Προχωράµε σε προσλήψεις στον χώρο της υγείας, καθώς και
σε αύξηση επιχορήγησης των νοσοκοµείων κατά 262 εκατοµµύρια ευρώ κάτι που είναι απαραίτητο σήµερα που µεγαλύτερο
µέρος του πληθυσµού µας καταφεύγει στη δηµόσια υγεία λόγω
της οικονοµικής στενότητας. Είναι αδήριτη ανάγκη να εστιάσουµε την προσοχή µας στην εύρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων.
Είναι, επίσης, πολύ σηµαντικό το ότι θα επιδοτηθεί η δόση των
δανειοληπτών εκείνων που έχουν χαµηλά εισοδήµατα. Βελτιώθηκε ο νόµος Κατσέλη πέρα από την καταστροφολογία και την
κινδυνολογία του µιντιακού συστήµατος.
Αυξάνονται οι πιστώσεις προς το Λιµενικό Σώµα και την Ελληνική Ακτοφυλακή.
Αναφορικά µε το ΕΣΠΑ, προχωράµε στην άµεση απορρόφησή
του και θέλω να τονίσω ότι ενισχύεται η αυτοαπασχόληση των
νέων πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για πρώτη φορά
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µετά το 2009.
Κλείνοντας, µπορεί τη συναίνεση να µην την έδωσε το παλαιό
πολιτικό σύστηµα τώρα πρόσφατα, αν και προεκλογικά όλα τα
κόµµατα -Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι- «παρακαλούσαν»
για συναίνεση, για συγκυβέρνηση και για συµµετοχή στην εφαρµογή των όποιων µέτρων.
Συµπερασµατικά, στις σηµερινές έκτακτες οικονοµικές συνθήκες ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης συνδυάζει τη δηµοσιονοµική ισορροπία µε κοινωνικό πρόσηµο και γι’ αυτό σας καλώ,
αφού τονίσω ότι ο δεύτερος και ο τρίτος θα είναι πολύ καλύτεροι, να τον ψηφίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα ότι τις τελευταίες µέρες ζούµε για να σας ακούµε.
Nα διαβάζουµε τις ανακοινώσεις του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ, που
καλεί σε διαδήλωση αύριο εναντίον της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Nα ακούµε τον Υπουργό τον κ. Μάρδα να µέµφεται εµάς ότι δεν
είµαστε επαρκώς φιλελεύθεροι, διότι εσείς φαίνεται γίνατε περισσότερο φιλελεύθεροι και περισσότερο πιστοί στην εφαρµογή
του µνηµονίου. Να ακούµε τον Υπουργό τον κ. Αποστόλου να
λέει ότι φέρνει και ψηφίζει τροπολογία για να µην την εφαρµόσει
στην συνέχεια. Και ακόµη περισσότερο, να ακούµε τον Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα, ο οποίος, αφού έφερε και ψήφισε στην
Επιτροπή Οικονοµικών τον προϋπολογισµό την περασµένη Πέµπτη προβλέποντας µέτρα για τις συντάξεις 1,8 δισεκατοµµυρίου,
δύο εικοσιτετράωρα µετά µε κάθε επισηµότητα κάλεσε τους Αρχηγούς των κοµµάτων της αντιπολίτευσης να διαφωνήσουν µε
την πολιτική του, µε αυτό που πέρασε ο ίδιος στην Επιτροπή Οικονοµικών και να υπογράψουν τάχα ένα χαρτί να µην µειωθούν
οι συντάξεις. Αυτό είναι πολιτικός σουρεαλισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Θα µου επιτρέψετε στο ίδιο πνεύµα, συνεχίζοντας, να σας
δώσω συγχαρητήρια, γιατί αυτός ο προϋπολογισµός προβλέπει
φέτος ύφεση. Ο περσινός προέβλεπε ανάπτυξη. Με την πολιτική
σας τα ανατρέψατε και αυτά στη µέση του δρόµου. Ξαναγυρνάµε στην ύφεση, αλλά προφανώς αυτό θα υπηρετεί κάποιον
αγαθό σκοπό, τον οποίο εµείς δεν µπορούµε να τον αντιληφθούµε.
Να σας αποδώσω τα εύσηµα, γιατί µε βάση τον προϋπολογισµό αυτόν η ανεργία θα τσιµπήσει κάτι ακόµη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, κύριε συνάδελφε που αυτήν την ώρα αντιδράτε, προφανώς είναι αριστερή ανεργία και ως εκ τούτου είναι χρήσιµη
αυτή η ανεργία.
Επίσης, να σας πούµε µπράβο και για τα capital controls, διότι
προφανώς, καθώς αφορά κινήσεις κεφαλαίων, είναι ένα καίριο
χτύπηµα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ στον καπιταλισµό. Αυτό είναι
και γι’ αυτό σας αξίζει µπράβο!
Βεβαίως, ξέρω ότι το παλέψατε και ότι εκβιαστήκατε πολύ από
το νεοφιλελεύθερο ιερατείο των Βρυξελλών. Αναµφιβόλως! Σκίσατε τα πουκάµισά σας εκβιαζόµενοι. Και από εκβιασµό αποφασίσατε, υποκύπτοντας στον εκβιασµό, να αυξήσετε τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές του κράτους στους ιδιώτες από 3,8 δισεκατοµµύρια τον περασµένο Δεκέµβριο σε 6 δισεκατοµµύρια
τον Σεπτέµβριο.
Από άλλο τροµερό εκβιασµό πάλι αποφασίσατε να περιορίσετε τις εισροές κονδυλίων από τις Βρυξέλλες για το ΕΣΠΑ και
έτσι το πρώτο εξάµηνο του 2014 η χώρα πήρε 1,5 δισεκατοµµύριο ενώ το πρώτο εξάµηνο του 2015, µε εσάς Κυβέρνηση, 440
εκατοµµύρια ευρώ. Ήταν εκβιασµός των Βρυξελλών.
Όπως εκβιασµός των Βρυξελλών είναι ότι το Υπουργείο Υποδοµών έχει σταµατήσει τα περισσότερα έργα, συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοκινητοδρόµων. Είναι ο ένας εκβιασµός µετά
τον άλλον. Φτωχή Κυβέρνηση! Τι εκβιασµούς δεχόσαστε κάθε
µέρα!
Κυρίες και κύριοι, δεν τα λέω αυτά για να παραστήσω τον αλάθητο προσωπικά ούτε για να ισχυριστώ ότι το δικό µας κόµµα
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δεν έχει πράγµατα που πρέπει να δει και για το παρελθόν, αλλά
και για το τώρα σε σχέση µε την εκλογική διαδικασία. Δεν θέλω
να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό µου. Όµως, επειδή οι περιστάσεις είναι κρίσιµες και ιστορικές, αυτό το θέατρο του παραλόγου
της Κυβέρνησης δεν οδηγεί πουθενά. Δεν µε νοιάζει ότι βλάπτει
την ίδια. Με νοιάζει το ότι βλάπτει τη χώρα.
Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η πορεία, γι’ αυτό και θα σας
έλεγα τρία πράγµατα. Το πρώτο: Αφού κατέβετε από τη σφαίρα
της Νεφελοκοκκυγίας –για να θυµηθούµε τον Αριστοφάνη- προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα. Υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες
στην οικονοµία και µε τους κανόνες αυτούς πρέπει να συµµορφωθείτε και πρέπει να συµφιλιωθείτε µε την πραγµατικότητα.
Το δεύτερο: Προχωρήστε στις διαρθρωτικές αλλαγές για τις
οποίες έχετε συµφωνήσει. Γιατί έχετε υπογράψει, για παράδειγµα, για ιδιωτικοποιήσεις, αλλά το Υπουργείο Ναυτιλίας ζητάει µε έγγραφό του να περιοριστεί η έκταση της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, περιορίζοντας έτσι και το τίµηµα. Ή ο κ. Σπίρτζης, ο αρµόδιος Υπουργός Υποδοµών, λέει πως αν εφαρµοστούν αυτά που εσείς υπογράψατε, θα κλάψουµε. Θα κλάψετε
εσείς!
Δεν µπορώ να καταλάβω τι είδους διπολικό πολιτικό σύνδροµο
είναι αυτό το πράγµα. Τι θέλετε; Τι εκπροσωπείτε σ’ αυτήν τη
χώρα; Είστε, µου φαίνεται –τελικώς, είχε δίκιο ο κ. Πανούσης- η
Αριστερά του τίποτα.
Και το τρίτο: Εγκαταλείψτε τη λογική της διανοµής, διότι αυτό
που χρειάζεται η χώρα πρωτίστως –βεβαίως, χρειαζόµαστε κοινωνική δικαιοσύνη- είναι παραγωγή. Χρειάζεται να προσελκύσουµε επενδύσεις. Και µε τα µυαλά που έχετε, εκείνο το οποίο
θα συµβεί είναι ότι θα φύγουν και οι τελευταίοι επενδυτές από
τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το πρώτο εξάµηνο του ’14 είχαµε 1 δισεκατοµµύριο άµεσες
ξένες επενδύσεις. Το πρώτο εξάµηνο του ’15, µε εσάς Κυβέρνηση, είχαµε 33 εκατοµµύρια, τριάντα φορές λιγότερες επενδύσεις.
Λοιπόν, η επικοινωνία δεν θα σας σώσει. Ξεθώριασε η ελπίδα
του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω να µη µε θυµηθείτε. Έτσι όπως το πάτε, σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα θα καταρρεύσετε και θα καταρρεύσετε σε καγχασµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Χατζηδάκη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, όχι σχόλια!
Ο κ. Μιχελής έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, αναφερόµενος κάποιος στον προϋπολογισµό θα
µπορούσε ίσως ο ίδιος να επιχειρήσει να χαρακτηριστεί ως ακριβής και εύστοχος στις απόψεις του, παραθέτοντας αριθµούς και
δείκτες.
Η προσπάθεια αυτή γίνεται σήµερα από τη µείζονα Αντιπολίτευση. Όµως, η προσπάθεια αυτή έχει δοµικά προβλήµατα, στηρίζεται σε µονοµέρειες και γι’ αυτό είναι αναξιόπιστη.
Συγκεκριµένα: Πρώτον, η προσπάθεια της Αντιπολίτευσης
αγνοεί, αδιαφορεί αν οι οικονοµικές επιλογές εξυπηρετούν πρωτίστως την κοινωνία και κυρίως τις αδύναµες κοινωνικές τάξεις
που τη συγκροτούν και όχι τα συµφέροντα µιας µικρής οικονοµικής ελίτ. Βέβαια, γνωρίζουµε πως αυτή η άποψη δεν υιοθετείται από όλους εδώ µέσα. Από πλευράς µας θεωρούµε σκόπιµο
να το επισηµάνουµε και να το υπενθυµίσουµε.
Δεύτερον, η Αντιπολίτευση αγνοεί, παραβλέπει ή αποκρύπτει
τις σηµερινές συνθήκες της χώρας, για τις οποίες ως κυβερνήσεις στο παρελθόν δεν είναι άµοιρες ευθυνών, αλλά και τις διεθνείς συνθήκες, που όλοι µας νοµίζω πως εκτιµούµε ως
δυσµενέστερες. Εκτιµώ πως το πρώτο γίνεται σε έναν βαθµό από
συναίσθηση ενοχής για την έως τώρα κατάσταση της χώρας και
το κατανοώ.
Τρίτον, η Αντιπολίτευση αγνοεί, αποκρύπτει την ιστορική συγ-
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κρότηση και διαδροµή του ελληνικού κράτους, ως να µην υπήρχε
από πολλές δεκαετίες και να άρχισε να λειτουργεί µόλις τον Ιανουάριο του ’15, µε την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται δε συνεχώς στην Αριστερά, µια Αριστερά που πολλούς εµπνέει, αποτελώντας σήµερα τη µοναδική
ελπίδα εξόδου, άλλους προβληµατίζει, αλλά και άλλους τροµάζει. Γιατί πώς αλλιώς να ερµηνεύσω τη συνεχή, κατά κόρον αναφορά της στις οµιλίες των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης;
Τρόµος για τις επερχόµενες αλλαγές ή µήπως ειλικρινής αγωνία
τους για το πού βαδίζει η Αριστερά σήµερα; Θα έλεγα: Προφανώς, ισχύει το πρώτο.
Ας σταθούµε λίγο αναλυτικότερα στα παραπάνω.
Πρώτον, ο προϋπολογισµός, είτε σε οµαλές συνθήκες είτε στις
σηµερινές έκτακτες λόγω κρίσης, θα πρέπει να λαβαίνει υπ’ όψιν
του πρώτιστα τα κοινωνικά δεδοµένα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
αγνοεί τα οικονοµικά. Είναι ζήτηµα προτεραιότητας. Η Αριστερά
σε όλες τις ιστορικές της εκδοχές είχε πρώτιστη προτεραιότητα
την κοινωνία και ιδιαίτερα τις αδύναµες κοινωνικές τάξεις. Η οικονοµία αποτελούσε το εργαλείο για τη στήριξη αυτών.
Ο σηµερινός προϋπολογισµός στις ασφυκτικά δύσκολες συνθήκες επιχειρεί να αντιµετωπίσει και να ικανοποιήσει αυτήν την
προτεραιότητα. Το κάνει αυτό µε τη στήριξη των νέων, που
άµεσα αναφέρονται στα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα, όπως οι
τοµείς της δηµόσιας υγείας και της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Δεύτερον, ο σηµερινός προϋπολογισµός συντάχθηκε και κατατίθεται σε µια περίοδο όπου η χώρα ήδη έχει απωλέσει το 25%
του ΑΕΠ, η µισθωτή εργασία έχει χάσει το 40%, η µικροεµπορευµατική παραγωγή έχει αποδοµηθεί πλήρως, οι άνεργοι προσεγγίζουν το ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες και έως σήµερα είναι
µικρές οι προσδοκίες τους για εύρεση εργασίας.
Τα παραπάνω κοινωνικά οικονοµικά αποτελέσµατα της τελευταίας πενταετίας προφανώς και δεν είναι επιτεύγµατα της Αριστεράς. Αποτελούν το απόσταγµα της πολιτικής προηγουµένων
κυβερνήσεων, που από το 1981 που εντάχθηκε η χώρα στην
ΕΟΚ, µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχειρίστηκαν µε τον πλέον
ιδιοτελή και ανορθολογικό τρόπο τον πακτωλό χρηµάτων που εισέρρευσαν στη χώρα, αδιαφόρησαν ή συνέτειναν στην κατάρρευση δεκάδων επιχειρήσεων, τσιµέντα, λιπάσµατα, ύφασµα και
χαρτί κ.λπ.. Ενίσχυσαν οικονοµικά τα παλιά τζάκια ή συγκρότησαν µε αριστοτεχνικό τρόπο τα νέα, ώστε να έχουν όλοι τους οικονοµική και κοινωνική βάση στήριξης.
Σήµερα µας λένε πως οι διεκδικήσεις των εργαζοµένων και η
στήριξη της Αριστεράς σ’ αυτές έφεραν αυτά τα αποτελέσµατα.
Ιστορική ανακρίβεια, για να µη την χαρακτηρίσω ως χονδροειδές
ψέµα.
Δεν είµαι απ’ αυτούς που εξ ορισµού θεωρώ δίκαιο κάθε αίτηµα ούτε απ’ αυτούς που δεν βλέπουν και συντεχνιακές τεχνικές. Όµως, επισηµαίνω ως υπερβολή και προσβολή των
εργαζοµένων και της Αριστεράς την ενοχοποίηση των αγώνων
τους.
Τέλος, θεωρώ χρήσιµο να αναφερθώ και στο εργαλείο υλοποίησης όχι µόνο των προϋπολογισµών αλλά και όλων των κυβερνητικών αποφάσεων, τον κρατικό µηχανισµό, έναν ανορθολογικά
δοµηµένο µηχανισµό, περιορισµένης απόδοσης για να περιοριστώ µόνο σ’ αυτά. Επ’ αυτού έχει κάτι να πει η προηγούµενη
εξουσία;
Δεν θα απαιτούσε, βέβαια, κάποιος ιστορική αναδροµή της
συγκρότησης του ελληνικού κράτους, αν και θα ήταν χρήσιµο
για την εξαγωγή αναγκαίων συµπερασµάτων για τη διόρθωσή
του. Το να κάνουν, όµως, πως το λησµονούν στην καλύτερη περίπτωση ή να καταγγέλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια δηµιουργίας κοµµατικού κράτους, δεν είναι και ιδιαίτερα πειστικό σε
κανέναν. Όσο κι αν κάποιοι επιµένουν πως οι Έλληνες µετά από
λίγα χρόνια ξεχνούν, κάτι που πιθανά να ισχύει για µερικούς ή
για τους ανιστόρητους, υπάρχει και µια µεγάλη µερίδα που θυµάται και τα βίωσε. Και πρόσφατη, τουλάχιστον σε πολλούς από
εµάς, είναι η δικτατορία του ’67-’74.
Πριν από λίγες µέρες η Βουλή τίµησε την επέτειο του Πολυτεχνείου µε εξαιρετικές, πράγµατι, οµόφωνες οµιλίες στην πλειοψηφία τους, όχι βέβαια και µε την παρουσία των περισσότερων
Βουλευτών της µείζονος Αντιπολίτευσης. Ας είναι. Ο καθείς εφ’
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ω ετάχθη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, συνοπτικά επισηµαίνω
ότι ο προϋπολογισµός στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες για
τις οποίες κάποιοι εντός και εκτός της χώρας διαµόρφωσαν, άρα
και ευθύνονται –πάντως όχι η Αριστερά-, αποτελεί το ελάχιστο
δυνατό για τη στήριξη των οικονοµικά αδύναµων. Καλούµαστε
να υλοποιήσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό µε έναν φθαρµένο
κρατικό µηχανισµό, γέννηµα θρέµµα προηγούµενων κυβερνήσεων. Έχουµε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν,
και λόγω αντικειµενικών δεδοµένων και λόγω συµφερόντων
εντός της ελληνικής κοινωνίας, που προφανώς επιµένουν και θέλουν να συνεχίσουν να κυριαρχούν. Έχουµε την ικανότητα,
έχουµε την κοινωνική αποδοχή, έχουµε την έξωθεν καλή µαρτυρία. Θα συνεχίσουµε την προσπάθεια και θα πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Μιχελή.
Παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Όταν λέµε µερικές
φορές, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ότι το αρχείο εκδικείται, το εννοούµε, γιατί πολλές φορές το επικαλέστηκε η Αντιπολίτευση για να στηλιτεύσει την απόσταση λόγων και έργων,
επιλογών και φράσεων. Ήθελα να ήταν εδώ ο κ. Κωστής Χατζηδάκης να του θυµίσω ότι απ’ αυτό εδώ Βήµα, έναν χρόνο πριν,
στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό Υπουργός ήταν ο κ. Γκίκας
Χαρδούβελης. Το θυµάστε; Γκίκας Χαρδούβελης.
Είναι ο Υπουργός Οικονοµικών της αναπτυσσόµενης, απογειώµενης, που µας είπε ο κ. Χατζηδάκης, έτοιµης προς την τροχιά
της ανάπτυξης χώρας, ο οποίος στο Συνέδριο «Επενδύσεις στην
Ελλάδα και Αναπτυξιακή Πολιτική 2014» έλεγε: «Είµαι εδώ για να
βοηθήσω να αλλάξει η κατάσταση, καθώς βρισκόµαστε στην
κόψη του ξυραφιού». Δεν έλεγε ότι είµαστε σε ανάπτυξη.
Μάλιστα, στο ίδιο αυτό συνέδριο, έλεγε -στο οποίο, βέβαια,
δεν συµµετείχαν αναρχοκοµουνιστές- πως το παραγωγικό αποτέλεσµα της χώρας έχει επιστρέψει στην δεκαετία του 1960.
Αυτό είναι το αναπτυξιακό, απογειωµένο σκάφος της προηγούµενης κυβέρνησης και αυτό το καταθέτω στα Πρακτικά, έτσι για
να το θυµηθούµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλάµε για τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που είχε πραγµατικά
τόση εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία, που έβγαζε δέκαδέκα τα χιλιάρικα στο εξωτερικό και όταν του είπαν «καλά, γιατί
τα έβγαζες δέκα-δέκα τα χιλιάρικα στο εξωτερικό» -εννέα χιλιάδες, εννιακόσια, ενενήντα, εννιά για να µην ξεπερνάει το όριο
των δέκα- είπε «µα, ένιωθα την ίδια ανασφάλεια που ένιωθαν και
οι άλλοι Έλληνες πολίτες».
Ήταν ο προηγούµενος Υπουργός Οικονοµικών, που καθόταν
σε αυτό το συγκεκριµένο έδρανο και υπερασπιζόταν τον Νοέµβριο και τον Δεκέµβριο του 2014 τον προϋπολογισµό του 2015.
Έτσι, για να µην ξεχνιόµαστε, γιατί κάποιοι νοµίζουν ότι έχουµε
την µνήµη χρυσόψαρου.
Αυτός ο προϋπολογισµός προσπαθεί να παντρέψει, όσο κι αν
αυτό είναι δύσκολο, το επιθυµητό µε το αναγκαίο, το ευκταίο µε
το εφικτό, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα µε την κοινωνική δικαιοσύνη, το άγχος και το βάρος µιας επαχθούς συµφωνίας µε
τα υπάρχοντα δεδοµένα των λαϊκών συµφερόντων. Τρόπος συνεννόησης, συναίνεσης, συναντίληψη, πώς ακριβώς εννοούµε το
δηµόσιο συµφέρον.
Και αντί να σπεύσουν να αρπάξουν ως σωσίβιο την πρόταση
του Πρωθυπουργού για συναίνεση, συνεννόηση, συναντίληψη σε
µια µόνο εθνική κόκκινη γραµµή της µη µείωσης των συντάξεων,
το οποίο που θα κατέληγε ενδεχόµενα;
Το πρώτο ενδεχόµενο θα ήταν όντως οι δανειστές να κάνουν
πίσω και να πουν «καµµία µείωση στις κύριες συντάξεις» και θα
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το πιστωνόταν το σύνολο του πολιτικού κόσµου, ότι όλοι µαζί
έβαλαν πλάτη και οριοθέτησαν την κόκκινη γραµµή σε σχέση µε
τη δωδέκατη, στα πέντε τελευταία χρόνια, µείωση των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών.
Το αρνητικό ποιο θα ήταν; Να πει «όχι» η τρόικα, να το χρεωθεί
η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση τότε πολύ δόκιµα και πολύ δικαιολογηµένα να λέει «εµείς σας στηρίξαµε, αλλά εσείς δεν διαπραγµατευτήκατε σωστά και χάσατε το παιχνίδι».
Όµως, ακόµη και αυτή η λογική και πρακτική, η κοµµατική τύφλωση, η κοµµατική εµπάθεια, το σύνδροµο της επιβεβαίωσης
της γραµµής Σαµαρά-Βενιζέλου κατατρύχει, κρατάει όµηρο και
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Πρέπει στις στάχτες µιας
χώρας να επιβεβαιωθεί η γραµµή του καηµένου Αντώνη και του
καηµένου Βαγγέλη, οι οποίοι ήθελαν πάρα πολύ να προσφέρουν,
αλλά δεν µπόρεσαν και οδηγήθηκαν στην αποχώρηση!
Τρία βασικά πράγµατα έχει αυτός ο προϋπολογισµός που δεν
τα είχαν οι αµέσως προηγούµενοι: Υιοθετεί τη λογική της αναδιανοµής των βαρών υπέρ των ασθενέστερων, στοχεύοντας από
τη µια να εξασφαλίσει τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και από
την άλλη να εγγυηθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, ανοίγοντας τον
δρόµο για έξοδο από την κρίση. Λόγια, θα µου πει αυτός που µε
ακούει.
Τριακόσια εκατοµµύρια είναι για τα νοσοκοµεία. Το «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» απείλησε τώρα. Θυµήθηκα να απαντήσω και στον έτερο
Καππαδόκη, υποψήφιο της Νέας Δηµοκρατίας, για τα νοσοκοµεία. Για τα έτη 2013-2014-2015, 211 εκατοµµύρια χρωστάει το
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στον ΕΟΠΥΥ ή µάλλον ο ΕΟΠΥΥ στο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Τώρα θυµήθηκαν να εκβιάσουν και να απειλήσουν
πως θα το κλείσουν το νοσοκοµείο. Χρωστούν τρία χρόνια 211
εκατοµµύρια!
Θα µου πουν: Είναι αυτό ζήτηµα που θα πρέπει να διακρίνει
την πολιτική, ότι εσείς είστε διαφορετικοί;. Ναι! Εξήντα δύο εκατοµµύρια είναι πολλά; Είναι ελάχιστα. Είναι ψίχουλα!
Με τον ν.4093/2012 κόψατε, στην ένδειξη ακραίας φτώχειας,
σε σαράντα δύο χιλιάδες παλιννοστούντες Πόντιους από την
πρώην Σοβιετική Ένωση, Βορειοηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, οικονοµικούς µετανάστες, το έσχατο, 360 ευρώ. Με τον
νόµο σας, του 2012, εσείς που τώρα χύνεται κροκοδείλια δάκρυα
για τη µείωση των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
Ήλθαµε εµείς, το θεσπίσαµε στις 7 Ιουλίου και µας στήριξαν
και τα άλλα κόµµατα στον ν.4331, το άρθρο 31 και ντροπή της
Βουλής -και δική µας ντροπή!-το ξενοµοθετήσαµε, λόγω του εκβιασµού των µνηµονιακών εταίρων. Και τώρα, εξειδικεύουµε συγκεκριµένο κωδικό στον προϋπολογισµό 62 εκατοµµύρια. Είναι
πολλά; Όχι, είναι ελάχιστα, είναι ψίχουλα. Είναι µόλις 240 ευρώ
για τους γέροντες, για τις γερόντισσες άνω των εξήντα πέντε
ετών που στήνονται στις ουρές των συσσιτίων της δυτικής Θεσσαλονίκης, στον Εύοσµο, στο Κορδελιό, στην Μαινεµένη, στους
Αµπελόκηπους, είναι ελάχιστα.
Κάντε τα εσείς, της Νέας Δηµοκρατίας, περισσότερα. Πώς;
Φέρτε πίσω τα 200 εκατοµµύρια. Τα χρωστάτε. Τα χρωστάτε στις
τράπεζες και βγαίνει εις εκ των τεσσάρων µε περισσό θράσος.
Γιατί είναι µεγάλο θράσος να µιλάς για θράσος, λέγοντας ότι
πρέπει να σβηστούν τα χρέη της Νέας Δηµοκρατίας, 200 εκατοµµύρια. Κάντε εσείς τα 62 εκατοµµύρια 262 εκατοµµύρια, για
να µην είναι 250 ευρώ το επίδοµα στους γέροντες και τις γερόντισσες. Να είναι 500, 600, 700. Κάντε το εσείς που αγαπάτε τους
συνταξιούχους!
Είναι µεγάλο θράσος να µιλάς για θράσος, όταν πετσόκοψες
έντεκα φορές συντάξεις και κατέστησες τα δώρα των Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειες µουσειακά ήδη.
Είναι µεγάλο θράσος να µιλάς για θράσος, όταν έστειλες τριακόσιες χιλιάδες νέους επιστήµονες, τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας, στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.
Είναι θράσος να µιλάς για θράσος, όταν τα δικά σας κόµµατα
µαζί µε τα δικά σας µίντια, µαζί µε τις δικές σας τράπεζες σε µια
αγαστή αιµοµικτική σχέση νεµόσασταν το δηµόσιο χρήµα:
τζάµπα τηλεοπτικές άδειες, τζάµπα τηλεοπτικός χρόνος, τζάµπα
τραπεζικό χρήµα.
Λοιπόν, είναι πολλαπλό θράσος να µιλάς για θράσος, όταν
χρωστάτε. Και εκεί είναι τα αναγκαία έγγραφα που θα ζητηθούν
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µόνιµα, επίσηµα. Ήδη ο κ. Παπαγγελόπουλος είπε «Δεν πιστεύω
οι τραπεζίτες και οι διοικήσεις των τραπεζών να µην ζητήσουν
πίσω». Με καλύπτει η θέση του Υπουργού και θα περιµένω άµεση
υλοποίηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέλειωσε η επικοινωνιακή δεξαµενή για τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον
Γενάρη µέχρι τώρα. Και σήµερα έχει τελειώσει και υπάρχει και η
απόδειξη. Δεν θα παρουσιάσετε ως δηµοκρατική εξέλιξη ότι σήµερα µίλησαν εβδοµήντα Βουλευτές, απροσκόπτως και ότι τους
έκαναν τη χάρη οι Υπουργοί. Διότι σήµερα απεργούν οι τηλεοράσεις. Γι’ αυτό δεν είναι κανένας Υπουργός εδώ. Και θα συσσωρευτούν αύριο όλοι οι Υπουργοί.
Δεν θα συσσωρευτούν µόνο για τις εντυπώσεις. Όχι! Θα συσσωρευτούν, γιατί αύριο που δεν θα απεργούν οι δηµοσιογράφοι,
για να καλύπτουν την απεργία, δεν λέγεται το τι έχει να γίνει εδώ
µέσα από κοκοροµαχίες στη Βουλή µε τους Υπουργούς και τις
διακοπές, έτσι ώστε κανείς να µην πάρει πρέφα πόσοι απήργησαν, πού έγινε, τι έγινε. Στην πραγµατικότητα τίποτα. Αύριο θα
είναι η µέρα του υπουργικού φανφαρονισµού µέσα στο Κοινοβούλιο.
Θα τα βρίσετε τα µίντια, θα πείτε ό,τι θέλετε, αλλά τα έχετε
προσκυνήσει προ αµνηµονεύτων ως ενσωµατωµένη Αριστερά!
Τα υπόλοιπα είναι λόγια εκ του πονηρού.
Ζούµε σε µια χώρα, όπου πρέπει να µας πείτε πόσες µετοχές
των τραπεζών που φορτώσατε στην πλάτη του ελληνικού λαού,
κάνοντας ανακεφαλαιοποίηση, εσείς που µιλούσατε για τραπεζοκρατία και µιντιοκρατία και άλλα πράγµατα, πόσες µετοχές
κάνει ένα εισιτήριο αστικών συγκοινωνιών. Για πείτε µου. Πόσες
µετοχές πρέπει να πουλήσεις. Με κάτι 0,04 και κάνει 1,40 πόσες
µετοχές; Πόσες θέλεις;
Εµφανίζετε ουρές στις τράπεζες και θέλετε να µας πείσετε ότι
κάνετε αριστερή πολιτική, επειδή δεν υπάρχει κίνηµα πατάτας
και επειδή το φασισταριό δεν µοιράζει κρεµµύδια; Αυτό θέλετε;
Αυτό το επίπεδο εντυπώσεων;
Καθόσαστε και µιλάτε για τους τέως αριστερούς, τους νυν αριστερούς, το σεβασµό στους αριστερούς αγώνες, παρουσιάζοντας δια του παρελθόντος του και των αγώνων τους, που κανείς
δεν θα τις αµφισβητήσει, για πολλούς εκ των αριστερών. Κανείς
δεν θέλει να τις αµφισβητήσει. Θα τους πάρετε σήµερα αυτούς
τους αγώνες και θα τους κάνετε κωδικό στον προϋπολογισµό;
Σε αυτόν τον προϋπολογισµό ο οποίος πετσοκόβει και τα τελευταία; Όταν το ΚΚΕ λέει «αθροιστικά είναι τα µνηµόνια» και αυτό
είναι το τρίτο, µπορούµε να σας το πούµε και πιο σχηµατικά, για
να το καταλάβετε.
Τα δύο προηγούµενα σκότωσαν δικαιώµατα, πρόνοια, συντάξεις, ηθικό. Εσείς φωνάζατε για τις αυτοκτονίες. Τις είχατε κάνει
και ιδεολογικό πρόσηµο, ότι αυτοκτονεί ο κόσµος από την απελπισία του.
Αυτός ο προϋπολογισµός τι είναι; Φτηνός τάφος. Φτιάχνετε
φτηνό τάφο. Θα βάλετε και επιγραφή. Πολύ ωραία. Ταφόπλακα
είναι. Είναι οριστική ταφόπλακα σε δικαιώµατα. Δεν µιλάτε, γιατί;
Διότι είσαστε µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας και την
τελευταία παράγραφο παραγράφου της σύγχρονης ευρωπαϊκής
πολιτικής, η οποία συνοψίζεται ακόµα και στο µεταναστευτικό,
ακόµα και στο συνταξιοδοτικό, ακόµα και στα εργαλεία του
ΟΟΣΑ σε εκείνο το περίφηµο ΤΙΝΑ. Ένα ΤΙΝΑ ακόµα είναι.
Ξέρει ο κόσµος τι είναι το ΤΙΝΑ; Όχι. Να το πούµε. Είναι η σύγχρονη µορφή θατσερικής γραµµής: «There is no alternative», «δεν
υπάρχει εναλλακτική». Αυτό λέτε, «δεν υπάρχει εναλλακτική».
Στην πραγµατικότητα και τον κόσµο που θα απεργήσει αύριο θα
τον χρησιµοποιήσετε -κλασική µορφή του οπορτουνισµού- για
να βγείτε να πείτε έξω τάχαµου δήθεν ότι σας πιέζει ο κόσµος,
ένας κόσµος που δεν τον αναγνωρίζετε παρά µόνο αφού την παραµονή που έχει προκηρύξει το ΠΑΜΕ, έχει βγει, έχει πάει στις
συνοικίες, έχει πάει παντού, το έχετε κατηγορήσει πεντακόσιες
χιλιάδες φορές γιατί δεν έρχεται παρέα στις δικές σας τις πλατείες, τώρα το κατεβάζετε στην ίδια πλατεία. Την ίδια πλατεία µε
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ποια; Την ίδια πλατεία τάχαµου δήθεν της αντίστασης στον εκβιασµό.
Αλλοιώνετε και το περιεχόµενο της απεργίας -αυτό κάνετεόπως αλλοιώσατε και το µεταναστευτικό. Το µεταναστευτικό το
αλλοιώσατε και εµφανίσατε αυτήν τη συµφωνία την κατάπτυστη,
η οποία κυριολεκτικά εµφιαλώνει τη χώρα. Κόβετε αριστερό εισιτήριο πανάκριβο για µία µεταναστευτική τραγωδία που είναι
ευρωπαϊκή πολιτική. Η συµφωνία που κλείστηκε µε την Τουρκία
δεν έχει σχέση µε λεφτά, δεν έχει σχέση µε τίποτα. Έχει σχέση
µε τη µετατροπή της χώρας σε buffer zone, δηλαδή σε ζώνη ενδιάµεση, στην οποία εδώ, στα hot spots, θα γίνεται η διαλογή
των φτηνών εργατικών χεριών.
Είσαστε σύµµαχοι µε την Τουρκία. Δεν είπατε µία αριστερή
κουβέντα για το ΝΑΤΟ και τον ιµπεριαλιστικό του χαρακτήρα.
Δεν κατεβαίνετε για τα Δεκεµβριανά, τα ουσιαστικά, τα ιστορικά
Δεκεµβριανά του πραγµατικά αντιστεκόµενου ελληνικού λαού.
Όχι. Είναι σύµµαχος η Τουρκία. Είναι στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να την
υπερασπιστείτε. Ποια θα υπερασπιστείτε; Θα υπερασπιστείτε τη
χώρα η οποία βγάζει λεφτά από τους πρόσφυγες, δηµιουργώντας την επέκταση των κυριαρχικών της δικαιωµάτων στο Αιγαίο,
σύροντας τον λαό στην αντίληψη, έναν λαό ευγενικό, καλοήθη,
ανεκτικό, αλληλέγγυο, που µέσα στη φτώχεια του µοιράστηκε τα
πάντα, σε µια Ευρώπη η οποία αυτήν τη στιγµή θεσµοθετηµένα
εκφασίζεται. Χριστούγεννα θα κάνουν οι Ευρωπαίοι στην πώληση
του τρόµου;
Πού είναι η αριστεροσύνη σας; Τι λέγατε όταν έπεσαν οι Δίδυµοι Πύργοι και λαµβάνονταν αντίστοιχα µέτρα από τους Αµερικάνους; Λέγατε αυτά που έλεγε το ΚΚΕ; Κι αν τα λέγατε, τα
λέτε σήµερα;
Εκφασίζεται εν ψυχρώ και θα το δείτε και σε φαινόµενα ελληνικά. Ήδη υπάρχουν δηµαρχίες όπου τα φασισταριά της περιοχής τους στη Γαλλία παίρνουν ένοπλες άδειες για να κάνουν
τάγµατα ασφαλείας. Εδώ τα ζήσαµε. Επειδή δεν κουνιούνται
γιατί τρέχει δίκη; Δεν έχει καταλάβει ο κόσµος περί τίνος πρόκειται;
Το πρόβληµα µε τους πρόσφυγες και µε όλα αυτά τα οποία
παρουσιάζονται ως εµπορικό πρόβληµα και δεν περνάνε οι αµαξοστοιχίες κ.λπ., είναι εκβιαστική αποδοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής και την παρουσιάζετε ως τέτοια, ώστε να µπορεί να
υποκύψει σ’ έναν βαθύτερο ανθρωπιστικά συναισθηµατικό τρόµο
ο Έλληνας ο οποίος ανήκει στα τρία εκατοµµύρια, στα τέσσερα
εκατοµµύρια, που έχει απωλέσει και τα τελευταία δικαιώµατα και
την τελευταία ελπίδα που έχει.
Ερχόµαστε εδώ τώρα και µιλάµε για ελπίδες, ποσοστά και κωδικούς; Στα σοβαρά µιλάµε; Όταν στις προηγούµενες απώλειες
έρχονται και προστίθενται αυτές, θέλετε απόρροια εκβιασµού;
Ναι. Θέλετε να κάνετε διαδήλωση γιατί σας εκβιάσανε; Κάντε το.
Δεν υπάρχει αριστερός που καµώνεται ότι δεκαεπτά ώρες διαπραγµάτευση τον κούρασε, εδώ που τα λέµε. Δεν υπάρχει. Η
ιστορία της αντίστασης της Αριστεράς έχει κάτι παραπάνω από
δεκαεπτά ώρες αντοχή. Έλεος, δηλαδή, από ένα σηµείο και
µετά.
Αρχίζετε και χρησιµοποιείτε το «βαρουφακίζειν» σε όλες του
τις εκδοχές. Δηµιουργείτε εντυπώσεις. Ακούστε. Αντιστρέψατε
το ρητό και στο προσφυγικό και στο νατοϊκό και στις συµφωνίες
στην πραγµατικότητα για τη χρήση των βάσεων που τις δίνετε,
όπως υποχρεώθηκαν και οι Κύπριοι.
Να σας δω πώς θα αντιµετωπίσετε την απελευθερωµένη τουρκική βίζα σ’ ένα Αιγαίο το οποίο έχει νεκρούς πιλότους, έχει πολύ
µεγάλη δυσκολία, έχει ιστορική σηµασία, αλλά για το ΝΑΤΟ έχει
διαφορετικά σύνορα στον αέρα και στη θάλασσα.
Με ποια αριστεροσύνη στέκεστε απέναντι στο ΝΑΤΟ και στις
ιµπεριαλιστικές του επεµβάσεις; Με ποια αριστεροσύνη στέκεστε απέναντι στη µεταφορά στο Ιντσιρλίκ όλων των δυνάµεων,
στη χρήση της Σούδας; Και στη µέση πρόσφυγες «µποτιλιαρισµένοι» µεταξύ Δύσης και Ανατολής, το πέρασµα και η καθ’ ηµάς
Ανατολή. Η καθ’ ηµάς Ανατολή είναι να δεχτούµε να γίνουµε µία
ζώνη ασφαλείας για την προάσπιση των άθλιων, ολοφάνερων καπιταλιστικών και τώρα πια άγρια ιµπεριαλιστικών συµφερόντων
της Ευρώπης προς τη Δύση που ξαφνικά ενδιαφέρεται για τη Μεσόγειο. Όλες πρώην αποικίες γαλλικές, αγγλικές, γερµανικές,
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αµερικάνικες.
Μη δίνετε, λοιπόν, αριστερή εθνικοπατριωτική µορφή στη στήριξη ενός προϋπολογισµού, βάζοντας Βουλευτές να έρχονται
εδώ µ’ έναν κωδικό «πώς θα τον υπερασπιστούµε, είναι λιγότερο
οδυνηρός, είναι ολιγότερον έγκυος, είναι ολιγότερον θανατηφόρος, είναι φθηνότερος ο τάφος» και κυρίως να ζητάτε και συναίνεση από πάνω από τους υπόλοιπους.
Δεν είναι τυχαίο. Αντιστρέψατε το ρητό. Η γυναίκα του Καίσαρα –λέει- δεν πρέπει µόνο να είναι, πρέπει και να φαίνεται
τίµια. Εσάς σας αρκεί ως Αριστερά σύγχρονη και ενσωµατωµένη
στο καπιταλιστικό σύστηµα να φαίνεστε αριστεροί και σκοτιστήκατε αν δεν είστε. Το αποδεικνύει µε αριθµούς και ο προϋπολογισµός σας.
Σκοτιστήκατε, γι’ αυτό και δεν απαντάτε ποτέ στο ΚΚΕ, µα
ποτέ. Επί των πραγµάτων που σας θέτει και σας βάζει απέναντι
σε πραγµατικές θέσεις, δεν απαντάτε ποτέ, γιατί δεν µπορεί να
είναι κάποιος Αριστερά, χειριζόµενος τον πλούτο που παράγει
µία τάξη εργατική την οποία σήµερα θέλει να την αντιµετωπίσει
µε τη φιλανθρωπία του µετανάστη εις την εαυτήν χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Κανέλλη.
Ο κ. Ιλχάν Αχµέτ έχει τον λόγο.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η περιφέρειά µου, δηλαδή η
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κατέχει δυστυχώς το θλιβερό
προνόµιο να είναι η φτωχότερη της Ελλάδας και µία από τις φτωχότερες της Ευρώπης µαζί µε την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.
Ας σταθούµε, όµως, για λίγο στους αριθµούς που µε γλαφυρό
τρόπο αποτυπώνουν την οικονοµική και αναπτυξιακή πραγµατικότητα της περιοχής µας.
H EUROSTAT δηµοσιοποίησε στις 21 Μαΐου τα προσωρινά
στοιχεία για το ΑΕΠ των περιφερειών το 2013. Στην Ελλάδα για
µία ακόµα χρονιά η περιφέρειά µου είχε την πικρή πρωτιά να έχει
το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ απ’ όλες τις ελληνικές περιφέρειες. Σε µονάδες αγοραστικής δύναµης έφτανε µόνο στο
52% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η περιφέρειά µας παράγει
µόνο το 4% του ΑΕΠ της χώρας, όταν η Αττική παράγει το 50%.
Βλέπουµε ότι την µεγαλύτερη πτώση την είχε η Ροδόπη συγκεκριµένα, όπου και εκλέγοµαι, που το 2012 παρήγαγε µόνο το
72% αυτού που παρήγαγε το 2008.
Η περιφέρειά µου, παρά τα αλλεπάλληλα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης και ΕΣΠΑ, δεν µπόρεσε να συγκλίνει όχι µόνο στα κοινοτικά, αλλά ούτε καν στα εθνικά δεδοµένα. Η Ροδόπη στα χρόνια της κρίσης γνώρισε τη µεγαλύτερη απώλεια εισοδήµατος. Η
περιφέρεια, στηριζόµενη ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα και τη
δηµόσια διοίκηση, τοµείς µε χαµηλή προστιθέµενη αξία, δεν µπόρεσε δυστυχώς να αναπτύξει δυναµική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες στην Κοµοτηνή
το Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής που εξυπηρετεί εκατόν δέκα
χιλιάδες πολίτες βρίσκεται στα πρόθυρα αναστολής της λειτουργίας του. Δυστυχώς, τα νοσοκοµεία κλείνουν το ένα µετά το
άλλο. Οι εργαζόµενοι µιλούν για εκατόν είκοσι κενές οργανικές
θέσεις που καθιστούν ασφυκτικό το περιβάλλον λειτουργίας του
νοσοκοµείου.
Δεν ξέρω ποιος φταίει. Μπορεί οι προηγούµενες κυβερνήσεις,
µπορεί ο ένας, µπορεί ο άλλος. Σηµασία έχει ότι τα νοσοκοµεία
κλείνουν.
Το τµήµα των επειγόντων περιστατικών εξυπηρετεί το χρόνο
εξήντα χιλιάδες ασθενείς. Παράλληλα, το Νοσοκοµείο Κοµοτηνής εφηµερεύει κάθε µέρα διαθέτοντας συνολικά ογδόντα τέσσερις νοσηλευτές, ενώ τα κενά αγγίζουν τα εβδοµήντα δύο.
Είναι πράγµατι, κύριοι συνάδελφοι, θλιβερό όσο και εξοργιστικό το γεγονός ότι µια περιοχή όπως η Θράκη µε τόσα πλεονεκτήµατα, όπως είναι η γεωγραφική της θέση, οι άφθονες
πλουτοπαραγωγικές της πηγές, το ανθρώπινο δυναµικό της, η
πολυπολιτισµική σύνθεση του πληθυσµού της, η γειτνίασή της
µε τεράστιες αγορές στα Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Ευρωπαϊκή Τουρκία, έχει οδηγηθεί σε τέτοιο οικονοµικό µαρασµό, ώστε να καθίσταται η φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας.
Για να αλλάξει όµως αυτή η εικόνα απαιτείται αξιοποίηση του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνόλου του παραγωγικού δυναµικού του τόπου, χωρίς όµως
κοινωνικούς, θρησκευτικούς ή εθνοτικούς διαχωρισµούς.
Θέλω να απευθυνθώ ειδικά στους κυρίους Υπουργούς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να τους πω ευθύς τα εξής: Σχεδόν έντεκα
µήνες τώρα στη Θράκη δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να εφαρµόζετε πολιτική ΑΝΕΛ σε όλα τα επίπεδα. Απεµπολήσατε την αριστερή σας ταυτότητα και ιδεολογία και καταστήσατε τους
εκφραστές του εθνικισµού πολιτικά κυρίαρχους στη Θράκη.
Στη Ροδόπη πρέπει να ξέρετε ότι επτά χιλιάδες οικογένειες εµπλέκονται µε την καλλιέργεια του καπνού, δηλαδή περίπου
τριάντα χιλιάδες άνθρωποι, κατά πλειοψηφία όλοι µουσουλµάνοι
συµπολίτες µας, ζουν µόνο από τον καπνό.
Οι καπνοπαραγωγοί επιζητούν το σπάσιµο των ολιγοπωλιακών
εµπορικών καρτέλ που στραγγίζουν πλήρως το εισόδηµά τους,
λυµαίνονται το χώρο της εµπορίας και εκµεταλλεύονται τον
ιδρώτα αυτών των ανθρώπων χωρίς καµµία προστασία από την
Κυβέρνηση. Καµµία! Η πολιτική που εφαρµόζετε έχει εξοντώσει
του αγρότες µας. Η φορολόγηση των αγροτών, η αύξηση του
ΦΠΑ, η αύξηση εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε πλήρη αδιέξοδα το 80% του πληθυσµού στη Θράκη, καταδικάζοντας το νοµό στην κυριολεξία στη φτώχεια.
Αυτή η φτώχεια, αυτή η απραξία εκ µέρους σας δεν έχει θρησκεία, κύριοι της Κυβερνήσεως. Δεν αφορά µουσουλµάνους ή
χριστιανούς. Δεν έχει καταγωγή η φτώχεια. Η κραυγή αυτή είναι
όλων των κατοίκων της Θράκης οι οποίοι είναι ενωµένοι και ζουν
αρµονικά. Αυτή η Κυβέρνηση έχει σχέδιο για αυτούς τους ανθρώπους, γι’ αυτήν την ακριτική περιοχή; Δεν νοµίζω. Τη νοιάζει;
Ούτε αυτό πιστεύω από τη µέχρι τώρα πορεία στην περιοχή µου.
Στα κλασσικά µειονοτικά ζητήµατα δε της µειονότητας, όπως
διαχειριστικές επιτροπές, θρησκευτική ελευθερία, δικαιώµατα
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ούτε εκεί δυστυχώς διαβλέπω
καµµία πολιτική βούληση επίλυσης των θεµάτων και καµµία πρόθεση για διάλογο. Οι κάτοικοι της Θράκης, ανεξαιρέτως θρησκείας και καταγωγής, δεν επιζητούν ειδική µεταχείριση, αλλά
ισοτιµία σε κάθε έκφανση του καθηµερινού βίου.
Εύχοµαι να διαψευσθώ, αλλά η πολιτική σας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, συνιστά ένα συντηρητικό πισωγύρισµα
που γεννά µνήµες από ένα παρελθόν που πιστεύουµε ότι το αφήσαµε πίσω µας οριστικά.
Καταψηφίζω βέβαια τον προϋπολογισµό του 2016, δηλώντας
ότι αξίζουµε µια καλύτερη και αποτελεσµατικότερη κυβέρνηση
σε όλα τα επίπεδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να δηλώσω προς τη Βουλή των Ελλήνων, αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα καταψηφίσω τον κρατικό
προϋπολογισµό του 2016 όχι επειδή δεν είµαι Βουλευτής της κυβερνώσας πλειοψηφίας, αλλά επειδή είναι ένας προϋπολογισµός
ο οποίος βυθίζει τη χώρα στη βαθύτερη ύφεση των τελευταίων
δεκαετιών. Και υπό την έννοια αυτή, συναισθανόµενη βαθύτατα
την ευθύνη την οποία έχω ως αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού
στην εκλογική µου περιφέρεια, δεν µπορώ να αποδεχθώ µια τέτοια µοίρα για τους πολίτες οι οποίοι σας εµπιστεύθηκαν πολύ
πρόσφατα. Θέλω δε να πω ότι ο πολιτικός σας αµοραλισµός έχει
ξεπεράσει κάθε όριο.
Και θέλω να πω στην αγαπητή προλαλήσασα συνάδελφο, την
κ. Κανέλλη, ότι δεν απαντάτε σε κανέναν, όχι µόνο στο Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος. Δεν απαντάτε πρωτίστως στην κοινωνία. Δεν απαντάτε στην αγωνία των πολιτών, οι οποίοι
αναρωτιούνται τι κάνετε και πού το πηγαίνετε το πράγµα.
Και απορώ γιατί πραγµατικά υπάρχει και περίσσευµα σε θράσος. Άκουσα τον κ. Μάρδα, ο οποίος εγκάλεσε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη Νέα Δηµοκρατία γιατί, λέει, δεν εφάρµοσε πιστά τα
µνηµόνια ώστε να φύγει η χώρα µια ώρα νωρίτερα από την κρίση.
Ορθώς! Και το ερώτηµα είναι: Πού ήταν ο κ. Μάρδας τότε, όταν
τραβούσαµε κουπί εµείς; Πού ήσασταν όλοι εσείς σήµερα οι
οποίοι µε τη στάση σας ξέρετε φέρατε και οικονοµικές επιπτώ-
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σεις, οικονοµικές συνέπειες;
Διότι όταν έχεις µία οικονοµική κρίση σαν αυτήν την οποία βιώνουµε τα τελευταία πέντε χρόνια και έχεις απέναντί σου Αξιωµατική Αντιπολίτευση µία πολιτική πτέρυγα η οποία πετροβολεί
τους πάντες και τα πάντα, αυτό µπλοκάρει τη διαδικασία της
χώρας να µπορέσει να επιστρέψει στην κανονικότητα και αυτό
κοστίζει στην οικονοµία, κοστίζει στην κοινωνία, κοστίζει σε κάθε
νοικοκυριό. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένας νόµος ο
οποίος να λέει ότι η ατοµική ευθύνη των Υπουργών, των πολιτικών οι οποίοι λαµβάνουν και παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και
παίρνουν τέτοιες πολιτικές επιλογές πρέπει να είναι και µε την
ατοµική τους περιουσία. Διότι κάποια στιγµή ο λαϊκισµός έχει και
όρια. Αυτά, λοιπόν, µε τον κ. Μάρδα, ο οποίος είναι µέλος της
Κυβέρνησής σας.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, αφού είναι εδώ, µε αφορµή την κορυφαία συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού
του 2016, τον Υπουργό τον κ. Σταθάκη. Απαντήστε στον ελληνικό
λαό µέσω της βούλησης των Ελλήνων, διότι δεν έχετε απαντήσει:
Μας φέρνετε έναν προϋπολογισµό µε τα χαρακτηριστικά που
σας είπα προηγουµένως κωδικοποιηµένα, διότι ο χρόνος είναι
περιορισµένος. Γιατί προχωρήσατε σε αυτήν τη ζηµιογόνα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία δοκιµάζει την οικονοµία
της χώρας και η οποία έδιωξε το 80% της κατοχής του ελληνικού
δηµοσίου επί των τραπεζών σε ξένα distress funds, σε ξένους
επενδυτές; Και γιατί ζηµιώσατε, χωρίς να πάρετε ούτε έναν όρο
διασφάλισης, είτε µέσω αναβολής σε περίπτωση που η αξία των
µετοχών βρισκόταν σε χαµηλά επίπεδα, ενώ θα µπορούσατε να
έχετε ζητήσει και κατώτατο όριο στην τιµή των µετοχών χωρίς
να διασφαλίσετε ούτε έναν όρο; Και γιατί δεν συµµετείχε το ελληνικό δηµόσιο στη διαδικασία, ώστε να διατηρηθεί το ποσοστό
κατοχής και να γίνει απόσβεση των απωλειών, όταν ανέβουν
ξανά οι τιµές των µετοχών, όταν το επιτρέψουν οι οικονοµικές
συνθήκες; Και γιατί προβήκατε σε αυτού του είδους την ανακεφαλαιοποίηση, η οποία το πακέτο των 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ
το µετέτρεψε σε ένα συρρικνωµένο πακέτο των 500 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή ζηµία της τάξεως του 98%;
Γιατί, λοιπόν, εσείς δεν λάβατε πρόνοια να γνωρίσετε ότι θα
µετέχουν σε αυτή τη διαδικασία distress funds, δηλαδή ξένοι
οίκοι οι οποίοι έδωσαν εξαιρετικά χαµηλά ποσά όσον αφορά την
περίφηµη ανακεφαλαιοποίηση των µετοχών; Εγώ τη βαπτίζω,
αγαπητοί συνάδελφοι, το µεγαλύτερο σκάνδαλο το οποίο έχει
συµβεί και ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να συσταθεί ειδική επιτροπή
της Βουλής η οποία πρέπει να το εξετάσει. Έχω ασκήσει και κοινοβουλευτικό έλεγχο και περιµένω αρµοδίως τις απαντήσεις.
Αλλά είστε εδώ, κύριε Υπουργέ, να δώσετε απάντηση.
Και το ερώτηµα το οποίο τίθεται µετά από αυτό είναι το εξής:
Με ποιο πρόσωπο έρχεστε και µιλάτε για κοινωνική πολιτική
«δεύτερη φορά Κυβέρνηση Αριστερά», όταν για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο ουσιαστικά ήταν µία πολιτική, µία
παροχή στους πολίτες εκείνους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας; Η προηγούµενη, λοιπόν, Κυβέρνηση είχε διασφαλίσει –πιλοτικά- µέχρι το 2015 την πορεία του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι πρέπει να
εξοικονοµηθεί το 0,5%.
Είναι εδώ η κ. Φωτίου, η οποία είχε απαντήσει για το θέµα αυτό
σε επίκαιρη ερώτηση. Απέφυγε βεβαίως να δεσµευτεί, διότι τα
οικονοµικά της προφανώς, ο προϋπολογισµός της δεν το επιτρέπουν, ότι δεν θα συνδεθούν τα προνοιακά επιδόµατα µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Από πού θα εξοικονοµήσετε το 0,5%
για να µπορέσει να περπατήσει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
για τις οικογένειες εκείνες οι οποίες ζουν σε ακραία φτώχεια; Δεν
το απαντάτε µε τον προϋπολογισµό.
Και για πείτε µου κάτι άλλο: Ήρθε εδώ προχθές σε δική µου
επίκαιρη ερώτηση ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Καµµένος, ο οποίος είπε µε πολύ µεγάλη άνεση ότι θα εκτελεστεί
στο ακέραιο η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την
αποκατάσταση των αποδοχών των ενστόλων.
Μάλιστα, επικαλέστηκε ότι έχει βάλει την υπογραφή του, έχει
δεσµεύσει τα χρήµατα, ότι πρόκειται να δοθούν και ότι αναµένει
από εσάς το πράσινο φως.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Όταν ο τακτικός προϋπο-
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λογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είναι µειωµένος κατά
1,36% και συγκεκριµένα κατά 44 εκατοµµύρια ευρώ, πείτε µου
εσείς από πού θα βρείτε να δώσετε την αποκατάσταση των ενστόλων σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και αν ισχύουν αυτά που είπε ο Υπουργός της Κυβέρνησής
σας ή είπε ψέµατα.
Τέλος, κλείνω, γιατί ακούω πολλά περί πολιτισµού και παιδείας
στη «δεύτερη Κυβέρνηση Αριστερά», κύριε Πρόεδρε. Για πείτε
µου σας παρακαλώ πολύ. Καλά, δεν έχετε χρήµατα να δώσετε
από τον τακτικό προϋπολογισµό. Καλά, ζούµε σε συνθήκες οικονοµικής ανέχειας. Το ερώτηµα είναι χορηγίες, όπως από το
«Ίδρυµα Νιάρχος» οι οποίες δίνονται για το Υπουργείο Πολιτισµού και δεν µπορείτε να τις απορροφήσετε, δεν είστε ικανοί και
άξιοι να τις απορροφήσετε, γιατί τις χάνετε προς βλάβην του πολιτισµού, προς βλάβην των πολιτών, προς βλάβην της χώρας;
Τα ερωτήµατα είναι εδώ. Περιµένουν απαντήσεις και όσο δεν
δίνετε απαντήσεις, σας λέω ότι µε τον προϋπολογισµό της ύφεσης -ήδη το διάστηµα που κυβερνάτε χάθηκαν εκατόν ογδόντα
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας- ζηµιώνετε όλο και περισσότερο
τη χώρα. Κατά συνέπεια, µην µας προκαλείτε καλώντας µας να
ψηφίσουµε έναν προϋπολογισµό ο οποίος οδηγεί τη χώρα στη
βαθύτερη ύφεση που πέρασε ποτέ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παπακώστα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Άκουσα µε προσοχή την κριτική για τις τράπεζες.
Πολύ πριν φτάσετε στο να κάνετε χαρακτηρισµούς για το µεγαλύτερο σκάνδαλο, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω δυο πράγµατα.
Πρώτον, λίγο µετά αφού ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες
επί των ηµερών σας, φέρατε ένα νόµο σ’ αυτήν τη Βουλή που
επέτρεπε να πουληθούν οι µετοχές κάτω από την αξία κτήσης.
Το επαναλαµβάνω. Εσείς φέρατε ένα νόµο ο οποίος λέει ότι οι
τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν σε µια δεδοµένη τιµή και ξόδεψε το ΤΧΣ µέσα από το δάνειο, το ελληνικό δηµόσιο, 100 ευρώ.
Μετά από λίγο καιρό, επ’ αφορµή µιας απειλούµενης τράπεζας
µε χρεοκοπία, ήρθατε και είπατε «θα αλλάξουµε το νόµο που
προστάτευε την τιµή κτήσης και θα επιτρέψουµε να είναι µικρότερη η τιµή». Έγινε η ανακεφαλαιοποίηση της συγκεκριµένης
τράπεζας για την οποία αναφερόταν ο νόµος. Ενέγραψε µια σηµαντική ζηµιά το δηµόσιο τότε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πόση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Αρκετή. Αναφέροµαι σε µια συγκεκριµένη τράπεζα.
Άρα, η ιδέα ότι η προηγούµενη ανακεφαλαιοποίηση διασφάλιζε τις τιµές κτήσης είναι παραπλανητική. Η τελευταία αποτίµηση το Δεκέµβρη του 2014 για την αξία των µετοχών των
τραπεζών, πριν έρθει ο κακός ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της
χώρας, µιλούσε για απώλεια της αξίας των µετοχών της τάξης
του 60% σε σχέση µε την τιµή κτήσης. Άρα, η ιδέα ότι ξαφνικά
εµείς βρεθήκαµε σ’ αυτήν την κατάσταση είναι παραπλανητική.
Εσείς δηµιουργήσατε αυτό το δεδοµένο µε βάση τις πραγµατικές εξελίξεις της οικονοµίας.
Ας πάµε σ’ αυτήν την ανακεφαλαιοποίηση. Η ανακεφαλαιοποίηση αυτή έχει ορισµένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, γίνεται εν όψει
της ένταξης των ελληνικών τραπεζών στο ευρωπαϊκό τραπεζικό
σύστηµα από 1-1-2016. Φαντάζοµαι –και συµµερίζεστε και εσείς
την ιδέα- ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη χώρα οι τράπεζες
να ενταχθούν στις 124 τράπεζες της Ευρώπης οι οποίες θα λειτουργούν µε υψηλότατο βαθµό ασφάλειας, υψηλότατους κανόνες διασφάλισης της αξιοπιστίας τους και σταθερότητα για το
τραπεζικό σύστηµα. Αυτός ήταν ο στόχος.
Δεύτερος στόχος ήταν η διαδικασία ολοκλήρωσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών να µην οδηγήσει σε κούρεµα των κα-
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ταθέσεων. Για αντιπολιτευτικούς λόγους πιθανόν να το θέλατε.
Πιθανόν να αποτελούσε µια σκέψη σας έστω, την οποία δεν την
εκφράζετε δυνατά. Μπορεί κάποιοι καταστροφολόγοι να ήθελαν,
τελικά, να αποτύχει αυτή η διαδικασία και να φτάσουµε σ’ αυτό
το σηµείο µε ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος, λοιπόν, τον οποίον εγκαίρως
πριν από την ανακεφαλαιοποίηση δια στόµατος Δραγασάκη δηλώσαµε ευθέως, ήταν: «Όχι, πρέπει να προστατευθούν πάση
θυσία οι καταθέσεις, να µην υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος
κουρέµατος των καταθέσεων». Ανέφερα δυο στρατηγικούς στόχους.
Πάµε στον τρίτο στρατηγικό στόχο. Η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται µε µια διαδικασία η οποία έχει στο επίκεντρό της την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ήταν ο φορέας που ερχόταν για να πει κάτι εξαιρετικά απλό:
Πόσα χρήµατα χρειάζεται η ανακεφαλαιοποίηση. Δεν µπορεί να
το πει κανείς άλλος, δεν µπορούµε να το πούµε εµείς, δεν µπορείτε να το πείτε εσείς. Αυτοί θα αποφαινόντουσαν για το πόσα
χρήµατα χρειάζεται η ανακεφαλαιοποίηση.
Να υπενθυµίσω στο σηµείο αυτό ότι τον περασµένο Ιούλιο και
στο πλαίσιο της συµφωνίας που υπογράψαµε οι αρχικές εκτιµήσεις µιλούσαν για 25 δισεκατοµµύρια. Γι’ αυτό και πήραµε δάνειο
25 δισεκατοµµύρια. Προβλέπεται στη συµφωνία δάνειο 25 δισεκατοµµυρίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Λίγο καιρό µετά και φτάνοντας στην απόφαση της ΕΚΤ, η
οποία είναι οριστική και αµετάκλητη, το πραγµατικό νούµερο κατέβηκε στα 14 δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι το δεδοµένο. Έχοντας
αυτό το νούµερο, από εκεί και πέρα η επιτυχής ή µη ανακεφαλαιοποίηση καθορίζεται πολύ απλά από το πόσα χρήµατα θα βάλουν οι ιδιώτες και πόσα θα βάλει το δηµόσιο. Επιτυχής
ανακεφαλαιοποίηση –και σ’ αυτό θα συµφωνήσετε- είναι να µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά των ιδιωτών. Εκτός αν υπάρχει κάποιος εδώ που θα θεωρούσε επιτυχηµένη ανακεφαλαιοποίηση
να έβαζε και τα 14,5 δισεκατοµµύρια το ΤΧΣ και το δηµόσιο. Αν
αυτός ήταν ο στόχος σας, σας διαβεβαιώ ότι δεν ήταν ο δικός
µας στόχος. Ο δικός µας στόχος ήταν να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση µε βάση το δεδοµένο, εκεί που έβαλε τον πήχη η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, να µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά των ιδιωτών
και να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η συνεισφορά του δηµοσίου.
Σε τι στενοχωρηθήκατε ακριβώς; Στο ότι η συνεισφορά του δηµοσίου ήταν 5,8 δισεκατοµµύρια και ότι δεν ήταν 15 δισεκατοµµύρια;
Να πάω τώρα στο τελευταίο ασφαλές κριτήριο που βάλατε
περί κατώτατης τιµής, η οποία απασχόλησε πραγµατικά την Κυβέρνηση, διότι όντως το σύνολο των ιδιωτών παλιών µετόχων και
το δηµόσιο υπέστησαν ζηµιά. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί, αν βάζαµε κατώτατη τιµή. Το µελετήσαµε, το σκεφθήκαµε, το φτάσαµε διεξοδικά στο απόλυτο
συµπέρασµα και καταλήξαµε σε ένα πολύ απλό δεδοµένο: Αν βάζαµε κατώτατη τιµή, δεν θα γινόταν η ανακεφαλαιοποίηση. Τόσο
απλά.
Σας υποβάλλω λοιπόν, για τέταρτη και τελευταία φορά τους
τρεις στρατηγικούς στόχους και σας καλώ συγκεκριµένα να µας
πείτε πού διαφωνείτε µ’ αυτούς τους στόχους. Αυτή ήταν η στρατηγική µας. Αυτή ήταν η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία
αυθαίρετη, ούτε από εσάς ούτε από εµάς ούτε από κανέναν
άλλο. Πού διαφωνείτε τελικά µε το γεγονός ότι η ανακεφαλαιοποίηση πέτυχε, ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών οµαλά, ότι διασφαλίζονται οι καταθέσεις
και ότι από 1-1-2016 το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται
σε πλήρεις συνθήκες σταθερότητας εντός του ευρωπαϊκού συστήµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
όταν ρωτάτε προσωπικά, ζητάει ο Βουλευτής να απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Έχει χρόνο να µας απαντήσει η Νέα Δηµοκρατία. Έχει τρεις µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Παπακώ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στα, θα απαντήσετε σε ένα λεπτό, αλλά να µην προκαλέσουµε
συζήτηση επί του θέµατος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µακριά από εµένα –γιατί άκουσα τον κ. Σταθάκη να απαντάει επί ενός µείζονος ζητήµατος- κριτική, η οποία δεν εδράζεται
επί σοβαρής βάσεως µόνο και µόνο από αντιπολιτευτικό ζήλο.
Ζηλωτές δεν είµεθα, κύριε Υπουργέ. Αντιθέτως, ενδιαφερόµαστε, όπως φαντάζοµαι όλοι, καλόπιστα για να πάει καλύτερα η
οικονοµία της χώρας και αναζητούµε τις βέλτιστες των λύσεων,
προκειµένου αυτό να επιτευχθεί.
Εξηγούµαι: Στους στρατηγικούς στόχους, αντιθέτως εσείς επιχειρήσατε µε πονηρό οµολογουµένως τρόπο -πλην όµως µε µειλίχιο ύφος, το οποίο εµένα δεν µε αποσυντονίζει από τα
ερωτήµατά µου- να κάνετε τι; Επιχειρήσατε να αντιγυρίσετε τα
ερωτήµατα, λέγοντας αν δήθεν η δική µου η παράταξη µε τα
ερωτήµατα που θίγει για το µείζον ζήτηµα της πιο ζηµιογόνας
ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που έχει ποτέ υπάρξει, συµφωνεί
ή δεν συµφωνεί µε τους στρατηγικούς στόχους.
Ξέρετε, είµαι δικηγόρος και υπερασπίζοµαι τα δικαιώµατα των
πελατών µου. Εάν ήµουν δικηγόρος του δηµοσίου, δεν θα επέτρεπα να γίνει αυτή η ανακεφαλαιοποίηση. Ξέρετε γιατί; Όχι γιατί
διαφωνώ µε τους στρατηγικούς στόχους, µε τους οποίους συµφωνώ. Εξάλλου, η Νέα Δηµοκρατία µε την ανακεφαλαιοποίηση
προσπάθησε να κάνει αυτό το οποίο λέτε: να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους µε µία διαφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τα ερωτήµατα που έθεσα δεν τα απαντήσατε. Το σηµαντικότερο είναι: Πώς µία επένδυση –διότι η ανακεφαλαιοποίηση είναι
επένδυση- των 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ την µετατρέψατε σε
µία συρρικνωµένη υπόθεση των 500 εκατοµµυρίων ευρώ. Αν οι
στρατηγικοί στόχοι που έπρεπε να µας οδηγήσουν στο βέλτιστο
αποτέλεσµα, οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσµα, τότε σε λάθος
ατραπό οδηγηθήκατε. Ξέρετε γιατί; Διότι πλην της κατώτατης
τιµής που ήταν το κριτήριο, το οποίο είπατε εσείς ότι επιλέξατε,
ανάµεσα στο αν θα γίνει ανακεφαλαιοποίηση ή την κατώτατη
τιµή –αυτό δεν είπατε, κύριε Υπουργέ;- επιλέξατε να γίνει ανακεφαλαιοποίηση. Μάλιστα. Γιατί δεν επιλέξατε την αναβολή ώστε
να πάρετε την καλύτερη τιµή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Παπακώστα, µην κάνετε ερωτήσεις.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τελείωσα,
κύριε Πρόεδρε.
Γιατί το ελληνικό δηµόσιο δεν συµµετείχε στη διαδικασία,
κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Παπακώστα, διαµαρτύρονται οι Βουλευτές.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, έχει ερωτήµατα ο κύριος Υπουργός να απαντήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Θέλει να απαντήσει ο κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μετά µη διαµαρτύρεστε όµως που θα ξαναζητήσει η κ. Παπακώστα τον λόγο.
Όπως ξέρετε, ο διάλογος εκ του Κανονισµού δεν επιτρέπεται.
Αλλιώς, θα συζητούσαµε όλοι µέσα στην Αίθουσα συνέχεια.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, όµως θα ξαναζητήσει τον
λόγο η κ. Παπακώστα. Οπότε σας παρακαλώ, µην ξαναθέσετε
ερωτήµατα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ένα λεπτό θα χρειαστώ ακριβώς.
Νοµίζω ότι ήµουν πολύ σαφής και καθόλου εκ του πονηρού
ορµώµενος για να φτιάχνω ρητορικά σχήµατα. Ήµουν ακριβής
µε τα γεγονότα. Πρώτον, είναι γεγονός ότι είχε απαξιωθεί η αξία
των µετοχών επί ηµερών σας διά νόµου και µε συγκεκριµένο παράδειγµα ανακεφαλαιοποίσης τράπεζας, η οποία απειλείτο µε
κλείσιµο.
Δεύτερον, δεν απέφυγα καθόλου να αποκρύψω τη στρατηγική
όπως έγινε µε τα γεγονότα, µε τα δεδοµένα. Σας είπα ευθέως
ότι τα διλήµµατα και η διαδικασία είναι διατυπωµένα µέσα από
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τον τρόπο µε τον οποίο εξελίχθηκε. Ούτε ανακαλύψαµε εµείς
πως γίνεται η ανακεφαλαιοποίηση ούτε ορίζαµε µε δικές µας επιλογές µία ανακεφαλαιοποίηση. Εάν ακολουθούσαµε αυτά που
υπονοήσατε, στο τέλος τα διλήµµατα αυτά θα οδηγούσαν σε
αυτό που σας προειδοποίησα, δηλαδή στο κούρεµα των καταθέσεων και στη χρεοκοπία των τραπεζών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να µείνουν αναπάντητα.
Πρέπει να µου δώσετε τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα. Θα
σεβαστώ την οµιλήτρια, την κυρία συνάδελφο που ακολουθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, όπως
γνωρίζετε, αυτού του είδους τη συζήτηση την κάναµε κατ’ εξαίρεση.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουµε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τι να κάνουµε; Προέκυψε τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πάρουµε κι εµείς
τον λόγο τότε και πάει λέγοντας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κανονικά, κατά
τον Κανονισµό απαντάει ο Υπουργός κι αν ζητήσει τον λόγο ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µπορεί να τον πάρει. Αυτό λέει
ο Κανονισµός.
Εµείς κάναµε µία παράβαση µετά από παράκληση του Υπουργού. Εγώ τον ρώτησα «θέλετε να απαντήσει η κ. Παπακώστα;»
και απάντησε «ναι». Οπότε το θέµα θεωρείται λήξαν.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εµένα πάντως δεν θέλει
να µε ακούσει ο Υπουργός, είναι σίγουρος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει η κ.
Ολυµπία Τελιγιορίδου.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που διηµείφθη λίγο πριν
δείχνει ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισµό εξελίσσεται τελικά
στο ίδιο µοτίβο που εξελίσσεται επικοινωνιακά και ο δηµόσιος
διάλογος.
Από τη µία πλευρά, είµαστε εµείς η Κυβέρνηση, οι οποίοι προσπαθούµε να αποτρέψουµε και να ανατρέψουµε τη σηµερινή κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, είναι η Αντιπολίτευση, η οποία
προσπαθεί να ανατρέψει την Κυβέρνηση.
Γιατί θέλετε να ανατρέψετε την Κυβέρνηση; Για να επαναφέρετε στο προσκήνιο όλες εκείνες τις δυνάµεις που οδήγησαν την
οικονοµία µας στην καταστροφή, την κοινωνία µας στην απόγνωση και τη χώρα µας στη διεθνή ανυποληψία, για να δικαιώσετε µόνο και µόνο εγωιστικά το παρελθόν σας, ένα παρελθόν
που καταδίκασε ο ελληνικός λαός απερίφραστα.
Επανέρχονται, λοιπόν, τελευταία τα σενάρια για την αριστερή
παρένθεση µε τη µορφή οικουµενικών και τεχνοκρατικών κυβερνήσεων, σενάρια όµως που θα έχουν την κατάληξη του τους αξίζει. Και θα έχουν την κατάληξη αυτή γιατί σε αυτήν την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρείτε κερκόπορτες,
όσο και αν το επιδιώκεται, όσο κι αν το επιθυµείτε, όσο κι αν προσπαθείτε να δηµιουργήσετε κλίµα ότι κάτι τέτοιο υπάρχει.
Γνωρίζουµε πως ο δρόµος που βαδίζουµε είναι δύσκολος,
είναι όµως ταυτόχρονα και όµορφος και είναι όµορφος γιατί
παρά τις δυσκολίες του είµαστε πεπεισµένοι ότι θα οδηγήσει τη
χώρα µας σε ξέφωτο.
Αυτός λοιπόν, ο προϋπολογισµός είναι κοινωνικά προσανατολισµένος παρ’ όλο που δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούµε
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απόλυτα στις πολιτικές και κοινωνικές µας δεσµεύσεις.
Χαρακτηριστικά να αναφέρω τα 62 εκατοµµύρια για την κάλυψη των υπερήλικων ανασφάλιστων, τις προσλήψεις µετά από
πολλά χρόνια για πρώτη φορά στον τοµέα της υγείας, τα 300 επιπλέον εκατοµµύρια που δίνονται ως επιχορήγηση στον τοµέα
αυτό.
Ο προϋπολογισµός αυτός είναι ταυτόχρονα δηµοσιονοµικά
ισορροπηµένος, γιατί συγκρατεί το χρέος, περικόπτει τις λειτουργικές δαπάνες, στοχεύει στην ουσιαστική καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής. Επίσης, είναι ένας προϋπολογισµός ρεαλιστικός γιατί βασίζεται σε υπαρκτά έσοδα και όχι σε αναµενόµενα
έσοδα που φυσικά εάν υπάρξουν –και θα υπάρξουν µε την πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί αυτό είναι βούληση αυτής της Κυβέρνησης- θα αναδιανεµηθούν αµέσως σε κοινωνικές παροχές.
Θα µου πείτε «είναι όλα καλά;». Όχι, δεν είναι. Θα γίνουν όµως,
γιατί είµαστε αποφασισµένοι να οδηγήσουµε στην ανάπτυξη, σε
ένα νέο µοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα βασίζεται και στην υγιή ιδιωτική επιχειρηµατικότητα και στο δηµόσιο
και στον κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας.
Σε αυτήν την προσπάθεια γνωρίζουµε καλά πως θα έχουµε
απέναντί µας το µηχανισµό της παλιάς κλεπτοκρατίας, των ρουσφετιών, των επιδοτήσεων που ταξίδευαν σε λίστες, σε εξωτικά
νησιά και σε φορολογικά καταφύγια. Όµως, θα έχουµε µαζί µας
το λαό γιατί παρά τις δυσκολίες γνωρίζει πως βρισκόµαστε στο
κατώφλι µίας νέας εποχής.
Η Κυβέρνηση αυτή θα κριθεί από την εφαρµογή της πολιτικής
της, όπως περιγράφεται στον προϋπολογισµό και όχι από τις παραπλανητικές κραυγές των αντιπάλων της. Προχωράµε, λοιπόν,
µε στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας, την επανεκκίνηση
της οικονοµίας, τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και
έχουµε µπροστά µας τη µεγάλη διαπραγµάτευση του χρέους.
Στην προσπάθεια αυτή, δύναµή µας είναι η κοινωνία, ο κόσµος
της δουλειάς, της δηµιουργίας και της παραγωγής. Σε αυτήν την
προσπάθεια, οφείλουµε όλοι να ενώσουµε δυνάµεις και όχι να
διχάσουµε.
Θα ήταν λάθος να πούµε σήµερα πως πετυχαίνουµε τα πάντα.
Θα ήταν όµως και έγκληµα να εγκαταλείψουµε την προσπάθεια.
Αφουγκραζόµαστε, λοιπόν, τους πόθους και τις επιθυµίες του
λαού µας και είµαστε αποφασισµένοι να σταθούµε στην κορυφή
της ευθύνης και της διεκδίκησης ενός καλύτερου µέλλοντος.
Ψηφίζω τον προϋπολογισµό, γιατί στηρίζω την Κυβέρνηση και
στηρίζω την Κυβέρνηση, γιατί στηρίζω την ελπίδα του λαού µας
και της νεολαίας µας, την ελπίδα να µετουσιώσουµε το όραµά
µας σε πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Τελιγιορίδου, ιδιαίτερα γιατί είστε συνεπής στον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.31’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 3 Δεκεµβρίου 2015 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016», σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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