ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 5837,5896
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Θ. Φορτσάκη, Γ.
Κουµουτσάκου, Κ. Γαβρόγλου και Β. Κικίλια, σελ. 5847, 5908
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας, τα Γυµνάσια Ρητίνης και Κάτω Μηλιάς Πιερίας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού, το 2ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου και το Γενικό Λύκειο Δοξάτου Δράµας, σελ. 5841, 5850, 5851, 5924,
5934
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 5827, 5836, 5837, 5838,
5840, 5842, 5843, 5844, 5845, 5847, 5848, 5849, 5850 5852,
5853, 5854, 5855, 5857, 5858, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864,
5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5804, 5905, 5906, 5910, 5916,
5917, 5919, 5926, 5932, 5933, 5936, 5937, 5938, 5939
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 5899, 5900, 5935
6. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει: Στις 112-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Πάνο
Σκουρλέτη. Στις 11-2-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά:
α) στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη
και β)στους πρώην Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
Ευάγγελο Λιβιεράτο και Ιωάννη Μανιάτη, σελ. 5850
7. Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό, σελ. 5838, 5839, 5840, 5842, 5845, 5846, 5852, 5859,
5860, 5901, 5904, 5905, 5912, 5913, 5917, 5921, 5924, 5926,
5928, 5929, 5930, 5932, 5938
8. Αναφορά στη συντριβή του ελικοπτέρου του Πολεµικού
Ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά για την
απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού
Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου, σελ.
5839, 5840, 5843, 5857, 5917, 5920
9. Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και την
εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό, σελ. 5838, 5839,
5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5851, 5854,
5857, 5926
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών – ερωτήσεων της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου 2016,
σελ. 5847
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού:
i. σχετικά µε τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων µε
το νόµισµα του ελβετικού φράγκου, σελ. 5896
ii. σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της
παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/
07.04.2014 µε τίτλο « Άρση εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά
σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του
άρθρου 1 του νόµου 2557/1997, σελ. 5900
iii. σχετικά µε τις υψηλές χρεώσεις των Τραπεζών σε όλες
τις συναλλαγές µε χρήση χρεωστικών-πιστωτικών καρτών,

σελ. 5901
iv. σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στη χώρα µας
τη στιγµή που η τιµή του πετρελαίου διεθνώς είναι σε χαµηλά
επίπεδα, σελ. 5903
β) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία
του υπολογιστικού τοµογράφου (PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, σελ. 5896
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών, σελ. 5904
ii. σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ»
στη Θεσσαλονίκη, σελ. 5907
δ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, σελ.
5908
ii. σχετικά µε τις άδειες αλίευσης τόνου για το έτος 2016,
σελ. 5909
3. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης δεκαέξι Βουλευτών
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε
άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης, σελ. 5912 - 5939
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και των τροπολογιών
και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Οικονοµικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α' 184) και άλλες
διατάξεις», σελ. 5837 -5864, 5865
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5837 - 5853
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5918 - 5939
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 5853 - 5900
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5900 - 5918
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5860, 5862
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 5936, 5937, 5939
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 5919

ΒΑΓΕΝΑ Ά. ,
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,

σελ. 5860, 5861
σελ. 5862, 5863, 5926
σελ. 5844, 5845, 5900
σελ. 5897, 5898, 5900
σελ. 5844, 5849
σελ. 5844, 5847, 5848, 5849
σελ. 5936
σελ. 5837, 5838, 5840, 5842,
5843, 5844, 5845, 5847,
5848, 5849, 5852
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5838, 5852
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 5905, 5906, 5927
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5852, 5860, 5862, 5863,
5937
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5932, 5936, 5938, 5939
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5837, 5843, 5861, 5863,
5864, 5916
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 5853, 5854, 5855, 5857,
5858, 5860, 5861, 5862,
5863, 5864, 5897, 5898,
5899, 5900
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Π. ,
σελ. 5899, 5900
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5853, 5854, 5863
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 5917
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 5847, 5848, 5849, 5850,
5857, 5862, 5863,
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 5933
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 5910
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 5852
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5845
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5858
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 5897, 5898, 5899
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 5843, 5848, 5862, 5863,
5864, 5898
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5901, 5904, 5905, 5906,
5910, 5916, 5917
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 5899, 5900
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Π. ,
σελ. 5900
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 5935
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 5899
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 5935
Γ. Επί της αναφοράς στις αγροτικές κινητοποιήσεις και
το ασφαλιστικό:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 5838
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 5938
ΒΑΓΕΝΑ Ά. ,
σελ. 5960
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 5926
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 5913
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 5839
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5845, 5846
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5859
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 5924
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 5928
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 5901
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5842
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 5921
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 5917
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 5929
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 5930
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 5932
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 5905

ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5858
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 5842
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 5840
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 5912
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 5904, 5905
Δ. Επί της αναφοράς στη συντριβή του ελικοπτέρου του
Πολεµικού Ναυτικού και επί της συλλυπητήριας αναφοράς
στην απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών:
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 5839
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 5843
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 5920
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 5917
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 5857
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 5840
Ε. Επί της αναφοράς στο προσφυγικό - µεταναστευτικό
θέµα και την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό:
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 5926
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5844
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 5838, 5839
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5845, 5846, 5849
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 5843, 5844, 5845, 5847,
5848
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 5847, 5848
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5854
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 5857
ΞΑΝΘΟΣ Α,
σελ. 5851
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 5842
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 5846
ΣΤ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 5909, 5910, 5911
ΒΑΡΔΑΛΗΣ Α. ,
σελ. 5907
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 5906, 5907
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 5897, 5898, 5899
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 5905, 5906, 5907, 5908
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5903, 5906
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 5901, 5902
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
σελ. 5896
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
σελ. 5900, 5901
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 5908, 5909
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 5911
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 5905, 5909, 5910, 5911
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 5897, 5898, 5899
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 5896, 5901, 5902, 5903,
5904
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 5897, 5898
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 5904, 5905, 5907
Ζ. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ,
σελ. 5916, 5920
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 5916, 5919, 5921, 5922,
5923, 5925, 5935, 5936,
5938, 5939
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 5919
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 5925, 5926
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 5913
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 5924, 5925, 5938, 5939
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 5928
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 5916, 5919, 5927
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5918, 5919, 5927, 5936,
5937, 5938

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5916, 5923, 5935, 5938
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 5920
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 5931, 5932
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 5921
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 5917
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 5929, 5930, 5931
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 5930, 5931
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 5932
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 5933, 5935
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 5916, 5925, 5928, 5934
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ Χ. ,
σελ. 5916
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 5917
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 5912, 5921, 5923, 5934,
5935, 5936, 5937, 5938
Η. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5849, 5850, 5862, 5863
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 5838
ΒΑΓΕΝΑ Ά. ,
σελ. 5860, 5861, 5862
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 5841
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5841, 5842
ΓΚΙΟΛΑΣ Ι. ,
σελ. 5849
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 5838
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5845, 5846, 5849
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 5843, 5844, 5848
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5859
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5843
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5852, 5853
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5863
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5842, 5843, 5864, 5865
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 5843
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5854
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 5857, 5862
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 5839
ΜΠΑΛΤΑΣ Α. ,
σελ. 5860, 5861, 5862, 5863
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 5860, 5851
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 5853
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ. ,
σελ. 5842
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5851
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5857
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5858
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 5839, 5840
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 5854
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 5842
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 5840, 5841
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 5841

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 12 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 9.47’ συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 11-2-2016
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΟΒ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
11ης Φεβρουαρίου 2016, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις.»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου: «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184)» και άλλες διατάξεις».
Υπενθυµίζω ότι έχουν αποµείνει για να µιλήσουν επτά συνάδελφοι οµιλητές Βουλευτές, έχουν µιλήσει τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εποµένως είναι άλλοι πέντε Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι για να µιλήσουν και νοµίζω ότι είναι και τρεις Υπουργοί. Σας προτείνω να ξεκινήσουµε µε τους συναδέλφους Βουλευτές και µετά εναλλάξ να πηγαίνουµε Υπουργός- Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Ταυτόχρονα, επειδή επί του σχεδίου νόµου έχει γίνει η µεγάλη
συζήτηση γιατί έχουν µιλήσει οι περισσότεροι, σας υπενθυµίζω
ότι είναι και δύο τροπολογίες, η µία του κ. Σταθάκη, που νοµίζω
ότι δεν θα έχει πρόβληµα και η τροπολογία για το Μέγαρο Μου-

σικής. Και οι µεν συνάδελφοι επειδή ο χρόνος θα είναι λίγος, αν
θέλουν µπορούν να τοποθετηθούν αλλά να τοποθετηθούν στην
τροπολογία οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι πλην των ΑΝΕΛ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη βιάζεστε, κύριε
Κουτσούκο. Εσείς σήµερα, πρέπει να βοηθήσετε, γιατί έχετε και
την επίκαιρη επερώτηση σας και να τελειώνουµε γρήγορα. Έτσι
αντί να σηκώνετε τα χέρια πρέπει να βοηθήσετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να τα κατεβάζουµε τα χέρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Για να ξέρουµε και πάνω κάτω …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, κύριε Σταµάτη,
κατάλαβα.
Διαφορετικά, στο τέλος, αφού ολοκληρώσουµε τη συζήτηση
για δυο, τρία λεπτά, οι εισηγητές µπορούν να πάρουν τον λόγο
επί της τροπολογίας για να κάνουν την τοποθέτηση τους και να
ξεκαθαριστεί το τοπίο.
Εποµένως, ξεκινάµε εκεί που σταµατήσαµε. Πρώτη οµιλήτρια
είναι κ. Μαρίου Αντωνίου.
Ορίστε, κυρία Αντωνίου, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά αν έχετε την καλοσύνη, σας είχα ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νόµιζα ότι ικανοποιηθήκατε από την απάντηση που σας έδωσα. Πείτε µου, ορίστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να µε συγχωρέσει η κυρία συνάδελφος µισό λεπτό.
Είχαµε συµφωνήσει στην προεδρία σας χθες, ότι εφόσον οι
τροπολογίες δεν αποσυρθούν –γιατί κάτι τέτοιο φάνηκε στην αρχή-, θα µας δώσετε τον λόγο ως εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν ακούσατε; Αυτό
που είπα για τον κ. Σταµάτη, ισχύει για όλους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το άκουσα. Ξέρετε ποια είναι η διαδικαστική µου πρόταση; Επειδή έτσι κι αλλιώς τώρα µπήκαµε
στον δεύτερο κύκλο της συζήτησης, για να έχουν και µια εικόνα
οι συνάδελφοι, να κάνουµε εµείς την ολιγόλεπτη τοποθέτησή
µας και να προχωρήσει οµαλά η συζήτηση µετά. Αυτή είναι η διαδικαστική µου πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλοι έχουν ήδη τοποθετηθεί. Επειδή εσείς δεν έχετε τοποθετηθεί…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ούτε εγώ ούτε ο κ. Σταµάτης ούτε
ο συνάδελφος της Πλειοψηφίας έχουµε τοποθετηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Εσείς τώρα
λέτε να σας δώσω τον λόγο πρώτα. Αλλά πρώτα θα ολοκληρώσουν οι επτά συνάδελφοι και µετά πριν µπούµε στους Υπουργούς και στους κοινοβουλευτικούς, θα ρωτήσω τους εισηγητές
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ποιος θέλει να τοποθετηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καρρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω υποβάλει ένα έγγραφο αίτηµα στην Έδρα σχετικά µε την τροπολογία
για το Μέγαρο Μουσικής. Όταν κρίνετε εσείς, θα µου δώσετε
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, βεβαίως. Ούτως
ή άλλως εσείς δεν έχετε µιλήσει και άρα στην τοποθέτησή σας
που θα είναι αρκετά λεπτά, κάνετε και την τοποθέτηση επ’ αυτού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι, δεν έχω µιλήσει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αντωνίου,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας σήµερα τη συνεδρίαση που διακόπηκε χθες στην Ολοµέλεια για το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών, µε το οποίο κυρώνονται και έχουν
ισχύ νόµου οι από τις 24-12-2015 και 30-12-2015 σχετικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, θέλω να αναφερθώ στη δεύτερη
εξ αυτών και συγκεκριµένα στο άρθρο 4 αυτής.
Το άρθρο 4, αφορά τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και το προσωπικό τους. Στο άρθρο 4, προβλέπεται
ότι η προθεσµία των έξι µηνών της παραγράφου 1 του άρθρου
47 του ν. 4310 παρατείνεται, λέει, έως τις 31-7-2016. Να συµπληρώσω ότι µε προηγούµενη ΠΝΠ –γιατί δεν ξέρουµε πόσες ΠΝΠ
έχουν γίνει στον ένα χρόνο- έχει δοθεί παράταση έως το Μάιο
του 2015. Άρα, παράταση στην παράταση. Αυτό είναι το επείγον.
Και χωρίς αιτιολόγηση. Γιατί δίνετε παράταση στην ολοκλήρωση
ενός έργου του νόµου;
Επιτέλους, πότε θα αρχίσετε να δουλεύετε εκεί στο Υπουργείο; Είµαι σίγουρη ότι σε λίγο θα έχουµε καινούργια ΠΝΠ, που
θα παρατείνει άλλον ένα χρόνο την υλοποίηση ενός νόµου.
Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται, επίσης, παράταση διαδικασιών κρίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 47
του ν.4310 έως τις 31-7-2016. Το σηµαντικό, λοιπόν, είναι ότι µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 47 του τότε νόµου, του 2014, δίναµε τη δυνατότητα στα ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα και
τους τεχνολογικούς φορείς, να κρίνουν το υπάρχον επιστηµονικό
προσωπικό που διέθετε τα απαραίτητα από τον νόµο προσόντα
µε σαφώς καθορισµένα κριτήρια, ώστε µετά την κρίση τους οι
ως άνω εργαζόµενοι να λάβουν προσωποπαγή θέση ερευνητή ή
ΕΛΕ -ειδικού λειτουργικού επιστήµονα- ανάλογα µε τα προσόντα
τους.
Οι διαδικασίες κρίσης µε τον τότε νόµο θα ολοκληρώνονταν
εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του ν.4310. Η ως άνω ρύθµιση δεν προκαλούσε πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, καθ’ ότι αφορούσε ήδη απασχολούµενο προσωπικό και
δεύτερον, δεν επέφερε πρόσληψη νέων υπαλλήλων. Αντιθέτως
έδινε τη δυνατότητα περαιτέρω επιστηµονικής εξέλιξης στο
υπάρχον προσωπικό και προσέλκυσης ταυτόχρονα πόρων από
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα προς όφελος πρωτίστως των
ίδιων των ερευνητικών κέντρων και δευτερευόντως της χώρας.
Αντ’ αυτού, η εφαρµογή των ως άνω ρυθµίσεων δεν πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη δικιά σας.
Αυτή η σηµερινή ρύθµιση είναι πρόδηλα η συνέχεια της ίδιας
παρελκυστικής πολιτικής που ακολουθείτε στο εν λόγω ζήτηµα,
όπως και σε άλλα πολλά ζητήµατα σε αυτήν την Κυβέρνηση και
η οποία –ακούστε- αποτυπώθηκε στην 81169 απόφαση γενικού
γραµµατέα ερευνας και τεχνολογίας, η οποία ζητούσε –άκουσον,
άκουσον- την αναστολή των ως άνω διατάξεων εν όψει επικείµενης τροποποίησης.
Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, µια απόφαση γενικού
γραµµατέα να σταµατά και να παγώνει την υλοποίηση ενός νόµου; Ο νόµος µόνο µε νόµο αλλάζει. Ή µήπως δεν το γνωρίζετε;
Αλλά, αυτή είναι η λογική σας.
Και ενώ στην πάνω αίθουσα συζητάµε, λέει, για τον εθνικό διάλογο για την παιδεία –φαντάζοµαι για επικοινωνιακούς λόγουςεδώ περνάµε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Γιατί στην επι-
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κοινωνία δεν πιάνεστε. Όσον αφορά, λοιπόν, όσα ακούστηκαν
από τον Υπουργό κ. Φίλη, ότι η Κυβέρνηση έπνιγε πρόσφυγες
στο Φαρµακονήσι, το µόνο που µπορώ να πω είναι ντροπή, γιατί
στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί, κύριε Υπουργέ.
Γιατί µάλλον δεν είναι ενηµερωµένοι οι Υπουργοί και δεν έχουν
προφανώς τα αντίστοιχα στοιχεία.
Θα µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν έχει ολοκληρωθεί
ο χρόνος.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Συνεχίζοντας, λοιπόν, το θέµα της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, θα ήθελα να πω πως η αναφορά της
αιτιολογικής έκθεσης του παρόντος νοµοσχεδίου, ότι οι διαδικασίες κρίσης έχουν καθυστερήσει σε όλους ανεξαιρέτως, λέει,
τους ερευνητικούς και τεχνικούς φορείς, δεν ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα. Αρκετά ερευνητικά ινστιτούτα σε συµµόρφωση του νόµου προέτρεψαν τους απασχολούµενους να υποβάλουν το αίτηµα κ.λπ., έτσι ώστε να γίνει η κρίση τους και να
είναι εντός της προθεσµίας του νόµου.
Παρ’όλο, λοιπόν, που το απασχολούµενο επιστηµονικό προσωπικό υπέβαλε εµπρόθεσµα το σχετικό αίτηµα, η διαδικασία
κρίσεως πάγωσε, όπως κάνετε σε όλα τα πράγµατα. Συνεπώς οι
όποιες καθυστερήσεις σηµειώθηκαν, είναι προϊόν αποκλειστικής
υπαιτιότητας και ευθύνης της Κυβέρνησης και των σκοπιµοτήτων
που εξυπηρετεί, κρατώντας για πάνω από έναν χρόνο εγκλωβισµένους τους Έλληνες ερευνητές.
Και τελειώνοντας, απαντώντας στη χθεσινή τοποθέτηση του κ.
Φίλη, ψάχνοντας να βρείτε ενόχους και υποκινητές για τον ξεσηκωµό, την αναταραχή και την κοινωνική έκρηξη όλων των φορέων, των αγροτών που σε λίγο γεµίζουν το Σύνταγµα, των
ελεύθερων επαγγελµατιών, των δικηγόρων, των µηχανικών, λέω
ότι µάλλον όλοι αυτοί θα έπρεπε να σας κάνουν δώρο έναν καθρέφτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Επειδή όλοι οι συνάδελφοι τυπικά έχουν πέντε λεπτά –εντάξει,
θα δείξω µια ανοχή- µπορείτε και από τη θέση σας να µιλάτε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη σκιά όσων συµβαίνουν και εντός και εκτός Κοινοβουλίου
και δυστυχώς των όσων συµβαίνουν στο Αιγαίο, να αναφερθούµε
λίγο στο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει κάποια άρθρα πάρα πολύ πονηρά.
Ακούσαµε και πάλι χθες ρατσιστικά παραληρήµατα από τους
Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το συνηθίζουν. Μορφή τέτοιου ρατσιστικού παραληρήµατος θυµίζουν και τα άρθρα 8, 10, 11, 12
και 18. Ρατσισµός, όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει µόνον εις βάρος των Ελλήνων, γι’ αυτό και φέρνετε τέτοια νοµοσχέδια κάθε
λίγο και λιγάκι. Φέρνετε νοµοσχέδια, βέβαια, την ώρα που η Κυβέρνηση καταρρέει και που όπως µαθαίνω σε κάθε νοµό ξεχωριστά, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να κηρυχθούν ανεπιθύµητοι από τους κατοίκους.
Αντιθέτως εµείς βρεθήκαµε δίπλα στον ελληνικό λαό και
επειδή το θέλαµε αλλά κυρίως επειδή ο ελληνικός λαός µάς ζητά
να είµαστε δίπλα του. Διότι, όπως έχουµε πει επανειληµµένως, η
Χρυσή Αυγή είναι και θα είναι παντού, και στο Πέραµα και στο
Κερατσίνι και στο Σχιστό και στα Διαβατά και στο Ωραιόκαστρο
και όπου υπάρχει ανάγκη. Γιατί οι κάτοικοι των περιοχών αυτών
όπως και πάρα πολλών άλλων στηρίζουν µε πείσµα και επιµονή
ξανά και ξανά τη Χρυσή Αυγή στις εκλογικές αναµετρήσεις.
Πάγια τακτική της Κυβέρνησης είναι η στήριξη των λαθροµεταναστών, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στα άρθρα του νοµοσχεδίου. Όµως εκφράζοντας το αίτηµα ολόκληρου σχεδόν του ελληνικού λαού, δηλώνω ότι ο ελληνικός λαός λέει «όχι» στα κέντρα
προσφύγων, όπου και αν γίνουν αυτά.
Επαναλαµβάνω, το λέω εκπροσωπώντας το σύνολο σχεδόν
του ελληνικού λαού. Να µη γίνει κανένα κέντρο πουθενά στην ελληνική επικράτεια. Αν είναι να τα κάνουν, να τα κάνουν στην
Τουρκία, εκεί από όπου προέρχονται οι λαθροµετανάστες.
Πείτε επιτέλους ένα «όχι», όπως είπε και ο Μεταξάς που αναφέρθηκε και προχθές, γιατί κάποιοι αµόρφωτοι και ανιστόρητοι
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αµφισβητούν ακόµη και αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ακριβώς! Ναι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Για τη ζάχαρη στον καφέ
είπε «όχι», τον ήθελε σκέτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην αρχίζουµε πάλι
την κουβέντα για το ποιος το είπε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Δεν µπορείτε να παραποιείτε την ιστορία
συνεχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γρέγο, συνεχίστε. Μην απαντάτε, συνεχίστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Χρησιµοποιώ τον όρο «λαθροµετανάστες», γιατί οµοίως για εσάς θα πρέπει να χρησιµοποιώ και τον
όρο «παράτυποι διακινητές». Μόνον αυτό δεν ακούσαµε.
Τα κέντρα αυτά προφανώς θα λειτουργήσουν µε πενταπλάσιο
αριθµό προσφύγων. Προφανώς θα έχουν µόνιµο χαρακτήρα. Και
προφανώς θα βρίσκουν καταφύγιο εκεί κάθε µορφής παράνοµοι
και για οποιαδήποτε ενέργειά τους θα είστε υπεύθυνοι, κύριοι
Υπουργοί. Και να ζητήσετε τη βοήθεια κι εκείνου του τύπου, του
Μούιζνιεκς, πώς τον λέγανε.
Ενδεχοµένως θα λειτουργήσουν και ως κέντρα εκπαίδευσης
και στρατολόγησης τζιχαντιστών, οι οποίοι φυσικά είναι διψασµένοι για αίµα και είναι διψασµένοι να εισβάλουν στην Ελλάδα και
την Ευρώπη µε πλαστά χαρτιά. Περίπου το 25% αυτών των ανθρώπων που ελέγχονται όπως ελέγχονται, έχουν πλαστά χαρτιά.
Ακούσαµε ότι περίπου πενήντα χιλιάδες θα µείνουν στην Ελλάδα. Δέκα µόνο απ’ αυτούς, όπως έγινε στο Παρίσι, αρκούν για
να αιµατοκυλήσουν µια πόλη. Βεβαίως υπάρχουν και οι ΜΚΟ, οι
γνωστές οργανώσεις, που κάποια στιγµή θα πρέπει να ελεγχθούν
από κάποιον εισαγγελέα. Μαζεύουµε στοιχεία γι’ αυτές τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις και θα τα παραδώσουµε στον ελληνικό
λαό. Και µετά θα δούµε εάν θα κινηθεί η δικαιοσύνη.
Όσον αφορά τις περιπολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, απ’ ότι ακούσαµε µέχρι χθες, θα υπάρχει ένα ελληνικό σκάφος, ένα τουρκικό, ένα γερµανικό και ένα του Καναδά. Τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας φυσικά είναι στα δώδεκα ναυτικά µίλια. Λένε
ότι το τουρκικό δεν θα επιχειρεί σε ελληνική περιοχή και αντίστοιχα το ελληνικό σε τουρκική περιοχή. Αυτά –επαναλαµβάνωµέχρι χθες, γιατί όλα αλλάζουν σύµφωνα µε τις εντολές. Θα
έχουν αποστολή όχι την επαναπροώθηση ούτε να σταµατούν τα
προσφυγικά σκάφη αλλά την παρακολούθηση των διακινητών.
Και δεν έχουµε δει δυστυχώς µέχρι τώρα αυτό που όλοι θέλουµε.
Θέλουµε να δούµε νεκρούς διακινητές και όχι νεκρά παιδιά.
Η Τουρκία, ο παντοτινός εχθρός της Ελλάδος και της Ευρώπης συνεχίζει να απειλεί και να εκβιάζει χρησιµοποιώντας το µεταναστευτικό. Σε λίγο µπορεί να δούµε να διανέµεται δωρεάν και
κάποιο κοράνι µεταφρασµένο στα ελληνικά. Ευτυχώς και ο ελληνικός λαός και οι λαοί της Ευρώπης έχουν καταλάβει αυτήν
την απειλή, οργανώνονται και αντιστέκονται.
Αντί η Ευρώπη να δίνει χρήµατα στους χρηµατοδότες των τζιχαντιστών, θα έπρεπε να προκαλέσει οικονοµικό στραγγαλισµό
της Τουρκίας, για να µην πω να έχει µόνιµα στραµµένα τα όπλα
προς Ανατολάς. Ο εποικισµός της Ελλάδας και της Ευρώπης
από αλλόφυλους που ονειρεύεται η Μέρκελ, ο Γιούνγκερ και ο
Ερντογάν, θα βρει ισχυρή αντίσταση και φυσικά δεν θα αφήσουµε την πατρίδα µας στα χέρια κανενός Τσίπρα και Μουζάλα.
Θα συνεχίσουµε να καταγγέλλουµε τα σχέδιά τους.
Απαξιώ να αναφερθώ σε γραφικούς ψευτοσυνδικαλιστές αγροτών και αστυνοµικών. Δεν εκφράζουν φυσικά τα συµφέροντα
της πλειοψηφίας των κλάδων τους. Και αν αληθεύουν οι δηλώσεις κάποιου Μπαλάσκα, έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα και ποινικό αδίκηµα και θα ελεγχθεί.
Είναι γραφικό και τραγικό επίσης να ακούµε για δηµοκρατία
και Σύνταγµα από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Οι δύο πρώτοι έχουν διαπράξει –το έχουµε πει και σε προηγούµενες συνεδριάσεις- το έγκληµα της κατάλυσης του Συντάγµατος και της προσβολής του πολιτεύµατος. Και να πω για τον κ.
Κωνσταντόπουλο, που αναφέρθηκε σε εµάς χθες, ότι περιµένουµε να φέρει πίσω τα κλεµµένα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Όσο αφορά για τον ΣΥΡΙΖΑ, τι σχέση µπορεί να έχει µε τη δηµοκρατία, όταν κυβερνάει αντίθετα µε το συµφέρον του ελληνικού λαού, που βρίσκεται σύσσωµος πλέον απέναντί του και έχει
στις τάξεις του Υπουργούς, όπως ο κ. Πολάκης, ο κ. Ξανθός, ο
κ. Μουζάλας, που απαξιώνουν τον ελληνικό λαό.
Τέλος, πριν από είκοσι χρόνια σε ένα αντίστοιχο τραγικό περιστατικό το οποίο ήταν απόρροια µιας οργανωµένης προδοσίας
από την κυβέρνηση Σηµίτη –ο οποίος ακόµα κυκλοφορεί ελεύθερος, δεν του έχει ασκηθεί κάποια δίωξη- θρηνούµε και πάλι
την απώλεια τριών στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Εκφράζω ως πρώην αξιωµατικός του
Πολεµικού Ναυτικού τα βαθιά µου συλλυπητήρια προς τις οικογένειές τους. Καθένας που πέφτει στο καθήκον είναι ήρωας. Αυτούς τους ήρωες εµείς θα τους τιµούµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουν µείνει να µιλήσουν ο κ. Σκουρολιάκος –ελάτε, κύριε Σκουρολιάκο-, ο κ. Δαβάκης, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Τασούλας. Η κ. Βαγενά, ενηµερωθήκαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε να διαγραφεί.
Εποµένως επειδή βλέπω τον κ. Σκουρολιάκο παρόντα, τον κ.
Τασούλα παρόντα, δεν θα πάω µε τη σειρά. Ειδοποιήστε και τους
δύο άλλους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, πολύς λόγος
έγινε χθες από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης για τον τρόπο που
νοµοθετεί στην παρούσα φάση, συγκεκριµένα χθες και σήµερα,
η Κυβέρνηση. Μιλάω για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Μία απάντηση υπάρχει και είναι µονολεκτική: Συντρίµµια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτά κληρονόµησε η παρούσα Κυβέρνηση και µε έναν τρόπο θα πρέπει να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Θα πρέπει να προχωρήσει το παράλληλο πρόγραµµα,
που είναι εδώ, που δεν φεύγει, που θα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει
να ανακουφιστούν οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και να επιλυθούν προβλήµατα από τη µακροχρόνια οικονοµική κρίση.
Επιτρέψτε µου να µιλήσω αυτήν τη στιγµή για τη νοµοθετική
ρύθµιση που αφορά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι σηµαντική η ιστορία του και πολύ µεγάλη η προϊστορία του.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δίχασε και ένωσε ταυτόχρονα
εχθρούς και φίλους του. Δίχασε ως προς τη σκανδαλώδη λειτουργία και ίδρυσή του. Η κατασκευή του κτηρίου θεωρήθηκε
οικολογικό σκάνδαλο και προκάλεσε –θυµίζω- κινητοποιήσεις
κατά τη δεκαετία του ’80. Παρ’ όλα αυτά το κτήριο τελείωσε και
άρχισε να λειτουργεί υπό την ευθύνη του Οργανισµού Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών. Ένωσε το κοινό µε τις παραστάσεις του σε
ένα περιβάλλον αναµφισβήτητα κόσµηµα για τη χώρα µας και ως
µη κερδοσκοπικός οργανισµός επιχορηγήθηκε από το κράτος
και αποτέλεσε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Σε περιόδους ευµάρειας ακόµη ακολούθησε µια κοστοβόρα
πολιτική µετακλήσεων διάσηµων ονοµάτων από το εξωτερικό,
ενώ υποβάθµιζε το γηγενές δυναµικό, οργανώνοντας λίγες δικές
του αλλά πάντα πανάκριβες, πολυδάπανες παραγωγές.
Βεβαίως οι πόροι που του εξασφάλιζε η πολιτεία, το διευκόλυναν αποφασιστικά ως προς το έργο του. Ταυτόχρονα, όµως,
αδυνάτιζαν την οικονοµική ενίσχυση σε µια σειρά από άλλους
φορείς, όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τα κρατικά θέατρα,
η Λυρική Σκηνή ή άλλες κρατικές ορχήστρες κ.λπ..
Γιατί τώρα, λοιπόν, να αναλάβει αυτό το πολυδάπανο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών το δηµόσιο;
Το Μέγαρο Μουσικής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έµεινε
στις αρχικές εγκαταστάσεις του, που είναι αναµφισβήτητα υποδειγµατικές για τον τόπο και για τον πολιτισµό. Επεκτάθηκε κτηριολογικά, συνάπτοντας µεγάλα και δυσκόλως εξυπηρετήσιµα
δάνεια.
Αυτή η φαραωνική επέκτασή του τετραπλασίασε τα ούτως ή
άλλως πολλά χρέη του. Οι τράπεζες, όµως, που δεν είναι και οι
πιο διακεκριµένοι φιλότεχνοι οργανισµοί, απαιτούσαν την εγγύηση των χρηµάτων τους. Ποιος θα αναλάµβανε αυτή τη γενναία δέσµευση; Τη λύση έδωσαν εννέα Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ,
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που δεκαπέντε µέρες πριν από τις εκλογές του 2012 βάζουν εγγυητή των δανείων το ελληνικό δηµόσιο. Το ελληνικό δηµόσιο,
λοιπόν, γίνεται τριτεγγυητής σε αυτό µε το απίστευτο ποσό των
420 εκατοµµυρίων ευρώ.
Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπορούµε να
απαλλαγούµε από το Μέγαρο Μουσικής; Όχι, αυτά τα χρήµατα
το δηµόσιο θα τα πληρώσει ούτως ή άλλως. Τι θα µπορούσαµε
να κάνουµε; Να το πουλήσουµε; Δεν νοµίζω να βρεθεί αγοραστής για κάτι τέτοιο. Να το κλείσουµε; Όχι βέβαια, και για λόγους
πολιτισµικούς αλλά κυρίως για λόγους πείσµατος στα πολύ δύσκολα. Πρέπει, λοιπόν, να το αναλάβει αποκλειστικά το δηµόσιο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, προβλέπεται ρητώς η πλήρης ανάληψη της υποχρέωσης αποπληρωµής από το ελληνικό
δηµόσιο των δανείων του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και µε το άρθρο 5 περιέρχεται η πλήρης κυριότητα στο ελληνικό κράτος µε όλη του την περιουσία. Ανατίθεται επί τριακονταετία η χρήση του µεταβιβαζόµενου κτηριακού συγκροτήµατος στον ΟΜΜΑ, εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητά του και ταυτόχρονα εξυπηρετούνται οι ανάγκες του δηµοσίου για την παροχή πολιτιστικών αγαθών προς όφελος της κοινωνίας.
Πρέπει, λοιπόν, να συνεχιστεί το καλλιτεχνικό έργο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών µε κοινωνικό προσανατολισµό, µε όλους
τους φορείς πολιτισµού στη χώρα µας, την Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών, τη Λυρική Σκηνή, την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.
Επιτέλους πρέπει να πούµε ότι στεγάζεται εκεί το Θεατρικό
Μουσείο. Το Θεατρικό Μουσείο που πολλές κυβερνήσεις, πάµπολλοι Υπουργοί Πολιτισµού το άφηναν στη µοίρα του, άφηναν
στο ισόγειο του Πνευµατικού Κέντρου Αθηνών να σαπίζουν µέσα
θησαυροί του ελληνικού θεάτρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο υπόγειο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ναι, θα ήθελα να το σηµειώσω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, όπως θέλω να σηµειώσω ότι ήδη
στεγάζεται στο µέγαρο και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτά
γίνονται τώρα.
Πρέπει, λοιπόν, να δοθεί έµφαση στη συνέχιση της λειτουργίας του µεγάρου, στην εκπαιδευτική του λειτουργία, στις εκπαιδευτικές συναυλίες, στα µουσικά εργαστήρια, τα masterclasses,
τα συνέδρια, τις διαλέξεις κ.λπ..
Να σηµειώσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι πάγια θέση του
ΣΥΡΙΖΑ, από την αντιπολίτευση ακόµη, ήταν το µέγαρο να περάσει στο δηµόσιο.
Πρέπει να διευρυνθεί, λοιπόν, το κοινωνικό του έργο, να έρθει
σε µεγαλύτερη επαφή µε τη ζώσα καλλιτεχνική παραγωγή του
τόπου, µε τους νέους, µε κοινωνικά στρώµατα που σήµερα δεν
έχουν πρόσβαση στο µέγαρο, να λειτουργήσει µε διαφάνεια,
αξιοκρατία, ισονοµία και πλουραλισµό στις επιλογές.
Το µέγαρο προκάλεσε τον θαυµασµό αλλά και τον θυµό του
κοινού, σε µια περίοδο ανευθυνότητας, κοινωνικής αδικίας και
χλιδάτης ξιπασιάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ελπίζουµε, λοιπόν, σε ένα Μέγαρο Μουσικής φιλικό σε αυτόν που το στηρίζει
ηθικά και υλικά, στον ελληνικό λαό.
Χαιρετίζω, λοιπόν, αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση και σας καλώ
να την ψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουν µείνει ο κ. Τασούλας –ελάτε κύριε Τασούλα- ο κ. Γεωργιάδης και µιας και αυτοδιαγράφηκαν δύο συνάδελφοι, αµέσως µετά θα δώσω τον
λόγο στον κ. Σταµάτη που είναι µέσα και σε όποιον ειδικό αγορητή ή εισηγητή για τρία λεπτά, για να τοποθετηθούν και επί της
τροπολογίας και µετά ξεκινάµε, όπως είπαµε, µε τους Υπουργούς και τους Κοινοβουλευτικούς.Εκπροσώπους
Ορίστε, κύριε Τασούλα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η σηµερινή συζήτηση, όπως και η χθεσινή, διεξάγεται υπό την καταθλιπτική
σκιά της τραγωδίας του Πολεµικού µας Ναυτικού και του χαµού
τριών ανδρών αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Αµοργού και Καλύµνου.
Η καταθλιπτική αυτή σκιά η οποία δυστυχώς επαναλαµβάνεται, είναι το τίµηµα των επικίνδυνων αποστολών των Ενόπλων Δυνάµεων ακόµη και σε καιρό ειρήνης. Η καταθλιπτική αυτή σκιά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προφανώς δεν αίρεται µε λόγια. Χρειάζεται, όπως ανακοινώθηκε
από τη Νέα Δηµοκρατία, να απαντηθούν τα ερωτήµατα του δυστυχήµατος, χρειάζεται να υπάρξει άµεση φροντίδα για τις πενθούσες οικογένειες των πεσόντων αξιωµατικών και χρειάζεται,
κυρίως, ακόµη περισσότερο το κράτος σε αυτές τις δύσκολες
στιγµές να δείξει έµπρακτα, «έργω δηλούσθαι τας τιµάς», όπως
έλεγε ο Περικλής στον Επιτάφιο. Δεν καλούσε τους Αθηναίους
να δώσουν και να δηλώσουν τις τιµές προς τους πεσόντες µε ψηφίσµατα ούτε µε λεκτικά παραληρήµατα ούτε µε φωνασκίες.
«Έργω δηλούσθαι τας τιµάς» είπε ο Περικλής στον πιο σπουδαίο επικήδειο λόγο που εκφωνήθηκε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος. Έτσι πρέπει να δείξουµε και εµείς την τιµή στη
µνήµη των πεσόντων αυτών αξιωµατικών, οι οποίοι έπεσαν γιατί
ήθελαν να δυναµώσει η ετοιµότητα των Ενόπλων Δυνάµεων και
ειδικότερα του Πολεµικού Ναυτικού έναντι της αµφισβητήσεως
των χωρικών υδάτων από την απειλή η οποία προέρχεται εξ ανατολών και είναι η Τουρκία.
Διεξάγεται αυτή η συζήτηση και υπό την περαιτέρω καταθλιπτική σκιά ενός κλίµατος µέσα στη χώρα, το οποίο ζώνει τη
χώρα, σφίγγει την Κυβέρνηση, δηµιουργεί ανησυχίες για τη σταθερότητα της χώρας και επιβραδύνει την έξοδο της χώρας από
την κρίση.
Η Κυβέρνηση ως απάντηση σε αυτό το ζοφερό κλίµα επιλέγει
τη µέθοδο της ανόρθωσης δηµιουργίας εχθρών. Καλλιεργεί µια
δήθεν εχθροπάθεια, καλλιεργεί µια δήθεν ύπαρξη εχθρών –
όποιος δεν είναι µαζί µας είναι εναντίον µας- γιατί η Κυβέρνηση
προετοιµάζεται για τις πολιτικές εξελίξεις, να τις αντιµετωπίσει
ως τάχα εµποδιζόµενη και όχι ως αποτυχηµένη. Ενώ είναι αποτυχηµένη, υψώνει την εικόνα της εµποδιζόµενης, της σαµποταριζόµενης, την υπονοµευόµενης, µπας και πείσει κάποιους από
τα αποµεινάρια των ψηφοφόρων της, ότι εµποδίζεται να επιτελέσει το έργο της, άρα «αξίζει να µας στηρίξετε, ενδεχοµένως
και να µας ψηφίσετε» -ποτέ δεν ξέρεις, η επιπολαιότητα δεν είναι
το αδύναµο σηµείο σας- και έτσι χτίζεται µια τεράστια εκκρεµότητα µέσα στη χώρα, η οποία βασίζεται στον µοναδικό υπαρκτό
εχθρό σας.
Είναι ο εαυτός σας πριν τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι µήνες. Ο
µόνος εχθρός σας είναι τα θηριώδη, τα τερατώδη ψέµατά σας
αλλά και η έλλειψη φιλότιµου και ευθύνης να τα παραδεχθείτε.
Είπαµε για το νοµοσχέδιο αυτό και πήραµε θέση και επί της
συνταγµατικότητος αυτής της πλησµονής των κυρώσεων, πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Εγώ θα σταθώ τα τελευταία
δυο λεπτά της οµιλίας µου στην τροπολογία αυτού του νοµοσχεδίου, που αφορά εις την περιέλευση του Μεγάρου Μουσικής
πρακτικά εις το δηµόσιο. Ως Υπουργός Πολιτισµού είχα εργαστεί
προς αυτόν τον σκοπό και υπήρχε ένα νοµοσχέδιο περίπου πανοµοιότυπο µε αυτή την τροπολογία η οποία κατατίθεται σήµερα.
Το κλειδί για να γίνει αυτό το νοµοσχέδιο δεκτό, αυτή η τροπολογία δεκτή, είναι νοµίζω η προσπάθεια η οποία κατεβλήθη το
καλοκαίρι του 2014, ώστε το αντάλλαγµα για την αναδοχή των
χρεών του Μεγάρου Μουσικής, να είναι και τα δυο κτηριακά συγκροτήµατα και όχι ένα.
Και εξηγούµαι. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Μεγάρου
Μουσικής από δάνεια, τόκους, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών και υποχρεώσεις προς τρίτους είναι ακριβώς 390 εκατοµµύρια ευρώ. Το σύνολο της αξίας των δυο κτηρίων, των δυο συγκροτηµάτων, παλαιού και νέου -εκεί που είναι η αίθουσα Τριάντη
και εκεί που είναι οι αίθουσες Λαµπράκη και Μητρόπουλου- και
αυτής της τεράστιας οικοδοµικής καλύψεως των εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, µε βάση εκτιµήσεις δυο
σοβαρών ελεγκτικών εταιρειών, αγγίζει τα 890 εκατοµµύρια. Το
δηµόσιο το οποίο έχει εγγυηθεί –αυτή είναι η πραγµατικότητατα δάνεια του Μεγάρου για την ανοικοδόµηση αυτών των συγκροτηµάτων προς την Εθνική Τράπεζα και προς την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι και αλλιώς είναι οφειλέτης ως εγγυητής και έτσι και αλλιώς από τη στιγµή που τα εγγυήθηκε, αυτά
τα ποσά έχουν εγγραφεί στο δηµόσιο χρέος, γι’ αυτό και τώρα
αν αποδεχθούµε αυτήν την τροπολογία, δεν επηρεάζεται το δηµόσιο χρέος είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη αυτή η πράξη.
Έναντι αυτής της αναδοχής η οποία έτσι και αλλιώς έχει γίνει
µε την εγγύηση το δηµόσιο αποκτά δυο κτήρια, τα οποία µπορεί
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να αξιοποιήσει χάρη στην εµπειρία του µεγάρου αλλά και χάρη
στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισµού, ώστε να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η πολύ αξιόλογη πολιτιστική προσφορά
του Μεγάρου Μουσικής.
Συνεπώς είναι µια σωστή τροπολογία. Αντιµετωπίζει το πρόβληµα λύνοντάς το για το µέγαρο, για τους εργαζόµενους και
για την υψηλή πολιτιστική αποστολή του µεγάρου. Και από την
άλλη πλευρά φροντίζει για το δηµόσιο συµφέρον και διασφαλίζει
τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Κατόπιν αυτού θεωρώ ότι είναι εύλογο πως η Νέα Δηµοκρατία
θα στηρίξει και θα ψηφίσει αυτή την τροπολογία, γιατί –επαναλαµβάνω- φροντίζει έναν πολιτιστικό φορέα όχι µόνο των Αθηνών, της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης -θα έλεγα- και συγχρόνως υπηρετεί –επαναλαµβάνω- το δηµόσιο συµφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και κλείνετε µε αυτό,
παρακαλώ, κύριε Τασούλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Όµως επειδή ακούστηκε εδώ ότι τάχα το µέγαρο υπήρξε ένας
ασύδοτος µηχανισµός και ανεξέλεγκτος και επειδή συνέβη επί
επτά µήνες να εποπτεύω το Μέγαρο Μουσικής, θέλω να πω ότι
το Μέγαρο Μουσικής εποπτευόταν από το 1981 από το Υπουργείο Πολιτισµού. Υπέβαλλε κάθε χρόνο απολογισµούς στο
Υπουργείο Οικονοµικών και στο Υπουργείο Πολιτισµού και εκθέσεις ορκωτών λογιστών. Ποτέ δεν συνέβη αυτή η εικόνα ασυδοσίας που παρουσιάστηκε από ένα συνάδελφο εδώ χθες.
Μπορούµε να συζητήσουµε για τη σκοπιµότητα ανεγέρσεως ή
µεγέθους των κτηρίων αλλά αυτά τα κτήρια σήµερα υπάρχουν.
Και όσον αφορά αυτά τα κτήρια έχει εγγυηθεί για τη χρηµατοδότησή τους το ελληνικό δηµόσιο.
Η απόκτηση αυτών των κτηρίων διά αυτής της τροπολογίας
από το Ελληνικό Δηµόσιο είναι η µεγαλύτερη και ασφαλέστερη
εξασφάλιση των συµφερόντων του κράτους και για τον λόγο
αυτό είναι σωστή η τροπολογία και εµείς θα τη στηρίξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλό θα ήταν να µάθουµε, βέβαια, και για το κόστος των κτηρίων και αν αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τους.
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 µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε πέντε λεπτά µε µία µικρή ανοχή όπως
σε όλους τους συναδέλφους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να θυµίσω στους παλαιότερους συναδέλφους αλλά
και να γνωρίσω στους νεοτέρους συναδέλφους την τελευταία
σχεδόν σκηνή της κοινοβουλευτική ιστορίας της κυβερνήσεως
Σαµαρά-Βενιζέλου.
Έχει έρθει στην Ολοµέλεια ο τότε Υπουργός Πολιτισµού, κ.
Κώστας Τασούλας. Κατεβάζει, κύριοι Υπουργοί, ακριβώς αυτή
την τροπολογία που φέρατε σήµερα –µα ακριβώς την ίδια! Η
µόνη διαφορά είναι η υπογραφή του Υπουργού. Την ώρα που κατατίθεται η τροπολογία του κ. Τασούλα και προσπαθεί να µας
εξηγήσει, γιατί είναι σηµαντικό να περάσει και γιατί είναι επ’ ωφελεία του δηµοσίου, όλη η πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σχεδόν χοροπηδούσαν πάνω στα έδρανα, για το
«νέο δώρο που κάναµε στη διαπλοκή» -για να θυµίσω και τη χθεσινή συζήτηση- «για το νέο δώρο που κάναµε στον Ψυχάρη», «για
το νέο δώρο που κάναµε στα µεγάλα συµφέροντα». Ωρύοντο!
Και τότε ο κ. Τασούλας -ευγενής άνθρωπος, εγώ δεν θα το είχα
κάνει στη θέση του- αποφάσισε να την αποσύρει.
Όπως απεδείχθη, κύριε Τασούλα, κακώς την αποσύρατε. Διότι
έρχονται και την φέρνουν σήµερα. Φυσικά κανείς από αυτούς
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δεν θα απαντήσει, γιατί φώναζαν τότε. Θα κάνουν ότι δεν ακούνε
τώρα και θα κοιτάνε δεξιά κι αριστερά και θα προσπαθήσουν να
µας πείσουν, γιατί αυτό που ήταν προ ενός έτους «δώρο στη διαπλοκή», τώρα είναι µια καλώς καµωµένη συµφωνία επ’ ωφελεία
του ελληνικού λαού.
Θα µου πείτε, αυτά είναι ψήγµατα για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Και λέω ότι είναι ψήγµατα, γιατί τυγχάνει στην Αίθουσα
να είναι ο καθόλα αξιοπρεπής και συµπαθής κ. Δρίτσας. Κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα πραγµατικά το σχόλιό σας. Ήµασταν µαζί οι
δυο µας σε αυτή την Αίθουσα το καλοκαίρι του 2014, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εγώ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας και ο κ. Δρίτσας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Τότε ο κ. Δρίτσας είπε από του Βήµατος της Βουλής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυµεί τη διάλυση του ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούσε ότι το ΝΑΤΟ
δεν έχει πλέον καµµία απολύτως χρεία. Τα θυµάστε φαντάζοµαι,
κύριε Υπουργέ. Δεν τα ξεχάσατε. Χθες, όµως, δεν σας είδα να
απαντάτε στον κ. Καµµένο, τον συνάδελφό σας Υπουργό Εθνικής
Αµύνης, ο οποίος επανηγύριζε, επειδή η Κυβέρνησή σας επέτυχε
να αναλάβει το ΝΑΤΟ τη φύλαξη του Αιγαίου.
Θα ήθελα πάρα πολύ, κύριε Δρίτσα, να µην παρακάµψετε το
σχόλιό µου και να απαντήσετε. Για ποιον λόγο προ ενάµισι έτους
από αυτό το Βήµα ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι πρέπει να διαλυθεί η Ατλαντική Συµµαχία και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από την Ατλαντική
Συµµαχία να φυλάττει τα νερά του Αιγαίου; Τι άλλαξε; Έχει ενδιαφέρον να ακούσω και τη δική σας άποψη ως Υπουργού Ναυτιλίας, γιατί έχετε κάποιου είδους συναρµοδιότητα σε όλο αυτό
που συµβαίνει. Δεν αναρωτηθήκατε; Ή γίνατε κι εσείς τώρα διαπρύσιος κήρυκας του ΝΑΤΟ;
Όµως θα µου πείτε, πώς να συνεννοηθεί κανείς µαζί σας; Τι
να πρωτοπεί κανείς για αυτή την Κυβέρνηση; Βλέπω τον Υπουργό της Υγείας. Έχει φέρει το παράλληλο πρόγραµµα και διαφηµίζεται στα κανάλια η κάλυψη -λέει- των ανασφαλίστων. Μα καλά
δεν ντρέπεστε; Εσείς δεν ξέρετε ότι αυτό έχει γίνει εδώ κι ενάµιση χρόνο; Δεν το ξέρετε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Πού; Σε ποιο νοσοκοµείο γίνεται;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν το ξέρετε;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Εσείς δεν το ξέρετε. Δεν ήσασταν µέσα
στα νοσοκοµεία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, θα
απαντήσετε µε όποιον τρόπο θέλετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ουσία παραµένει. Έχω
καταθέσει στη Βουλή σε ένα χρόνο διακόσιες σαράντα χιλιάδες
ονοµατεπώνυµα από συµπολίτες µας που έχουν λάβει φαρµακευτική κάλυψη από τα ιδιωτικά φαρµακεία σαν να ήταν ασφαλισµένοι, έχουν κάνει εγχειρήσεις στα νοσοκοµεία σαν να ήταν
ασφαλισµένοι και έχουν κάνει διαγνωστικές εξετάσεις στο ΠΕΔΥ
σαν να ήταν ασφαλισµένοι. Και έρχεστε και το παρουσιάζετε σαν
κάτι καινούργιο.
Επαναλαµβάνω, όµως –για να έρθουµε στο σηµερινό- ένας
από τον ΣΥΡΙΖΑ µας έχει εξηγήσει τι άλλαξε σε ενάµιση χρόνο;
Γιατί πριν από ενάµιση χρόνο κατηγορούσατε τον κ. Τασούλα,
ότι κάνει δώρο στη διαπλοκή για αυτό που φέρνετε σήµερα και
σήµερα σας αρέσει; Έχετε να µας δώσετε µία απάντηση επί της
ουσίας για το τι άλλαξε; Εάν δεν έχετε, πρέπει να σηκωθείτε µε
θάρρος και να πείτε: «Ζητούµε συγγνώµη. Αυτό που λέγαµε πριν
από ένα χρόνο για το µέγαρο ήταν λάθος». Ο κ. Δρίτσας πρέπει
να πει: «Συγγνώµη. Αυτό που λέγαµε πριν ένα χρόνο για το ΝΑΤΟ
ήταν λάθος». Έτσι συµβαίνει στην πολιτική, όχι να τα έχετε όλα
δικά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ τον χρόνο.
Εδώ, ήρθε χθες ο κ. Παππάς -το άκρον άωτον της αναισχυντίας!- και άρχισε να µας αναφέρει τα κανάλια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οµολογώ ότι όταν τον άκουσα κι εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί πίστευα ότι όταν ένας Υπουργός στη Βουλή
καταθέτει έναν πίνακα µε τα τηλεοπτικά δίκτυα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν µπορεί να λέει ψέµατα σε αυτό.
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Σήµερα έχουν δηµοσιευθεί σε όλες τις εφηµερίδες τα ονοµατεπώνυµα των τηλεοπτικών σταθµών στα διάφορα ευρωπαϊκά
κράτη. Παππάς: «Τέσσερις τηλεοπτικές άδειες στην Αυστρία».
Στην πραγµατικότητα έχουµε εννέα τηλεοπτικές άδειες στην Αυστρία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Τα ψηφιακά;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ψηφιακά είναι όλα τώρα.
Δεν υπάρχουν αναλογικά, κύριε. Ψηφιακά είναι όλα τα κανάλια.
Τι λέτε; Ψηφίσατε χθες και δεν ξέρετε. Η αναλογική εκποµπή έχει
καταργηθεί. Ψηφιακά είναι όλα τα κανάλια. Μιλάµε για τα εθνικής εµβέλειας µεικτού προγράµµατος. Τέσσερα κανάλια έλεγε
ο Παππάς χθες για την Αυστρία, εννέα είναι στην πραγµατικότητα. Το καταλαβαίνετε;
Έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων, κοροϊδεύει τους Βουλευτές,
κοροϊδεύει τους Έλληνες που τον παρακολουθούν,χωρίς ίχνος
ντροπής, χωρίς ίχνος «τσίπας», όπως λέει ο λαός, τον έχουν σήµερα σε όλες τις εφηµερίδες µε τους πίνακες, να λέει ένα-ένα τα
κανάλια που υπάρχουν στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα και εσείς που
ψηφίσατε δεν ξέρετε ότι η αναλογική εκποµπή έχει καταργηθεί.
Έτσι θα πάµε µπροστά;
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας ένας από τον
ΣΥΡΙΖΑ να µας πει: Τι άλλαξε σ’ ένα χρόνο και αυτό που ήταν επί
Τασούλα δώρο στη διαπλοκή, έχει γίνει τώρα επ’ ωφελεία του
ελληνικού δηµοσίου;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα πάµε ως εξής
τώρα: Επειδή είναι µέσα στην Αίθουσα και ο κ. Κουτσούκος και
ο κ. Σταµάτης και όποιος άλλος εισηγητής έρθει, θα δώσω για
τρία λεπτά τον λόγο στον κ. Σταµάτη για την τροπολογία, αν
θέλει. Μετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Κουτσούκο για το ίδιο
θέµα. Μετά θα πάµε µε τη σειρά. Επειδή ο κ. Δρίτσας ήταν ο
πρώτος που ήρθε από τους Υπουργούς, θα του δώσω τον λόγο.
Στη συνέχεια, θα περάσουµε εναλλάξ στους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους.
Εάν το πάµε οµαλά, θα έχουµε τελειώσει µέχρι τις 11.30’ περίπου, γιατί έχει πολύ κοινοβουλευτικό έλεγχο στη συνέχεια.
Κύριε Σταµάτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για το συγκεκριµένο θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εισηγούµαι την υπερψήφιση των δύο τροπολογιών. Δράττοµαι
όµως της ευκαιρίας, να προσθέσω κι εγώ τις δικές µου παρατηρήσεις όσον αφορά την τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής.
Είναι αυταπόδεικτο ότι είναι προς το συµφέρον του ελληνικού
δηµοσίου -διότι είναι εγγυητής των χρεών του µεγάρου- και πρέπει να το πάρει το κτήριο και όλο το συγκρότηµα. Είναι η ίδια
τροπολογία που είχαµε φέρει εµείς το καλοκαίρι του 2014 και
µας απειλούσατε ότι θα µας πάτε σε ειδικά δικαστήρια. Μία «συγγνώµη» την οφείλετε. Η «συγγνώµη» προσδίδει κύρος στον λόγο
σας.
Κύριε Πρόεδρε, χθες µιλώντας από του Βήµατος της Βουλής,
ανέφερα ότι δύο Υπουργοί, ο κ. Μουζάλας και ο κ. Δραγασάκης,
έκαναν αναφορές και επισηµάνσεις για τον άµεσο, επικείµενο κίνδυνο να µας κλείσουν τα σύνορα. Δικαιολογηµένα διερωτήθηκα
από τη Βουλή για δύο πράγµατα: Πρώτον, γιατί το διαπιστώνουν
τώρα;
Εάν διάβαζαν την επιστολή του κ. Γιούνκερ στον Σλοβένο Πρωθυπουργό πριν από είκοσι µέρες, αυτό έπρεπε ήδη να το έχουν
επισηµάνει και να έχουν αντιδράσει.
Και το δεύτερο που παρατήρησα είναι το εξής. Ωραία, κάνατε
τη διαπίστωση και την παρατήρηση και λέτε ότι πρέπει να προετοιµαστούµε αλλά ποιες είναι οι προετοιµασίες στις οποίες θα
προβείτε; Αυτά είπα όταν είχα µιλήσει χθές.
Στην συνέχεια παρακολούθησα µε έκπληξη την πρωτοφανούς
έκτασης αήθη επίθεση του Υπουργού κ. Φίλη, ο οποίος συκοφαντούσε τη Νέα Δηµοκρατία σε δύο σηµεία:.Πρώτον, ότι τάχα επί
των ηµερών µας πνίγαµε τους πρόσφυγες και δεύτερον, ότι εξαιτίας µας κλείνουν τα σύνορα, διότι εµείς εξωθούµε τους αγρότες
να κλείνουν τους δρόµους.
Είναι γνωστό για το πρώτο θέµα, ότι ελάχιστοι –δυστυχώς
πάλι- πρόσφυγες επί των ηµερών µας πνίγηκαν στο Αιγαίο, ενώ
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σήµερα επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ το να πνίγονται ηµερησίως
άτοµα κάτω των πενήντα σε αριθµό, δεν αποτελεί πια δηµοσιογραφική είδηση.
Όσον αφορά το δεύτερο για τις κινητοποιήσεις των αγροτών,
ο Πρόεδρος του κόµµατός µας προφανώς -σας το λέω κιόλας
για να το γνωρίζετε- προκαλώντας και µία δυσφορία σε κάποιους
Βουλευτές δικούς µας, που θα ήθελαν να πάνε στις επαρχίες
τους, να συνοµιλήσουν µε τους αγρότες, δήλωσε δηµόσια δύο
πράγµατα.Πρώτον, κάλεσε τους αγρότες -όσο δίκιο και να έχουν- να µην κλείνουν τους δρόµους και δεύτερον, δεν εµφανίστηκε δικός µας Βουλευτής σε καµµία κινητοποίηση. Από πού
νοµιµοποιείται ο κ. Φίλης να εκτοξεύει αυτή τη συκοφαντία;
Σήµερα το πρωί διαβάζοντας µία είδηση από τον δηµοσιογράφο Τέλλογλου, κατάλαβα την πραγµατικότητα. Στήνετε ένα
σκηνικό. Τι έλεγε το δηµοσίευµα; Έλεγε ότι η Κυβέρνηση έχει
συµφωνήσει, µε αντάλλαγµα να γίνει σκόντο στις απαιτήσεις των
δανειστών κατά την επικείµενη αξιολόγηση, να µη διαµαρτυρηθεί
για το κλείσιµο των συνόρων βόρεια, να µη διαµαρτυρηθεί για
το κλείσιµο των συνόρων στα Δυτικά Βαλκάνια. Το δηµοσίευµα
είναι πάρα πολύ βαρύ και σοβαρό. Μέχρι αυτή τη στιγµή δεν
υπάρχει αντίδραση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Σταµάτη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Νουν έχετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κατ’ αρχάς θα πρέπει να το διαψεύσετε.
Δεύτερον, θα παρακολουθήσουµε µε πολύ µεγάλη προσοχή
τον τρόπο µε τον οποίο αντιδράτε σε αυτό το επικείµενο, κατά
την άποψη δύο Υπουργών, ή πιθανό κλείσιµο των συνόρων µας.
Μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, ότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει
καµµία επίσηµη διαµαρτυρία, καµµία επίσηµη παράσταση.
Και για να κλείσω τον συλλογισµό µου. Μήπως γι’ αυτό ο κ.
Φίλης προσπάθησε να ρίξει το βάρος του κλεισίµατος των συνόρων σε εµάς, ισχυριζόµενος ψευδώς και συκοφαντικώς, ότι εµείς
κινητοποιούµε τους αγρότες να κλείνουν τους δρόµους; Γιατί συνήθως ο κ. Φίλης δεν γίνεται αήθης επειδή έτσι είναι από χαρακτήρος αλλά όταν εκτελεί αποστολή από πολύ ψηλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σταµάτη, σας
παρακαλώ.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, την ελαστικότητα και την ανοχή
δεν πρέπει να την εκµεταλλεύεστε. Δεν υπάρχουν δευτερολογίες
απλά λόγω της φύσεως της τροπολογίας και επειδή δεν έχουν
τοποθετηθεί όλα -όπως είπα- τα κόµµατα, κατά παρέκκλιση δίνω
σε όλους τον λόγο. Εντάξει, παλιός συνάδελφος είναι ο κ. Σταµάτης, δεν τον διέκοψα. Δίνω και στον κ. Κουτσούκο τον λόγο
για να τοποθετηθεί επ’ αυτού, µε τη σχετική ανοχή, αλλά δεν
υπάρχουν δευτερολογίες, να το ξεκαθαρίσω. Θα µιλήσουν αυτοί
που δεν µίλησαν εχθές, όπως µου παρεδόθη ο κατάλογος.
Κύριε Κουτσούκο, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς αντιλαµβάνεστε ότι εµάς µας ενδιαφέρει να περάσουµε στην επίκαιρη επερώτηση που έχουµε καταθέσει,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπαινίχθην τίποτα, απλά…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: …διότι οι αγρότες είναι στους δρόµους και πρέπει να ξέρουν τι λένε τα κόµµατα και τι λέει η Κυβέρνηση.
Επίσης για να κερδίσω χρόνο, δεν θα σχολιάσω όσα έπρεπε
να σχολιάσω. Θα το κάνει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Όµως, θέλω να σας παρακαλέσω, µια και συµφωνήσαµε χθες και
έχουµε δύο σηµαντικές τροπολογίες, να δείξετε µια µικρή ανοχή.
Η πρώτη τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει να
κάνει µε την αλλαγή των προθεσµιών του ν. 3869/2010, του
νόµου ΠΑΣΟΚ, που πολλοί αποκαλούν νόµο Κατσέλη, την προστασία του οποίου στην πρώτη κατοικία και στους δανειολήπτες
άλλαξε η Κυβέρνηση. Είπαµε τότε ότι δεν φτάνουν οι προθεσµίες
και ότι θα βρεθούν οι δανειολήπτες στον κίνδυνο των πλειστηριασµών. Και είδαµε τις ουρές στα ειρηνοδικεία παραµονές των
εορτών.
Αντιλήφθηκε η Κυβέρνηση τώρα, ότι όντως δεν φτάνουν οι
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προθεσµίες και έρχεται να τις παρατείνει. Προφανώς θα ψηφίσουµε αλλά φοβόµαστε ότι ούτε και αυτές οι προθεσµίες θα φτάσουν.
Εν πάση περιπτώσει, προβλεπόταν ότι θα εκδώσει µια ΚΥΑ ο
Υπουργός ο κ. Σταθάκης, για να αναφέρει τα χαρτιά που θα προσκοµίζουν. Καλά,τόσον καιρό µια ΚΥΑ δεν µπορούν να βγάλουν;
Τι κάνουν εκεί, σε αυτό το Υπουργείο;
Έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στο µείζον ζήτηµα του Μεγάρου Μουσικής. Τι είναι το Μέγαρο Μουσικής, την κοινωνική και
πολιτιστική του προσφορά την περιγράφει η αιτιολογική έκθεση
καταλεπτώς, µε ενάργεια και πληρότητα, θα έλεγα.
Εκείνο που δεν περιγράφει η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου που έχει κατατεθεί, είναι το ζήτηµα της βιωσιµότητας,
καθώς αναφέρεται σε ορισµένα οικονοµικά στοιχεία και όχι σε
όλα.
Και επειδή εδώ εχθές γίναµε µάρτυρες µια άθλιας πολιτικής
επίθεσης από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, ότι εµείς είµαστε που υποστηρίζουµε τα συµφέροντα,
εµείς διαγράφουµε τα χρέη και τα δάνεια, πρέπει να απαντήσει
σήµερα η Κυβέρνηση γι’ αυτή της την πράξη.
Διότι σας θυµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν
εµείς εδώ φέραµε την παράταση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, µας λέγατε –διαβάζω επίσηµη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ- για «ένα διαχρονικό δικοµµατικό σκάνδαλο». Τώρα τι θα το κάνουµε, «διακοµµατικό»;
Και διαβάζω την ερώτηση είκοσι οκτώ Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
µεταξύ των οποίων το µισό Υπουργικό Συµβούλιο. Να µην τους
αναφέρω όλους, να αναφέρω µόνο τον κ. Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος έχει υπογράψει τη σύµβαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τους αδικείτε τους άλλους!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου, εάν δεν έρθει εδώ ο εκπρόσωπος
του Υπουργού Οικονοµικών ο οποίος είναι ο κ. Αλεξιάδης, γιατί
ο κ. Τσακαλώτος µας εξήγησε χθες ότι θα απουσιάζει, να µας
εξηγήσει τα της υπογραφής του κ. Τσακαλώτου στη σύµβαση,
µε την οποία το ελληνικό δηµόσιο κρατικοποιεί το Μέγαρο Μουσικής, κρατικοποιώντας τα χρέη και πιθανόν τα ελλείµµατα. Διότι
δεν έχει, όπως είπα, σχέδιο βιωσιµότητας.
Και θέλουµε να µας απαντήσει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου
Οικονοµικών που υπέγραψε τη σύµβαση του κ. Τσακαλώτου, εάν
αυτά που έλεγαν τότε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή
τους έχουν ικανοποιηθεί, δηλαδή εάν έχει η Κυβέρνηση τις συµβάσεις, εάν έχει τις πράξεις της επιχορήγησης, πολύ δε περισσότερο εάν έχει τους ισολογισµούς, τους απολογισµούς και τις
εκθέσεις των ορκωτών λογιστών.
Για να ξέρει το ελληνικό δηµόσιο τι παραλαµβάνει, για να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες τι θα πληρώσουν. Διότι, εδώ έγινε η µεγάλη πολιτική µάχη για τον λεγόµενο «τύπο» που θα περίκοπτε
τις επικουρικές συντάξεις κατά 300 εκατοµµύρια και το σύνολο
των χρεών του Μεγάρου είναι 300 εκατοµµύρια και ετήσια επιχορήγηση.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε κάθε διάθεση να ψηφίσουµε αυτή την
τροπολογία, διότι το Μέγαρο Μουσικής πρέπει να υπάρξει, πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει και δεν µπορούµε να απολύσουµε
τους εργαζόµενους.
Όµως οφείλουµε να ζητήσουµε εξηγήσεις και εγώ προσωπικά
δεν είµαι διατεθειµένος να ψηφίσω, εάν ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονοµικών δεν έρθει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έγινε σαφές, κύριε
Κουτσούκο. Δεν θα τους επιβάλουµε τι θα απαντήσουν.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε, δεν είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσούκο,
ωραία, δεν είναι έτσι. Εγώ έχω άλλη άποψη. Σας έχω δώσει τρία
λεπτά επιπλέον. Ολοκληρώστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εγώ έχω τη δική µου άποψη.
Όταν, λοιπόν, εµείς κάνουµε δραµατικές περικοπές εδώ, θα
πρέπει να µας πει ο Υπουργός Οικονοµικών αν δεσµεύεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, εντάξει, δεν
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θα του βάλουµε και το πιστόλι στον κρόταφο για να σας το πει.
Αν θέλει, θα σας το πει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να το ακούσει, γιατί τώρα το ζητάµε.
Να φέρει στη Βουλή των Ελλήνων τους ισολογισµούς, τους
απολογισµούς και τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών για το Μέγαρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απολύτως.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, µπορούσατε
να το είχατε πει σε ένα λεπτό.
Δίνω τον λόγο στον πρώτο εκ των Υπουργών –και ήταν και ο
πρώτος που προσήλθε- στον κ. Δρίτσα για οκτώ λεπτά. Μετά θα
δώσω τον λόγο εναλλάξ στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους µε την κοινοβουλευτική τάξη. Ο κ. Μαντάς µάλλον θα κλείσει, για να απαντήσει. Θα πάρει τον λόγο ο κ. Δένδιας, ο κ.
Αµυράς και οι υπόλοιποι.
Έτσι, για να σας τσιγκλίσω λίγο, κύριε Υπουργέ, τώρα πρέπει
να µας πείτε πώς, αντί να εθνικοποιήσετε τα λιµάνια, πουλήσατε
τα λιµάνια και κρατικοποιήσατε το Μέγαρο. Έτσι, για να ελαφρύνω λίγο τη συζήτηση.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Έτσι την επιβαρύνετε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να την αποφορτίσω
λίγο ήθελα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά µε σχετική ανοχή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Αναγνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι διαθέτετε χιούµορ
δοκιµασµένο σε µακρόχρονη διαδροµή και ως εκ τούτου ακριβώς έτσι το εκλαµβάνω και εγώ. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα σπεύσω να εµπλακώ στην
τόσο ρηχή και εύκολη τακτική της αποδοµητικής ατάκας που
χρησιµοποιούν πάρα πολλοί πολιτικοί σε αυτήν την Αίθουσα
αλλά και γενικά στον πολιτικό βίο.
Προέχει αυτήν τη στιγµή να αντιληφθούµε επί της ουσίας τι
σηµαίνει η απώλεια των τριών αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού και µέσα σε ποιο περιβάλλον εντάσσεται αυτή η απώλεια.
Προέχει να µείνουµε σε χαµηλούς τόνους µε την οδύνη και τη
λύπη, την οποία προφανώς και πρέπει να διαβιβάσουµε στους
οικείους. Αυτό πρέπει να είναι το πνεύµα του ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτής της Αίθουσας. Δεν είναι απλώς ένας συναισθηµατισµός αυτός. Είναι η ουσιώδης λεβέντικη στάση του
ελληνικού πολιτικού κόσµου σε τέτοιες στιγµές.
Φυσικά, θεωρώ βέβαιο -και εµπιστεύοµαι και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας και το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας- ότι η έρευνα θα γίνει µε όλους τους
όρους και τους κανόνες, ώστε να αποτυπωθεί η πραγµατικότητα
που οδήγησε σε αυτό το τραγικό συµβάν, γιατί αυτό δεν αποτελεί πεδίο µίας νέας περίεργης αναζήτησης αλλά ένα χρέος απέναντι και στην ελληνική πολιτεία, αλλά κυρίως –πρωτίστωςχρέος απέναντι στους τρεις απολεσθέντες, απέναντι στο Πολεµικό Ναυτικό, απέναντι στην προσπάθεια που οι Ένοπλες Δυνάµεις καταβάλλουν.
Θέλω µε την ευκαιρία να εξάρω και τη συµµετοχή του Λιµενικού Σώµατος στις προσπάθειες που από χθες το πρωί ξεκίνησαν
για τη διερεύνηση, την έρευνα, τον εντοπισµό των απολεσθέντων, οι οποίες συνεχίζονται και σήµερα. Η συµµετοχή του Λιµενικού Σώµατος σε συνεργασία µε το Πολεµικό Ναυτικό µπορεί
να καταγραφεί πάρα πολύ θετικά -δυστυχώς, στην τραγωδία
αυτή- από αυτούς που την παρακολουθούν και γνωρίζουν τα
πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αποδόµηση του αντιπάλου δεν
είναι πολιτική. Είναι εξουσιοµανία. Πολιτική είναι η αυστηρή κριτική του αντιπάλου µε τις ανάλογες προτάσεις και την ανάλογη
ανάληψη ευθύνης γι’ αυτές τις προτάσεις. Κάνουν µεγάλη προσπάθεια µερίδες της Αίθουσας αυτής να πουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως
αντιπολίτευση, έκανε τα ίδια πράγµατα.
Δεν έκανε τα ίδια πράγµατα. Ναι, έκανε σκληρή αντιπολί-
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τευση, σκληρή κριτική, ποτέ ή σχεδόν ποτέ προσωπική -εάν
υπάρχουν κάποιες µεµονωµένες αρνητικές εξαιρέσεις, να το
δεχθώ, αλλά ποτέ δεν έκανε προσωπική κριτική-, αναδεικνύοντας
την εναλλακτική προοπτική για την οποία παλεύουµε.
Ακριβώς, κύριε Γεωργιάδη, ο προβληµατισµός για το εάν συµµαχίες και αµυντικοί οργανισµοί, όπως το ΝΑΤΟ, εξακολουθούν
να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα σήµερα ή σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται ή ποια είναι η προοπτική τους δεν είναι ζήτηµα τι λέει ο
Δρίτσας ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κορυφαίο, κεντρικό ζήτηµα που
πρέπει να απασχολεί τον ελληνικό πολιτικό κόσµο, τον ευρωπαϊκό πολιτικό κόσµο κάθε στιγµή και να τίθενται ζητήµατα.
Ο κ. Γεωργιάδης σήµερα επέλεξε εµένα ως το υποκείµενο της
ακατάσχετης ατακατολογίας του. Ήδη πριν έρθει εδώ, είχε πάει
αλλού, σε άλλη εκδήλωση, για να πει το ίδιο. Τώρα έφυγε, µπορεί
να έχει πάει σε κάποιους ραδιοσταθµούς, σε κάποια κανάλια, για
να πει το ίδιο. Αυτό είναι πολιτική; Φτήνια είναι.
Για το ίδιο –σε πιο καλό επίπεδο, οµολογώ- θέλω, λοιπόν, να
κριτικάρω τον τρόπο µε τον οποίο µίλησε λίγο πριν ο κ. Σταµάτης.
Σοβαρά; Ο κ. Δραγασάκης και ο κ. Μουζάλας χρειάζονταν
προχθές για να αναδείξουν στον δηµόσιο διάλογο το πρόβληµα;
Δεν αναφέροµαι στο να µας κλείσουν τα σύνορα. Δεν υπάρχει
κανείς να µας κλείσει τα σύνορα.
Δεν γνωρίζουν, όµως, ότι µήνες τώρα στην Ευρώπη οι εξελίξεις µέρα µε τη µέρα προσθέτουν εθνικούς εγωισµούς και πρωτοβουλίες εθνικών εγωισµών από πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης;
Δεν γνωρίζουν ότι στην Ευρώπη έχει εγκατασταθεί ένας αριθµός που ήδη ξεπερνάει το ένα εκατοµµύριο προσφύγων, περνώντας κυρίως από τη χώρα µας;
Δεν γνωρίζει ότι το προσφυγικό και το µεταναστευτικό, οι µετακινήσεις πληθυσµών για πολλούς ιστορικούς είναι η κύρια παράµετρος των εξελίξεων στην ιστορία της ανθρωπότητας;
Πρώτη φορά έχουµε ακούσει για τις µετακινήσεις των πληθυσµών και πόσο άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας; Τόσο άσχετοι και
αθώοι είµαστε;
Και είναι ζήτηµα της ανικανότητας ή της αδυναµίας µίας κυβέρνησης; Μπόρεσε η Μέρκελ, η πανίσχυρη και πολύ καλά οργανωµένη Γερµανία, να αντιµετωπίσει το ζήτηµα; Μπόρεσε η
Γαλλία;
Η Ελλάδα µπόρεσε, κυρίες και κύριοι. Από την πρώτη στιγµή
βάλαµε στόχο να κρατήσουµε ψηλά τη Συνθήκη της Γενεύης,
όπως επιτάσσει η διεθνής συνθήκη, και ταυτόχρονα να κάνουµε
τα πάντα, ώστε να µην υπάρχει ούτε ένας που να εισέρχεται στη
χώρα µας και να µην καταγράφεται, µε πολύ µεγάλες αδυναµίες,
βέβαια, µε πολύ µεγάλες ελλείψεις, οργανωτικές, τεχνολογικές,
οικονοµικές και άλλες. Αντί να στηριχθεί αυτή η Κυβέρνηση σε
αυτήν την πανεθνική προσπάθεια, όπως το ζήτησε ο Πρωθυπουργός στο Συµβούλιο των Αρχηγών και για το προσφυγικό και
για το ασφαλιστικό και για άλλα κορυφαία ζητήµατα, η Νέα Δηµοκρατία, κυρίως, αλλά και άλλα κόµµατα επιλέγουν τη φθορά
της Κυβέρνησης και ύστερα αναρωτιούνται εάν πραγµατικά
ισχύει ή δεν ισχύει ότι αυτήν τη στιγµή ένα ολόκληρο σύστηµα
οικονοµικό, πολιτικό, διαπλεκοµένων συµφερόντων, το µόνο που
τους νοιάζει ανεύθυνα, εγκληµατικά ανεύθυνα, είναι πώς θα ρίξουν αυτήν την Κυβέρνηση. Τίποτε άλλο δεν τους νοιάζει!
Η εξέλιξη, λοιπόν, αυτή που παρακολουθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη γειτονιά µας είναι µια ιστορική εξέλιξη, κορυφαία και θα την αντιµετωπίσουµε έτσι; Και ακριβώς δεν είναι
τυχαίο, όταν έγινε το µακελειό στο Παρίσι και οι Γάλλοι ζήτησαν
στοιχεία για τους δύο που βρέθηκαν νεκροί και εντόπισαν περίπου τα αποτυπώµατά τους και έστειλαν σε όλες τις υπηρεσίες,
µήπως µπορεί να βρεθούν στοιχεία, µέσα σε ελάχιστο χρόνο η
Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα είχε την πλήρη ταυτότητα και των δύο, άσχετα αν δεν είχαν αξιοποιηθεί αυτά τα στοιχεία από τις διεθνείς ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι
δείγµα γραφής ενός σοβαρού κράτους και µιας πολιτικής που
προσπαθεί, µε όποιο τρόπο µπορεί να κρατηθεί, σε αυτές τις τεράστιες δυσκολίες;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Θα µιλήσετε, κύριε Γεωργιάδη, εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Από τον Πρόεδρο ζητάει άδεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Από τον Πρόεδρο ζήτησα
την άδεια, κύριε Δρίτσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ποιος θα µιλήσει
και δεν θα µιλήσει το αποφασίζω εγώ.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Ήδη σας έχω δώσει δύο επιπλέον λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Είναι, λοιπόν, πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήµατα και οι εξελίξεις
µε τη συµµετοχή του ΝΑΤΟ. Η έρευνα-διάσωση δεν ήταν ποτέ
µόνο µία παράµετρος µε την ανθρωπιστική της πλευρά. Ήταν
πάντα –και όσοι γνωρίζουµε το έχουµε εντοπίσει αυτό- ένα πεδίο
γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών συγκρούσεων.
Ας κρατήσουµε ψηλά την ανθρωπιστική διάσταση. Οι εξελίξεις
µε τη συµµετοχή των δυνάµεων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο αλλάζουν
σε πολύ µεγάλο βαθµό τους κανόνες. Είναι νωρίς για να µιλήσουµε µε πληρότητα για όλα αυτά. Ας κρατήσουµε ανοικτή και
όρθια τη Συνθήκη της Γενεύης.
Το Λιµενικό Σώµα είναι παρόν και σε ό,τι το αφορά θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο καθήκον του και να εποπτεύει τα σύνορα και να σώζει ανθρώπινες ζωές όταν κινδυνεύουν. Προς
αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει όλος ο πολιτικός κόσµος να
ενεργοποιηθεί και να κρατηθούµε πραγµατικά στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι απλά τα πράγµατα.
Αυτή η Κυβέρνηση σάς βεβαιώνω ότι δεν αντιµετώπισε ποτέ
κανένα από αυτά τα ζητήµατα µε ρηχότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς δεν µπορώ να απαντήσω, γιατί δεν έχω τον χρόνο,
αλλά νοµίζω ότι αυτά που είπα ήταν ακόµη πιο σηµαντικά. Έχω
όλες τις απαντήσεις και για τον κ. Κουτσούκο και τον κ. Σταµάτη
για τις λεπτοµέρειες και τα επιµέρους ζητήµατα σχετικά µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ποιον λόγο ζητάτε
να µιλήσετε, κύριε Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για προσωπικό ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν προέκυψε προσωπικό ζήτηµα, κατά την άποψή µου. Εξηγήστε για τριάντα δευτερόλεπτα ποιο είναι το προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όταν ο κύριος Υπουργός
στο ερώτηµά µου απαντά ότι αυτό που κάνω είναι φθηνό και ότι
απλώς είµαι ένας ατακαδόρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πολιτικός χαρακτηρισµός ήταν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσωπικός, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ θα ζητήσω να
δεχθεί να διαγραφεί από τα Πρακτικά. Δεν πρέπει να ακούγονται
τέτοια πράγµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα
θέλω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας µιλώ
µε πολύ µεγάλο σεβασµό και το ερώτηµά µου είναι καθαρά πολιτικό. Προ ενάµισι έτους από εκείνο το έδρανο είπατε εσείς σε
µένα ότι το συνέδριό σας έχει αποφασίσει ότι πρέπει να φύγετε
από το ΝΑΤΟ και εσείς πιστεύατε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας Οργανισµός που πρέπει να διαλυθεί. Εσείς το είπατε εδώ σε εµένα.
Αυτή η συζήτηση προκάλεσε, αν θυµάστε, περίπου επί τρεις
µε τέσσερις ηµέρες αλλεπάλληλες τηλεοπτικές συζητήσεις και
αντεγκλήσεις µεταξύ των δύο κοµµάτων για το ποια είναι η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ για το ΝΑΤΟ. Όλα τα στελέχη σας παρήλαυναν στις
τηλεοράσεις και εξηγούσαν ότι η προγραµµατική σας θέση είναι
εναντίον του ΝΑΤΟ.
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Χθες η Κυβέρνησή σας, ο Πρωθυπουργός σας, ο Υπουργός
Εθνικής Άµυνας και εσείς προφανώς, αφού είστε µέλος της Κυβερνήσεως, πανηγυρίσατε τη συµφωνία µε το ΝΑΤΟ για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων.
Σας ερωτώ ευθέως, ούτε ατάκα σας δίνω ούτε προσβολή σας
κάνω ούτε τίποτε. Έχετε να πείτε κάτι στην Εθνική Αντιπροσωπεία ως προς την προηγούµενή σας θέση; Αυτό σας ρώτησα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν λίγο υποβάλατε
εκ νέου το ίδιο ερώτηµα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτηµα να
κάνετε µία επίκαιρη ερώτηση στον κ. Καµµένο και να έρθει ο κ.
Καµµένος…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Δρίτσας µου το είχε
πει, όχι ο κ. Καµµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Δρίτσας είναι
άλλος Υπουργός.
Θέλετε να µπούµε σε µία πολύ ενδιαφέρουσα επίκαιρη επερώτηση; Αν θέλετε, σταµατήστε τα τερτίπια.
Είναι συγκεκριµένο –και απευθύνοµαι παντού- αυτό το οποίο
συζητάµε. Μέχρι στιγµής εγώ δεν άκουσα να έχουµε συζητήσει
επί τους θέµατος απ’ όλους, συµπεριλαµβανοµένου και του
Υπουργού.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Λιγότερο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γεωργιάδη, επιβεβαιώνω απολύτως την αφήγηση που
κάνατε πριν από λίγο. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Δηµόσια έχουν γίνει αυτά εδώ, µε ευθύνη του καθένα µας, σε κάθε
στιγµή. Είχατε λείψει, µπήκατε και ίσως κάτι σας διέφυγε.
Θεωρώ ότι σε αυτό ακριβώς σας απάντησα µε απόλυτη πληρότητα από το Βήµα λίγο πριν, γιατί δεν έχει σηµασία ποια είναι
η στόχευση µέσα από µια σοβαρή πολιτική µελέτη και συνεκτίµηση για τη στρατηγική προοπτική που πρέπει να οδηγήσουµε
τα πράγµατα. Έχει σηµασία αυτή η στόχευση πώς σε κάθε συγκεκριµένη συγκυρία διαµορφώνει όρους, που πρέπει κανείς σε
αυτούς να σταθεί και να τους αντιµετωπίσει όπως παράγονται
από την ίδια τη ζωή.
Αυτή την απάντηση, µε άλλα λόγια, σας έδωσα λίγο πριν. Μπορείτε να τη δείτε στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Έχει ζητήσει και θα πάρει τον λόγο, γιατί το δικαιούται ο κ. Νικόλαος Δένδιας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Μετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Ξανθό, που είναι ο δεύτερος
Υπουργός που ήρθε, και θα ακολουθήσει ο κ. Αµυράς και, εάν
θέλει, ο κ. Παπαχριστόπουλος. Θα κλείσουµε µε τους κοινοβουλευτικούς, για να ολοκληρώσει η τρίτη Υπουργός η κ. Φωτίου,
µόλις προσέλθει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είπαµε ότι θα µιλήσουν οι κοινοβουλευτικοί µε την κοινοβουλευτική τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλήσατε εχθές
εσείς, κύριε. Έχετε µιλήσει. Μιλάµε για πρωτολογίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα µου δώσετε δύο λεπτά για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά την ολοκλήρωση των πρωτολογιών όλων. Δεν ήσασταν µέσα, κύριε Παππά.
Τα εξήγησα αυτά και είπα ότι κατά παρέκκλιση της χθεσινής συµφωνίας, για δύο-τρία λεπτά, οι χθεσινοί κοινοβουλευτικοί, εφόσον θέλουν να δευτερολογήσουν, θα τους δώσω τον λόγο.
Εποµένως, µη διακόπτετε και να ενηµερώνεστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Γιατί γίνεστε κακός, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν γίνοµαι. Εσύ
είσαι πρακτικός άνθρωπος. Άσε να προχωρήσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα τα έχετε, µετά την
ολοκλήρωση των πρωτολογιών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είστε ωραίος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Η συζήτηση εχθές στην Εθνική Αντιπροσωπεία είχε –και νοµίζω
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και µε ευθύνη του κυρίου Πρωθυπουργού- ένα στοιχείο έντονης
οξύτητας. Αυτό είναι φυσικό, όταν κάποιος κατηγορεί το σύνολο
των άλλων πολιτικών δυνάµεων για διαπλοκή, για κρυφές διαδροµές κ.λπ..
Νοµίζω ότι είναι καλό, παρά το απαράδεκτο των υπονοουµένων και του κυρίου Πρωθυπουργού και του κ. Παππά, να επανέλθουµε σε έναν χαµηλότερο τόνο συζήτησης, που είναι συνήθως
πιο ωφέλιµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία παρέχουµε σήµερα έµπρακτα δείγµα πολιτικού ήθους.
Με ποιον τρόπο; Εξηγήθηκε προηγουµένως από τον κ. Τασούλα
και τον κ. Σταµάτη κατά την τοποθέτησή τους. Στηρίζουµε τροπολογίες και τοποθετήσεις, τις οποίες φέρνει η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες υποστήκαµε λοιδορίες εδώ και λίγους
µήνες.
Και θα είχαµε κάθε ειδικό δικαίωµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, όχι µόνο να µην σας στηρίξουµε, αλλά να
σας λοιδορούµε κι εµείς και να γελοιοποιούµε τη στάση σας. Και
παρά ταύτα δεν το πράττουµε. Γιατί δεν το πράττουµε; Γιατί η
πατρίδα είναι σε µια δύσκολη συγκυρία και πρέπει να γίνει το
σωστό, ανεξάρτητα από το ποιος το κάνει.
Και αυτή ήταν η πολιτική µας µέχρι τώρα και νοµίζω ότι σε
αυτό ο νέος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει επαρκή δείγµατα σοβαρότητας και γραφής,
όπως, παραδείγµατος χάριν, τη θέση του για το αγροτικό.
Διότι αυτό το οποίο είναι περίεργο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι εδώ έχουµε µια νέα Κυβέρνηση η οποία έχει πάρει
στην πραγµατικότητα τρεις λαϊκές εντολές µέσα σε δώδεκα
µήνες. Πρωτοφανές νοµίζω στην ελληνική Ιστορία! Κι όµως, αυτή
η Κυβέρνηση σήµερα στέκει αδύναµη, καταρρέουσα και µε το
σύνολο των κοινωνικών τάξεων εναντίον της. Πώς συµβαίνει
αυτό; Είναι λογικά αδύνατον.
Πώς οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προ τεσσάρων µηνών σας εµπιστεύτηκαν, τώρα είναι στο δρόµο και, απ’ ό,τι µαθαίνω –και µε
λύπη αναφέρω- έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γίνονται και έντονα επεισόδια. Γιατί οι αγρότες είναι εναντίον σας;
Γιατί οι επαγγελµατίες είναι εναντίον σας; Γιατί οι πάντες είναι
εναντίον σας;
Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εναντίον σας για έναν
λόγο: Γιατί τους είπατε απόλυτα ψέµατα και διότι κάνετε απολύτως τα ανάποδα από αυτά για τα οποία εξελέγητε.
Αυτή είναι η αλήθεια και την ξέρετε και εσείς και την ξέρουµε
και εµείς. Μπορεί να µη σας αρέσει, µπορεί µε διάφορες κορώνες να προσπαθείτε να την ωραιοποιήσετε, αλλά αυτή είναι η
αλήθεια.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Υπουργέ, µε όλο τον σεβασµό -και αν µου επιτρέπετε και τη συµπάθεια που σας έχω,
γιατί είστε ένας σοβαρός, µειλίχιος άνθρωπος- ότι αυτά που σας
είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι αλήθεια και αυτά που του απαντήσατε,
πάλι µε συγχωρείτε, αλλά είναι αέρας. Εσείς ο ίδιος δεν τοποθετηθήκατε µόνο γενικά για το ΝΑΤΟ, αλλά είπατε επί λέξει ότι λειτουργεί για τα συµφέροντα των ισχυρών δυνάµεων και µόνο.
Έχω τη δική σας τοποθέτηση εδώ στα Πρακτικά.
Για τα συµφέροντα των ισχυρών δυνάµεων και µόνο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψη της Κυβερνήσεως, λειτουργεί το ΝΑΤΟ και επιδιώκει τους κανόνες επιβολής σε όλο
τον κόσµο των συµφερόντων των Ηνωµένων Πολιτειών. Το καταθέτω ξανά στα Πρακτικά για να επικαιροποιείται η αντίληψη του
κόσµου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με αυτούς, λοιπόν, έρχονται και συνεννοούνται. Θα µου πείτε
ότι ο κ. Δρίτσας θα µπορούσε να εκφέρει µια προσωπική άποψη,
διαφορετική από την Κυβέρνηση, σεβαστή για τον ίδιο. Να το
δούµε έτσι. Όµως, έλεγε την αλήθεια. Έχω εδώ το πρακτικό του
Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ του 2013, που εκφράζει ακριβώς την ίδια
άποψη για το ΝΑΤΟ και προαναγγέλλει την αναχώρησή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διοικείται έτσι µια χώρα.
Αυτό, επίσης, το καταθέτω για τα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λυπάµαι που σας το λέω, αλλά δεν διοικείται έτσι µια χώρα.
Καταλαβαίνω ότι, όταν είσαι 3%-4% -µε πολλούς από εσάς έχω
συναντηθεί στα πανεπιστηµιακά αµφιθέατρα- µπορείς να λες ό,τι
θέλεις, να κάνεις την άλλη µέρα µια τούµπα, να λες τα ανάποδα,
αλλά όχι, δεν διοικείται έτσι µια χώρα. Διότι όταν διοικείς µια
χώρα, έχεις ευθύνη για ανθρώπινες ζωές. Έχεις στα χέρια σου
την ευθύνη για το αν κάποιος θα έχει την άλλη µέρα ψωµί για την
οικογένειά του, αν θα είναι ανοικτό το µαγαζί του, αν θα µπορεί
να σπείρει το χωράφι του.
Οι άνθρωποι αυτοί, που πετροβολούν έξω αυτήν τη στιγµή
τους Έλληνες αστυνοµικούς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν το κάνουν, επειδή τρελάθηκαν. Το κάνουν, επειδή
εσείς τους δώσατε συγκεκριµένες υποσχέσεις και τοποθετήσεις
τις οποίες απολύτως αναιρέσατε. Δεν θέλω να σας επαναλάβω τα έχω εδώ- τι τους έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ και έναν
χρόνο και µάλιστα, όχι µόνο τους τα έλεγε, αλλά φρόντισε να
υπάρχει και απόφαση του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για την αγροτική σας πολιτική, για να κατοχυρωθούν αυτά τα οποία προφανώς θα κάνετε. Το καταθέτω και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, αναφέρθηκε χθες το επεισόδιο του κ. Τσίπρα µε τον
αγρότη πάνω στο τρακτέρ, τον οποίο διαβεβαίωσε δύο φορές
για την αρτιότητα της υπόσχεσής του και κάλεσε και τον αγρότη
να πολεµήσουν µαζί το κατεστηµένο. Να δούµε τι θα είχατε τώρα
να του πείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και το ΝΑΤΟ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και το ΝΑΤΟ µαζί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζετε το αγροτικό, το
µεταναστευτικό, το ασφαλιστικό, το φορολογικό -για να πάρουµε
τα πρώτα που έχετε µπροστά σας- και δεν έχετε καµµία απάντηση για οποιοδήποτε από αυτά. Καµµία σοβαρή απάντηση δεν
έχετε για οποιοδήποτε από αυτά. Και δεν έχετε σε έναν µεγάλο
βαθµό -και λυπάµαι που σας το λέω- γιατί και η διακυβέρνησή
σας δεν είναι σοβαρή. Είναι µια διακυβέρνηση πρόχειρη, ερασιτεχνική, χωρίς καµµία αρχή και χωρίς καµµία ικανότητα.
Πόσα σας λείπουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το συνταξιοδοτικό; Πόσα πρέπει να καλύψετε φέτος; Θα σας πω εγώ.
Πρέπει να καλύψετε 1,8 δισεκατοµµύρια φέτος. Αυτή είναι η συµφωνία σας. Σε µας δεν είχε ζητηθεί κάτι τέτοιο, γιατί ήταν άλλοι
οι ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας. Εξαιτίας των λαθών σας
καταλήξαµε και πρέπει φέτος και για άλλα δέκα χρόνια να κόβουµε 1,8 δισεκατοµµύριο. Ακόµα είµαστε στον πρώτο χρόνο και
δεν µπορούµε να τα βρούµε.
Γιατί σας τα λέω αυτά; Ο κ. Μουζάλας είπε χθες ότι το µεταναστευτικό θα µας στοιχίσει από εδώ και πέρα σε µας, στους Έλληνες, στο ελληνικό κράτος, στον προϋπολογισµό µας, περίπου
1 δισεκατοµµύριο ευρώ ακόµα. Από το 1,8 δισεκατοµµύριο, λοιπόν, το 1 δισεκατοµµύριο πρέπει να το πληρώσουµε τώρα, τους
επόµενους µήνες για τα λάθη τα οποία έχετε κάνει στο µεταναστευτικό.
Να σας πω και κάτι άλλο; Σας έχει ήδη κοστίσει το µεταναστευτικό, αν δεν το ξέρετε -και σας καταθέτω τη σχετική ερώτηση που έχω κάνει στις αρχές Φεβρουαρίου- άλλα 350 εκατοµµύρια. Τόσα έχετε καταβάλει από την τσέπη του Έλληνα φορολογούµενου µέχρι τώρα, δηλαδή 1.350.000.000 ευρώ από το
1.800.000.000 ευρώ, για τα οποία γίνεται όλη η ιστορία.
Θα µου πείτε: Μπορούσαµε να κάνουµε αλλιώς για τα
350.000.000 ευρώ; Θα σας πω: Βεβαίως, µπορούσατε. Σας είχα
καταθέσει και σχετική ερώτηση γι’ αυτό. Υπάρχουν 558.000.000
ευρωπαϊκά λεφτά από τα οποία δεν έχετε αγγίξει ούτε ένα ευρώ,
τουλάχιστον εδώ και εικοσιπέντε ηµέρες που έχω στοιχεία. Όταν
είχα ρωτήσει στο τέλος του χρόνου τον αρµόδιο Υπουργό «γιατί
δεν παίρνετε λεφτά από τους Ευρωπαίους, αλλά τρώτε από το
υστέρηµα του Έλληνα φορολογουµένου», ξέρετε ποια ήταν η
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απάντηση που είχα πάρει; Ότι θα υποβληθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα αίτηµα έκτακτης χρηµατοδότησης. Σας την καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 8 Δεκεµβρίου δεν είχατε υποβάλει αίτηµα χρηµατοδότησης για το µεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν
ξέρετε πού βρίσκεστε και πού πατάτε. Δεν ξέρετε τίποτα. Οι προθεσµίες σάς ξεφεύγουν. Τα πράγµατα φεύγουν τελείως από τον
έλεγχό σας. Η Κυβέρνησή σας παραπαίει. Έρχεσθε εδώ και µας
λέτε απίστευτα πράγµατα περί πολέµου κατά της διαπλοκής,
κατά εσωτερικών εχθρών, κατά εξωτερικών εχθρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι που σας το λέω, αλλά
η πραγµατικότητα είναι ότι τα έχετε κάνει µαντάρα. Θυµηθείτε τι
σας έλεγα, όταν εκλεγήκατε, πόσες φορές σας ευχήθηκα καλή
επιτυχία και πόσες φορές σας πρόσφερα συνεργασία, είτε εµφανή είτε αφανή αν δεν θέλατε να εκτεθείτε στο όποιο κοινό σας.
Τα έχετε κάνει µαντάρα. Δεν κρατιέται αυτή η ιστορία ούτε και η
χώρα. Σας τα είπα και εχθές.
Όσον αφορά αυτήν την ιστορία µε το ΝΑΤΟ, βγαίνει ο κ. Στόλτεµπεργκ εχθές και µιλά για κοινό αίτηµα της Ελλάδας και της
Τουρκίας. Ουδείς το γνωρίζει αυτό το αίτηµα. Μου είπε εχθές ο
κύριος Υπουργός Εθνικής Άµυνας ότι είναι απόρρητο. Εγώ θα το
σεβαστώ. Θα φροντίσουµε ο αρµόδιος τοµεάρχης µας να το δει.
Όµως, σε ποια βάση η Ελλάδα ξαφνικά στρίβει κατά εκατόν
ογδόντα µοίρες το τιµόνι της εξωτερικής της πολιτικής και υποβάλλει κοινό αίτηµα µε την Τουρκία, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση γι’ αυτό σε οποιοδήποτε επίπεδο, χωρίς να κληθεί
ο κ. Μητσοτάκης να εκφέρει την άποψή του και χωρίς να κληθούν
οι άλλοι Αρχηγοί να εκφέρουν την άποψή τους; Πότε εσείς µε το
ΝΑΤΟ αποκτήσατε αυτήν την εγκαρδιότητα και την εµπιστοσύνη,
που µπορείτε να κάνετε κοινό αίτηµα µε την Τουρκία και να είστε
και σίγουροι για το αποτέλεσµα;
Ειλικρινώς σας λέω ότι αυτά δεν τα καταλαβαίνω, όπως δεν τα
καταλαβαίνει κανείς σοβαρός σκεπτόµενος άνθρωπος.
Επανέρχοµαι στο θέµα του ασφαλιστικού και του φορολογικού, το οποίο εµπεριέχει και τα προβλήµατα του αγροτικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύετε ότι αυτές τις διατάξεις µπορείτε να τις περάσετε; Σας ρωτώ ειλικρινώς αν έχετε
καµµία τέτοια ψευδαίσθηση. Να σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουµε ότι µε κάποια µαγικά τις περνάτε. Έχετε την εντύπωση
ότι µπορείτε να τις εφαρµόσετε; Έχετε δει τι σηµαίνει για τον
κάθε ελεύθερο επαγγελµατία η φορολογική επιβάρυνση την
οποία θέλετε να του επιβάλετε, µετατρέποντας και το ασφαλιστικό σε αναδιανεµητικό και όχι σε διανεµητικό;
Έχετε δει κανέναν άνθρωπο στην ιστορία του πλανήτη να δουλεύει για να φορολογείται και να επιβαρύνεται µε ποσοστά της
τάξεως του 90%, 95%, 78%, 83% σε µία χώρα σαν την Ελλάδα
που το να επιχειρείς σηµαίνει «ζειν επικινδύνως», που το να είσαι
επαγγελµατίας σηµαίνει άγχος στη ζωή και επένδυση στην καρδιοπάθεια;
Πού νοµίζετε ότι ζείτε; Σε ποια κοινωνία ετοιµάζεστε να ρυθµίσετε έτσι; Για ποιους ρυθµούς ανάπτυξης µας µιλάτε τα επόµενα χρόνια; Πώς θα γίνει αυτό το πράγµα; Θα γίνει µε θεία
επιφοίτησή; Αυτήν τη στιγµή, οι πάντες εγκαταλείπουν τη χώρα.
Δεν υπάρχει ένας νέος άνθρωπος µε ικανότητα και ελπίδα που
να µη θέλει στα όνειρά του να ζήσει κάπου αλλού. Αυτό είναι δικό
σας δηµιούργηµα. Η αντίληψή σας είναι ότι το κράτος και µόνο
το κράτος –και ποιο κράτος, ένα κράτος άθλιο το οποίο λειτουργεί κατά τρόπο ανεκδιήγητο- µπορεί να δώσει τη λύση. Δεν µπορεί να δώσει τη λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας λέω ξανά ότι εγώ δεν επιχαίρω για την αποτυχία σας. Δεν επιχαίρω καθόλου. Λυπάµαι
βαθιά. Εδώ είµαι εγώ, εδώ είναι η περιουσία µου, εδώ είναι η οικογένειά µου, εδώ είναι τα παιδιά µου, εδώ είναι τα παιδιά όλων
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Για τα παιδιά µας λυπάµαι πάρα πολύ,
γιατί θα πρέπει να ζήσουν πολύ πολύ δύσκολα χρόνια.
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Όµως, σας παρακαλώ για ένα πράγµα. Σταµατήστε τις τούµπες. Πρέπει να µιλήσουµε ειλικρινά και σοβαρά. Πείτε µας τι µπορείτε να κάνετε, για να βοηθήσουµε, αν µπορούµε. Αν δεν
µπορείτε, φύγετε. Είναι προφανές ότι δεν θα µείνετε για πολύ
καιρό. Νοµίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς πολύ καλά. Φαίνεται
στα πρόσωπά σας. Από εδώ επάνω δε, φαίνεται ακόµα καθαρότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, εν πάση περιπτώσει, σταµατήστε τις τούµπες και το
δούλεµα του ελληνικού λαού. Να σας πω κάτι στο τέλος-τέλος;
Έχω παρατηρήσει το σήµα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό µε τις τέσσερις σηµαιούλες. Ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ ωραίο. Με την πολιτική
που ακολουθείτε θα µπορούσατε να έχετε σαν ωραιότατο σήµα
την Νάντια Κοµανέτσι. Είναι ό,τι πρέπει για τις τούµπες που έχετε
κάνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ
γιατί επακριβώς τελειώσατε την οµιλία σας.
Επειδή βλέπω πόσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν µείνει για πρωτολογία, θα δώσω τον λόγο σε άλλον έναν, µετά στον
κ. Ξανθό και µετά θα κλείσουµε µε τους άλλους τρεις Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό, κύριε
Υπουργέ, επειδή τώρα µιλώ.
Για λόγους τάξης, παρότι ξέρω ότι του αρέσει να κλείνει, εγώ
θα ρωτήσω τον κ. Μαντά αν θέλει να µιλήσει τώρα ή στο τέλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Στο τέλος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 519/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεράσιµου
Μπαλαούρα προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το κόστος χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων
πληρωµής.
2. Η µε αριθµό 512/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ανδριανού προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ίδρυση και λειτουργία Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου στην Αργολίδα.
3. Η µε αριθµό 509/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης των
αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
4. Η µε αριθµό 525/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράµας.
5. Η µε αριθµό 523/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µείωση των τιµών αποζηµίωσης των Φωτοβολταϊκών Πάρκων.
6. Η µε αριθµό 506/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη συντήρηση των ακτινολογικών µηχανηµάτων και την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου
της Λάρισας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 520/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Έβρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστα-
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σίας Γκαρά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του πλαφόν παραγωγής βαµβακιού
και την παράταση της προθεσµίας συγκοµιδής για τα έτη 20142015.
2. Η µε αριθµό 513/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά
µε την καταβολή οφειλών προς τους δήµους από πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτοµίας εκτάσεων
για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων.
3. Η µε αριθµό 515/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Γιάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τα φορολογικά βάρη των αγροτών.
4. Η µε αριθµό 524/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµήτριου Καµµένου
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το πακέτο Γιούνκερ.
5. Η µε αριθµό 484/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απουσία της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του
Υµηττού.
6. Η µε αριθµό 408/18-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την πρόοδο των έργων αξιοποίησης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού.
7. Η µε αριθµό 429/19-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος του
Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος
της καταβολής των αποζηµιώσεων των δικαιούχων ασφαλισµένων.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1730/8-12-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προµήθειες των τραπεζών για τις διατραπεζικές µεταφορές χρηµάτων και χρήσης καρτών.
2. Η µε αριθµό 745/38/2-11-2015 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραµονή του κ. Κιµ Γκλεν
ως Συµβούλου της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από
29 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, γιατί
θέλετε τον λόγο;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο αποσαφήνισης και
ενηµέρωσης αναφορικά µε τα οικονοµικά που έθεσε ο κ. Δένδιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Δένδια, επιλεκτικά και µε επαναλαµβανόµενους εντυπωσιασµούς µην τα αντιµετωπίζετε αυτά τα θέµατα.
Υπάρχει µία αντικειµενική πραγµατικότητα για το προσφυγικό. Η
κυβέρνησή σας από το 2014 όφειλε να είχε οργανώσει σε όλα
τα νησιά κέντρα πρώτης υποδοχής. Δεν έγινε. Η Μόρια που ξεκίνησε, ήταν το µόνο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Στις 15 Ιουλίου έγινε το πρώτο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής): Ακούστε µε. Δεν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κυριαζίδη,
υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο οποίος θα απαντήσει.
Ολοκληρώστε γιατί δεν θα ξαναδώσω τον λόγο άνευ αιτίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν υπήρχε πρόνοια καµµία. Μόνο στη Μόρια
υπήρχε πρόοδος, αλλά και αυτή όχι µε αυτούς ακριβώς τους κανόνες που είχαµε δεσµευθεί. Και επί των οικονοµικών, ίδρυση,
συγκρότηση, νοµοθέτηση διαχειριστικής αρχής…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τρεις!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τον Μάρτιο ξεκινήσαµε εµείς -δεν µπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα- να φτιάξουµε τη διαχειριστική αρχή για να εισπράττουµε τα χρήµατα, που έπρεπε να τα είχατε έτοιµα από το
καλοκαίρι του 2014.
Από εκεί και πέρα εµείς τριπλασιάσαµε τα κονδύλια στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, µε την
επέκταση και του «Τρίτωνα» αλλά και του «Ποσειδώνα». Η διαδικασία για να εισπράττεις αυτά τα ποσά –έχουµε ήδη εισπράξει
από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και από άλλα-, όπως ξέρετε,
είναι πολύ γραφειοκρατική στην Ευρώπη, πιο πολύ και από την
Ελλάδα. Πρώτα ξοδεύεις, πρώτα τεκµηριώνεις και µετά εισπράττεις. Δεν βρίσκεις χρήµατα διαθέσιµα για να κάνεις τη δουλειά
σου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Λοιπόν, ας κάνουµε, για τον ελληνικό λαό, σοβαρή
κουβέντα για όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει! Πάντως, θα
µου επιτρέψετε να σας πω για ένα λεπτό, πριν δώσω τον λόγο,
ότι για αυτά τα ερωτήµατα υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις
σε Βουλευτές από διαφορετικούς Υπουργούς. Πρέπει να υπάρξει ένας συντονισµός για να µη φαίνεται ότι κακοπροαίρετα τοποθετείται κάποιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Δένδια, για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινώς σας είπα ότι
και σας συµπαθώ και σας σέβοµαι ως άνθρωπο -όχι τις αντιλήψεις σας- και γι’ αυτό λυπάµαι που µου είπατε ό,τι µου είπατε.
Διότι αυτό, µε όλο τον σεβασµό, σας λέω ότι δείχνει ότι η Κυβέρνησή σας –όχι εσείς, γιατί προφανώς κάποιος σας τα είπε αυτάέχει παχυλή και πλήρη άγνοια για το θέµα. Και σας εξηγούµαι
επί λέξει διότι, δυστυχώς για εµένα, το µεταναστευτικό το χειρίστηκα και το ξέρω καλά.
Πρώτον, στο action plan που είχαµε υποβάλει εµείς το 2012
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαµε αντιµετωπίσει τις ροές και τα κέντρα αυτά που εσείς αναγκάζεστε να φτιάξετε ως hot spot δεν
υπήρχαν. Υπήρχαν δύο κέντρα, ένα στον Έβρο και ένα στη Μυτιλήνη. Φτιάχτηκαν και τα δύο επί των ηµερών µου, πριν φύγω.
Το δεύτερο εγκαινιάστηκε από τον κ. Κικίλια. Το υπόλοιπο θα συστηνόταν µε κινητές µονάδες πρώτης υποδοχής, οι οποίες επίσης ήταν έτοιµες, κύριε Υπουργέ.
Δεύτερον, ως προς τη διαχειριστική αρχή, αυτό που λέτε είναι
χειρότερο και δείχνει επίσης ότι η Κυβέρνησή σας δεν ξέρει τι
λέει. Η διαχειριστική αρχή που χειριζόταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια
ήταν η ΥΔΕΑΠ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. Αποφασίζετε
να την καταργήσετε τον Γενάρη. Σας είπα τότε ότι θα την πατήσετε, διότι δεν µπορείτε να φτιάξετε άλλη αρχή γρήγορα. Αργήσατε. Κάνατε επτά µήνες να φτιάξετε άλλη αρχή. Την φτιάξατε
τον Ιούλιο µε τον ν. 4332. Και επί επτά µήνες δεν είχατε καν αρχή,
για να απορροφήσετε 1 ευρώ.
Σας είχα κάνει δεκαπέντε ερωτήσεις εδώ πέρα και σας έλεγα
τι πρέπει να κάνετε και δεν ακούγατε. Και σας τα ψήφιζα –όχι σε
εσάς προσωπικά, στους Υπουργούς σας- γιατί µε πονούσε για
την πατρίδα µου, αφού έβλεπα ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο
επιπλέον πρόβληµα που δεν θα µπορούσε να λύσει. Και δεν µε
ακούσατε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, πέραν αυτού και πέραν όλων των υπολοίπων, γι’ αυτό
που είπατε για τον τριπλασιασµό των κονδυλίων, θα σας στεναχωρήσω ακόµα περισσότερο. Ξέρετε που θα πάνε τα επιπλέον
κονδύλια που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση; Θα σας πω! Θα
πάνε στον κ. Ερντογάν, όπου θα δώσουµε 2,3 δισεκατοµµύρια,
από τα οποία καµµιά διακοσαριά εκατοµµύρια θα είναι του Έλληνα φορολογούµενου. Και αυτό έρχεστε εδώ και µας το λέτε
«επιτυχία της Κυβέρνησης»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε! Δεν είναι επίκαιρη επερώτηση επί του µεταναστευτικού. Η ηµερήσια διάταξη είναι άλλη. Κλείνει το θέµα της αντιδικίας σας µε τον κ. Δένδια.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε! Θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ. Είναι κρίσιµα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε! Δεν
είναι θέµα συζήτησης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Πρέπει, όµως, ο ελληνικός λαός να ενηµερώνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα απαντήσει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τι είναι αυτά τα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε; Δεν
ισχύει αυτό που λέει ο κ. Δένδιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία! Κατά την
άποψή σας, δεν ισχύει. Θα κάνουµε κουβέντα για το µεταναστευτικό ή έχουµε συζήτηση για συγκεκριµένο σχέδιο νόµου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε τον λόγο στον
κύριο Υπουργό µόνο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δώσατε, όµως, τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν θα γίνει.
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε, αλλά
δεν θα διολισθήσουµε σε επίκαιρη επερώτηση για το µεταναστευτικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τώρα φεύγει ο κ. Δένδιας! Είπε πράγµατα αναληθή
και φεύγει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Με συγχωρείτε! Να µην πάω στη σύσκεψη µε τον κ. Μητσοτάκη; Αν δεν τα ξέρετε, κύριε Υπουργέ,
αν θέλετε, να σας κάνω κατ’ ιδίαν µάθηµα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Σας παρακαλώ. Τα ξέρω πολύ καλά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δένδια, δεν
είστε υποχρεωµένος να απαντήσετε γιατί αποχωρείτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Δένδια, µην ανοίξω το στόµα µου και πω τι µου
έχετε πει κατ’ ιδίαν! Σας παρακαλώ!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Είναι κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε;
Δεν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Σας παρακαλώ! Δεν ντρέπεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν µπορεί να είµαστε διπρόσωποι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν µπορεί να είµαστε διπρόσωποι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, είναι
η τρίτη φορά που το λέω και το ότι είστε Υπουργός δεν σηµαίνει
ότι έχετε κανένα επιπλέον δικαίωµα από τους Βουλευτές! Μη µε
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αναγκάσετε να κάνω εφαρµογή του Κανονισµού!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν µου δώσατε τον λόγο όµως, κύριε Πρόεδρε, και
έτσι επιπλέουν οι αναλήθειες του κ. Δένδια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα τον πάρετε, αν θέλετε, για δύο λεπτά δευτερολογίας, αφού προηγουµένως ολοκληρωθούν οι πρωτολογίες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθίστε κάτω, σας
παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Αυτά είναι κρίσιµα θέµατα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα παίρνει τον
λόγο ο κάθε Υπουργός όποτε του καπνίσει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα τελειώσουν οι
πρωτολογίες όλων των συναδέλφων και για δύο λεπτά µετά, αν
θέλετε, θα πάρετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Αυτό ήταν κρίσιµο! Είναι κρίσιµα αυτά τα θέµατα,
κύριε Πρόεδρε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Αµυρά,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να γίνεται τώρα αυτό
από παλιούς κοινοβουλευτικούς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να
απαντήσω -και θα το κάνω- στον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, ο
οποίος χθες κατά την έναρξη της διαδικασίας προσπάθησε για
άλλη µια φορά να «λερώσει» το Ποτάµι. Μίλησε πάλι για διαπλοκές, όπως ότι υποτίθεται ξένα κέντρα εξουσίας µας κατευθύνουν
και διάφορες άλλα τέτοια, τα οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
Εάν θέλουµε να ψάξουµε, κύριοι συνάδελφοι, τη διαπλοκή,
εδώ στην «ΑΥΓΗ», εδώ είναι η διαπλοκή! Και οφείλει ο κ. Φίλης
να απαντήσει στη γραπτή κατηγορία της τέως Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία µίλησε για πακτωλό
χρηµάτων στο κοµµατικό έντυπο. Υπάρχει βρώµικο χρήµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Με τι στοιχεία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Με τι στοιχεία; Να µας το πείτε, λοιπόν,
εσείς! Σύντροφοι ήσασταν µε την κ. Κωνσταντοπούλου. Κάτι θα
ξέρει η κ. Κωνσταντοπούλου! Εγώ δεν υιοθετώ τον ορισµό, δεν
υιοθετώ την κατηγορία της κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά όταν λέει
σε ένα περιθωριακό -όσον αφορά την κυκλοφορία του έντυπο,
που δεν το διαβάζουν ούτε οκτακόσιοι άνθρωποι- έντυπο ότι κυκλοφορούσε πακτωλός χρηµάτων, οφείλει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ως προς την κυκλοφορία! Να µάθεις Ελληνικά, κύριε συνάδελφε! Επιτέλους!
Οφείλει, λοιπόν, ο κ. Φίλης να έρθει εδώ και να µας απαντήσει
για τον πακτωλό χρηµάτων ο οποίος, σύµφωνα µε την κ. Κωνσταντοπούλου, την πρώην σύντροφό του, κυκλοφορούσε στα ταµεία της «ΑΥΓΗΣ». Αυτό είναι το ένα κρατούµενο.
Πάµε να δούµε λοιπόν και κάτι ακόµα, γιατί χθες µιλάγαµε για
τα κανάλια. Η Κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει κάποια κανάλια
και να ανοίξει κάποια άλλα. Για να έρθουµε πάλι στην «ΑΥΓΗ»!
Διαφηµισούλα στην πρώτη σελίδα µε κόκκινα «105,5 FM».
Κύριοι συνάδελφοι, ελάτε εδώ να δούµε: Σύµφωνα µε το
«LEFT MEDIA», ο τελευταίος ισολογισµός που το κοµµατικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ –του κοµµατικού ΣΥΡΙΖΑ πλέον!- ανακοίνωσε και δηµοσίευσε ήταν το 2013. Ας του ρίξουµε µια µατιά.
Το 2013 λοιπόν, σύµφωνα µε τον ισολογισµό, ο κύκλος των εργασιών του κοµµατικού ραδιοφώνου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 86.587
ευρώ! Τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα –«µπήκε
µέσα», δηλαδή- κατά 1.013.522 ευρώ!
Και έρχοµαι στα χρέη στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Το
κοµµατικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ έχει να πληρώσει εισφορές
στο ΙΚΑ, στους εργαζόµενους, στους δηµοσιογράφους, στους
διοικητικούς, στους τεχνικούς, ποιος ξέρει πόσα χρόνια! Χρω-
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στάει, λοιπόν, στα ασφαλιστικά ταµεία 974.915 ευρώ! Και το υπόλοιπο των ζηµιών εις νέον ανέρχεται σε 5.639.076 ευρώ!
Αντιλαµβάνεστε, κύριοι συνάδελφοι; Χρωστάει στα ασφαλιστικά ταµεία, στο ΙΚΑ, στο «ΜΙΚΑ», δεν ξέρω εγώ πού! Μπαίνει
µέσα, έχει ζηµίες 5.500.000 ευρώ και κατά τα άλλα, ο λαλίστατος
κ. Φίλης τσιµουδιά! Πάµε παρακάτω.
Κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στην τροπολογία για το Μέγαρο
Μουσικής. Πρόκειται για τροπολογία εξήντα σελίδων, κύριε
Μπαλτά και δεν µας έχετε καταθέσει τα ουσιαστικά στοιχεία.
Πριν σας θέσω τα ερωτήµατα για τα οποία θα περιµένω απάντηση, ας πούµε δυο κουβέντες γι’ αυτό το Μέγαρο Μουσικής το
οποίο, κατά την άποψή µου, συµπυκνώνει την περίεργη σχέση
πολιτικών δυνάµεων και εξωπολιτικών, επιχειρηµατικών ή άλλων.
H ουσία αυτής της σχέσης κατά την άποψή µου -όπως επίσης,
µέχρι χθες ή µάλλον µε συγχωρείτε, µέχρι πριν πέντε λεπτά, των
υπολοίπων Βουλευτών κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ- ήταν ότι εδώ κάτι
βρωµούσε στη σχέση κοµµάτων και Μεγάρου Μουσικής, Κυβερνήσεων και Μεγάρου Μουσικής.
Ακούστε, λοιπόν, η ουσία αυτής της σχέσης ορίζεται από το
άρθρο 45 παράγραφος 11 του ν.3943. Τι έλεγε αυτός ο νόµος;
Ότι το ελληνικό δηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εµπροθέσµως στη δανείστρια τράπεζα το
ποσό της εκάστοτε οφειλής χωρίς δικαίωµα αναγωγής και συµψηφισµού κατά του Μεγάρου Μουσικής και χωρίς εν γένει να
διατηρεί αξίωση κατά του Μεγάρου, για την αναζήτηση οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το ελληνικό δηµόσιο, προσέξτε, υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού θα διορίζεται απευθείας από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού. Αυτή είναι η ουσία της σχέσης.
Φτάσαµε, λοιπόν, τώρα στο εξής. Ανέλαβε το ελληνικό δηµόσιο µέσω εγγυήσεων, στην ουσία το βάρος των δανείων του Μεγάρου. Πείτε µας, κύριε Μπαλτά, παρακαλώ: Αυτά τα δάνεια σε
τι ποσό έχουν φτάσει; Στις εγγυήσεις αναφέροµαι και αντιστοίχως στην αντανακλασή τους στα δάνεια. Διότι άκουσα σε αυτήν
την Αίθουσα πριν από λίγο -θα το ακούσατε και εσείς- ότι ο ένας
οµιλητής µίλησε για 400 εκατοµµύρια ευρώ δανεισµό του Μεγάρου που πλέον τα έχει φορτώσει στο ελληνικό δηµόσιο, κάποιος
άλλος µίλησε για 300 εκατοµµύρια. Περιµένουµε από εσάς να
µας πείτε το ακριβές ποσό των δανείων που έχει πάρει διαχρονικά από την πρώτη µέρα ίδρυσής του το Μέγαρο Μουσικής.
Και κάτι ακόµη. Να µας πείτε παρακαλώ, ποιο είναι το ετήσιο
κόστος λειτουργίας; Ποιο είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης
των εγκαταστάσεων του Μεγάρου; Πώς διασφαλίζεται η βιωσιµότητα; Διότι, ναι µεν σε ένα βαθµό, εγώ εδώ συµφωνώ ότι, αφού
έχει πάρει το ελληνικό δηµόσιο και έχει φορτωθεί το άλγος, το
βάρος των δανείων, ας µην µείνει µε τα δάνεια µόνο, µια που το
Μέγαρο είναι εξοφληµένο. αποφασίζουµε να κάνουµε αυτή την
ανταλλαγή. Ξεφορτώσαµε το Μέγαρο από τα δάνεια, τουλάχιστον να πάρουµε την ακίνητη περιουσία σου.
Άκουσα τον κ. Τασούλα -και µου κάνει εντύπωση και ο κ. Τασούλας µάς έδωσε στοιχεία και όχι η Κυβέρνηση- κι έχουµε, λοιπόν, τις εξής ερωτήσεις, κύριε Μπαλτά. Να µας πείτε πώς
εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα. Θέλουµε να µας καταθέσετε
όλους τους ισολογισµούς, όλους τους απολογισµούς και όλες
τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, από την πρώτη µέρα ίδρυσης του Μεγάρου µέχρι σήµερα. Εκτός εάν έχει ακολουθήσει και
το Μέγαρο την ίδια τακτική του κοµµατικού σας ραδιοφώνου και
δεν δηµοσιεύει ισολογισµούς. Άρα, να σε κάτι που µοιάζει το Μέγαρο Μουσικής µε το ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, θέλω να πω κάτι. Δεν είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη
αυτή η τροπολογία. Υπάρχει πρόθεση εφάπαξ δαπάνης ύψους
14,3 εκατοµµυρίων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων λειτουργικών υποχρεώσεων του Μεγάρου, άρα δεν µπορείτε να µου
πείτε ότι είναι ουδέτερη. Υπάρχει επιβάρυνση.
Σας θυµίζω, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως ότι, εάν είχαµε γυρίσει το χρόνο πίσω µισή ώρα πριν κερδίσετε τις εκλογές, θα φωνάζατε και θα λέγατε τώρα: Είναι
δυνατόν να συµβαίνει αυτό που έγινε στην Ζάκυνθο, δηλαδή
αυτή η κοπέλα, η Ντένια Παράσχη, την οποία όλοι θελήσαµε να
βοηθήσουµε, άνοιξε κουµπαρά στο Facebook γιατί έχει µία σπά-
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νια πάθηση, καρκίνο στην καρδιά, και έπρεπε να µεταφερθεί στο
εξωτερικό και δεν είχε τα χρήµατα;
Σας λέω, λοιπόν ότι η οικογένειά της προσπάθησε από τη Ζάκυνθο και βρέθηκαν τα χρήµατα -70.000 ευρώ από όλους εµάς,
από τον καθένα που έδωσε την οικονοµική του βοήθεια- και την
ίδια ώρα σήµερα το ελληνικό δηµόσιο από την τροπολογία της
Κυβέρνησης επιβαρύνεται 14 εκατοµµύρια ευρώ. Άρα, αν έχουµε
να επιλέξουµε µεταξύ µίας νέας κοπέλας που πρέπει να νοσηλευθεί και του Μεγάρου, εσείς αποφασίσατε: το Μέγαρο και όχι
τα νοσοκοµεία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εντάξει…
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Για όνοµα του Θεού!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πάµε παρακάτω.
Πάµε παρακάτω, Έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε, και σε άλλα δύο
άρθρα που θέλω να σχολιάσω στο παρόν σχέδιο νόµου. Στο
άρθρο 6 και στο άρθρο 12 για τις ανεξάρτητες αρχές είναι χαρακτηριστικό το πώς αυτή η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται την «ανεξαρτησία», δυστυχώς, των αρχών που έχουν έναν ειδικό σκοπό, για παράδειγµα η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Ακούστε τι λέει το παρόν σχέδιο νόµου µε τις ΠΝΠ του,
των οποίων από τα 59 άρθρα, τα 30 είναι παρατάσεις, επέκταση
προθεσµιών και διάφορα άλλα. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου έχει είκοσι έξι µέλη. Εδώ, µε την παράγραφο
1 του άρθρου 12 θεωρεί η Κυβέρνηση –και διά νόµου θα το περάσει- ότι η επιτροπή έχει µόνιµα συγκροτηθεί, εάν από τα είκοσι
έξι µέλη της επιτροπής έχουν διοριστεί όλα και όλα -πόσα λέτε;τα πέντε, από τα οποία τα µισά διορίζονται απευθείας από τον
Πρωθυπουργό.
Πάµε παρακάτω. Ακούστε κι αυτό. Δείχνει το πώς αντιλαµβάνεστε το Ελληνικό Δηµόσιο και τη δηµόσια διοίκηση, κύριε
Υπουργέ. Ακούστε: Γραµµατέας της επιτροπής, σύµφωνα µε το
νόµο έως σήµερα, ο οποίος µετά την ψήφιση αυτού του σχεδίου
νόµου θα αλλάξει, µπορούσε να είναι ένας υπάλληλος Υπουργείου µε βαθµό Α’ ή Β’ εανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Αυτό το
καταργείτε. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί; Ποιον έχετε κατά νου;
Μήπως κανέναν ράπερ, καµµιά πεθερά που δεν έχει πτυχίο, δεν
έχει τον αντίστοιχο βαθµό και κάπου θέλετε να τον χώσετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιµένουµε απαντήσεις. Και
περιµένουµε από την κυβερνητική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
κρατάει τον πήχη χαµηλά. «Σεµνά και ταπεινά», όπως είχε πει κάποιος Πρωθυπουργός. Δεν γίνεται να δηλητηριάζετε επί µία πενταετία την ελληνική κοινωνία µε προσβολές, µε απειλές, µε
υποτιθέµενα σκάνδαλα ή υπαρκτά σκάνδαλα και όταν φθάνετε
στην εξουσία, να ακολουθείτε το αλάνθαστο, δοκιµασµένο, το
ελληνικό, παραδοσιακό «στρίβειν διά του αρραβώνος».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από τα Γυµνάσια Ρητίνης και Κάτω Μηλιάς Πιερίας.
Καλωσορίσατε στην Αθήνα και στη Βουλή των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
το ν.3126/2003: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει:
Στις 11-2-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά στον Υπουργό
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Πάνο
Σκουρλέτη.
Στις 11-2-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά: α) στον πρώην
Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη και β)στους πρώην
Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Λιβιεράτο και Ιωάννη
Μανιάτη.
Έχοντας εµπιστοσύνη στο ήπιον του χαρακτήρα του κυρίου
συναδέλφου κ. Μαντά για να υπερασπιστεί για το προηγούµενο
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θέµα τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι για να τοποθετηθεί, θα ξαναπάρει τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ανδρέας Ξανθός για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν αµφιβάλλει κανείς ότι είµαστε σε µια δύσκολη και κρίσιµη
καµπή, όχι για την Κυβέρνηση µόνο, αλλά για τη χώρα, για την
κοινωνία και για την ίδια την Ευρώπη. Αυτό το οποίο προφανώς
απαιτείται είναι σοβαρότητα από τις πολιτικές δυνάµεις, εναλλακτικό σχέδιο για το πώς, µε δεδοµένες τις συµβατικές µας υποχρεώσεις, µπορούµε να διαχειριστούµε µε δικαιότερο τρόπο τις
επιβαρύνσεις της συµφωνίας και να δηµιουργήσουµε παρεµβάσεις µε αντισταθµιστικό θετικό κοινωνικό ρόλο και πώς -το κυριότερο- θα προκαλέσουµε θεσµικές αλλαγές σε αυτήν τη χώρα
που εκκρεµούν για δεκαετίες και που θα ενισχύσουν το αίσθηµα
αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και ισονοµίας σε αυτόν τον τόπο.
Χθες, λοιπόν, είχαµε µια σηµαντική θεσµική τοµή. Μπήκε η αρχή του τέλους ενός καθεστώτος ανοµίας και ασυδοσίας, το οποίο κυριαρχούσε στον χώρο των τηλεοπτικών µέσων ενηµέρωσης και το οποίο είχε δηµιουργήσει το ευνοϊκό έδαφος διαπλοκών, συµπράξεων και πολιτικών επιρροών.
Βλέπω εντυπωσιασµένος ότι αυτή η παρέµβαση, που βάζει
τάξη και κανόνες, που προσπαθεί να αναδιοργανώσει αυτό το
τοπίο µε βάση τα ευρωπαϊκώς ισχύοντα, οδηγεί ορισµένους κατά
δήλωσή τους µεταρρυθµιστές και ευρωπαϊστές σε µια προκλητική προσπάθεια να υπερασπιστούν µε παθιασµένο τρόπο και την
αδιαφάνεια και τον ανορθολογισµό και την αναξιοπιστία και τη
φαυλότητα που υπήρχε για δεκαετίες σε αυτόν τον χώρο.
Πραγµατικά, αυτή η παρελκυστική τακτική της Αντιπολίτευσης
το προηγούµενο διάστηµα, που πιστεύω ότι µε τη χθεσινή νοµοθετική ρύθµιση θα πάρει τέλος, είναι ενδεικτική της πολιτικής
ανευθυνότητας η οποία διέπει αρκετές δυνάµεις της Αντιπολίτευσης αυτήν την περίοδο.
Με την ίδια παρελκυστική και ανεύθυνη στάση είχαν δηµιουργήσει ζήτηµα, όταν κατατέθηκε τον Δεκέµβριο πριν τις γιορτές
το νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, στο
οποίο συµπεριλαµβανόταν η πλειονότητα των άρθρων που υπάρχουν στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτή η παρελκυστική τακτική φυσικά και η ανάγκη να δοθούν κάποιες κρίσιµες
διευκρινίσεις απέναντι στους θεσµούς οδήγησε σε πάγωµα της
διαδικασίας και στην ανάγκη να προωθηθεί µε αυτόν τον κατεπείγοντα τρόπο η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Όσον αφορά τον χώρο της υγείας, οι ρυθµίσεις, που είναι περίπου το 1/5 των συνολικών άρθρων των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, αφορούσαν ρυθµίσεις που είχαν ανελαστικές
προθεσµίες και που εάν δεν γίνονταν µέχρι 31 Δεκεµβρίου θα
έθεταν σε διακινδύνευση την εύρυθµη λειτουργία κρίσιµων υπηρεσιών του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Και αυτό αφορά τις
υγειονοµικές περιφέρειες, όπου παρατάθηκε η σηµερινή µορφή
τους και η γεωγραφική τους κατανοµή.
Βεβαίως, κατά την άποψή µας, εδώ εκκρεµεί µια πολύ σοβαρή
συζήτηση για τη διοικητική και χωροταξική αναδιοργάνωση του
δηµόσιου συστήµατος υγείας. Θα κινηθούµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλουµε να αποκεντρώσουµε αρµοδιότητες στις περιφέρειες, να µπορέσουν πραγµατικά να έχουν ένα ρόλο πολιτικής εποπτείας σε περιφερειακό επίπεδο του συστήµατος υγείας
και να αµβλύνουν τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική λειτουργία του Υπουργείου.
Υπάρχει το πρόβληµα της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, που
και εκεί εκκρεµεί µια σοβαρή µεταρρυθµιστική παρέµβαση, την
οποία προετοιµάζουµε, γιατί όντως ο τρόπος µε τον οποίο είχε
συγκροτηθεί το πλαίσιο των προµηθειών υγείας µε τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργούσε η Επιτροπή Προµηθειών, µε το Παρατηρητήριο Τιµών οδήγησε σε ένα απίστευτο µπλοκάρισµα κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας στο σύστηµα υγείας, οδήγησε σε τροµερές δυσκολίες εφοδιασµού των νοσοκοµείων, όχι λόγω έλλειψης πιστώσεων, αλλά λόγω ενός γραφειοκρατικού και ανελαστικού συστήµατος, το οποίο για προµήθειες ακόµα και φτηνών
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υλικών, που µπορούσαν πολύ εύκολα να διεκπεραιωθούν µε
βάση τα ταµειακά διαθέσιµα των νοσοκοµείων, δεν ολοκληρώνονταν, προσβάλλοντας πολλές φορές και την αξιοπρέπεια των
ασθενών, αλλά και την αξιοπιστία του συστήµατος υγείας.
Είναι το θέµα των παρατάσεων των συµβάσεων των ιδιωτών
παρόχων µε τον ΕΟΠΥΥ. Κι εκεί δόθηκε µια εξάµηνη παράταση,
αναγκαστική επίσης, γιατί είναι τώρα σε διαπραγµάτευση όλες
οι συµβάσεις. Αυτές τις µέρες ήδη έχει υπογραφεί από το
Υπουργείο Υγείας. Εκκρεµεί και η υπογραφή του Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος είναι στο εξωτερικό. Τη Δευτέρα θα έχουµε
και επιτροπή διαπραγµάτευσης του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα ξαναδεί
τους όρους και το περιεχόµενο όλων των συµβάσεων µε τους
ιδιώτες παρόχους και κυρίως θα διαπραγµατευτεί την αποζηµίωση ακριβών και καινοτόµων φαρµάκων και τεχνολογιών, που
µέχρι τώρα έµπαιναν στο σύστηµα υγείας και αποζηµιώνονταν
τα ασφαλιστικά ταµεία τελείως ανεξέλεγκτα.
Υπάρχει το θέµα της προκαταβολής ορισµένων ποσών από τον
ΕΟΠΥΥ προς τις υγειονοµικές περιφέρειες. Για πρώτη φορά,
αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε σύµβαση του ΕΟΠΥΥ µε τις δοµές
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Δεν υπήρχε µέχρι τώρα αυτό.
Ο ΕΟΠΥΥ έδινε στο δηµόσιο σύστηµα υγείας ούτε το 1/10 του
ετήσιου προϋπολογισµού ως καταβολή έναντι νοσηλίων για την
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων στο ΕΣΥ. Ούτε το 1/10 δεν αποδιδόταν.
Και εδώ υπάρχει µια πολιτική επιλογή να επαναπροσανατολίσουµε για πρώτη φορά δηµόσιους πόρους, πόρους του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος, όχι µόνο απέναντι στους ιδιώτες
παρόχους που συµπληρωµατικά λειτουργούν και που είµαστε
προφανώς υποχρεωµένοι να συνεργαζόµαστε µαζί τους µέχρι
να αυξήσουµε την αποδοτικότητα του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, αλλά και προς το δηµόσιο σύστηµα υγείας και τις δηµόσιες δοµές.
Υπάρχει σύµβαση, λοιπόν, του ΕΟΠΥΥ µε τις δοµές του ΠΕΔΥ
και µε τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, όπου θα αποζηµιώνονται οι ιατρικές πράξεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις, που θα
εκτελούνται εκεί και θα αυξηθούν τα έσοδα της δηµόσιας πρωτοβάθµιας φροντίδας, έτσι ώστε να την αναδιοργανώσουµε και
να προχωρήσει µια σοβαρή µεταρρύθµιση σε αυτόν τον τοµέα
που εκκρεµεί εδώ και δεκαετίες, από ιδρύσεως του ΕΣΥ.
Υπάρχει το θέµα της παράτασης του εφοδιασµού των κέντρων
υγείας και των δοµών της πρωτοβάθµιας υγείας του ΠΕΔΥ από
διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι σε ισχύ στα νοσοκοµεία, από
διαγωνισµούς, είτε πρόχειρους είτε κανονικούς, για να οµαλοποιηθεί ο εφοδιασµός τους µε υγειονοµικό υλικό, µε φάρµακα,
όπου όντως παρατηρήθηκαν προβλήµατα την περσινή χρονιά.
Εµείς, λοιπόν, και µε αυξηµένη επιχορήγηση από τον κρατικό
προϋπολογισµό που έχει γίνει -και το αποδείξαµε στη συζήτηση
του προϋπολογισµού-, αλλά και µε τη συνέργεια των πόρων της
κοινωνικής ασφάλισης, που επίσης έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται και οι µεταβιβάσεις πόρων και τον Γενάρη από τα ασφαλιστικά ταµεία προς τον ΕΟΠΥΥ το αποδεικνύουν αυτό, θέλουµε
να ενισχύσουµε τη λειτουργικότητα, την αποδοτικότητα και την
αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου συστήµατος υγείας αυτήν
την περίοδο, επειδή ακριβώς προχωρούµε την επόµενη εβδοµάδα και θα έχουµε τη νοµοθετική ρύθµιση της καθολικής κάλυψης των ανασφάλιστων ανθρώπων.
Εδώ ακούσαµε απίστευτες ειρωνείες, που προσβάλλουν τη
νοηµοσύνη κυρίως των ανασφάλιστων ανθρώπων, των δύο εκατοµµυρίων ανασφάλιστων ανθρώπων, που ξέρουν πολύ καλά ότι
ήταν ανοχύρωτοι και ευάλωτοι την ώρα της αρρώστιας και την
ώρα του κινδύνου για τη ζωή. Ας πάει όποιος θέλει, ο κ. Γεωργιάδης ή οποιοσδήποτε άλλος, να κάνει µια βόλτα στα κοινωνικά
ιατρεία και φαρµακεία όλης της χώρας.
Ας πάει να ρωτήσει τους ανασφάλιστους ανθρώπους, αυτούς
που έχουν ιδιαίτερα σοβαρές παθήσεις, αν αισθάνονται ότι το
σύστηµα υγείας τους καλύπτει σήµερα. Ας πάει να ρωτήσει τους
ανθρώπους που εξυπηρετήθηκαν µεν στα δηµόσια νοσοκοµεία,
αλλά τους χρεώθηκαν τα νοσήλια, τους έβαλαν να υπογράψουν
δήλωση αποδοχής χρέους και τώρα έχει επιβαρυνθεί η οφειλή
τους στις ΔΟΥ. Αυτή, λοιπόν, ήταν η ρύθµιση για τους ανασφάλιστους;
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Βγήκαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις, αφού µας έκραξε
όλος ο πολιτισµένος κόσµος, αφού µας έκραξαν οι επιστηµονικές οργανώσεις, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, αφού υπήρχε βιβλιογραφία σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά που έλεγαν ότι
στην Ελλάδα υπάρχει υγειονοµική κρίση και υπάρχει υγειονοµική
φτώχεια και υπάρχει καταστροφή στο κοµµάτι της υγείας, αφού
το απαίτησε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας για να εµπλακεί
ως τεχνικός σύµβουλος στη χώρα. Τότε µόνο και όταν είχε δηµιουργηθεί ένα τεράστιο κίνηµα κοινωνικής αλληλεγγύης, αναγκάστηκαν πίσω από τις εξελίξεις οι προηγούµενες κυβερνήσεις να
κάνουν µια ρύθµιση που αποδείχτηκε και αυτή προβληµατική,
που είχε φίλτρα, που είχε εµπόδια, που δυσκόλευε, που ταλαιπωρούσε. Αυτό, λοιπόν, εµείς το αντιµετωπίζουµε. Και θεωρούµε
ότι ήδη από την προχθεσινή κουβέντα υπάρχει κλίµα ανακούφισης στην κοινωνία γι’ αυτή την εξέλιξη.
Και –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε για να µην καταχραστώ την
ανοχή σας- θέλω να επισηµάνω στον κ. Δένδια ότι εγώ δεν
µπορώ να έχω εικόνα για τη συνολική κυβερνητική απόδοση στο
κοµµάτι της άντλησης πόρων από την Ευρώπη για την αντιµετώπιση του προσφυγικού.
Το δικό µας Υπουργείο µε συστηµατική δουλειά µηνών κατάφερε να πάρει ένα κονδύλιο ύψους 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ από
ένα ειδικό ευρωπαϊκό Ταµείο, από το ISF, µε το οποίο προκηρύξαµε, έγινε η κρίση και αυτές τις µέρες τοποθετούνται εκατόν
σαράντα ένας γιατροί, νοσηλευτές, άλλοι επαγγελµατίες υγείας
και διασώστες του ΕΚΑΒ, για να στηρίξουν τις δηµόσιες δοµές
στα πέντε νησιά πρώτης υποδοχής, ενισχύοντας ταυτόχρονα και
τον εφοδιασµό αυτών των περιοχών, µε φάρµακα και υγειονοµικό υλικό.
Άρα, κουβέντες ότι δεν έχετε πάρει ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη προσβάλλουν τη νοηµοσύνη µας και αποδεικνύεται ότι
απλώς και µόνο εξυπηρετούν µια ανεύθυνη αντιπολιτευτική ρητορεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Παρά τη δυσκολία,
λοιπόν, της συγκυρίας, αγαπητοί συνάδελφοι, παρά την κοινωνική δυσφορία, η οποία υπάρχει, παρά το κλίµα χαµηλών προσδοκιών από πολλά κοινωνικά στρώµατα, τα οποία συνεχίζουν να
επιβαρύνονται από την µνηµονιακή πολιτική, από τις περικοπές
και τη λιτότητα, επειδή ακριβώς οι περισσότεροι σε αυτή τη
χώρα έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική επιλογή, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική λύση, ότι δεν υπάρχει
εναλλακτικό κοινωνικό σχέδιο, πέρα απ’ αυτό που προσπαθεί η
Κυβέρνηση, δηλαδή να επιµερίσει βάρη, να τα κατανείµει δικαιότερα και να πάρει πρωτοβουλίες ανακουφιστικές για την κοινωνία, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο οι πολίτες συνεχίζουν πλειοψηφικά
να εµπιστεύονται αυτή την Κυβέρνηση και ακριβώς γι’ αυτό το
λόγο αυτή η Κυβέρνηση και θα αντέξει και θα τα καταφέρει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν
για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», δεκαέξι µαθήτριες και µαθητές
και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τνο λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν είχα ένα λόγο γι’ αυτά που είχα σκοπό να πω σήµερα για
την τροπολογία που φέρνει η Κυβέρνηση, µετά την οµιλία του
Υπουργού Υγείας έχω χίλιους λόγους, για να αναφερθώ σ’ αυτή
την τροπολογία.
Θέλω, κατ’αρχήν, µε ηρεµία να θυµίσω τα γεγονότα και να πω
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το εξής, ότι µε απόφαση του Βαγγέλη του Βενιζέλου είχε διοριστεί για πολλά χρόνια στο ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής ο διευθυντής ειδήσεων του «ΜΕGA», ο κ. Παναγιωτόπουλος. Επίσης, να
θυµίσω ότι κάτω από τον αθώο τίτλο των «Φίλων της Μουσικής»,
που δεν είναι και τόσος αθώος, ήταν το γνωστό συγκρότηµα και
ο γνωστός εκδότης.
Χθες το βράδυ σκοτωθήκαµε εδώ στη Βουλή, χάλασε ο κόσµος -και δικαίως πιστεύω- γιατί κάποιοι εκδότες ούτε «πόθεν
έσχες» δεν καταδέχονταν να κάνουν ούτε τους φόρους να πληρώνουν ούτε τα δάνεια που είχαν χρεωθεί -και µιλώ για τα επίσηµα, για τα βεβαιωµένα- δεν τα πλήρωναν. Είναι σχήµα οξύµωρο.
Εγώ θέλω να πιστεύω –και µιλώ µόνο µε γεγονότα, µε τίποτα
άλλο- ότι δεν ήταν σωστός ο τρόπος που διηύθυναν το Μέγαρο
Μουσικής. Όλοι παραδεχόµαστε, κατ’αρχήν, ότι το Μέγαρο Μουσικής είναι κορωνίδα πολιτισµού. Έπρεπε πράγµατι να γίνει.
Ο αγαπηµένος φίλος µου, ο Γιώργος Βότσης, έκανε δίκαιο
αγώνα για τον τρόπο που καταπατήθηκαν τότε τα οικόπεδα -δεν
θέλω να αναφερθώ σ’ αυτές τις ιστορίες- και στον τρόπο που περιήλθε, που στην ουσία µόνο το δηµόσιο πλήρωνε και ποτέ κανένας άλλος. Χρόνια έγραφε άρθρα που δεν υπολόγιζε κανένας,
για το πώς πληρώθηκε το Μέγαρο αυτό. Όχι µια, όχι δυο, αλλά
επτά φορές έχει εξοφλήσει ο Έλληνας φορολογούµενος αυτή
τη λειτουργία, χωρίς κανέναν έλεγχο, έτσι, µεταξύ µας.
Καλούσαµε, πράγµατι, διάσηµα συγκροτήµατα. Εγώ, για να
σας πω την αµαρτία µου, επειδή ήταν ακριβές οι τιµές, µια ή δυο
φορές πήγα. Είχε απίστευτα ακριβό εισιτήριο και δεν µπορώ να
καταλάβω τι διαχείριση ήταν αυτή που τελικά το έριξε έξω αυτό
το Μέγαρο, τη δραστηριότητά του.
Θέλω να πω ναι στον πολιτισµό -είµαι από τους τελευταίους
που θα το αµφισβητούσα- αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που
ανέλαβαν να αξιοποιήσουν αυτό το κόσµηµα, αυτό το διαµάντι,
δεν ήταν ικανοί, ήταν λάθος. Και καλά, το λάθος να το πληρώνεις
εσύ που το κάνεις, αλλά να έρχεται να το πληρώνει ο Έλληνας
φορολογούµενος δεν το καταλαβαίνω.
Θέλω ορθά-κοφτά µε στοιχεία να πω τα εξής: Έχουν καταπέσει ήδη εγγυήσεις και έχει πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο γύρω
στα 59 εκατοµµύρια µέχρι τώρα που µιλάµε και επίκεινται και
άλλες καταπτώσεις από τις εγγυήσεις, που φρόντισε κάποιος
Υπουργός Οικονοµικών ενός άλλου κόµµατος να είναι το δηµόσιο εγγυητής. Μπορεί κάποιος εδώ να πει: Πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Και εγώ να το δεχθώ, δεν είπα τίποτα. Δεν
απαγορεύει, όµως, το διαχειριστικό έλεγχο, να δούµε τι ακριβώς
γινόταν, πώς διαχειρίζονταν τα χρήµατα αυτοί οι άνθρωποι επί
τόσα πολλά χρόνια. Δεν έγινε ποτέ. Ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρους.
Απίστευτα πράγµατα!
Εάν διαβάσει κανείς την προτεινόµενη τροπολογία, δεν ξέρω,
αλλά εµένα δεν µε πείθει. Οι 360.000 ευρώ το χρόνο για το µισθό
ενός καλλιτεχνικού διευθυντή -και διαψεύστε µε, κύριε Υπουργέ,
εάν κάνω λάθος- φαίνεται υπέρογκο ποσό. Δηλαδή, τι είναι αυτός
ο καλλιτεχνικός διευθυντής; Γιατί πρέπει να τα πάρει αυτά τα
χρήµατα;
Ήδη, αυτή τη στιγµή που µιλάµε δεν είναι 245 εκατοµµύρια,
αλλά µε τους τόκους έχουν φθάσει τα έξοδα γύρω στα 329 εκατοµµύρια, την ίδια στιγµή που ακούσατε τι σας έλεγε πριν από
λίγο ο Υπουργός Υγείας. Και λίγα σας είπε. Λίγα ακούσαµε από
τον Υπουργό Υγείας και λίγα ακούσαµε για το τι έκαναν γενικώς
οι άνθρωποι που ήταν ιδιοκτήτες των µίντια επί είκοσι πέντε χρόνια. Δεν είναι ώρα τώρα ούτε για κραυγές ούτε να κάνουµε ούτε
για να φτιάξουµε.
Εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Υπουργέ, δεν έχουµε
πειστεί γύρω απ’ αυτή την τροπολογία. Πιστεύω ότι αυτή η Κυβέρνηση –γιατί νιώθω κοµµάτι της και το λέω µε αγάπη- δεν έχει
πολλούς άσους στο µανίκι της. Ένας απ’ αυτούς είναι το ηθικό
πλεονέκτηµα.
Αισθάνοµαι ότι εγώ, που χθες το βράδυ έδινα αγώνα να αναδείξω πώς οι καναλάρχες είχαν µπερδευτεί σε όλες τις βρώµικες
ιστορίες, πως ποτέ δεν έκαναν αυτό που θα έπρεπε να κάνει η
τέταρτη εξουσία, αυτήν τη στιγµή έρχοµαι να σιγοντάρω µια τροπολογία, που κάτι µου θυµίζει από το παρελθόν.
Δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε θέλω να πάρω τον χρόνο
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σας. Πιστεύω ότι θα ήταν σώφρον, κύριε Υπουργέ, να ξαναδείτε
αυτήν την τροπολογία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κακή
πρόθεση. Ξαναλέω ότι την έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούµενος επτά φορές αυτήν την ιστορία.
Το ότι έρχεται στο δηµόσιο, αφού την πλήρωσε εφτά φορές,
δεν µου λέει τίποτα, όπως δεν θα µου λέει τίποτα αν δεν κερδίσει
το κράτος απ’ αυτή την ιστορία. Ναι, είναι ο πολιτισµός. Σας λέω
ότι εγώ έβλεπα ακριβά εισιτήρια, δηλαδή περίµενα κέρδη απ’
αυτή την ιστορία, όταν πραγµατικά συρρέει ο κόσµος. Δείτε το.
Εµείς, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, αγαπάµε πάνω απ’ όλα το δίκαιο και έχουµε κηρύξει τον πόλεµο κατά της διαπλοκής χωρίς
εξαιρέσεις. Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι εσείς έχετε αναστείλει τον
πόλεµο κατά της διαπλοκής. Ίσως είναι επείγουσα ανάγκη, γιατί
έχουν καταπέσει πάρα πολλές εγγυήσεις.
Εγώ επιµένω στον διαχειριστικό έλεγχο. Οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν το Μέγαρο, να λογοδοτήσουν. Αν δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, η δικαιοσύνη προβλέπει και γι’ αυτούς. Δείτε το.
Με πολλή αγάπη σας λέω να ξανασκεφθείτε εάν πρέπει να επιµείνετε σ’ αυτήν την τροπολογία. Εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
θα την καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Παπαχριστόπουλε, για την εξοικονόµηση του χρόνου.
Ο κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς έχει τον λόγο. Μετά θα µιλήσει ο κ. Μαντάς, θα πάµε στη συνέχεια στις ολιγόλεπτες δευτερολογίες του κ. Παππά και του κ. Λοβέρδου, θα απαντήσει ο
κ. Μπαλτάς επί της τροπολογίας για το Μέγαρο και θα υποβληθεί
και µια παράκληση στο Σώµα για την κ. Βαγενά, όταν έρθει η ώρα
και εάν το εγκρίνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγκρίνουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
θα σας δώσω τον λόγο µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν θα επεκταθώ στα θέµατα της κυρώσεως των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί έχει αναφερθεί αναλυτικά ο κ. Σαρίδης από πλευράς
της Ενώσεως Κεντρώων. Μου δόθηκε και εµένα η ευκαιρία να
τοποθετηθώ επί της συνταγµατικότητας ή µη του τρόπου νοµοθέτησης.
Πράγµατι, δεν δίδεται µε τον τρόπο αυτό στη Βουλή η δυνατότητα να συζητηθούν επί της ουσίας. Ορισµένες διατάξεις των
δύο πράξεων είναι χρήσιµες, αλλά σε πολλές δεν µπορούµε να
σταθούµε και να τις υποστηρίξουµε. Ύστερα απ’ αυτό, θα επαναλάβω τη δήλωση ότι εµείς ως προς τον βασικό κορµό του
νόµου θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Ως προς τις τροπολογίες, και την πρώτη και τη δεύτερη, που
φέρνει ο κ. Σταθάκης, είναι πράγµατι µια λύση ενός προβλήµατος που δηµιούργησε ο προηγούµενος νόµος, µε την αισιοδοξία
τότε της Κυβέρνησης ότι θα µπορούσε να θέσει υπό καθεστώς
αποδόσεως τη δικαιοσύνη, θα µπορούσε να κινητοποιήσει τους
ενδιαφερόµενους και να µπει σε ρύθµιση το ζήτηµα των «κόκκινων» δανείων και το ζήτηµα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην κατάθεση των δύο αυτών τροπολογιών, δηλώνουµε, κύριε Πρόεδρε, ότι εµείς τις υπερψηφίζουµε.
Μας προβληµατίζει, όµως, κάτι άλλο. Μας προβληµατίζει η
τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού και δεν βλέπω να είναι
εδώ ο κ. Μπαλτάς, που θα ήθελα να είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εδώ είναι. Κάποια
στιγµή, για λόγους ανωτέρας βίας, µπορεί να εξέλθει για δύο
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα σταθώ, όµως, σ’ αυτό
και θα προσπαθήσω τον χρόνο µου να τον διαθέσω σε αυτό το
ζήτηµα. Και όσα θα πω δεν θέλω να παρεξηγηθούν. Εγώ είµαι
φίλος και της κλασσικής µουσικής και του λυρικού θεάτρου,
αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε παρατηρήσεις και δη
σηµαντικές.
Πρώτον, όπως έρχεται η τροπολογία -ακούστηκε και είναι γε-
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γονός ότι είναι εξήντα σελίδες όλο το σύνολο των διατάξεων, της
αιτιολογικής έκθεσης, της σύµβασης- είναι ένα αυτοτελές νοµοσχέδιο, για το οποίο έχω υποβάλει και έγγραφο αίτηµα προς το
Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε, ότι θα έπρεπε να συνοδεύεται από
την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Και γιατί το λέµε αυτό; Κυρώνουµε µια σύµβαση, ουσιαστικά
εκ πρώτης όψεως ιδιωτικού δικαίου. Πήγαν σε ένα συµβολαιογράφο ο Υπουργός Οικονοµικών και δύο σωµατεία –θα πω περί
αυτών στη συνέχεια- και υπέγραψαν µια σύµβαση, η οποία δεν
είναι καν αµφοτεροβαρής –µια γνωστή νοµική έννοια-, είναι µονοµερής υπέρ του Μεγάρου Μουσικής.
Υπέγραψαν, λοιπόν, αυτή τη σύµβαση και καλούµεθα σήµερα
η Εθνική Αντιπροσωπεία να την κυρώσουµε. Δεν έχει η Βουλή
δυνατότητα τροποποιήσεων στη σύµβαση που έχει υπογραφεί,
κύριε Πρόεδρε. Το επισηµαίνω αυτό. Και έτσι, λοιπόν, θα µεταφερθεί ένα δυσβάσταχτο βάρος στο ελληνικό δηµόσιο.Υπέγραψαν, λοιπόν, αυτή τη σύµβαση και καλούµεθα σήµερα η Εθνική
Αντιπροσωπεία να την κυρώσουµε. Δεν έχει δυνατότητα τροποποιήσεων στη σύµβαση που έχει υπογραφεί, κύριε Πρόεδρε. Το
επισηµαίνω αυτό. Και έτσι, λοιπόν, θα µεταφερθεί ένα δυσβάσταχτο βάρος στο ελληνικό Δηµόσιο.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ήλθατε. Επισηµαίνω τα εξής:
Δεν είναι περιουσία του Μεγάρου Μουσικής αυτό το οποίο σας
µεταβιβάζει και θα εξηγήσω το γιατί. Από κάτω υπάρχει ένα Ίδρυµα, το Ίδρυµα Σταµατίου Δεκόζη-Βούρου. Έλεγξε το Υπουργείο αν το Ίδρυµα αυτό, το οποίο έχει εγκριθεί µε βασιλικό διάταγµα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν µπορούσε να
µεταβιβάσει την περιουσία του ή αύριο, µεθαύριο θα έλθουν κάποιοι άλλοι και θα κλονίσουν αυτήν τη σύµβαση αµφισβητώντας
την, ενώ το κράτος θα έχει διαθέσει πόρους;
Θυµίζω κάτι άλλο, το οποίο η Αίθουσα µπορεί να µην το γνωρίζει. Υπάρχει και αδελφό ίδρυµα, το Ίδρυµα Βούρου-Ευταξία –
θα το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ- το οποίο παρέχει τεράστιο
έργο. Διατηρεί το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, το οποίο
έχει διεθνή προβολή, έχει επαφές µε όλα τα αντίστοιχα µουσεία
των µεγάλων ευρωπαϊκών και παγκοσµίων πρωτευουσών και δεν
έχει επιβαρύνει το δηµόσιο ούτε µε µία δραχµή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μη λέτε για δραχµή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ο κληροδότης, ο Ευταξίας
δηµιούργησε, λοιπόν, ένα ίδρυµα για τη µουσική και ένα ίδρυµα
για τον πολιτισµό, τα δε περιουσιακά στοιχεία τα οποία διέθεσε
ήταν τεράστια.
Και διερωτώµεθα λοιπόν: Γιατί το ένα δεν έχει χτυπήσει ποτέ
την πόρτα του δηµοσίου, δεν έχει πάρει ποτέ µία δραχµή, δεν
έχει ζητήσει ούτε ένα ευρώ; Όλοι αυτοί είναι προβληµατισµοί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι, ευρώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αφήστε, κύριε Παπαδόπουλε, καλύτερα να πάτε στη Λάρισα, αν θέλετε, να δείτε και εκεί
τι γίνεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να φύγω; Θα φύγω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Προχωρώ τώρα επί της ουσίας. Το διάταγµα αυτό, το οποίο έχει ιδρύσει το ίδρυµα και έχει
εγκρίνει το καταστατικό του, δεν µας το φέρατε, κύριε Υ- πουργέ,
να δούµε τι λέει και αν είχαν τη δυνατότητα αυτοί που το εκπροσωπούν να υπογράψουν. Διότι περιορίστηκε το Υπουργείο Οικονοµικών στο να φέρει ένα πρακτικό διοικητικού Συµβουλίου και
να πουν ότι το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει την υπο- γραφή της
σύµβασης. Ήταν εντός του σκοπού του ιδρύµατος ή όχι;
Επαναλαµβάνω ότι εγώ είµαι φίλος και της κλασικής µουσικής
και του λυρικού θεάτρου. Αλλά εδώ δεν µπορώ να µη σταθώ και
να µην πω κάτι άλλο. Επικαλείται και επαίρεται η Κυβέρνηση ότι
έχει µια αποτίµηση 800.000.000 ευρώ, ότι αυτό αποτελεί ένα
ισχυρό πλεονέκτηµα και µια φερεγγυότητα.
Να πω κάτι; Γιατί δεν κάνατε έναν διεθνή διαγωνισµό, να δούµε
τι αξία θα είχε αυτό; Το Μέγαρο Μουσικής µε τις εγκαταστάσεις
του είναι ειδικού σκοπού κτήριο. Θα υπάρξει στην Ελλάδα, µε
ένα περιορισµένο κοινό, όπως είναι οι φίλοι του Μεγάρου, δυνατότητα επένδυσης των 800.000.000 ευρώ από ιδιώτη; Όχι. Συνεπώς, υφ’ οιανδήποτε εκδοχή η αξία είναι λογιστική.
Να προτείνω κάτι άλλο; Όπως γνωρίζετε υπάρχει η Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, υπάρχει το Ίδρυµα Βάγκνερ, υπάρ-
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χουν πάρα πολλά σηµαντικά και πλούσια ιδρύµατα σε όλον τον
κόσµο, τα οποία ενδεχοµένως θα µπορούσαν είτε να αναλάβουν
το µάνατζµεντ του Μεγάρου Μουσικής είτε να συνεργαστούν
µαζί του και να το εξυγιάνουν.
Τι κάνουµε τώρα; Είναι εξυγίανση αυτό; Λέµε ότι έρχεται το
δηµόσιο και λέει ότι έχει δώσει εγγυήσεις, εγγυήσεις χωρίς φερεγγυότητα από πλευράς των συλλόγων. Και τι κάνει τώρα; Δίνει
και µια ασυλία, πολύ ωραία. Δεν ξέρουµε αν υπήρχε καλή ή κακή
διοίκηση, αλλά µε τη σύµβαση αυτή δίνεται και µια ασυλία και
στα προηγούµενα διοικητικά συµβούλια, αφού το κράτος είναι
πρωτοοφειλέτης. Και λέµε, ωραία, σώσαµε αυτούς που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να κληθούν να λογοδοτήσουν για τη διαχείριση, αλλά το πήρε το κράτος. Και τι θα κάνει το κράτος; Θα
γίνει εκµεταλλευτής του Μεγάρου Μουσικής; Όχι, δηλώνει την
ανικανότητά του. Μας λέει «µένω πίσω». Λέει ότι το αφήνει σε
ένα διοικητικό συµβούλιο, το οποίο κατά πλειοψηφία θα είναι από
µέλη που θα ορίζει το κράτος, η κυβέρνηση.
Να θυµίσω το Εθνικό Θέατρο, ένα πρόσφατο παράδειγµα,
κύριε Υπουργέ; Ταλανιστήκατε να βρείτε µια λύση και δεν ξέρουµε αν δόθηκε τελικά λύση µε τις επιλογές, τις οποίες κάνουν
οι εκάστοτε Κυβερνήσεις.
Το Μέγαρο Μουσικής και όχι το Ίδρυµα Δεκόζη-Βούρου, δηµιούργησε µια φαραωνική κατάσταση µέσα στην Αθήνα και
έλαβε τελικά και ελιτίστικο χαρακτήρα. Δεν θέλω να µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες.
Έρχεται σήµερα το κράτος να πει «όλα καλά, όλα ωραία, επιβαρύνω δηµοσιονοµικά τη χώρα». Άσχετα αν λέει η αιτιολογική
έκθεση περί δηµοσιονοµικής ουδετερότητας, τα χρήµατα έχουν
εκταµιευθεί και θα εκταµιευτούν κι άλλα. Διότι εδώ µέσα δεν είδαµε αν υπάρχουν άλλα χρέη.
Πριν από τρεις µήνες εισηγήθηκε η Κυβέρνηση διάταξη νόµου
και έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα, που σηµαίνει ότι υπάρχουν χρέη στο
δηµόσιο και προς την εφορία και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Και µάλιστα, αυτήν την τροπολογία την ψηφίσαµε κι
εµείς, διότι έδινε τη δυνατότητα να πληρωθούν οι εργαζόµενοι.
Κύριε Υπουργέ, εγώ περνάω από εκεί. Δεν κατέβηκε, όµως, το
πανό που λέει οι εργαζόµενοι ότι είναι επτά µήνες απλήρωτοι.
Πού πήγαν τα χρήµατα αυτά;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Είναι δεδοµένο ότι ένα τέτοιας µορφής, φαραωνικό, ίδρυµα
θα είναι ζηµιογόνο αιωνίως, θα είναι παθητικό για το ελληνικό
κράτος, το οποίο αναλαµβάνει τέτοια διακινδύνευση σήµερα, και
σε δύο χρόνια, όσοι παραµένουν σε αυτήν την Αίθουσα, θα κληθούν να ξαναψηφίσουν νέα λύση.
Κατόπιν αυτού, ζητούµε να επανέλθετε και να φέρετε έκθεση
του Επιστηµονικού Συµβουλίου, αποσύροντες την τροπολογία,
να δούµε αν είναι κοινωφελές ίδρυµα. Μπορεί να µεταβιβαστεί;
Δεν µπορεί να µεταβιβαστεί; Τι κρύβεται από πίσω; Μήπως κάνουµε µια τρύπα στο νερό;
Δεύτερον, αν δεν το κάνετε αυτό, είµεθα υποχρεωµένοι να δηλώσουµε ότι δεν θα ψηφίσουµε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Θα
δηλώσουµε την παρουσία µας για έναν και µοναδικό λόγο. Συµπάσχουµε µε την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι πολλοί, οι
εκατοντάδες εργαζόµενοι από τα διοικητικά συµβούλια, τα οποία
σήµερα απαλλάσσετε, και θέλουµε να διατηρήσουµε µια ελάχιστη ελπίδα ότι αυτοί οι άνθρωποι, που φτάνουν πλέον έναν χρόνο
απλήρωτοι, θα ανταµειφθούν για τον κόπο και τον µόχθο τους.
Τα σταθµίσατε αυτά στην Κυβέρνηση; Δεν θέλω να επεκταθώ
παραπάνω, διότι µετά θα αναγκαστώ ίσως να µιλήσω και για
έκταση σκανδάλου και δεν είναι η κατάλληλη ώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Καρρά.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, τα
τρία λεπτά, δεν ξέρω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είναι δευτερολογία.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το γνωρίζω και έχω συνεννοηθεί µε
τον κ. Κακλαµάνη και συµφωνώ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω,
όµως, γιατί έχω µια σειρά από θέµατα. Και ξεκινάω µε ένα ζήτηµα
προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να µας πείτε,
όµως, πόσο θέλετε, για να µην διαµαρτύρεστε για το κουδούνι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν διαµαρτύροµαι. Κατ’αρχάς, σας
εκτιµώ και σας αγαπώ.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει για µένα και για άλλους συναδέλφους
της Αιθούσης ένα πάρα πολύ σοβαρό προσωπικό θέµα ηθικής,
πολιτικής τάξης. Και απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους
της Βουλής, ανεξαρτήτως αν συµφωνούµε ή διαφωνούµε κι ανεξαρτήτως του βαθµού συµφωνίας ή διαφωνίας µας.
Υπάρχουν συνάδελφοι που είναι σε κόµµατα από τα οποία µας
χωρίζει πολύ µεγάλη πολιτική απόσταση και οι συγκρούσεις µας
είναι καθηµερινό φαινόµενο, αλλά εδώ τα ζητήµατα της ηθικής
και της εντιµότητας προηγούνται, κύριε Πρόεδρε. Για να συγκρουστείς µε έναν άνθρωπο σηµαίνει ότι τον αποδέχεσαι και ως
αντίπαλο.
Εχθές, λοιπόν, αναπτύξαµε τα επιχειρήµατά µας για ένα θέµα
ακανθώδες, που όπως είχα προβλέψει –και θα δικαιωθώ- από σήµερα το πρωί η ηµερήσια διάταξη, της Ελλάδας µε τα τόσα βαριά
θέµατα το πήγε στην άκρη και που τελείως προσχηµατικά έρχεται στην Αίθουσα αυτή µία ή δύο φορές την εβδοµάδα για να
αποπροσανατολίσει. Αναφέροµαι στο θέµα των αδειών.
Είπαµε τις απόψεις µας. Έγινε ψηφοφορία. Η Βουλή ολοκλήρωσε το έργο της. Σήµερα το πρωί µία εφηµερίδα, η εφηµερίδα
«ΑΥΓΗ», έχει αυτόν τον τίτλο: «Συνήγοροι της διαπλοκής» και
τέσσερις φωτογραφίες, µία εκ των οποίων είναι δική µου.
Και µετά την προηγουµένη συνεδρίαση παρόµοιας τροπολογίας της Κυβέρνησης για το ίδιο θέµα, την εποµένη µέρα είχε
πέντε φωτογραφίες, εκ των οποίων µία µε τον δικό σας Πρόεδρο,
κύριοι συνάδελφοι της Ένωσης Κεντρώων, και πάλι τη δική µου.
Ο τίτλος ήταν: «Οι υπηρέτες της διαπλοκής».
Κατ’ αρχάς, πρόκειται περί δηµοσιογραφικής αλητείας. Κατά
δεύτερο λόγο –περισσότερο πολιτικός λόγος αυτός- πρόκειται
για µια µέθοδο γνωστή από την Ασφάλεια, στα χρόνια που η
Ασφάλεια ήταν απέναντί µας και µας κυνηγούσε. Αναφέροµαι
στη Χούντα, στη µετεµφυλιακή περίοδο και κατά τη διάρκεια του
εµφυλίου, όπου η άποψή σου, η δική σας, κύριε Πρόεδρε, ενδεχοµένως, δεν αντιµετωπιζόταν ως άποψη µε κριτήριο το σωστό
ή το λάθος της, αλλά εξεταζόταν το κίνητρό σας, γιατί την είπατε
και ποιος είναι από πίσω σας.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι οι ασφαλίτες είναι παρελθόν, σε
ό,τι αφορά την ανάµειξή τους µε την πολιτική. Κάνουν τη δουλειά
τους. Κάνουν άλλη δουλειά. Οι µέθοδοι αυτοί, όµως, δεν µπορεί
να αφορούν το Κοινοβούλιο, τις συγκρούσεις του, τις συµφωνίες
του.
Διότι άλλο είναι να αντιµετωπίζεις µια άποψη και να συγκρούεσαι µε αυτή επειδή διαφωνείς και άλλο να την εξορίζεις στον εξωπολιτικό χώρο και να την καταδικάζεις να είναι εκτός πολιτικής.
Διότι αυτά, τα οποία γράφουν εδώ είναι η απόπειρα στοχοποίησης ανθρώπων. Και είναι υπεύθυνοι γι’ αυτή.
Η αλητεία αυτή και η ασφαλίτικη αυτή µέθοδος πρέπει να αποτελέσει παρελθόν για όλους µας, όπου και αν τη βλέπουµε, από
όποιο έντυπο ή µέσο ενηµέρωσης, από όποιον άνθρωπο. Πρέπει
να της ασκούµε υπερβολικά αυστηρή κριτική, για να περιθωριοποιηθεί και για να µη µας απασχολήσει άλλη φορά.
Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη για την έκταση της τοποθέτησής
µου επί αυτού του προσωπικού-πολιτικού θέµατος. Εύχοµαι να
έχετε την κατανόηση που αρµόζει στην ένταση του θέµατος. Και
επιτρέψτε µου για δύο λεπτά να πω τις απόψεις µου επί θεµάτων
πολιτικής που αφορούν και το σχέδιο νόµου.
Κατ’ αρχάς, σε λίγη ώρα θα συζητήσουµε τα θέµατα του αγροτικού εδώ. Νοµίζω ότι η συζήτηση θα είναι ολόπλευρη και η σύνδεσή της µε τις κινητοποιήσεις τις σηµερινές δίνει την ευκαιρία
να µιλάµε, γνωρίζοντας ότι µας ακούνε. Και όχι µόνο µας ακούνε,
αλλά επί του θέµατος αυτού οι άνθρωποι είναι κινητοποιηµένοι.
Άρα, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος επιφυλάσσοµαι σε αυτά
που θα πει η Δηµοκρατική Συµπαράταξη σε λίγη ώρα.
Για το ζήτηµα του ΝΑΤΟ, που τέθηκε και σήµερα, εχθές η κ.
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Γεννηµατά µε την τοποθέτησή της ζήτησε ενηµέρωση. Στη δευτερολογία µου το βράδυ αργά είπα ότι το επίπεδο της ενηµέρωσης επαφίεται στον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και στην Κυβέρνηση. Εµείς, όποιο επίπεδο κι αν είναι αυτό, θέλουµε ενηµέρωση
και θα συµµετάσχουµε.
Στη συνάντηση που είχα µε τον κύριο Υπουργό εκτός Αιθούσης, µου είπε ότι θα καλέσει τους υπευθύνους αµύνης των κοινοβουλευτικών κοµµάτων. Απήντησα θετικά, ότι εγώ θα προσέλθω. Από το έδρανο µετά, αντιπαρατιθέµενος µε τη Νέα Δηµοκρατία είπε ότι σήµερα θα γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έγινε.
Το θέµα δεν πρέπει να καθυστερήσει. Η ενηµέρωσή µας πρέπει να είναι γρήγορη. Είµαστε εδώ για να συµµετάσχουµε. Το
θέµα είναι πολύ, µα πάρα πολύ σοβαρό.
Σε ό,τι αφορά τα λεχθέντα για το προσφυγικό-µεταναστευτικό
χθες από τον κ. Φίλη, ότι δήθεν οι προηγούµενοι έπνιγαν τους
µετανάστες, νοµίζω ότι αυτά πρέπει να τα ξεχάσει ο κύριος
Υπουργός. Όσο κι αν θυµάται τα φοιτητικά του χρόνια και τα αµφιθέατρα, τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι άλλος είναι ο
ρόλος του. Είναι Υπουργός, είναι Βουλευτής και πρέπει να είναι
σοβαρός. Και πρέπει να είναι σοβαρός, γιατί αυτά τα οποία λέει
για ένα θέµα που η Κυβέρνηση παρόξυνε και έχει ξεπεράσει τα
όρια της χώρας, της Ευρώπης –είναι διεθνές θέµα πια- καταγράφονται. Είπε ανοησίες εχθές. Θα πρέπει να το ξανασκεφθεί. Δεν
είναι λόγια αυτά για εθνικό Κοινοβούλιο ούτε είναι µορφή αυτή
πολιτικής αντιπαράθεσης.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της τροπολογίας –γιατί κατά τα λοιπά
ο κ. Κουτσούκος και στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών, αλλά και
εχθές και σήµερα µας έχει καλύψει απολύτως- η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη δι’ εµού, του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου,
τοποθετήθηκε χθες θετικά. Δεν αλλάζουµε γνώµη.
Είπε, όµως, κάτι ο κ. Κουτσούκος σήµερα και είδα ότι η Κυβέρνηση δεν αντιδράει και είναι λάθος της. Περιµένω από τον
κύριο Υπουργό Πολιτισµού να αντιδράσει τώρα. Με την παρέµβασή σας, κύριε Υπουργέ, µεταφέρετε στον χώρο του δηµοσίου
–όχι του στενού δηµοσίου, βέβαια- την εποπτεία της λειτουργίας
του Μεγάρου, η οποία δεν είναι όπως στο παρελθόν, απλή µέριµνα, είναι εντονότερη.
Σας λέει, λοιπόν, ο κ. Κουτσούκος ότι επειδή ακούγονται διάφορα –και έχει δίκιο ο εισηγητής µας- είναι πολύ λογικό η Αντιπολίτευση να σας ζητάει να καταθέσετε, κύριε Υπουργέ –δεν σας
είπε, µάλιστα, τώρα να το κάνετε, αλλά να δεσµευθείτε ότι θα
γίνει αυτό- τους ισολογισµούς και όλα τα στοιχεία, τα οποία
έχετε και τα οποία η διεύθυνση του Μεγάρου σας έχει αποστείλει. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων πρέπει
να το δεχθείτε αυτό. Δεν σας είναι δύσκολο. Είναι και υποχρέωσή
σας.
Αν σας ζητήσουµε επίσηµη ενηµέρωση βάσει του Κανονισµού
της Βουλής µε οργανωµένο τρόπο, δεν έχετε τρόπο να το αποφύγετε. Αλλά έχετε και τη διάθεση εσείς να το αποφύγετε; Φαντάζοµαι πως όχι.
Άρα, λοιπόν, σας παρακαλώ, γιατί σε λίγο έχουµε και ψηφοφορία, πάρτε θέση επ’ αυτού. Είναι απλό το θέµα και νοµίζω ότι
η δικιά µας θέση είναι και πάρα πολύ καθαρή.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Σταθάκης, Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Επιτρέψτε µου, γιατί εντοπίσαµε κάτι.
Στην παράταση για επικαιροποίηση των στοιχείων των δανειοληπτών του παλιού νόµου Κατσέλη –όπως ξέρετε, δίνουµε παράταση µέχρι τις 3 Μαΐου µετά από κοινό αίτηµα και των δανειοληπτών και των τραπεζών, που δεν προλαβαίνουν να παράξουν
τα σχετικά χαρτιά που προβλέπει ο νόµος– εκ παραδροµής
υπάρχει µία µικρή υποκατηγορία αυτών που έκαναν αιτήσεις την
τελευταία στιγµή, κοντά στα Χριστούγεννα, οι οποίοι αδικούνται
από την ισχύουσα παράταση ή µάλλον δεν εµπίπτουν στην παρούσα παράταση.
Εκεί που υπήρχε στον νόµο ένας µήνας, δίνονται δύο µήνες
για να εξοµοιωθούν πλήρως µε όλη τη µεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών, που µε την παρούσα σηµερινή τρο-
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πολογία καλύπτονται πλήρως. Αυτήν, λοιπόν, την υποκατηγορία
αυτών που έκαναν αιτήσεις πρακτικά το Δεκέµβρη πριν κλείσει
ο παλιός νόµος, την εξοµοιώνουµε µε όλες τις άλλες κατηγορίες
του παλιού νόµου. Κάνουµε δηλαδή την παράταση από έναν
µήνα δύο στον σχετικό νόµο. Αυτό βελτιώνουµε µε την παρούσα
νοµοτεχνική βελτίωση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, η νοµοτεχνική βελτίωση να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Παππάς έχει
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κωδικά και σύντοµα θα
αναφερθώ στις τροπολογίες, αφού πρώτα οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση.
Πρώτον, ο κ. Δένδιας ανεβαίνοντας στο Βήµα είπε ότι δεν θα
πρέπει να χαρίζουµε το Μεταξά –δεν θέλω να γίνω κουραστικός
µε το θέµα του Μεταξά, αλλά θέλω να δώσω µια απάντηση στον
κ. Δένδια- στους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής. Και ανάφερε
και είπε ότι τους χαρίζουµε τον Τσολάκογλου.
Αλήθεια, κύριε Δένδια, για ποιον Τσολάκογλου µιλάτε; Μιλάτε
για τον παλιό κατοχικό Πρωθυπουργό ή τον πάλι ένστολο Τσολάκογλου, κολλητό φίλο του Σαµαρά; Το «τρενάκι» της Νέας Δηµοκρατίας είναι πολύ µεγάλο και να ξέρετε ότι ξέρουµε πολλά
και πολλές ιδιαιτερότητές σας και πολλές αδυναµίες σας.
Επίσης, δεν έχετε το ηθικό δικαίωµα, να το πω έτσι, να οµιλείτε, διότι τα γραφεία τα δικά σας κοσµεί η φωτογραφία του
υιού του δωσιλόγου Πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλλη, του Γεωργίου Ράλλη, που διετέλεσε Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας.
Εσείς στηριχθήκατε στους οικονοµικούς δωσιλόγους –και θα
αναφερθώ και στην σχετική επιτροπή για τις γερµανικές αποζηµιώσεις επ’ αυτού- ό,τι ονοµασία και να είχε το κόµµα σας, της
Δεξιάς, είτε Ελληνικός Συναγερµός ήταν είτε Λαϊκό Κόµµα είτε
ΕΡΕ είτε Νέα Δηµοκρατία. Εσείς είστε οι υποστηριχτές, λοιπόν,
οι γερµανόδουλοι και του τότε και του σήµερα.
Αυτά για τον κ. Δένδια, για να µην µας παριστάνει εδώ µε τη
γνωστή δικολαβίστικη τακτική του o γνωστός και ως δικηγόρος
των Ρόθτσάιλντ – συγχαρητήριά του- τον τιµητή και να µην µας
κάνει µαθήµατα. Θα µπορούσε να πει µια µεγάλη συγγνώµη, όχι
σε µας για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο καθένας εξ ηµών
και η οικογένειά του, να δώσει µια µεγάλη συγνώµη στον ελληνικό λαό.
Σε ό,τι αφορά τώρα τον κ. Παφίλη, ο οποίος ύβριζε τον οµιλούντα και την Χρυσή Αυγή από πρωίας στο συστηµικό «MEGA»,
εγώ, κύριε Παφίλη, δεν έχω τη δυνατότητα να µιλήσω στο
«MEGA», δεν µε καλούν στο «MEGA». Εσάς τον επαναστάτη και
τον λαϊκιστή, τον λαϊκό αγωνιστή καλούν στο «MEGA».
Να µεταφέρω και στην Αίθουσα, που το γνωρίζετε, αλλά πιο
πολύ για τον κόσµο που µας ακούει, ότι τον Νοέµβρη του 2012,
όταν εδώ δινόταν µια µάχη για τα προαπαιτούµενα, βγαίνω για
µια στιγµή στο περιστύλιο και τι να δω; Βλέπω εναγκαλισµένο
τον κ. Παφίλη µε ποιον; Με τον κ. Στουρνάρα. Και µόλις χθες -οι
διάφοροι εδώ φωτογράφοι που βγάζουν τα διάφορα ενσταντανέ
δεν το έβγαλαν ακόµα- βλέπω επί ένα τέταρτο να οµιλεί ο κ. Βορίδης και να χαριεντίζεται µε τον κ. Παφίλη.
Δεν τον πείραξε και δεν τον πειράζει τον κ. Παφίλη που ο κ.
Βορίδης φωτογραφιζόταν µε τη φωτογραφία του Παπαδόπουλου ή γινόταν κουµπάρος µε τον Ζαν Μαρί Λεπέν ή που κυκλοφορούσε µε τα τσεκούρια και τον πειράζει η Χρυσή Αυγή;
Να θυµίσω και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι αυτό
το κόµµα που πριν από λίγο καιρό ψήφισε υπέρ του να δίδεται
φορολογική ενηµερότητα στο Μέγαρο Μουσικής. Ποιοι οµιλούν,
λοιπόν; Το κόµµα το οποίο είναι κατ’ ουσίαν µια οικονοµική επιχείρηση και µια «ουρά» της Νέας Δηµοκρατίας;
Σχετικά µε τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω τα
εξής: Πρώτον, για την τροπολογία του Μεγάρου Μουσικής, ως
πότε θα πληρώνει ο ελληνικός λαός τις ιδιαιτερότητες, τα βίτσια
και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις του συγχωρεµένου Λαµπράκη
ή και του κάθε Ψυχάρη;
Να κλείσει το Μέγαρο Μουσικής και να παραµείνει ένα κουφάρι, για να πηγαίνει ο ελληνικός λαός και να το βλέπει ως µνηµείο της ρεµούλας και της κλεπτοκρατίας της Μεταπολίτευσης!
Γιατί είναι ένα σκάνδαλο που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, αρχής
γενοµένης –όπως είπαν οι προλαλήσαντες πολύ σωστά- από το
Ίδρυµα Ευταξία. Και ο νους µας πάει κατ’ ευθείαν και στον Κωνσταντίνο Καραµανλή, τον παλαιό.
Να κλείσει, λοιπόν, και να µην δοθεί ούτε ένα σεντ για το Μέγαρο Μουσικής!
Σε ό,τι αφορά στις τροπολογίες, κύριε Σταθάκη, γνωρίζετε τι
σηµαίνει «κατοικία» και πρώτη και δεύτερη και τρίτη και ων ουκ
έστιν αριθµός! Έχετε, λοιπόν, την ευαισθησία. Γιατί δεν κάνετε
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το εξής, που είναι πολύ σοσιαλιστικό; Μην γελάτε! Λείπει ο κοινός νους και η κοινή λογική από την Κυβέρνηση. Αντί να δώσετε
µια παράταση ενός µηνός για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων
και τα δάνεια τα διάφορα funds, γιατί δεν επιβάλλετε στις τράπεζες την τιµή που θα δώσουν στα funds να τη δώσουν στον δανειολήπτη; Και ξέρετε πώς θα ανταποκριθεί ο δανειολήπτης.
Στην Ελλάδα υπάρχει η αλληλεγγύη της οικογένειας µε την ευρύτερη έννοια. Θα τρέξει και θα πληρώσει! Εσείς τους κάνατε –
και η Δεξιά και η Αριστερά- να µην µπορούν αυτοί οι άνθρωποι
να πληρώσουν και να χάσουν τα σπίτια τους.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήδη στους δρόµους των Αθηνών γίνονται «µάχες». Ήδη οι ηρωικοί Κρήτες αγρότες αγωνίζονται και αντιµετωπίζουν µισθοφόρους του τυραννικού καθεστώτος, που είναι ίδιο τυραννικό καθεστώς οικονοµικών δωσιλόγων
µε το προηγούµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Παππά, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτοί, λοιπόν, οι αγρότες δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για ψωµ,ί
αλλά συγχρόνως µε τις ελληνικές σηµαίες δίνουν και έναν δίκαιο
αγώνα για λευτεριά.
Σε όσους Έλληνες αγρότες, λοιπόν, έρθουν σήµερα στην
Αθήνα και σε όσους δεν µπόρεσαν ή θα εµποδιστούν να έρθουν,
έχω να πω µόνο τούτο: Καλή λευτεριά. Λαός-Αγρότες-Εθνικισµός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μαντά,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος, προκειµένου να διευκολύνω και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει στη
συνέχεια.
Αφού εκφράσω και την προσωπική µου βαθιά οδύνη για το
χθεσινό γεγονός µε τους Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού,
θέλω να κάνω µόνο δύο-τρεις επισηµάνσεις.
Μόνο τρία λεπτά χρόνο µου δώσατε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η δευτερολογία
είναι τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν έχω καν πρωτοµιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε πέντε λεπτά, λοιπόν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι βρισκόµαστε σε ένα περιβάλλον και σε µία συγκυρία που προσδιορίζεται από πάρα πολλές ετερόκλητες δυνάµεις, από αστάθµητους παράγοντες, από
µια ρευστότητα που δεν µπορεί να µην επηρεάζει και τη χώρα
µας. Δεν µπορεί παρά να είµαστε σε µια ετοιµότητα και σε µια
εγρήγορση γι’ αυτά που συµβαίνουν γύρω µας και στην περιοχή
µας, αλλά και ευρύτερα.
Το λέω αυτό, διότι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορούµε
να παραγνωρίζουµε ότι για µια ακόµη φορά, σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν σηµάδια επαναφοράς περιόδων και στοιχείων
παγκόσµιας κρίσης, δεν µπορούµε να µην βλέπουµε ότι σε αυτό
το συγκεκριµένο πεδίο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για µία
ακόµη φορά συγκεντρώνονται προϋποθέσεις και προβλήµατα –
θα έλεγα- που µπορεί, που ενδέχεται να δηµιουργήσουν περαιτέρω θέµατα, έστω και αν όλη αυτή η διαδικασία και η κάθοδος
στο Αιγαίο δυνάµεων του ΝΑΤΟ γίνεται κάτω από συγκεκριµένες
προϋποθέσεις και συνθήκες. Οφείλουµε να δούµε την εξέλιξη.
Οφείλουµε να δούµε πάρα πολύ προσεκτικά και τις επόµενες
µέρες.
Όµως, θέλω να πω ότι πρέπει όλες οι πτέρυγες της Βουλής
να κρατήσουµε χαµηλούς τόνους, να παρακολουθήσουµε τις
εξελίξεις, να µη βιαζόµαστε, να ενηµερωθούµε έτσι όπως πρέπει
να ενηµερωθούµε, διότι αυτές οι στιγµές απαιτούν πράγµατι και
ψυχραιµία και σύνεση, έτσι ώστε να προσεγγίσουµε καλύτερα
τα πράγµατα.
Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αµφιβολία πως στο συγκεκριµένο
θέµα που συζητάµε, δηλαδή όσον αφορά την κύρωση των ΠΝΠ,
σε ένα πάρα πολύ µεγάλο βαθµό υπάρχει µία συµφωνία ότι πολλές από αυτές τις διατάξεις είναι διατάξεις οι οποίες λύνουν µε
τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκκρεµή ζητήµατα, αλλά ταυτόχρονα
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–και νοµίζω ότι αναφέρθηκε ειδικότερα ο Υπουργός Υγείας που
µίλησε, αλλά και στην Επιτροπή όλοι οι Υπουργοί και ο Υπουργός
Ναυτιλίας και ο Υπουργός Οικονοµικών- δίνουν στίγµα πολιτικής,
διότι πολλές από αυτές τις διατάξεις –όχι όλες, βέβαια- αποτελούν και στοιχεία της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.
Νοµίζω ότι είναι απολύτως σαφές –εγώ να αναγνωρίσω, αν θέλετε και λάθη και ανεπάρκειες και δυσκολίες και τα λοιπά- πως
όλοι σε αυτήν την Αίθουσα αναγνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η
νοµοθετική διαδικασία που είχε δροµολογήσει η Κυβέρνηση πριν
από τις γιορτές, διακόπηκε όπως διακόπηκε. Δεν θέλω αυτήν τη
στιγµή να βγάλω συµπεράσµατα ή να πω άλλα πράγµατα, διότι
αυτό το οποίο έγινε φανερό ήταν σαφέστατα µία στάση από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης, η οποία δεν νοµίζω τουλάχιστον ότι
µπορεί να ισχυρίζεται πως βοήθησε στο να προχωρήσει αυτή η
διαδικασία, έστω και αν αναγνώριζε ότι πολλές διατάξεις ήταν
σε θετική κατεύθυνση. Γι’ αυτό, θα ήθελα να παρακαλέσω να
λέµε, όταν συζητάµε, όλη την αλήθεια και όλη την πραγµατικότητα η οποία έχει εξελιχθεί.
Θα πω δύο-τρία πράγµατα ακόµη και θα σταµατήσω. Θέλω να
πω -επειδή αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ σε σχέση µε το µεταναστευτικό- για µία ακόµη φορά και από αυτό εδώ το Βήµα ότι
είµαστε περήφανοι και οφείλουµε να είµαστε περήφανοι όλοι σε
αυτήν τη χώρα, διότι η Ελλάδα έδωσε δείγµατα γραφής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Πρώτα απ’ όλα, οι κάτοικοι των νησιών
µας, οι εθελοντές, αλλά και οι δυνάµεις του λιµενικού, όλες οι
δηµόσιες υπηρεσίες έδωσαν απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους τους ταλαιπωρηµένους και διωγµένους από τους πολέµους, δείγµατα γραφής αλληλεγγύης, ανθρωπισµού. Έδωσαν
την κατεύθυνση και την προοπτική που θα έπρεπε να έχει µία ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι σε αυτό το ζήτηµα.Και δεν είναι αληθές ότι δεν κάναµε τίποτα ούτε για την είσπραξη κονδυλίων ούτε
για τίποτα.
Ένα µόνο στοιχείο θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο γνωρίζουν
οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί µε αυτό το ζήτηµα. Ήδη
έχουµε δύο ταµεία, τα οποία αφορούν τη µεταναστευτική πολιτική και εκτείνεται η επιχορήγησή τους σε βάθος πενταετίας.
Μόνο από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης, Ένταξης, το οποίο έχει συνολικό ποσό 270 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία
20 εκατοµµύρια ευρώ αφορούν δράσεις για τη νόµιµη µετανάστευση, έχουν ήδη δεσµευθεί 88 εκατοµµύρια ευρώ από την αρµόδια υπηρεσία για να καλυφθούν κόστη επιστροφών των ετών
2015-2017. Αναφέρω µόνο ένα στοιχείο.
Είναι και πολλά άλλα ακόµα στοιχεία, που δείχνουν ότι έχει
γίνει µία πολύ συστηµατική δουλειά για κονδύλια που αφορούν
τη µεταναστευτική πολιτική. Ήδη, όµως, βρισκόµαστε στην επόµενη ηµέρα, µε άλλες συνθήκες, µε άλλη εικόνα και νοµίζω ότι
πρέπει να καταλάβουµε όλοι και να συµβάλουµε σε αυτήν την
προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση, η χώρα µας να παίξει έναν
σηµαντικό ρόλο µε αυτές τις αρχές, τις αρχές της αλληλεγγύης
και του ανθρωπισµού, σε αυτό το ζήτηµα.
Δεύτερον και τελευταίο, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα
ζητήµατα που έκλεισαν µε τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή και
άνοιξαν έναν σηµαντικό δρόµο για να προχωρήσει επιτέλους µε
έναν νόµιµο τρόπο η διαδικασία της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών και γιατί ήδη έχω εξαντλήσει τον χρόνο µου:
Μου έκανε πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση ένα µόνο πράγµα και
τελειώνω µε αυτό. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι είπε στη χθεσινή
του παρέµβαση ο κ. Σταµάτης -γιατί µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση και θα ήθελα να το σχολιάσω, πολιτικά και όχι προσωπικά, κύριε Σταµάτη, όπως καταλαβαίνετε- σε σχέση µε τις
πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών: Και όταν λέει –εννοεί
την Κυβέρνηση- για διαπλοκή τι εννοεί; Ποιος µιλάει για διαπλοκή; Προσέξτε, η ιστορία γράφεται τώρα, αλλά διαβάζεται αργότερα και δεν θα αργήσει να αποκαλυφθεί η διαπλοκή στην
πραγµατική της διάσταση. Ποιοι και πόσοι έριξαν την κυβέρνηση
Σαµαρά; Ποιοι και πώς µεθόδευσαν ένα κόµµα, που πριν από
τρία χρόνια είχε 3% και δεκατρείς συνιστώσες, να γίνει µέσα σε
τρία χρόνια 36%; Όταν τον ρώτησα «το µεθόδευσαν;», µου απάντησε: «Θα τα δούµε αυτά. Μην βιάζεστε. Η ιστορία γράφεται
τώρα, αλλά διαβάζεται αργότερα».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μία µόνο επισήµανση θα κάνω και κατεβαίνω από αυτό το
Βήµα. Ακούστε, κύριε Σταµάτη και κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης που έχετε κυβερνήσει τη χώρα για πάρα πολλές δεκαετίες, σας κάνει πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση -και δεν µπορείτε
ακόµη να το συνειδητοποιήσετε και να το καταλάβετε- πώς ένας
λαός σε µια συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία µπόρεσε και είχε
τη δύναµη να κάνει µία διαφορετική επιλογή που, παρ’ όλες τις
δυσκολίες, παρ’ όλη την κοινωνική δυσφορία, ακόµα συνεχίζει
να τη στηρίζει. Ακόµη δεν µπορείτε να το χωνέψετε και όλη η λογική σας και όλη η πολιτική σας και όλη η ανάλυσή σας, αυτόν
τον πυρήνα έχει.
Μην ψάχνετε, λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο ούτε για διαπλοκές
ούτε για µεθοδεύσεις. Η λαϊκή εντολή µάς έδωσε αυτήν την δυνατότητα και κάνουµε ό,τι µπορούµε σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να την τιµήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για ποιο θέµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για τα αστέρια! Για το θέµα που συζητάµε, κύριε Πρόεδρε. Για το νοµοσχέδιο. Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για τη δευτερολογία σας δηλαδή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πρωτολογία είναι. Δεν έχω µιλήσει καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει. Γι’ αυτό
σας ρωτάω. Μη µου λέτε γι’ αστέρια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι να πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι έπρεπε να
πείτε; Αν έχετε προσωπικό θέµα, αν θέλετε να τοποθετηθείτε.
Είναι λογικό. Γι’ αυτό σας ερωτώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έχουµε τέτοια θέµατα εµείς. Πολιτικά θέµατα συζητάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Παφίλη; Κανονικά είναι τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όσο δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η δευτερολογία
είναι τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έχω πρωτολογήσει ακόµα. Μου
λέτε για τη δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η Γραµµατεία µε
ενηµερώνει ότι έχετε µιλήσει δεκατέσσερα λεπτά. Πόσο χρόνο
θέλετε; Θα σας δώσω πέντε λεπτά.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατ’ αρχάς θέλουµε να χαιρετίσουµε
τις σηµερινές κινητοποιήσεις των αγροτών, να καλέσουµε τους
εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα να συµπαραταχθούν
µαζί τους, να αποµονώσουν όποιους επιχειρήσουν να προβοκάρουν –απ’ όπου και αν προέρχονται- τις κινητοποιήσεις τους και
να τους καλέσουµε αύριο το απόγευµα στο συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ, που είναι πιο έµπρακτη και πιο οργανωµένη εκδήλωση
συµπαράστασης απέναντι στους αγρότες, αλλά και γενικότερα
στα λαϊκά στρώµατα.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε την τροπολογία που αφορά το Μέγαρο Μουσικής. Σε αυτή θα ψηφίσουµε «παρών», για τους εξής
λόγους. Κατ’ αρχάς το κράτος είναι εγγυητής για τα δάνεια του
Μεγάρου. Θα πληρώσει έτσι ή αλλιώς, είτε κλείσει είτε δεν κλείσει. Έγιναν εδώ κάποιες συζητήσεις για το πόσα χρωστάει, τα
οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός. Είναι πάνω από 300 εκατοµµύρια. Υπάρχει µία εκτίµηση, όπως ειπώθηκε –δεν είµαστε βέβαια εκτιµητές- ότι η αξία του είναι γύρω στα 990 εκατοµµύρια.
Το δεύτερο που θέλουµε να πούµε είναι ότι τα χρήµατα που
επενδύθηκαν από τους ιδιώτες για την ανέγερση και τη λειτουργία του, έχουν εξοφληθεί και θα εξοφληθούν πολλαπλά από το
δηµόσιο. Μην µιλάµε λοιπόν για –εντός ή εκτός εισαγωγικώναγαθοεργίες.
Εµείς δεν συµφωνούµε να δοθεί η ελεύθερη χρήση του Μεγάρου για άλλη µία τριακονταετία στον ΟΜΜΑ, έστω και αν έχει
πλειοψηφία το δηµόσιο. Γιατί δεν συµφωνούµε; Γιατί το Μέγαρο
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θα συνεχίσει να λειτουργεί µε τους απαράδεκτους όρους που
λειτουργεί και σήµερα, επιβάλλοντας ενοίκιο, παραδείγµατος
χάριν, στους δηµόσιους φορείς όπως στην Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών. Λειτουργεί δηλαδή µε τα ονοµαζόµενα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.
Και επειδή εδώ ακούµε διάφορα, επιτέλους, βάλτε και κάποιο
όριο. Τίποτα δεν θα παρέχει αυτό το αστικό κράτος, έστω µε καλύτερους όρους; Τίποτα, ούτε φιλότιµο γι’ αυτούς που δεν έχουν
τουλάχιστον; Αυτό προσπαθούµε, όχι γιατί πιστεύουµε ότι µπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας. Εδώ έρχονται κάποιοι γιάπηδες,
νεογιάπηδες που µιλάνε µε αριθµούς και δεν ξέρουν ότι πίσω
από τους αριθµούς κρύβονται οι άνθρωποι και η δυστυχία των
ανθρώπων. Και καταγγέλλουν και από πάνω και τον Τόµσεν ότι
είναι κυνικός. Τι θα είναι; Εκπρόσωπος του ΔΝΤ είναι. Με αίµα
τρέφονται αυτοί, το αίµα των εργαζοµένων. Με τι τρέφονται; Με
τη δουλειά τους µόνο;
Τρίτο είναι το θέµα των εργαζοµένων. Θα υπάρξουν µειώσεις
µισθών, χωρίς να διασφαλίζεται η σταθερότητα της εργασίας. Τι
λέµε εµείς; Ποια είναι η δική µας πρόταση; Άµεσα να περάσει
στο δηµόσιο µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,
να δώσει τη δυνατότητα στους δηµόσιους φορείς να κάνουν
απρόσκοπτα τη χρήση των πολύ καλών και σύγχρονων εγκαταστάσεων, εντάσσοντας όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο
και προσφέροντας µαζική πρόσβαση των λαϊκών στρωµάτων στο
σύνολο των δραστηριοτήτων του.
Αυτό το παλεύαµε και πριν και το προβάλλαµε συνέχεια, δηλαδή ότι έπρεπε να µπορούν να έχουν πρόσβαση όχι µόνο εκείνοι που έχουν –γιατί γνωρίζουµε τις τιµές των εισιτηρίων και τα
υπόλοιπα- αλλά να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και τα λαϊκά στρώµατα.
Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ψηφίζουµε «παρών» στην τροπολογία.
Δεν ήθελα να αναφερθώ σε άλλα θέµατα, όπως παραδείγµατος χάριν στο θέµα του ΝΑΤΟ που είναι κρίσιµο, τεράστιο και µία
επικίνδυνη εξέλιξη, την οποία θα βρούµε πολύ γρήγορα µπροστά
µας. Τα αναλύσαµε χθες.
Ήθελα απλώς να απαντήσω στα –εντός εισαγωγικών- «πολιτικά» επιχειρήµατα των ναζιστών της Χρυσής Αυγής. Βλέπετε,
τον Γκέµπελς τον έχουν θεό, όπως είχαν και τον Χίτλερ και όλους
τους ναζί εγκληµατίες όλα τα χρόνια. Και τώρα ξέρετε τι παθαίνουν; Προσπαθούν να το αποτινάξουν, όχι επειδή δεν το πιστεύουν, να εµφανιστούν ως εθνικιστές και όταν τους αποκαλύπτεις –για να µην πω ότι τους ξεβρακώνεις- για το τι κρύβουν από
µέσα, τότε καταφεύγουν στην γνωστή µέθοδο της λάσπης, της
συκοφαντίας κ.λπ..
Δεν είναι προσωπικό το θέµα ούτε και µε ενδιαφέρει -για να
µην χρησιµοποιήσω τη λέξη «ξεκατίνιασµα» και προσβάλλω και
τις γυναίκες, αλλά χρησιµοποιείται- αν λένε ότι µίλαγα εγώ µε
τον Στουρνάρα, µε τον έναν ή µε τον άλλον. Αυτά είναι επουσιώδη θέµατα και δείχνουν την ένδεια των επιχειρηµάτων.
Όµως στην ουσία, ποιοι είναι αυτοί που µιλάνε; «Δόξα και τιµή
στους Χίτες και στους ταγµατασφαλίτες» είναι το βασικό τους
σύνθηµα. Ναι ή ου; Ποιοι ήταν οι ταγµατασφαλίτες; Συνεργάτες
των Γερµανών. Ποιοι είναι οι πολιτικοί τους πρόγονοι; Πάνε να
απαρνηθούν τον Τσολάκογλου τώρα και παίζουν µπάλα µε τη
Νέα Δηµοκρατία. Δικός τους δεν ήταν; Δικοί τους πρόγονοι δεν
ήταν αυτοί;
Και µιας και µίλησαν και για οικονοµικά, να δούµε ποιοι βγήκαν
ζάµπλουτοι µετά την Κατοχή: Οι µαυραγορίτες, οι ταγµατασφαλίτες, εκείνοι που έβγαζαν και τα δόντια των εκτελεσµένων κοµµουνιστών και αγωνιστών και τα πούλαγαν, εκείνοι που εκβίαζαν
µέσω της συνεργασίας που είχαν µε τους Γερµανούς ανθρώπους
και έτρωγαν ολόκληρες περιουσίες για να µην εκτελεστούν οι
άνθρωποι και έγιναν ζάµπλουτοι. Δικοί τους είναι. Πολιτικοί απόγονοί τους είναι. Να µην συνεχίσω για τη χούντα, να µην συνεχίσω για την «Καρφίτσα», να µην συνεχίσω για τη δολοφονία
Λαµπράκη. Αυτοί οι βρωµεροί ήταν τότε. Το παρακράτος ήταν
δικό τους όλο. Τους το χαρίζουµε! Τα λέω για να τα γνωρίζει η
νεολαία αυτά τα πράγµατα και να µην παρασύρετε από διάφορους φθηνούς λαϊκισµούς.
Λένε ότι το ΚΚΕ είναι οικονοµική επιχείρηση. Μας γνωρίζει ο
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ελληνικός λαός εκατό χρόνια. Γνωρίζει πόσα παίρνουν τα στελέχη του ΚΚΕ και οι Βουλευτές και πώς ζουν οι περισσότεροι.
Τους ζει κάθε µέρα. Δεν χρειάζεται να δώσουµε εµείς απάντηση
γι’ αυτά.
Ωστόσο, ποιοι τα λένε; Αυτοί που κυνηγούσαν τους ξένους,
τους εκβίαζαν και τους έπαιρναν χρήµα για να µην τους κάψουν;
Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν. Αυτοί που τους πούλαγαν ρούχα τα
οποία τα µάζευαν υποτίθεται για να βοηθήσουν τους Έλληνες
φτωχούς; Όλα αυτά έχουν αποκαλυφθεί. Ποιοι; Οι πορτιέρηδες
της νύχτας; Πού είναι οι περισσότεροι; Να µην πω ονόµατα. Δεν
θέλω να πω ονόµατα. Ποιοι τα λένε αυτά; Αυτοί που κινούνται τη
νύκτα και σε δουλειές της νύκτας; Αυτοί µιλούν για τέτοια πράγµατα;
Και τέλος, επειδή δεν πρέπει να ξεχνιόµαστε, στην τελευταία
συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, αφού έκαναν τη συνάντηση µε
τους Γερµανούς ναζιστές, αφού χαιρέτησε ο Μιχαλολιάκος ναζιστικά, φώναζαν και ένα εκπληκτικό πολιτικό σύνθηµα: «Τσεκούρι και φωτιά στα κόκκινα σκυλιά»! Αυτό φώναζαν. Τώρα το
φώναζαν.
Όµως, ξέρετε, αυτό που λέτε εµείς το αντιλαµβανόµαστε, γιατί
σας πιάνει µανία για τον Στάλιν και τους κοµµουνιστές. Γιατί
αυτοί σας τσάκισαν. Γιατί έβαλαν τη σηµαία µε το σφυροδρέπανο πάνω και ο αρχηγός σας αυτοκτόνησε. Αυτόν ονειρεύεστε.
Δεν µπορείτε να το χωνέψετε ποτέ ότι συντρίφθηκε, µε επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση και την πάλη των λαών, η απάνθρωπη,
ό,τι πιο σκοτεινό έχει γνωρίσει η ιστορία της ανθρωπότητας, που
είναι η ιστορία του ναζισµού την οποία την πιστεύετε, αλλά είστε
κότες και δεν το λέτε, να πάρετε τις ευθύνες σας εδώ και να έρθετε να το προπαγανδίσετε. Γιατί φοβάστε τον λαό και καλά κάνετε και τον φοβάστε, γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζετε, στον
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα θέλαµε να αποδοκιµάσουµε τα επεισόδια που
γίνονται σήµερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε τους
αγρότες και να καλέσουµε την Κυβέρνηση, έστω και τώρα, να
κάτσει κάτω και να δει τα αιτήµατα των αγροτών και να έρθει τουλάχιστον στο τραπέζι του διαλόγου, για να µπορέσει να έρθει σε
µια συνεννόηση µε τους αγρότες.
Ήταν καλά όταν ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ανέβαινε στα
τρακτέρ. Τώρα που κατέβηκε από τα τρακτέρ δεν θέλει να ανεβαίνει κανένας άλλος. Όλα αυτά τα ψέµατα που λέει κάθε πολιτική δύναµη στον ελληνικό λαό πληρώνονται πριν καν κλείσει
εξάµηνο. Αυτό ισχύει για όλες τις πολιτικές δυνάµεις. Πήρε έξι
µήνες για να αποκαλυφθούν τα ψέµατα σε κάθε κυβέρνηση η
οποία έχει µπλέξει µε την κρίση και προσπάθησε να διαχειριστεί
αυτή την κρίση δυστυχώς ανεπιτυχώς.
Ήθελα να πω ότι διάβασα σήµερα από µία εφηµερίδα -η οποία
στο όνοµα της Ανανεωτικής Αριστεράς κάποτε είχε τον σεβασµό
όλων, πραγµατικά, όλου του πολιτικού φάσµατος αλλά και των
πολιτών ανεξαρτήτως πεποιθήσεων και τώρα έχει καταντήσει
σταλινική- την «Πράβδα» του Κόµµατος που µας κυβερνά, την
«ΑΥΓΗ», όπου είδα να µε στοχοποιεί µαζί µε άλλους ως συνήγορο της διαπλοκής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν είµαι καν δικηγόρος,
κύριε Κεγκέρογλου. Είµαι συνήγορος χωρίς πτυχίο.
Δεδοµένου ότι χθες, σε αυτήν την Αίθουσα κάναµε κριτική στο
προηγούµενο καθεστώς, κάναµε κριτική στην αλυσιτελή, ανύπαρκτη και υποκριτική στάση της Κυβέρνησης ότι, τάχα µου,
κλείνει την πόρτα στη διαπλοκή, την ίδια στιγµή που ο κ. «Σουσλόφ» δέχεται τους καναλάρχες από την πίσω πόρτα του Μαξίµου, την ίδια στιγµή που κάνουµε και συγκεκριµένες προτάσεις,
είναι µόνο τίτλος τιµής να βλέπω µε αυτά τα χυδαία ψεύδη στην
«Πράβδα», ξαναλέω, το πρόσωπό µου στο πρωτοσέλιδό της.
Ελπίζω, όµως, χάριν και της σοβαρότητας, την οποία έχει χάσει αυτή η εφηµερίδα, αλλά και χάριν της χώρας στην πραγµατικότητα -διότι µόνο ένα οµαλό πολιτικό κλίµα µπορεί να µας βγάλει από την κρίση- αυτός ο κατήφορος και του κυβερνώντος
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κόµµατος αλλά και του οργάνου του να σταµατήσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Θεοχάρη.
Κυρία Βαγενά, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Ναι, γιατί δυστυχώς δεν µπορούσα να είµαι
στην ώρα µου, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώµη.
Ευχαριστώ πολύ.
Θα ξεκινήσω από τον χαρακτηρισµό της «ΑΥΓΗΣ» για «Πράβδα». Δόξες και τιµή η «ΑΥΓΗ»! Δεν το φανταζόµασταν ότι θα
είναι και «Πράβδα».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατάντια της «ΑΥΓΗΣ» είναι!
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Όχι, η «ΠΡΑΒΔΑ» είναι µια ιστορική εφηµερίδα. Τι κατάντια;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Α, έτσι;
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Επειδή όλοι παρακολουθήσαµε αυτόν τον
καιρό µια λυσσαλέα προσπάθεια να µην γίνει ποτέ αυτή η αδειοδότηση των καναλιών, θέλω, λοιπόν, να πω το εξής. Το είδαµε
όλοι καθαρά, αυτή ήταν η λυσσαλέα προσπάθεια, να µην φτάσουµε εκεί. Χθες ψηφίστηκε µια τροπολογία που ανοίγει τον
δρόµο και ελπίζω κάποτε να γίνει αυτή η αδειοδότηση σωστά και
όπως πρέπει να γίνει, για το καλό αυτού του τόπου.
Θα µιλήσω στη συνέχεια για την τροπολογία που αφορά στο
Μέγαρο Μουσικής. Εγώ βλέπω συνδεδεµένα αυτά τα πράγµατα,
γιατί στο Μέγαρο Μουσικής, στον ΟΜΜΑ δηλαδή, αφού κυριάρχησε ένα γνωστό συγκρότηµα επί πολλά χρόνια στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, θέλησε να κυριαρχήσει και στον χώρο του
πολιτισµού, γιατί ο χώρος του πολιτισµού είναι πολύ σηµαντικός
και µπορεί να διεισδύει µέσα στον κόσµο µε τον δικό του τρόπο.
Το κατάφερε, λοιπόν.
Επί πάρα πολλά χρόνια, εµείς, οι άνθρωποι του πολιτισµού, ζήσαµε µία άσχηµη κυριαρχία από τον χώρο του Μεγάρου Μουσικής. Ό,τι δεν περνούσε από το Μέγαρο Μουσικής δεν ήταν
ευυπόληπτο, δεν ήταν καλό, δεν ήταν σοβαρό. Ήµασταν στιγµατισµένοι όσοι δεν παίρναµε µέρος στις εκδηλώσεις του Μεγάρου
Μουσικής.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι το Μέγαρο Μουσικής και ο ΟΜΜΑ είναι
µισητό στον πολύ κόσµο. Προσέφερε κάποια πράγµατα, αλλά
δεν προσέφερε στον ουσιαστικό πολιτισµό. Ο ουσιαστικός πολιτισµός έγινε στα Δηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα, στην επαρχία,
στους µικρούς θιάσους που στήθηκαν µε αγώνα και προχώρησαν το θεατρικό και πολιτιστικό τοπίο στον τόπο µας.
Διαφωνώ, λοιπόν, µε αυτήν την ιστορία. Το εξέφρασα και άλλη
φορά και πριν κατατεθεί αυτό. Δεν πιστεύω ότι έπρεπε εµείς να
αναλάβουµε αυτή την ιστορία του Μεγάρου Μουσικής. Πιστεύω
ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία, να δοθεί προς αξιοποίηση και να υπάρξουν έσοδα στο δηµόσιο από αυτό.
Βεβαίως, αυτή η ρύθµιση δίνει τη δυνατότητα στο να έχει την
πλειοψηφία στο διοικητικό συµβούλιο το δηµόσιο. Όµως, πιστεύω ότι για τριάντα χρόνια η παραχώρηση της χρήσης είναι
απαράδεκτη, διότι δεσµεύει αυτό το τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, που παίρνει πια το δηµόσιο επάνω του όλα τα βάρη του, για
συγκεκριµένο τρόπο. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Το έχω ζητήσει,
έχω παρακαλέσει τον Υπουργό.
Τουλάχιστον, ας γίνει τριετής η παραχώρηση, όσο θα είναι και
η διάρκεια…
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν υπάρχει παραχώρηση, κυρία Βαγενά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Πώς δεν υπάρχει; Υπάρχει τριακονταετής παραχώρηση. Το είδα στη σύµβαση, κύριε Υπουργέ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν υπάρχει. Θα τα πούµε µετά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Υπάρχει. Έχω και τη σύµβαση. Μιλάµε για
τριάντα χρόνια παραχώρηση. Παραχωρούµε τη χρήση στον
ΟΜΜΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Εγώ, λοιπόν, θέλω αυτό να αλλάξει. Θα το
καταψηφίσω αυτό. Πρέπει να γίνει τουλάχιστον τριετής, όση είναι
και η διάρκεια του διοικητικού συµβουλίου, διότι κάποια στιγµή
µπορεί το κράτος να θέλει αυτόν τον χώρο να τον κάνει κάτι
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άλλο, να τον πουλήσει στην ανάγκη.
Τη στιγµή που δεν έχουµε να δώσουµε χρήµατα για την ανθρωπιστική κρίση και δίνουµε αυτήν τη στιγµή 13.400.00 ευρώ
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για τις έκτακτες ανάγκες του
Μεγάρου, εγώ αυτό δεν το ψηφίζω.
Τη στιγµή που δεν µπορούµε να βγάλουµε και να δώσουµε
300.000 ευρώ, για να επιχορηγήσουµε δέκα θιάσους νέων ηθοποιών από 30.000 ευρώ στον καθένα, για να κάνουν κάτι τα νέα
παιδιά, τη στιγµή που δεν δίνουµε στα δηµοτικά περιφερειακά
θέατρα παρά ελάχιστα χρήµατα, δεν µπορούµε να δίνουµε από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό 13 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για
τις έκτακτες ανάγκες του Μεγάρου.
Λέει, να πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Κι αλλού υπάρχουν εργαζόµενοι. Τι εργαζόµενοι είναι αυτοί; Με τι µισθούς είναι αυτοί;
Ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει εµείς να µην τους πληρώνουµε µονίµως; Δεν έχω προσωπικά µε τους ανθρώπους που εργάζονται στο Μέγαρο, αλλά επειδή ξέρω, έχω ζήσει την ιστορία
αυτή είκοσι χρόνια, διαφωνώ, παρ’ όλο που στηρίζω την Κυβέρνηση µε όλη µου την ψυχή σε όλα.
Επίσης, για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, θέλω να πω επειδή µε αφορά, ότι είµαστε µαζί µε τους αγρότες αλλά µε τους
πραγµατικούς αγρότες. Πρέπει να ξεκαθαρίσει κι αυτό το τοπίο.
Σας καταθέτω και εγγράφως την πρόθεση ψήφου µου επί της
συγκεκριµένης τροπολογίας. Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Βαγενά καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο Υπουργός Πολιτισµός και Αθλητισµού κ. Αριστείδης Μπαλτάς έχει τον λόγο και ολοκληρώνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μα, δεν ζητήσατε
από εµένα τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τον ζήτησα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Από εµένα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από τον κ. Κακλαµάνη τον ζήτησα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Από εµένα πάντως
όχι. Εγώ τώρα το ακούω.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και ολοκληρώνουµε µε
εσάς.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα µιλήσω πολύ σύντοµα, πολύ στεγνά και πολύ στενά
εντός του θέµατος της ηµερησίας διατάξεως και της τροπολογίας επί του Μεγάρου. Δεν θα µιλούσα δεύτερη φορά σήµερα,
αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν παρεξηγήσεις επί του τι είναι Μέγαρο και τι κάνουµε αυτή τη στιγµή.
Θα αναφέρω δύο αρχές για να δείτε σε ποιο πνεύµα θέλω να
µιλήσω. Η πρώτη αρχή είναι ότι εδώ δεν κάνουµε ιστορία. Η
Βουλή δεν καλείται να νοµοθετήσει επί του ποια είναι η ιστορία
ούτε να µεταφέρει πάθη και κριτικές του παρελθόντος στο σήµερα. Η Βουλή καλείται να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα, εξετάζοντας, βεβαίως, τα ιστορικά δεδοµένα, αλλά εξετάζοντας ταυτόχρονα και το τι συγκροτεί το πρόβληµα ως πρόβληµα.
Η δεύτερη αρχή είναι ότι όσοι ασκούν κριτική σε κάποιο νοµοθέτηµα ή πρόταση, είτε της Κυβέρνησης είτε της Αντιπολίτευσης, οφείλουν να ξέρουν για ποιο πράγµα οµιλούν, να διαβάζουν
τις εισηγητικές εκθέσεις και το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου και
σ’ αυτή τη βάση να συζητάµε.
Αρχίζω µε την κυρία Βαγενά. Δεν έχει καταλάβει η κυρία Βαγενά, παρά τις πολλές συζητήσεις που όντως κάναµε, ότι τα αρχικά ΟΜΜΑ, δηλαδή Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
είναι πλέον µε αυτό το νοµοθέτηµα τα αρχικά ενός θεσµού που
ανήκει στο δηµόσιο.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Αυτό είπα κι εγώ. Δεν χρειαζόµαστε ακόµα
ένα θεσµό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Είναι σαν να λέµε για το Εθνικό Θέατρο, σαν να λέµε για
τη Λυρική Σκηνή, σαν να λέµε για τέτοια πράγµατα. Με αυτήν την
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έννοια, δεν υπάρχει η έννοια παραχωρεί το δηµόσιο στον ΟΜΜΑ
για τριάντα χρόνια, όπως λέµε µέσα, τη διαχείριση ή το όποιο
χαρακτηριστικό. Ο ΟΜΜΑ πλέον είναι οργανισµός εποπτευόµενος από το Υπουργείο Πολιτισµού, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι
οργανισµοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Τα δε τριάντα χρόνια αφορούν ένα ιστορικό κατάλοιπο του
τύπου ότι όταν έγινε η αρχική σύµβαση για το Μέγαρο, οι συµβαλλόµενοι ήταν το δηµόσιο και ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής. Αυτός ο Σύλλογος συνέβαλε κοµµάτι περιουσίας για να
χτιστεί το Μέγαρο. Το δηµόσιο έβαλε όσα έβαλε και είναι η παλαιά ιστορία του πόσο το πλήρωσε και ούτω καθεξής.
Όµως, τα τριάντα χρόνια αφορούν τα αποκλειστικά δικαιώµατα στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής και συγκεκριµένα που
είναι τα εξής δύο: πρώτον, να κρατήσει τον χώρο της Βιβλιοθήκης της Μουσικής για αυτά τα τριάντα χρόνια, που έχει και την
ελεύθερη πρόσβαση εκεί, και, δεύτερον, να µπορεί σε συνεργασία µε το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού, πλέον, να παράγει κάποιες συµφωνίες τον χρόνο.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Όχι, κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Δεν λέει
αυτό η σύµβαση! Λέει σαφώς: «τριάντα χρόνια παραχώρησης».
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν γίνεται!
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Μα, δεν λέει αυτό που λέτε εσείς!
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εξηγώ τι θα πει «τριάντα χρόνια».
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Εδώ η σύµβαση λέει σαφώς «τριάντα χρόνια
παραχώρηση». Ορίστε!
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Άχρηστα µου είναι!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Λέει «…ακίνητο επί τριακονταετίας…».
Τριάντα χρόνια παραχώρηση! Είναι άλλο αυτό που λέτε.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Προσπαθήστε να καταλάβετε τι λέω και θα τα βρούµε.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν τα βρίσκετε στον ΣΥΡΙΖΑ αυτά;
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Να τα βρείτε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία!
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Από εκεί και πέρα στον κ. Κουτσούκο να πω…
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Κουτσούκο! Το
ΠΑΣΟΚ τα έφερε αυτά. Εσείς δέχεστε χαριστικές διατάξεις!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ορίστε!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Σας παρακαλώ πολύ, να µην λέτε εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έξω από το γραφείο του Βενιζέλου…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Βαγενά και κύριε Κουτσούκο! Παρακαλώ! Διακόπτετε τον κύριο
Υπουργό και κάνετε συζήτηση µεταξύ σας; Παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να µη γραφτεί τίποτα στα Πρακτικά.
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε.
Τι είναι τώρα αυτό; Διαλογική συζήτηση και διακόπτουµε τον
Υπουργό; Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή!
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ.
Πρώτον, προς τον κ. Κουτσούκο. Κύριε Κουτσούκο, ελπίζω να
θυµόσαστε ότι υπήρχε κάποιος Υπουργός του ΠΑΣΟΚ που λεγόταν Παπακωνσταντίνου. Ο Παπακωνσταντίνου έκανε το εξής:
Επειδή ήταν τριτοφειλέτης το δηµόσιο σε δάνεια που είχε συνάψει ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής, ύψους συγκεκριµένου –
διαβάστε τα συγκεκριµένα στοιχεία και, αν θέλετε, σας λέω τα
νούµερα-, έκανε το δηµόσιο πρωτοφειλέτη.
Από εκεί και πέρα είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό
όλα όσα αφορούν την εξυπηρέτηση των δανείων. Τελεία και
παύλα! Είτε θέλουµε είτε δεν θέλουµε, αυτά τα δάνεια προς την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προς Εθνική Τράπεζα τα
πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο. Θέλουµε δεν θέλουµε, τα πλη-
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ρώνει. Με αυτήν την έννοια, δεν κάνουµε τίποτε άλλο παρά να
αναγνωρίζουµε, ως οφείλουµε, γιατί σε αυτό το επίπεδο υπάρχει
συνέχεια του κράτους, την υποχρέωση αυτή του δηµοσίου.
Σε σχέση µε τον κ. Λοβέρδο, συµφωνώ, προφανώς, απολύτως.
Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να φέρουµε τους ισολογισµούς,
τους απολογισµούς και λοιπά του Μεγάρου.
Τρίτον, προς τον κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης µας είπε προηγουµένως ότι λαϊκίζαµε που µιλούσαµε για διαπλοκή σε σχέση
µε το Μέγαρο, και ότι τώρα ερχόµαστε να ενσωµατώσουµε σε
δικό µας νόµο αυτά που είχε κάνει ο κ. Τασούλας.
Υπάρχει µία λεπτή διαφορά. Και η διαφορά συνήθως σε αυτά
τα πράγµατα κρίνεται στις λεπτοµέρειες. Ποια είναι η διαφορά;
Το προηγούµενο διοικητικό συµβούλιο, όπως ήταν στην πρόθεση
ρύθµισης του κ. Τασούλα, κρατούσε µια αναλογία έξι προς πέντε
υπέρ του δηµοσίου και το πέντε υπέρ του οµίλου του Μεγάρου
«Οι Φίλοι της Μουσικής», µε συγκεκριµένο δικαίωµα πρακτικού
βέτο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής.
Με αυτήν την έννοια, το πέρασµα στο δηµόσιο ήταν λειψό,
γιατί άφηνε σε έναν ιδιωτικό φορέα τη δυνατότητα να ασκεί πολιτική διά του βέτο σε προτάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
Αυτό καταργείται.
Τα έντεκα µέλη του διοικητικού συµβουλίου πλέον είναι τρία,
που για ιστορικούς λόγους προτείνει ο όµιλος που λέγεται «Οι
Φίλοι της Μουσικής» -έντεκα µείον τρία κάνει οκτώ-, και οκτώ του
δηµοσίου, εκ των οποίων δύο από το Υπουργείο Οικονοµικών και
έξι από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Με αυτήν την έννοια, το διοικητικό συµβούλιο είναι ισορροπηµένο και φαίνεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας του Μεγάρου, που
µε την πλειοψηφία έχει µέλη οριζόµενα από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Αυτό το διοικητικό συµβούλιο ασκεί πολιτική µε την ίδια έννοια
που ασκούν πολιτική όλα τα διοικητικά συµβούλια όλων των εποπτευοµένων φορέων. Και µε αυτήν την έννοια, ανοίγει καινούργια
σελίδα για το Μέγαρο, γιατί περνάει πλήρως στη κυριότητα και
την εποπτεία του δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επόµενο στοιχείο που είχε µια διαφορά πάλι µε τη «ρύθµιση
Τασούλα» είναι το εξής: Όλοι οι εργαζόµενοι, χωρίς καµµία απώλεια θέσεων εργασίας, εντάσσονται στο ενιαίο µισθολόγιο. Επιπλέον, τα διευθυντικά στελέχη που έπαιρναν «φλου» αµοιβές έως
τώρα, µε το σχέδιο νόµου που καταθέτουµε παίρνουν µέγιστο
αµοιβής, όπως συµβαίνει παντού, αυτό του γενικού γραµµατέα.
Άρα, δεν υπάρχει κανενός είδους υπερπρονόµιο –ας το πω έτσιπρος τους διευθυντές, τα διευθυντικά στελέχη του Μεγάρου
Μουσικής.
Περίπου αυτό είναι το περιεχόµενο. Η βασική τοµή είναι ότι
ολόκληρο το Μέγαρο Μουσικής περνάει στο δηµόσιο.
Η άλλη λύση που θα είχαµε, αν θέλετε -την οποία θεωρούµε
τραγική και γι’ αυτό δεν προτείναµε τίποτα- θα ήταν να το αφήσουµε να καταρρεύσει, ενώ συγχρόνως πληρώνουµε τα δάνεια
που οφείλουµε να πληρώνουµε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην Εθνική Τράπεζα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Να το πουλήσουµε!
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Από εκεί και πέρα, η παραπέρα πορεία του Μεγάρου
Μουσικής σε ευρύτερο πνεύµα –και εδώ θέλω να συµφωνήσουµε
µε την κ. Βαγενά- θα λάβει υπ’ όψιν του άλλες διαστάσεις του
πολιτισµού που µπορούν να χωρέσουν εκεί, πάντα µε έµφαση
στην κλασική µουσική υψηλής ποιότητας. Όµως υπάρχουν και
άλλων ειδών εκφράσεις όλων των ειδών της µουσικής, του θεάτρου και του χορού υψηλής ποιότητας, που µπορούν να φιλοξενηθούν εκεί.
Και από εκεί και πέρα, θα γίνονται προγραµµατικές συµβάσεις,
όπως γίνεται συνήθως µε τους οκτώ εποπτευόµενους φορείς,
ενώ θα δούµε τι δίνουµε και εµείς ως κρατική επιχορήγηση –θα
πω µια λέξη επ’ αυτού- και τι µπορεί να βρει το ίδιο το Μέγαρο
ως πόρους, χορηγίες, εισιτήρια, δικές του προγραµµατικές συµβάσεις και λοιπά, ώστε να γίνει απολύτως βιώσιµο.
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Ως προς τις επιχορηγήσεις, θα πω ένα απλό νούµερο. Το 2009
η επιχορήγηση του κράτους στον κατ’ ουσίαν ιδιωτικό φορέα,
που ήταν το Μέγαρο, ήταν γύρω στα 19.000.000 ευρώ.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Σκάνδαλο!
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Πέρυσι µε δική µας Κυβέρνηση ήταν 2,8 εκατοµµύρια
ευρώ. Πρόκειται για µια µεγάλη διαφορά που αποτυπώνει και τη
διαφορά της οικονοµικής αίσθησης που υπήρχε κάποτε και της
στενότητας που υπήρχε τότε.
Όµως, είπαµε εδώ ότι δεν συζητάµε τι συνέβαινε στο παρελθόν. Όποιος θέλει να κάνει στην ιστορία του Μεγάρου σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε οικονοµικό είτε ισχύος είτε πώς έµπλεκε
ο Χρήστος Λαµπράκης ή οποιοσδήποτε άλλος µέσα, να το κάνει.
Όµως, αυτό δεν είναι αντικείµενο µιας νοµοθετικής ρύθµισης,
όπως είναι αυτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Μπαλτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι θέλετε, κύριε
Αµυρά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά
απλώς έχουµε θέσει µία σειρά ερωτηµάτων στον κύριο Υπουργό
και δεν έχουµε λάβει απάντηση. Να υπενθυµίσω στον κύριο
Υπουργό τα ερωτήµατα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι! Γιατί να γίνει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ! Η συζήτηση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Γιατί δυσφορείτε; Δεν καταλαβαίνω!
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Καθόλου δεν δυσφορούµε! Διαβάστε τα. Είναι εύκολο!
Εάν τα διαβάσετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μια χαρά διαβάζω! Αποφεύγετε να
απαντήσετε;
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Διαβάζουµε και συζητάµε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σας ρώτησα πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σελίδα 7, κύριε Αµυρά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αµυρά, µε
συγχωρείτε…
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ποια βιωσιµότητα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ποιανού λέτε εσείς; Του γηπέδου του
Παναθηναϊκού! Για τι µιλάµε τώρα; Για τον οργανισµό του Μεγάρου Μουσικής µιλάµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αµυρά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Για να µη βρεθούµε, λοιπόν, ξανά σε µια
µαύρη τρύπα, ρώτησα πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα για τα
επόµενα χρόνια, δεδοµένου ότι το ελληνικό δηµόσιο θα συνεχίσει να πριµοδοτεί, όπως µας είπε τώρα ο Υπουργός, µε περίπου
3.000.000 ευρώ το χρόνο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μην το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί
θα σηκωθούµε όλοι όρθιοι και θα µιλάµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αµυρά, η
συζήτηση βλέπετε ότι…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε, αλλά
χθες ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητούσα τον λόγο επί
πέντε ώρες για το θέµα αυτό και δεν µου δόθηκε. Ερχόµαστε σήµερα, λοιπόν, στην κουβέντα και ζητάω κάποιες διευκρινίσεις.
Αυτή είναι το νόηµα της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η συζήτηση διεξάγεται µε βάση µια συµφωνία µεταξύ των κοµµάτων. Ο Υπουργός είπε να υπάρχει οποιοδήποτε πρόγραµµα και θα κλείσει τη
συζήτηση, αφού ακούσει τους πάντες.
Όταν, λοιπόν, κλείνει η συζήτηση και βάζουµε ξανά ερωτήµατα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σωστά, κύριε Πρόεδρε. Όµως, µέρος
της διαδικασίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με συγχωρείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, πρέπει να ξέρετε ότι επακολουθούν επίκαιρες ερωτήσεις
των Βουλευτών και µετά επίκαιρη επερώτηση για το αγροτικό
θέµα. Αντιλαµβάνεστε ότι αν ακολουθήσουµε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το αντιλαµβάνοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): …αυτή τη διαδικασία, θα ζητήσει και ο κ. Μαντάς τον λόγο -έχει δίκιο-, όπως και ο
κ. Βρούτσης και, βεβαίως…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το αντιλαµβάνοµαι και το σέβοµαι. Απλώς, κύριε Πρόεδρε, για να ζυγίσουµε την ψήφο µας, χρειαζόµαστε κάποια κρίσιµα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως! Σύµφωνοι!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είναι πολύ απλό. Υπάρχει ή όχι σχέδιο
βιωσιµότητας; Ποιο είναι το ετήσιο κόστος της βιωσιµότητας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
εάν θέλετε να απαντήσετε, έχει καλώς. Εάν δεν θέλετε, θεωρούµε ότι περαιώθηκε η συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ τον
λόγο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε. Επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μα, αυτή η διαδικασία δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να κάνουµε µια
σωστή δουλειά. Ζήτησα τους ισολογισµούς, τους απολογισµούς
και τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι να κάνουµε;
Εγώ είµαι υποχρεωµένος να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό εάν επιθυµεί να δώσουµε τον λόγο σε έναν ή δύο Βουλευτές και να
απαντήσει ή να τελειώσουµε εδώ τη διαδικασία.
Απ’ ό,τι βλέπω, θέλετε να τελειώσουµε. Άρα, τελείωσε η διαδικασία. Τι µπορούµε να κάνουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Άρα να µη µάθουµε, λοιπόν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πάλι, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι να κάνουµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώστε το, κύριε Πρόεδρε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Άρα, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με συγχωρείτε,
αλλά δεν γίνεται!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Γιατί να τον ξανακούσουµε, κύριε Πρόεδρε; Τον ακούσαµε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Άρα κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, εγώ
σε είκοσι δευτερόλεπτα θα έχω τελειώσει, επαναδιατυπώνω τα
ερωτήµατά µου και εάν θέλει ο Υπουργός τα απαντάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν θέλει ο
Υπουργός να απαντήσει, σας το είπε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν θέλει να απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι. Θεωρεί ότι τελείωσε η διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν θέλει να απαντήσει, δηλαδή, για το
ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης; Δεν θέλει να απαντήσει για το αν υπάρχει σχέδιο βιωσιµότητας, ώστε να µην ξαναέρθουµε σε ένα, σε έξι µήνες, σε ένα χρόνο, για να ξαναδώσουµε
στο Μέγαρο Μουσικής κάποιες διευκολύνσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θεωρεί ότι όλη η
διαδικασία περατώθηκε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν θέλει να τα απαντήσει αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ! Θεωρεί ότι περατώθηκε η διαδικασία!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι κι εγώ
εδώ! Έχω ζητήσει να πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για ποιο θέµα,
κύριε Κεγκέρογλου, ζητάτε τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, στα συµπεφωνηµένα, στα οποία αναφερθήκατε πολλές φορές, του Προεδρείου περιλαµβανόταν µια παρέµβαση της κ. Βαγενά, της
οποίας εδόθη ο λόγος και µία δική µου µονόλεπτη. Αυτό θέλω
να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, η κ. Βαγενά ήταν οµιλήτρια κανονική, η οποία ζήτησε, επειδή δεν µπο-
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ρούσε να µιλήσει στην ώρα της, να µιλήσει λίγο αργότερα. Αυτό
ήταν το θέµα, όχι παρέµβαση. Διότι, µε παρέµβαση, θα µιλούσαν
όλοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εάν, λοιπόν, απαντήσει ο κύριος
Υπουργός, θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση προς τον κύριο
Υπουργό και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εάν θέλει ο κύριος
Υπουργός να το πει, καλώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να την κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συµπληρωµατικά, κύριε Πρόεδρε, ακούστε, συζητάµε ένα πολύ σοβαρό θέµα. Έχει καταγγελθεί ως η άλλη πλευρά της διαπλοκής σε σχέση µε τα χθεσινά,
ο δεύτερος πυλώνας. Καταγγέλθηκε µόλις προηγουµένως από
µέλος της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Εδώ βιώνουµε ένα κοινοβουλευτικό παράδοξο: Φέρνει µια τροπολογία ο κ. Μπαλτάς, την οποία…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Η ερώτηση ποια είναι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, καταλήγω και σε ερώτηση,
κύριε Μαντά. Λίγο υποµονή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Φέρνει, λοιπόν, µια τροπολογία
για την οποία δεν έχει τοποθετηθεί η Πλειοψηφία, εάν τη στηρίζει
ή όχι. Ο ένας κυβερνητικός εταίρος είπε ότι δεν τη στηρίζει. Οι
υπόλοιποι είπαµε ότι, ναι µεν, είµαστε θετικοί λόγω των εργαζοµένων, αλλά θέλουµε ισολογισµούς, θέλουµε το ένα, θέλουµε το
άλλο και θέλουµε και διευκρινίσεις για τις αναλήθειες, οι οποίες
ειπώθηκαν. Και η ερώτηση είναι συγκεκριµένη: Θα τοποθετηθεί
η Πλειοψηφία, για να µας πει εάν στηρίζει την τροπολογία ή όχι;
Και για τον κ. Μπαλτά, στο άρθρο 3, λέει ότι για όλες τις σηµαντικές αποφάσεις χρειάστηκε πλειοψηφία των εννέα στους έντεκα, που σηµαίνει βέτο των τριών. Και προηγουµένως απαντώντας στην κ. Βαγενά είπε άλλα. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια
αυτό; Ψεύδεται ή δεν ψεύδεται ο Υπουργός, όταν µας λέει ότι
έχει την πλειοψηφία το ελληνικό δηµόσιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι ανάγκη
να φωνάζετε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν είναι κατάσταση αυτή!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ο άνθρωπος πάντα αυτό κάνει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι ανάγκη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αρχίζει και φωνάζει στο τέλος πάντα. Τον
πιάνει η αγανάκτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι ανάγκη
να φωνάζετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προσπαθούσα να πάρω τον
λόγο. Για πέντε λεπτά ήθελα να µιλήσω. Με πιάνει αγανάκτηση.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δώστε του το βραβείο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα απαντήσω πρώτα στον κ. Αµυρά.
Κύριε Αµυρά, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείτε «µελέτη βιωσιµότητας». Είναι ίδιου χαρακτήρα η βιωσιµότητα ενός τέτοιου οργανισµού µε τη βιωσιµότητα της Λυρικής Σκηνής, του Εθνικού
Θεάτρου και οποιουδήποτε εποπτευόµενου οργανισµού. Το είπα
πολύ συγκεκριµένα και το καταλάβατε.
Λέω ότι η νέα διοίκηση και το Υπουργείο Πολιτισµού θα συνάψουν προγραµµατική συµφωνία, έτσι ώστε η επιχορήγηση που
θα τους δίνουµε, που θα δούµε πόση θα είναι, να µπορεί να αξιοποιηθεί µε δικές τους παραγωγές και να πολλαπλασιαστούν τα
έσοδα. Ως εκεί.
Τι παραπέρα µελέτη βιωσιµότητας θέλετε, δεν ξέρω, από τη
στιγµή που αλλάζει πλήρως το καθεστώς του Μεγάρου σε σχέση
µε τα προηγούµενα. Και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα, ως
Κυβέρνηση, σε σχέση µε τα παλιά χρέη των διακοσίων τόσων
εκατοµµυρίων.
Από εκεί και πέρα, ισολογισµοί και όλα τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του Μεγάρου και της διαχείρισής του µέχρι σήµερα, είναι
στην απόλυτη διάθεσή σας. Μόλις µου το είπε ο κ. Αλεξιάδης
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ρητά. Είναι στο γραφείο του κ. Τσακαλώτου. Όποτε θέλετε τα
έχετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τα θέλουµε.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει πλέον ούτε µυστηριώδες
βέτο ούτε τίποτα τέτοιο.
Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που ορίζονται από τους «Φίλους της
Μουσικής». Οι «Φίλοι της Μουσικής» δεν είναι κανένας µυστηριώδης οργανισµός, ο οποίος θέλει να κάνει το οτιδήποτε ύποπτο. Αλλά και να θέλει να κάνει το οτιδήποτε ύποπτο, είναι έντεκα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο καθένας έχει την ψήφο του
και την άποψή του, όπως γίνεται παντού στον κόσµο.
Είναι σαν να µου λέτε ότι στο Εθνικό Θέατρο, επειδή υπάρχουν
εκπρόσωποι των ηθοποιών, οι ηθοποιοί επειδή δεν ξέρουν τι µυστηριώδης συντεχνία είναι, θα έχουν µυστηριώδες βέτο –στον κ.
Κεγκέρογλου απαντώ- σε σχέση µε τη λειτουργία του Εθνικού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, φτάνει!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Ξεχάστε το παρελθόν, ή µάλλον µελετήστε το παρελθόν. Να το δούµε και να βγάλουµε
συµπεράσµατα τέτοια. Αλλά µην µπλέκετε το παρελθόν αυτό µε
µια καινούργια σελίδα ενός σηµαντικού κτηρίου στο κέντρο της
Αθήνας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο κ. Μπαλτάς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Φτάνει, κύριε Πρόεδρε, γιατί το ανέχεστε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ε, τελειώνει τι να
κάνουµε;
Κατόπιν τούτου, κηρύσσεται περαιωµένη...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η Πλειοψηφία πρέπει να απαντήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η Πλειοψηφία πρέπει να τοποθετηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Να απαντήσουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μια στιγµή, γιατί
δεν ακούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …στον εθνικό φορέα…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Περιµένετε, κύριε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουτσούκο,
τι θέλετε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είµαι εισηγητής. Και πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση και για να µην ταλαιπωρήσω το Σώµα και ζητήσω, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, τα τέσσερα λεπτά της
δευτερολογίας µου, θέλω ένα λεπτό µε τη µορφή παρατηρήσεων
σε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν το έχω; Έχω δευτερολογήσει; Αλλά δεν θέλω να κάνω χρήση αυτού του δικαιώµατος. Δώστε µου ένα λεπτό.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Έχει δευτερολογήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εδώ αναφέρεται
ότι έχετε δευτερολογήσει. Δεν ήµουν εγώ τότε στην Έδρα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τι λέτε τώρα; Μα, τώρα τελειώνει η
συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Πώς δευτερολόγησα, δηλαδή;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Εγώ δεν έχω πάρει τον λόγο, όµως, κύριε
Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μίλησα, αλλά δεν δευτερολόγησα.
Σας παρακαλώ, ένα λεπτό θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μια στιγµή. Δευτερολογήσατε ή δεν δευτερολογήσατε;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Βεβαίως, και δευτερολόγησε κατ’ εξαίρεση!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µίλησα ως εισηγητής χθες για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Και µίλησα
ως εισηγητής σήµερα για τις τροπολογίες. Έχω από τον Κανονι-
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σµό δικαίωµα δευτερολογίας. Και δεν θέλω να κάνω χρήση, για
να µην ταλαιπωρήσουµε το Σώµα. Θέλω µόνο ένα λεπτό. Και
πρέπει να το πάρω πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση και µπούµε
στις ψηφοφορίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ένα λεπτό να σας
το δώσουµε. Αλλά έχουµε τελειώσει. Αυτό θέλω να πω.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω λοιπόν ότι πάρχουν τα εξής παράδοξα κοινοβουλευτικά: Μου κάνει τεράστια εντύπωση, είναι
πρωτοφανές, ότι η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας δεν τοποθετήθηκε επί των τροπολογιών. Δεν τοποθετήθηκε ούτε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπω και Βουλευτές
της Πλειοψηφίας να διαφωνούν. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έτσι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν θα αφήνετε, κύριε Μαντά, άλλους να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Θα παίρνετε την ευθύνη
σας απέναντι στους συναδέλφους σας που τους καλείτε…
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Τζούφη και
κύριε Μαντά, µην απαντάτε. Όταν γίνεται διαλογική συζήτηση,
δεν τελειώνουµε. Μην απαντάτε, σας παρακαλώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Μα, δεν είναι έτσι! Αλλοιώνει τη διαδικασία!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προστατέψτε µε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακούστε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώσατε,
κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, δεν ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε! Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας δώσαµε ένα
λεπτό. Έχουν περάσει δύο λεπτά τώρα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αφού δεν µε αφήνουν! Κάνουν διακοπές!
Λέω, λοιπόν, ότι πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και να µην στηρίζονται σε εµάς τι θα ψηφίσουν.
Κύριε Υπουργέ, µε βάση αυτά που σας είπα, εγώ δέχοµαι καλόπιστα ότι θα µας φέρετε ισολογισµούς-απολογισµούς και εκθέσεις ορκωτών. Προσέξτε! Μην µας υποκλέψετε την ψήφο.
Γιατί κουνάτε το χέρι απαξιωτικά, κύριε Υπουργέ; Προηγουµένως δεν µας είπατε ψέµατα εδώ ότι δεν υπάρχει βέτο, όταν παίρνεις τις κρίσιµες αποφάσεις µε εννιά; Και όταν οι «Φίλοι της
Μουσικής» διορίζουν τρεις στους δώδεκα, έχουν βέτο. Δεν το είπατε προηγουµένως, απαντώντας στην πρόταση του κ. Τασούλα,
ότι η σύνθεση ήταν έξι προς πέντε και είχαν βέτο; Και τώρα έχουν
βέτο. Να το ξέρουν οι συνάδελφοι.
Μιλάµε για βιωσιµότητα, κύριε Υπουργέ. Δώστε την εισηγητική
σας έκθεση. Δεν λέει ποια είναι τα σταθερά έξοδα. Πώς βγαίνει
λειτουργικά, λοιπόν, αυτό το σύστηµα και δεν θα µπαίνει µέσα
κάθε χρόνο, ώστε να αναγκαζόµαστε να το ξαναεπιχορηγούµε;
Αυτά είναι τα δύο ερωτήµατα. Πέστε τα στους συναδέλφους,
που θα ψηφίσουν. Εµείς µε καλοπιστία θα ψηφίσουµε, µε τις αιρέσεις που έχουµε θέσει και ελπίζοντας ότι δεν θα υποκλέψετε
την ψήφο µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κατόπιν τούτου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Η Πλειοψηφία τι λέει; Σιωπά η Πλειοψηφία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν τοποθετούνται, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από 3012-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184) και άλλες διατάξεις».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της από 2412-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Εδώ, τώρα, εκφράζεται η απόφαση της Βουλής. Έγινε η συζήτηση για τα συν και τα πλην, άλλοι απάντησαν, άλλοι δεν ήθελαν να απαντήσουν. Εάν δεν θέλει ο Υπουργός να απαντήσει, δεν
απαντά. Εάν δεν θέλει να µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µιλάει. Τώρα γίνεται ψηφοφορία.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Θέλω τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ξέρετε τι θα πούµε; Γιατί κάνετε σχόλια;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κατ’ αρχάς, δεν έγινε έτσι η διαδικασία.
Έγινε κατ’ οικονοµία...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ξέρετε τι θα πούµε στο άρθρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό είπα. Με
συγχωρείτε, κύριε Μαντά, δεν καταλάβατε τι είπα. Είπα ότι έγινε
η συζήτηση. Αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που έθεσε ο κ.
Κουτσούκος, απαντάτε. Εάν δεν θέλετε, δεν απαντάτε. Αυτό
είπα. Είπα: «τώρα είναι η ψηφοφορία». Δεν έκανα κανένα σχόλιο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το άρ-
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θρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 174 και ειδικό 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 174 και ειδικό 47 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 175 και ειδικό 48, που αφορά το Μέγαρο Μουσικής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε
η Κυβέρνηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 175 και ειδικό 48 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από 3012-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184)» και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των άρθρων και
επί των τροπολογιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανά-
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πτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από 3012-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184)» και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερι- κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’182) και β)
της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.»
(Α’184)» και άλλες διατάξεις
Άρθρο Πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24.12.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’
182).
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητηµάτων που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των δοµών και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας
και κοινωνικής αλληλεγγύης, τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την εξασφάλιση της απορρόφησης κονδυλίων του ΠΑΑ
2007-2013, τη λειτουργία της ΔΕΗ Α.Ε. και τη ρύθµιση δηµοσιονοµικών και φορολογικών θεµάτων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ρύθµιση ζητηµάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
1. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α’41) καταργείται.
2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των µέχρι την
1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συµβάσεων που
έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, αναλαµβάνονται από το Ελληνικό Δηµόσιο. Από την ηµεροµηνία αυτή το
Ελληνικό Δηµόσιο αναλαµβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συµπεριλαµβανοµένων και
των τόκων της τρέχουσας, κατά την ως άνω ηµεροµηνία, τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συµβάσεις και διαδέχεται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε όλες τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προβλέπονται από αυτές.
Από την ίδια ηµεροµηνία, τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν κατά
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανεξόφλητες δανειακές απαιτήσεις τις διαγράφουν και τις µετατρέπουν σε απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δηµοσίου.
3. Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των δανειακών συµβάσεων
της προηγούµενης παραγράφου που έχουν υπογραφεί µεταξύ
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ και ΑΤΤΙΚΗΣ µε την
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως αυτές θα διαµορφωθούν την 1.1.2016, εξυπηρετούνται από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το
ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύµβασης, οι
λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή των
όρων των συµβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαµβανόµενες συµβάσεις.
5. Όπου στις ανωτέρω συµβάσεις προβλέπεται προσαύξηση
του επιτοκίου µε την εισφορά του ν. 128/1975 (A’ 178), η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει.
6. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα µε το
κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί µε την έκδοση της απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών της παραγράφου 4.
7. Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συµβάσεων παραδίδονται από τους αρµόδιους φορείς που τις κατέχουν στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, ο οποίος αναλαµβάνει την
υποχρέωση να τις εξυπηρετεί µέχρι τη λήξη τους µε τους όρους
που αναφέρονται σε αυτές και σύµφωνα µε την απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών της παραγράφου 4. Οι εν λόγω δανειακές συµβάσεις περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

Άρθρο 2

έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι
πέραν της 30ής Ιουνίου 2016.
Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
οι συµβάσεις του προσωπικού σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
2. Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδοσίας του
απασχολούµενου προσωπικού της παρ. 1 µπορεί να καλυφθεί
από πόρους: 1) του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους Δήµους όπου εφαρµόζονται τα σχετικά προγράµµατα ή µέσω των οικείων ΟΤΑ σε
φορείς αρµοδιότητάς τους βάσει απολογιστικών στοιχείων και
παραστατικών, 2) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη πηγή.
Το συνολικό διατιθέµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία
εκατοµµύρια εξακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες (3.670.000) ευρώ
έως την 30ή Ιουνίου 2016. Ο τρόπος καταβολής της χρηµατοδότησης θα οριστεί, εφόσον προκύπτει η ανάγκη, µε Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.

Η χρονική ισχύς των εγγυήσεων που προβλέπονται στην παρ.
1 του άρθρου 1 της από 14.9.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.4031/2011 (Α’
256), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται έως τις 30
Ιουνίου 2017.
Άρθρο 3
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2920/
2001 (Α’ 131) µετά τις λέξεις «σε διαχειριστικό έλεγχο» διαγράφεται η λέξη «αποκλειστικά».
Άρθρο 4
Δαπάνες µετακινήσεων υπαλλήλων
και µισθωµάτων Ελληνικού Δηµοσίου
Δαπάνες µετακινήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το έτος 2015 και αφορούν
υπαλλήλους οι οποίοι κατ’ εντολή της Υπηρεσίας µετακινήθηκαν
έκτακτα στο εξωτερικό ή παρατάθηκε η παραµονή τους στο εξωτερικό εντός του έτους 2015, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού τρέχοντος ή/και του επόµενου οικονοµικού έτους του Υπουργείου Οικονοµικών κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων,
τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
Άρθρο 5
Παράταση λειτουργίας ΚΗΦΗ και Κέντρων Ροµά
1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων» (ΚΗΦΗ) και των «Κέντρων Στήριξης
Ροµά και Ευπαθών Οµάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και
των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου προσωπικού, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ της
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4312/2014, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 35 του ν. 4325/2015, παρατείνεται από τη λήξη της

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α' 18)
Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4111/
2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά τις λέξεις «των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προστίθενται οι λέξεις «καθώς
και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών».
Άρθρο 7
Αναστολή εφαρµογής διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (Α’ 24)
Η έναρξη εφαρµογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012
αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016.
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Άρθρο 8
Τροποποιήσεις του ν. 3907/2011 (Α’ 7)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ρυθµίζονται οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων
διεθνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής
προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το περιεχόµενο
των καθεστώτων αυτών. Με όµοιο διάταγµα ρυθµίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεµούν κατά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας
Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Με προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους
οποίους το καθεστώς αυτό έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 (Α’195), της παρ. 1 του
άρθρου 8 του π.δ. 61/1999 (Α’ 63) ή της παρ. 4 του άρθρου 25
του ν. 1975/1991 (Α’ 184). Με την παρούσα καταργείται η παρ. 4
του άρθρου 24 του ν. 1975/1991, καθώς και κάθε γενική ή ειδική
διάταξη αντίθετη προς το περιεχόµενο της παρούσας ή ρυθµίζουσα µε διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέµατα.»
2. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών,
όπου τούτο απαιτείται, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία
και τις προϋποθέσεις παροχής νοµικής συνδροµής σε αιτούντες
διεθνή προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία, καθώς και
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.»
3. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 10 ως
εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο
αποτελεί προσωρινό τίτλο και µε το οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
3 του παρόντος.»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 11 ως
εξής:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου,
καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
5. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την υλοποίηση των Αποφάσεων (ΕΕ) του Συµβουλίου 2015/1523 της
14ης Σεπτεµβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεµβρίου
2015 για τη θέσπιση προσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφάσεων χρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρόγραµµα µετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε
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χώρες κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ορίζεται εκτελεστικός φορέας
για συγκεκριµένες δράσεις του προγράµµατος, οι οποίες θα περιγραφούν σε Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Υπηρεσίας
Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισµού Διεθνούς Μετανάστευσης
(Δ.Ο.Μ.).
6. Στο άρθρο 8 του ν. 3907/2011, προστίθενται παράγραφοι
15 και 16 ως εξής:
«15. Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέντρων
και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής δύναται να γίνεται και από τον
εγκεκριµένο τακτικό προϋπολογισµό του φορέα 07- 450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», πέραν του προϋπολογισµού του Π.Δ.Ε..
Ως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης
Υποδοχής νοείται και κάθε δαπάνη που αφορά τη φιλοξενία των
υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν στις εγκαταστάσεις της.
Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από 1.1.2015.
16. Προµήθειες εγκεκριµένων προϋπολογισµών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που αφορούν τη διαχείριση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και εντάσσονται σε κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα Μέτρα Ευρωπαϊκών Ταµείων) ή
χαρακτηρίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τη µεταναστευτική πολιτική Υπουργού ως επείγοντα, δύναται, κατ’ εξαίρεση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να προκηρύσσονται µε βάση τα
όρια των ποσών των συγκεκριµένων δράσεων και του ύψους των
προϋπολογισµών τους, χωρίς να απαιτείται η ενοποίησή τους µε
οµοειδείς προµήθειες του τακτικού προϋπολογισµού ή άλλων
χρηµατοδοτούµενων δράσεων.»
7. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής ή Ανοικτής Δοµής Φιλοξενίας, η διεκπεραίωση επιµέρους διαδικασιών υποδοχής,
εξαιρουµένων αυτών που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας,
όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, µπορεί να ανατίθεται για
ορισµένο χρόνο, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας ή σε δηµόσιους φορείς, όπως εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου. Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται µε σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και
των ενδιαφερόµενων φορέων. Η διαδικασία, τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι, το περιεχόµενο και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για
την επιλογή φορέα υλοποίησης θα προσδιορίζονται σε σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα εκδίδει ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η επιλογή του
φορέα υλοποίησης θα γίνεται από Επιτροπή οριζόµενη από τον
Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Στη σύµβαση ορίζονται τουλάχιστον: α) το αντικείµενο της σύµβασης, το πρόγραµµα εκτέλεσης της µελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιµώµενη συνολική δαπάνη, β) τα καθήκοντα της εντολοδόχου, γ) ο
τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύµβασης δαπανών της εντολοδόχου και οι λεπτοµέρειες της καταβολής τους, δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος
της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πληµµελούς εκπλήρωσης της εντολής, ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των
καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της εντολής, στ) ο
τρόπος και οι όροι χρηµατοδότησης των συµβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος αναθέτουσα Αρχή, ζ) οι όροι άσκησης του
τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του
έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής και η) οι πράξεις
και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η
προηγούµενη έγκριση του κυρίου του έργου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στην Κεντρική Υπηρεσία ιδρύεται Μητρώο τέτοιων φορέων. Η δαπάνη της ανάθεσης µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς, συγχρηµατοδοτούµενους πόρους ή ιδίους
πόρους των φορέων αυτών.»
8. Η περίπτωση κδ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της 33/2006 ΠΥΣ
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(Α’ 280), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«κδ) οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης
έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και
του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.»
9. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, που αποσπώνται στην
Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του ν. 3907/2011,
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας
ή του Φορέα, στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος.»
Άρθρο 9
Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.
Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α’ 202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α’ 287),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που
χορηγήθηκε σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/
2001 (Α’ 201 ) στις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (Α’ 286) και περιλαµβάνονται
στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει
έως 31.12.2015, παρατείνεται µέχρι την 31.12.2017. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή εφαρµόζονται και σε όσες από
τις παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν µεταβιβαστεί στην
εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.».
2. Στις Μονάδες των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. στις
οποίες η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από την
24.1.2002 µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος νόµου
και βρίσκονται σε λειτουργία µέχρι την έκδοση του παρόντος
νόµου, χορηγείται µέχρι την 31.12.2017 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
2941/2001.
3. Οι Μονάδες Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. σε µικρά αποµονωµένα συστήµατα και αποµονωµένα µικροδίκτυα, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2, σηµεία 26 και 27 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου
2009, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ενταχθούν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, µέχρι την 31.12.2017 καλύπτονται από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις µονάδες που διέπονται από ειδικό καθεστώς
Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόµενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, έως την 31.3.2017.
5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις Μονάδες των ΔΕΗ Α.Ε.
και ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί ξεχωριστή Άδεια Λειτουργίας.»
Άρθρο 10
Διαδικασία Σύναψης Συµβάσεων Μίσθωσης/
Ναύλωσης Πλωτών Μέσων
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσεται µειοδοτικός διαγωνισµός για τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου
χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η προκήρυξη του προηγούµενου
εδαφίου περιλαµβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις για τις προσφορές στους δηµόσιους διαγωνισµούς και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου
στο Διαδίκτυο και δηµοσιεύεται σε περίληψη, που περιλαµβάνει

τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι όροι της προκήρυξης αποτελούν και όρους της σύµβασης, η οποία υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού και του
ιδιώτη φυσικού ή νοµικού προσώπου, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νοµικό πλαίσιο υλοποίησής της
και ρυθµίζουν κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην παροχή
των υπηρεσιών αυτών. Στην ανωτέρω προκήρυξη αναφέρονται
υποχρεωτικά η προθεσµία υποβολής προσφορών, η διαδικασία,
το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφεροµένων, τα
απαιτούµενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν
υποχρεώσεις για παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών µεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης, τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν την προσήκουσα εκτέλεση
της ναύλωσης και την ασφάλεια µεταφοράς, οι περιπτώσεις µεταβολής των όρων της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή, οι λόγοι
µερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του αναδόχου και
τα αφορώντα το ναύλο.
2. Στον ιδιώτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στον οποίο έγινε η
κατακύρωση του διαγωνισµού,αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α’ 173) η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης, περαιτέρω, όµως,
τελεί υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του προβλεπόµενου στην παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α’ 189) προ
συµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και
την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης. Ο
ιδιώτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης µέσα στο χρόνο που ορίζεται στην ανακοίνωση της
κατακύρωσης ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε
αυτόν, µε την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύµβασης
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισµένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό έχουν λήξει κατά το χρόνο της κατακύρωσης, ο ιδιώτης, ύστερα από σχετική πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας,
υποχρεούται να προσκοµίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της κατακύρωσης.
3. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την
υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύµβασης, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν όργανο µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση
αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και
µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης σχετικής µε την κατάρτιση ανάλογων συµβάσεων και βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α’ 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη συναφθείσα, καταβάλλεται
στον ανάδοχο ο αναλογούν ναύλος για το χρονικό διάστηµα
µέχρι τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο της πράξης του Κλιµακίου ή της απόφασης του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
κατά περίπτωση, ως εάν η σύµβαση είχε συναφθεί µέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από 23.12.2015.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι συµβάσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου που
συνάπτονται µετά από διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού, µπορεί να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, µε τους ίδιους
όρους είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστηµα
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µέχρι και τέσσερις (4) µήνες συνολικά.
5. Σε περίπτωση µη προσήκουσας εκτέλεσης των συµβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο,
για την αντιµετώπιση µαζικής εισόδου µεταναστών, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, ακόµα και πριν από
την κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου, να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου για την
αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη έναντι ναύλου. Το ύψος του ναύλου είναι αυτό της αρχικής
σύµβασης που συνήφθη κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού. Η
διάρκεια της σύµβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο µέχρι τη σύναψη νέας αντίστοιχης σύµβασης µετά από
διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού και πάντως σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της.
6. Στις συµβάσεις του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του π.δ.
118/2007 (Α’ 150), όπως ισχύει, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά
και µόνο για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύµβασης.
Άρθρο 11
Aνανέωση Συµβάσεων µίσθωσης/
ναύλωσης πλωτών µέσων
Συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου
χρόνου, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει
δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 4350/
2015 (Α’ 161) παρατείνονται αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης µέχρι την ολοκλήρωση του µειοδοτικού διαγωνισµού του προηγούµενου άρθρου και πάντως για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών από τη
θέση σε ισχύ της παρούσας. Μετά την 1.1.2016 οι συµβάσεις
αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 12
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’
του ν. 2667/1998 (Α’ 281)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέµατα προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου υπάγεται στον Πρωθυπουργό και υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και την υποδοµή της από τη Γενική Γραµµατεία της
Κυβέρνησης. Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και µε ιδιαίτερους κωδικούς
αριθµούς στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών. Η
διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως κύριο διατάκτη. Για το σκοπό
αυτόν, η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης παρέχει στην Επιτροπή την αναγκαία λογιστική υποστήριξη.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 διαγράφεται.
4. Στα στοιχεία β’, γ’, δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2667/
1998 όπου αναφέρονται οι λέξεις «εκπρόσωπο» ή «εκπροσώπους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πρόσωπο οριζόµενο από»
ή «πρόσωπα οριζόµενα από» αντίστοιχα.
5. Στο τέλος του στοιχείου στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
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2667/1998, προστίθενται οι λέξεις «ή τον Αναπληρωτή του».
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 η λέξη «ορίζονται» αντικαθίσταται από τη λέξη «διορίζονται».
7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2667/
1998 διαγράφονται οι λέξεις «Ο Πρωθυπουργός» και αντικαθιστώνται από τις λέξεις «Ο απερχόµενος Πρόεδρος». Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε,
διαγράφονται τα στοιχεία α’ και ε’.
8. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 διαγράφονται
οι λέξεις «στη λήψη των αποφάσεων» και αντικαθίστανται από τις
λέξεις «στις εργασίες της Επιτροπής».
9. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως τροποποιήθηκε, διαγράφεται το στοιχείο ε’.
10. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, διαγράφεται.
11. Στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998 διαγράφονται
οι λέξεις «Με απόφαση του Πρωθυπουργού» και αντικαθίστανται
από τις λέξεις «Με απόφαση της Ολοµέλειας καταρτίζεται ο Κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε πράξη του Προέδρου
της».
12. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2667/
1998 διαγράφεται η λέξη «εργασίας».
13. Το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 που µπορεί να γίνει και
µε διάθεση ή απόσπαση ή µετάταξη δηµοσίων υπαλλήλων ή
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζοµένων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε µορφής που τελούν υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του Κράτους».
14. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998 διαγράφονται
οι λέξεις «µε βαθµό Α’ ή Β’».
Άρθρο 13
Παρατείνεται µέχρι τις 30.9.2016 η θητεία του επικουρικού
προσωπικού, που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της
διάταξης του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16).
Άρθρο 14
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος για την κύρια κατοικία τους έως 1200
kwh ανά τετραµηνία και για περίοδο δύο τετραµηνιών, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραµηνιαίους λογαριασµούς. Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε
διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσµες
οφειλές ρυθµίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύµατος δύναται να
επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόµενου έτους, προκειµένου να συµπληρωθεί η περίοδος χορήγησης δύο τετραµηνιών.»
Άρθρο 15
H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Η ως άνω παροχή αφορά σε νέες µισθώσεις ή ανανεώσεις
υφισταµένων µισθώσεων µε νέους όρους, που συνάπτονται µετά
την έγκριση χορήγησης της παροχής, και θα δίδεται απευθείας
στον εκµισθωτή του µισθίου ακινήτου.
Η παροχή χορηγείται για εννέα µήνες εντός του έτους 2015
και δύναται να επεκτείνεται εντός του επόµενου έτους, προκειµένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης εννέα µηνών.»
Άρθρο 16
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:

5870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«1. Χορηγείται για το έτος 2015 και για χρονικό διάστηµα εννέα
µηνών επιδότηση σίτισης σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.»

κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στη σχετική νοµοθεσία. Οι
ήδη χορηγηθείσες παρατάσεις µε όµοιες αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 17

Άρθρο 21
Τροποποίηση του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
Στο άρθρο 58Α του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιµα για παραβάσεις των παραγράφων 1, 3 ή 4 για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παρ. 2 περί υποβολής ανακριβούς ή µη
υποβολής δήλωσης, τα πρόστιµα αυτά αφαιρούνται από το πρόστιµο της παραγράφου 2.»

Στο άρθρο 3 του ν. 4320/2015 προστίθεται παράγραφος 4 ως
εξής:
«4. Η παροχή του επιδόµατος σίτισης δύναται να επεκτείνεται
και εντός του επόµενου έτους, προκειµένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των εννέα µηνών.»
Άρθρο 18
Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας εντός προθεσµίας ενός (1)
έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται: α.
η ίδρυση, η διοικητική υπαγωγή, η στελέχωση και η λειτουργία
Κέντρων Προσωρινής Διαµονής των αιτούντων να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αλλοδαπών, β. η διοικητική υπαγωγή, η
στελέχωση και η λειτουργία του υφιστάµενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων. Η λειτουργία του Κέντρου Λαυρίου,
καθώς και νέων Κέντρων δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
δραστηριοποιούνται σε θέµατα προσφύγων, τα οποία θα αναλαµβάνουν την ευθύνη λειτουργίας µε ίδιο προσωπικό, γ. οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής ιατροφαρµακευτικής και
νοσοκοµειακής περίθαλψης ή οποιασδήποτε άλλης οικονοµικής
και κοινωνικής συνδροµής σε άτοµα, που έχουν αναγνωρισθεί
από την αρµόδια Ελληνική Αρχή ως πρόσφυγες ή έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση ή τους έχει επιτραπεί η προσωρινή
διαµονή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου, προς αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών καταστάσεων ανάγκης.»

Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α’ 129)
1. Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 αντικαθίσταται από
τότε που ίσχυσε ως εξής:
«9. Η ισχύς των περ. α’ και β’ της παρ. 2 και της περ. Α’ της
παρ. 4 του άρθρου 3 αρχίζει την 1.2.2016.»
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 οι λέξεις «µέχρι
την 1.12.2015» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι την 1.2.2016».
Άρθρο 23
Στο άρθρο 23 του ν. 4321/2015, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 15 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), η φράση
«31.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση «31.12.2016».
Άρθρο 24
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 24 Δεκεµβρίου 2015

Άρθρο 19
Συστέγαση οινοποιείων µε έτερες εγκαταστάσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 (Α’ 198), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4337/2015 (Α’
129), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις συστέγασης οινοποιείων µε εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, µαρµελάδας από ξηρή σταφίδα, ή
µε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες
ύλες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας και
ελέγχου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ.6 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).»

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Άρθρο 20
Επιλεξιµότητα πρώτου αιτήµατος πληρωµής
στο ΠΑΑ 2007-2013
1. Η επιλεξιµότητα υποβολής αιτηµάτων πρώτης πληρωµής
για τα έργα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007-2013, που εγκρίθηκαν εντός του έτους 2015, ισχύει έως τις
31 Δεκεµβρίου 2015, κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στη
σχετική νοµοθεσία προθεσµιών υποβολής τους και ανεξάρτητα
από το ποσοστό των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν.
2. Είναι επιλέξιµη η υποβολή ενός και µόνο τελικού αιτήµατος
πληρωµής που έχει υποβληθεί εντός των προβλεπόµενων στη
σχετική νοµοθεσία προθεσµιών ολοκλήρωσης για έργα του ΠΑΑ
2007-2013, ανεξάρτητα από το χρόνο έγκρισής τους.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων χορηγούνται ατοµικές ή συλλογικές παρατάσεις προθεσµιών υποβολής αιτηµάτων πρώτης πληρωµής ή και ολοκλήρωσης έργων του ΠΑΑ 2007-2013 έως τις 31 Δεκεµβρίου 2015,

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παναγιώτης Κουρουµπλής, Νικόλαος Φίλης, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ανδρέας Ξανθός, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Σκουρλέτης, Χρήστος
Σπιρτζής, Θεόδωρος Δρίτσας, Ευάγγελος Αποστόλου, Νικόλαος
Παππάς, Αλέξανδρος Φλαµπουράρης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Νικόλαος Τόσκας, ΙΙωάννης Μουζάλας, Έλενα Κουντουρά,
Νικόλαος Ξυδάκης, Θεανώ Φωτίου, Ουρανία Αντωνοπούλου,
Παύλος Πολάκης, Τρύφων Αλεξιάδης, Γεώργιος Χουλιαράκης,
Ιωάννης Τσιρώνης»
Άρθρο Δεύτερο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.12.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184)
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«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αµυνας, Υγείας
και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’
184)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητηµάτων που αφορούν στον
εξορθολογισµό και την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την
εφαρµογή κρισίµων διατάξεων αρµοδιότητας των Υπουργείων
Οικονοµικών, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αµυνας,
Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ
Α.Ε..
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
(Α’287), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
4337/2015 (Α’129), ισχύει αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου
2015.
Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 32 του ν. 2960/2001(Α’265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 32Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 32Α
Ποσά τα οποία εισπράττονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης
Δηµοσίου, ως προϊόν εκποίησης υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευοµένων από το Δηµόσιο
και εταιρειών του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, για λογαριασµό
τους, αποδίδονται στους δικαιούχους άτοκα σε ποσοστό 75%
του εισπραχθέντος τιµήµατος.
Οµοίως, τακτοποιούνται όλες οι εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µη αποδοθείσες απαιτήσεις τρίτων προερχοµένων από τη λειτουργία του τέως Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµόσιου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.).
Ο χρόνος παραγραφής των χρηµατικών αξιώσεων του προηγουµένου εδαφίου παρατείνεται έως 31.12.2016.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η αναπροσαρµογή του ποσοστού απόδοσης.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διαδικασίας
απόδοσης των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.»
Άρθρο 3
Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση Β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του ν.
4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9)
µηνών στο σύνολό της.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται πρόγραµµα του
εργαστηριακού µαθήµατος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200)
ωρών. Το πρόγραµµα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδοµαδι-
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αίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων σε σχολικές µονάδες ΕΠΑ.Λ. ή/και
σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραµµα αυτό άρχεται το
σχολικό έτος 2015-2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 20162017, ακολουθώντας το πρόγραµµα διδασκαλίας των σχολικών
µονάδων της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται επιπλέον «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδοµαδιαίως,
επιµερισµένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ηµέρες.
Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρµόζονται και
για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας».
Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας», της
τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και
όλα τα σχετικά µε αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία µε τον
ΟΑΕΔ.»
2. Στην περίπτωση Γ’ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση
ζ’, ως εξής:
«ζ’ κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
της παραγράφου αυτής».
Άρθρο 4
1. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 (A’ 258) παρατείνεται έως τις
31.7.2016.
2. Οι διαδικασίες κρίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 47
του ν. 4310/2014 (A’ 258) ολοκληρώνονται έως τις 31.7.2016.
Άρθρο 5
Παράταση θητείας µελών ΕΠ.Ε.Σ.
Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τον ορισµό των νέων µελών, άλλως έως την 29η Φεβρουαρίου 2016».
Άρθρο 6
1. Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως επανήλθε σε ισχύ και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 1 του ν.
4076/2012 και ισχύει, προστίθενται οι φράσεις:
(α) µετά το τέλος της παρένθεσης «(Α’ 280)» προστίθεται
φράση ως εξής: «καθώς και του περιορισµού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011»
(β) µετά το κόµµα στη λέξη «έργου» προστίθεται φράση ως
εξής: «οι συµβάσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική µορφή συµβάσεις»,
(γ) µετά τη λέξη «έργων» προστίθεται φράση ως εξής: «ή την
υποστήριξη υπηρεσιών»,
(δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση «ή προγράµµατος ή έργου χρηµατοδοτούµενου από ίδιους πόρους που
δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισµό ή την κρατική
τους επιχορήγηση».
2.α. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α’266) αντικαθίσταται ως εξής:
« Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, ορίζεται η
Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή
της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να ιδρύονται παραρτήµατα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό
είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτηµάτων
και των κέντρων σπουδών του.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2552/
1997 (Α’266) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. µπορεί να
οργανώνει και προγράµµατα δια βίου µάθησης και προγράµµατα
µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συ-
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νεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι
τη δηµοσίευση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του
Ε.Α.Π., µε απόφαση της Συγκλήτου, και µέχρι τη συγκρότησή της
µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της Κοσµητείας της Σχολής ανάλογα µε
τη θεµατική ενότητα του προγράµµατος και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά
στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραµµάτων, καθώς και ο ορισµός των διδάκτρων και ο καθορισµός του
ύψους και του τρόπου καταβολής τους.
3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία
ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή
του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου του
τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα µαθήµατα
που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειµερινό ή
εαρινό εξάµηνο.
4. Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµών, κατά τη δηµοσίευση του
ν. 4009/2011 (Α’ 195), µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π.
των Πανεπιστηµίων, και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται βάσει των
διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, µε µετατροπή των θέσεων κατά αναλογική εφαρµογή
και αντιστοιχία των προβλεποµένων στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), όπως ισχύει.
5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/
1999 (Α’ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, το προβλεπόµενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των
εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
ορίζεται σε ποσοστό 4,5%.»
Άρθρο 7
Ρύθµιση που αφορά στη µισθοδοσία προσωπικού
που µεταφέρθηκε στους Δήµους
από τις τέως νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Στο άρθρο 15 του ν. 4350/2015 (Α’ 161) προστίθεται τελευταία
παράγραφος ως εξής:
«4. Για τις δαπάνες της πρώτης µισθοδοσίας, που οφείλουν να
καταβάλουν οι δήµοι, του προσωπικού που µεταφέρθηκε σε αυτούς από τις τέως νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i , της περίπτωσης Β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 136/2011 (Α’ 267).»
Άρθρο 8
Παράταση προθεσµίας συγχώνευσης
υφιστάµενων ΦΟΔΣΑ
Το προβλεπόµενο στο εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 16 του
ν. 4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει, διάστηµα συγχώνευσης των
υφιστάµενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσµους
ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.5.2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει
από 1.1.2016.
Άρθρο 9
Παράταση Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
Η διάρκεια του προγράµµατος «Θησέας», η οποία παρατάθηκε
ως 31.12.2014 µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από
31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α’ 98), παρατείνεται έως 31.12.2016.

Άρθρο 10
1. Η παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α’ 64), όπως
ισχύει, εφαρµόζεται και στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης
του ν. 3907/2011 (Α’ 7).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα Μεταναστευτικής
Πολιτικής ορίζεται η αρµόδια Διεύθυνση και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την προσωρινή στέγαση (λυοµένων οικίσκων κ.λπ.) στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και
παραµονής υπηκόων τρίτων χωρών.
3. Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α’ 64), όπως ισχύει, παρατείνεται
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.
4. Το άρθρο 32 του ν. 4320/2015 (Α’29), καταργείται.
Άρθρο 11
1. Η παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του
π.δ. 410/1988 (Α’191), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά
ο νόµος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, µόλις
συµπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρµογή της
διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, ως ηµέρα γέννησης λαµβάνεται πάντοτε η 31ή Δεκεµβρίου του έτους γέννησης.
Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συµπλήρωση του 62ου έτους
της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική
υπηρεσία στο Δηµόσιο, παρατείνεται η παραµονή του στην Υπηρεσία, έως τη συµπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν
του 67ου έτους της ηλικίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Μόνιµοι υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος, αλλά δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται µε βάση
τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, απολύονται αυτοδικαίως από
την υπηρεσία, µόλις συµπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας
τους. Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συµπλήρωση του 62ου
έτους της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει σαράντα (40) έτη
συνολική υπηρεσία στο Δηµόσιο, παρατείνεται η παραµονή του
στην Υπηρεσία, έως τη συµπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και
όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Το προηγούµενο εδάφιο
έχει εφαρµογή και για τους µόνιµους πολιτικούς διοικητικούς
υπαλλήλους, οι οποίοι πέραν του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δηµοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού φορέα
για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1-3
δεν θεµελιώνουν αποδεδειγµένα βάσει βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού φορέα, δικαίωµα λήψης πλήρους της δεύτερης κύριας σύνταξης από το φορέα αυτόν. Τα
ανωτέρω ισχύουν και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007, Α’ 143).»
Άρθρο 12
Το άρθρο 167 του ν. 4099/2012 (Α’ 250), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών,
των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και
τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται
αυτοδικαίως µέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015,
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.
2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που έχουν χορη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

γηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012
(Α’85), όπως ίσχυε και µε τις όµοιες του άρθρου 48 του ν.
4325/2015 (Α’47), για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις προβλεπόµενες στην παρ.
9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’28), όπως ισχύει, ενέργειες
ανάρτησης ή δηµοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται
να µην υλοποιηθούν µερικώς ή ολικώς, µετά από απόφαση του
αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα. Σε περίπτωση που
οι φορείς έχουν προβεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεµβρίου 2016 συµβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να
προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των
δυνατοτήτων του προϋπολογισµού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαµβανοµένων στους πίνακες κατάταξης πραγµατοποιείται µετά την 31η Δεκεµβρίου 2016. Στις περιπτώσεις εκείνες
που οι φορείς δεν έχουν προβεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις προβλεπόµενες στην παρ.9 του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δηµοσίευσης
των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συµβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους.»
Άρθρο 13
Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Τυπογραφείου
1. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α’
131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν κείµενο µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο, δηµοσιευθεί, εκ
παραδροµής, δύο ή περισσότερες φορές, στο προβλεπόµενο
από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος ΦΕΚ, θεωρείται ότι η δηµοσίευσή του συντελέσθηκε νόµιµα την ηµεροµηνία που εκδόθηκε
για πρώτη φορά στο ΦΕΚ».
2. Το άρθρο 94 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καταργείται.
Άρθρο 14
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 20 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 (Α’ 16)
Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013
(Α’ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συµβάσεις των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και οι συµβάσεις µίσθωσης
έργου παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι και τις 31.12.2016.
Οι συµβάσεις αυτές δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου
χρόνου. Οι δαπάνες µισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταµείο.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της 31722/4.11.2011 (Β’ 2505)
απόφασης της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου
Ανάπτυξης περί Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και
της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού,
ως κάτωθι:
α) Το όγδοο και ένατο εδάφιο της παραγράφου Βγ’ του άρθρου 6 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της 31722/ 4.11.2011 (Β’ 2505)
απόφασης, τα οποία αφορούν στην υποβολή αιτηµάτων θεσµοθέτησης των ΠΟΑΥ αντικαθίστανται ως εξής:
«Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α’, αλλά και σε όσες
πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισµού ΠΟΑΥ, θα πρέπει σε
διάστηµα έξι (6) ετών από την ηµεροµηνία ισχύος του
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτηµα, συνοδευόµενο από
τα προβλεπόµενα του ν. 2742/1999 (Α’207) και της υπουργικής
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απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων 17239/ 1175Β/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσµοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκταετίας (8ετιας) από την ηµεροµηνία ισχύος του
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ..»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της
31722/4.11.2011 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι µονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύµφωνα µε την παρ. 1α
του άρθρου 5, σε διάστηµα έξι (6) ετών από την ηµεροµηνία
ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
για δηµιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να καταθέσουν αίτηµα καθορισµού ΠΟΑΥ.»
2. Για τις µονάδες που ανήκουν σε ΠΑΥ κατηγορίας Α’, δεν επιτρέπεται η αύξηση της δυναµικότητάς τους από την ισχύ του παρόντος έως την έγκριση της ΠΟΑΥ.
Άρθρο 16
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προµήθειας Καυσίµων
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Πλοηγικών Σταθµών
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του ν. 4331/ 2015
«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (Α’ 69) η φράση
«Μέχρι 31.12.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι
30.6.2016».
2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 55 του ν. 4331/ 2015
«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (Α’ 69) η φράση
«Μέχρι 31.12.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι
30.6.2016».
Άρθρο 17
Η διαδικασία των δηµοσίων πλειστηριασµών που ενεργούνται
για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ», καθώς και για την εκποίηση της περιουσίας
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» αναστέλλονται για διάστηµα έξι µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 18
Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ
(ΗΔΙΚΑ) του ν. 3607/2007 (Α’ 245) συλλέγει τα στοιχεία όλων των
κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής Φορείς).
Οι Φορείς αποστέλλουν έως τη 10η ηµέρα κάθε µήνα στην
ΗΔΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή απολογιστικό αρχείο καταβολής
προνοιακών παροχών. Στο αρχείο περιέχονται αναλυτικώς ανά
δικαιούχο και επίδοµα τα ποσά των επιδοµάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Επιπλέον, στο Αρχείο Καταβολής
Προνοιακών Επιδοµάτων περιέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία
ταυτοποίησης, ήτοι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο,
φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, είδος προνοιακής παροχής, ποσό
παροχής, χρονικό διάστηµα, που αφορά το χορηγούµενο επίδοµα και ηµεροµηνία χορήγησης επιδόµατος.
Άρθρο 19
1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.B.E.Ε.» ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση της παρούσας και έως
30.3.2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων.
2. Από τη δηµοσίευση της παρούσας και έως τη λήξη της προ-
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θεσµίας χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη
ειδικού νόµου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης
φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 20
1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.) ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση της παρούσας και
έως την 30ή Μαρτίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) εφαρµόζεται αναλογικά και για τις θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικά Συστήµατα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ», ήτοι
Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε. και Ηλεκτροµηχανική
Κύµης ΕΠΕ, στους νοµίµους εκπροσώπους των οποίων δύναται
να χορηγείται ατοµική φορολογική ενηµερότητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νοµοθεσίας για φυσικά πρόσωπα.
3. Ο χρονικός περιορισµός των έξι µηνών που προβλέπεται
στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4237/2014 (Α’36),
παύει να ισχύει.
Άρθρο 21
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α’60) οι λέξεις
«µέχρι 31.12.2015» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι
31.12.2016».
2. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
(Α’85) οι λέξεις «µέχρι 31.12.2015» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«µέχρι 31.12.2016».
Άρθρο 22
Η ισχύς των προβλεποµένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’222), παρατείνεται έως τη δηµοσίευση του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως υπογραφής ή µη σχετικής σύµβασης, µε την προϋπόθεση
ότι είναι εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.
Άρθρο 23
Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων Δ.Υ.ΠΕ.
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
1 του ν. 4052/2012 (Α’41), όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως τις
31.12.2016. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2017.
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005
(Α’81), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2017 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση».
Άρθρο 24
Παράταση Λειτουργίας Ε.Π.Υ.
Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α’31), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και
12 του παρόντος νόµου αρχίζει από 1.1.2017. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει µε την έγκριση του Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2017.»

Άρθρο 25
Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
1. Απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ.106/2014 (Α’ 173).
2. Οι περιπτώσεις γ’ της παραγράφου 2 και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του π.δ. 106/2014 (Α’173) απαλείφονται
από το άρθρο αυτό και προστίθενται ως περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η δε υποπερίπτωση στστ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 προστίθεται ως
υποπερίπτωση κκ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του
ιδίου άρθρου και αναριθµούνται αντίστοιχα οι λοιπές περιπτώσεις.
Άρθρο 26
Παράταση συµβάσεων παρόχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Η ισχύς των υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεων µεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων,
πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται
έως τις 30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλµατοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα παραστατικά που
έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία. Οι συµβάσεις µεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της
Γ3γ/οικ.98494 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2816).
2. Η ισχύς των υφισταµένων µεταξύ οδοντοτεχνιτών και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµβάσεων παρατείνονται µέχρι τις 30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλµατοποίηση
και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν
έως την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία.
Άρθρο 27
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του
ν. 4316/2014 (Α’ 270), όπως ισχύει, µετά τη λέξη «Νοσοκοµείων»
προστίθεται η φράση «και λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας».
Άρθρο 28
1. Η προθεσµία της παρ.9 του άρθρου 66 του ν.4316/2014 (Α’
270), όπως ισχύει, παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2016.
2. Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισµού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονοµικού έτους 2012 παρατείνεται µέχρι και
τις 30.6.2016.
Άρθρο 29
Στο τέλος του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως ισχύει, µετά τις λέξεις
«Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται η
φράση «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης».
Άρθρο 30
Συµβάσεις που συνάπτονται µέχρι τις 31.12.2015 µεταξύ του
Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
και των Διοικήσεων των Υγειονοµικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της
χώρας αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους
ασφαλισµένους του Οργανισµού από τις δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) δύνανται να ορίζουν
προκαταβλητέο άµα τη υπογραφή τους τµήµα της αποζηµίωσης
για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο µέλλον δυνάµει αυτών. Το προκαταβλητέο αυτό
ποσό δε µπορεί να ξεπερνά ανά Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέ-
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ρειας τα κάτωθι ποσά:
• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας .
• 1.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας .
• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
• 2.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Άρθρο 31
1. Για την πληρωµή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το
Ελληνικό Δηµόσιο µε τις ακόλουθες συµβάσεις παραχώρησης:
(α) την απο 28 Ιουνιου 2007 Συµβαση Παραχωρησης, οπως
αυτη κυρωθηκε µε το αρθρο πρωτο του ν. 3605/ 2007 «Κυρωση
Συµβασης Παραχωρησης του Εργου της Μελετης, Κατασκευης,
Χρηµατοδοτησης, Λειτουργιας, Συντηρησης και Εκµεταλλευσης
του τµηµατος Μαλιακος - Κλειδί του Αυτοκινητοδροµου Πατρα Αθηνα - Θεσσαλονικη - Ευζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρυθµιση συναφων
θεµατων» (Α’190) και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από
28.11.2013 Συµφωνια Τροποποιησης Διαταξεων της Συµβασης
Παραχωρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4219/2013 (Α’ 269),
(β) την απο 31 Μαΐου 2007 Συµβασης Παραχωρησης, οπως
αυτη κυρωθηκε µε το αρθρο πρωτο του ν. 3597/2007 «Κυρωση
Συµβασης Παραχωρησης του Εργου της Μελετης, Κατασκευης,
Χρηµατοδοτησης, Λειτουργιας, Συντηρησης και Εκµεταλλευσης
του Αυτοκινητοδροµου Κεντρικης Ελλαδος και ρυθµιση συναφων
θεµατων» (Α’168) και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από
28.11.2013 Συµφωνια Τροποποιησης Διαταξεων της Συµβασης
Παραχωρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 4219/2013 (Α’ 269),
(γ) την από 19 Δεκεµβριου 2006 Συµβασης Παραχωρησης,
οπως αυτη κυρωθηκε µε το αρθρο πρωτο του ν. 3555/2007
«Κυρωση Συµβασης Παραχωρησης του Έργου της Μελετης, Κατασκευης, Χρηµατοδοτησης, Λειτουργιας, Συντηρησης και Εκµεταλλευσης του Αυτοκινητοδροµου Ιονια Οδος απο Αντιρριο
µεχρι Ιωαννινα, ΠΑΘΕ Αθηνα (Α/Κ Μεταµορφωσης) – Μαλιακος
(Σκαρφεια) και Συνδετηριος Κλαδος του ΠΑΘΕ Σχηµαταρι –
Χαλκιδα και λοιπες διαταξεις Α’ 81), όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την από 28.11.2013 Συµφωνια Τροποποιησης Διαταξεων της
Συµβασης Παραχωρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο
τρίτο του ν. 4219/2013 (Α’ 269),
(δ) την απο 24 Ιουλιου 2007 Συµβασης Παραχωρησης, οπως
αυτη κυρωθηκε µε το αρθρο πρωτο του ν. 3621/ 2007 «Κυρωση
Συµβασης Παραχωρησης του Εργου της Μελετης, Κατασκευης,
Χρηµατοδοτησης, Λειτουργιας, Συντηρησης και Εκµεταλλευσης
του Αυτοκινητοδροµου Ελευσινα – Κορινθος – Πατρα – Πυργος
– Τσακωνα και αλλες διαταξεις» (Α’ 279) (η «Συµφωνια Τροποποιησης»), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 29.11.2013
Συµφωνια Τροποποιησης Διαταξεων της Συµβασης Παραχωρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο τέταρτο του ν. 4219/2013
(Α’ 269), δύνανται να µεταφέρονται πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασµούς της παραγράφου 12.2 του άρθρου 12 εκάστης των
Συµφωνιών Τροποποίησης που έχουν κυρωθεί µε τα άρθρα
πρώτο έως τέταρτο του ν. 4219/2013 (Α’269), οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τον ως άνω σκοπό και
δεν θα διενεργείται από αυτούς καµία άλλη πληρωµή, πράξη ή
συναλλαγή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δηµιουργείται ειδικός λογαριασµός του Ελληνικού Δηµοσίου µε τίτλο «Ειδικός
Λογαριασµός Νόµου 3559/2007», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον οποίο δύνανται να µεταφέρονται πι-
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στώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για την πληρωµή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δηµόσιο
µε την από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3559/2007 «Κύρωση
Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την από 12.12.2015 Συµφωνία Τροποποίησης
Διατάξεών της όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 43 του ν.
4354/2015 (Α’ 176). Ο ως άνω λογαριασµός χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται
από αυτόν καµία άλλη πληρωµή, πράξη ή συναλλαγή.
3. Οι σχετικές πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση κάθε έργου
παραχώρησης, µετά από την εγγραφή τους στο ΠΔΕ, θα µεταβιβάζονται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, άνευ Υπολόγου, µετά από εντολή της αρµόδιας για την εκτέλεση της
οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, στους ειδικούς λογαριασµούς των παραγράφων 1
και 2. Ειδικότερα για τα έργα που χρηµατοδοτούνται µέσω του
Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ θα ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού.
4. Η καταβολή στους δικαιούχους των ποσών που θα κατατεθούν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στους ειδικούς λογαριασµούς
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, θα πραγµατοποιείται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία και τους σχετικούς συµβατικούς όρους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία µεταφοράς πιστώσεων, η διαδικασία χρέωσης των λογαριασµών των παραγράφων
1 και 2 ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
6. Η µεταφορά των πιστώσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων στους λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2 βαρύνει τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους
κατά το οποίο πραγµατοποιείται και ενταλµατοποιείται έναντι
αυτού.
Άρθρο 32
Στο άρθρο 16 του ν. 4173/2013 (A’ 169), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η προθεσµία σύνταξης και δηµοσίευσης των οικονοµικών
καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάµηνης χρήσης της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., περιόδου 10.10.2013 έως 31.12.2014, καθώς και η προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών
προσώπων για το ίδιο διάστηµα παρατείνονται έως τις 31.3.2016
(Α’ 190).»
Άρθρο 33
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 2.7.2016 η τιµολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά µε τιµολόγιο που εκδίδει το
Μέσο που καταχωρεί ή αναµεταδίδει τη διαφήµιση ή τη χορηγία
προς τον διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα
επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφηµιστικές
και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύµβασης διαφηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι τις 30.6.2016, υπό την
πρόσθετη προϋπόθεση ότι: αα) η σχετική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται
από τις οικείες διατάξεις, και ββ) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια
ισχύος της λήγει το αργότερο µέχρι τις 30.9.2016,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της
οποίας η Διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί µέχρι τις 30.6.2016.
Αν για την εξόφληση του Μέσου µεσολαβεί µε οποιονδήποτε
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τρόπο διαφηµιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφηµιζόµενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόµιµα παραστατικά. Παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο στοιχείο α’
παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο στοιχείο β’ επιτρέπονται υπό τους όρους της νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και των
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»
2. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β’, γ’, ε’ και στ’ του
άρθρου πέµπτου του ν. 4279/2014 (Α’158), όπως ισχύει, αρχίζει
από την 1η.7.2016.
Άρθρο 34
Η προβλεπόµενη, από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του ν.
4313/2014 (Α’ 261) προθεσµία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστηµάτων των ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται από
τη λήξη της µέχρι τις 31.1.2016.
Άρθρο 35
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 30 Δεκεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Δραγασάκης, Γεώργιος Σταθάκης , Νικόλαος Φίλης,
Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ανδρέας Ξανθός, Αριστείδης – Νικόλαος – Δηµήτριος Μπαλτάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Σκουρλέτης, Χρήστος
Σπίρτζης , Θεόδωρος Δρίτσας, Ευάγγελος Αποστόλου, Νικόλαος
Παππάς, Αλέξανδρος Φλαµπουράρης, Χριστόφορος Βερναρδά-

κης, Ιωάννης Μουζάλας, Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Νικόλαος
Ξυδάκης, Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Ουρανία Αντωνοπούλου, Παύλος Πολάκης, Τρύφων Αλεξιάδης, Γεώργιος Χουλιαράκης, Μάρκος Μπόλαρης»

Άρθρο Τρίτο
Ρυθµίσεις θεµάτων περί ρύθµισης οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων - Τροποποιήσεις
διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
του ν. 3869/2010 (Α’ 130) και του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.
4346/2015 (Α’ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεµούσε στις 19
Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον
µέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συ- ζήτηση της αιτήσεώς τους,
να υποβάλουν στη γραµµατεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται
ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
3869/2010 (Α’ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός
ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015
(Α’ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συµβάσεις, τις συµβάσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια µε εγγυήσεις του
Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρι την 15η Μαρτίου 2016».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
(Α’ 130) οι λέξεις «µέχρι ένα (1) µήνα» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «µέχρι δύο (2) µήνες».
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Άρθρο Πέµπτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

18. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

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

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

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

24. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

5896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πέµπτη µε αριθµό 507/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παύση λειτουργίας των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης στη Λάρισα δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του Βουλευτή.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 521/9-2-2016 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τους δανειολήπτες
στεγαστικών δανείων µε το νόµισµα του ελβετικού φράγκου.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. Σταθάκης.
Κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε, περί τους 82.000 δανειολήπτες στην πατρίδα µας έλαβαν δάνειο µε το νόµισµα του ελβετικού φράγκου, πλην όµως
λόγω της αλλαγής της ισοτιµίας υπέστησαν σοβαρή οικονοµική
ζηµιά και βρέθηκαν σε δυσχερή οικονοµική θέση.
Στο αυτό συµπέρασµα κατέληξαν δεκάδες δικαστικές αποφάσεις και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθµό. Για το θέµα αυτό
έχει γνωµοδοτήσει και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
θέµατα καταναλωτή.
Πρόσφατα, είχαµε µια εξέλιξη. Η Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία
µε την επωνυµία «EUROBANK ERGASIAS» παραιτήθηκε του δικογράφου της αναιρέσεως κατά συγκεκριµένης απόφασης του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου καταστάσα της αποφάσεως
αµετακλήτου και παρέχουσα η ως άνω απόφαση το δεδικασµένο.
Ως καλά γνωρίζετε το δεδικασµένο, βέβαια, ισχύει µόνο για τον
διάδικο, ο οποίος παρέστη.
Ερώτηση: Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, προκειµένου να επιλυθεί το θέµα νοµοθετικά αφ’ ης στιγµής υφίσταται
το δεδικασµένο, το αναγνώρισε κι η τράπεζα προκειµένου να µην
ταλαιπωρούνται χιλιάδες δανειολήπτες στις δικαστικές αίθουσες;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σταθάκη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Όπως όλοι γνωρίζουµε, τα ενυπόθηκα δάνεια
σε ελβετικό φράγκο έχουν συναφθεί φυσικά πριν από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 και είχαν συναφθεί εν
µέσω µιας ελεύθερης αγοράς και επιλογών από την πλευρά των
δανειοληπτών χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε µέριµνα για τον
συναλλαγµατικό κίνδυνο, το οποίο πολύ απλά σήµαινε ότι σε περίπτωση υποτίµησης του ελβετικού φράγκου η ωφέλεια πήγαινε
στον δανειολήπτη, σε περίπτωση φυσικά υπερτίµησης του ελβετικού φράγκου οι συνέπειες είναι γνωστές.
Υπό τις δεδοµένες συνθήκες, η υπόθεση, όπως προέκυψε
µετά την κρίση, θέτει εκ των πραγµάτων θέµα ρύθµισης του συγκεκριµένου θέµατος. Να υπενθυµίσω ότι η υπόθεση αυτήν τη
στιγµή πέρα από την µεµονωµένη περίπτωση, την οποία επικαλείται η ερώτηση, βρίσκεται µετά από προσφυγή της Ένωσης
Καταναλωτών, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων, σε διαδικασία δικαστικής απόφασης και µάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο.
Συνεπώς, το ένα στοιχείο είναι ότι θα υπάρξει δικαστική απόφαση σύντοµα, η οποία θα καλύπτει γενικά την κατηγορία αυτή
και όχι µεµονωµένο δανειολήπτη.

Δεύτερον, υπάρχει πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη, στην οποία υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, που ρυθµίζει
τα δάνεια σε ξένο νόµισµα και τα δάνεια µεταβλητού επιτοκίου.
Η κεντρική ιδέα της οδηγίας αυτής είναι να υπάρχει το δικαίωµα
µείωσης του καταναλωτή να µετατρέπει τη σύµβαση πίστωσης
σε εναλλακτικό νόµισµα, τηρουµένων κάποιων προϋποθέσεων,
προκειµένου να µειωθεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος στον οποίο
είναι εκτεθειµένος ο καταναλωτής.
Η οδηγία αυτή εφαρµόζεται, όµως, σε συµβάσεις ενυπόθηκης
πίστης που θα συναφθούν από τις 21 Μαρτίου του 2016 και µετά.
Έχει, όµως, ορισµένο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο µπορεί να
αποτελέσει έναν ασφαλή τρόπο επίλυσης αναδροµικά του προβλήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επιτρέψτε µου να θέσω ποια είναι η λύση. Ενδεικτικά, η λύση
είναι να κλειδώσει αναδροµικά η ισοτιµία ανάµεσα στο ελβετικό
φράγκο και το ευρώ µε ένα τρόπο, ο οποίος δεν επιδεινώνει τη
θέση του δανειολήπτη και ταυτόχρονα, να προσδιοριστεί το επιτόκιο, µε έναν τρόπο µε τον οποίο –υπενθυµίζω- ο δανειολήπτης
του ελβετικού φράγκου είχε µεγάλο πλεονέκτηµα στο επιτόκιο
έναντι του δανειολήπτη σε ευρώ.
Η λύση, λοιπόν, είναι λίγο έως πολύ δεδοµένη. Εκεί πρέπει να
καταλήξουµε. Είναι µια δίκαιη λύση, η οποία µπορεί να προκύψει
φυσικά από νοµοθετική ρύθµιση. Σε συµφωνία, έχουν προηγηθεί
και σ’ αυτήν την περίοδο γίνονται σηµαντικές συζητήσεις και µε
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, προκειµένου να βρεθεί µία νοµική µορφή, µε την οποία να είναι σύµφωνοι και να είναι δεσµευτική για όλες τις πλευρές.
Συνεπώς, το πρόβληµα ήταν υπαρκτό, µη διαχειρίσιµο για κάποιο χρονικό διάστηµα. Έγιναν οι προσφυγές. Η λύση είναι µια
εκδοχή αυτού που υπονόησα. Είµαστε πολύ κοντά στο να δοθεί
αυτή η λύση αναδροµικά και µε βάση –επαναλαµβάνω- µια κατεύθυνση που υπάρχει από τούδε και εφεξής, από 21 Μαρτίου
2016 και µετά, σε αντίστοιχα δάνεια που θα συνάπτονται στο µέλλον µε συναλλαγµατικό κίνδυνο µειωµένο, καθώς θα προβλέπεται ο τρόπος λύσης του προβλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Βασίλειος Κόκκαλης, για να δευτερολογήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν, αν
µπορείτε να εξειδικεύσετε λίγο την κατεύθυνση αυτής της λύσης,
διότι αφενός µεν είναι µεµονωµένη η περίπτωση, στην οποία δικαιώθηκε ο δανειολήπτης, αφετέρου δεν ασκεί καµµία επιρροή
αυτό που είπατε για την Ένωση Καταναλωτών. Διότι και απόφαση να βγει, πάλι θα καλύπτει δέκα, είκοσι, τριάντα που εκπροσωπεί η Ένωση Καταναλωτών.
Συµβαίνει το εξής παράδοξο. Οι ίδιες οι τράπεζες αποδέχονται, παραδέχονται ότι θέλουν να λύσουν το πρόβληµα, διότι όλες
οι δικαστικές αποφάσεις είναι εις βάρος τους. Οι ίδιες οι τράπεζες το αποδέχονται. Παραιτήθηκε η «EUROBANK». Εµείς, γιατί
να κοιτάµε από µακριά; Η ίδια η τράπεζα λέει στο Υπουργείο να
το λύσουν, διότι δεν τη συµφέρει την τράπεζα οικονοµικά, γιατί
πιθανότατα θα χάσει τον δικαστικό αγώνα. Συνεπώς, αν µπορούµε, να πούµε σ’ αυτούς τους ανθρώπους για µια εξειδίκευση
της νοµοθετικής πρωτοβουλίας και πότε χρονικά. Αν µπορείτε,
να το πείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. Γεώργιος Σταθάκης, έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Έχετε δίκιο στην παρατήρηση αυτή. Νοµίζω ότι
είναι ένα από τα θέµατα που έχουν τεθεί στη συζήτηση, που είχαµε την περασµένη εβδοµάδα µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Αναζητούµε µια γρήγορη λύση από κοινού –επαναλαµβάνωπου να στέκει νοµικά και να µπορεί, πέρα από τη µεµονωµένη
τράπεζα να υπάρχει κοινή αποδοχή αυτής της λύσης από το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Εισερχόµαστε στην έβδοµη µε αριθµό 482/2-2-2016 επίκαιρη
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ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία του υπολογιστικού τοµογράφου (PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
Ιωαννίνων.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Πολάκης.
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη για την προηγούµενη ένταση.
Κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, αντιλαµβανόµαστε όλοι -και από
την πρωινή συζήτηση που έγινε εδώ- τις πολύ µεγάλες προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Υγείας τον τελευταίο χρόνο να αντιµετωπίσει τα οξυµένα χρόνια προβλήµατα στον χώρο της
υγείας, τα οποία βεβαίως έχουν οξυνθεί κυρίως λόγω των πολιτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων και της ανεπαρκούς στήριξης των δηµόσιων δοµών υγείας.
Η παροχή και η αναβάθµιση των διαγνωστικών εξετάσεων που
παρέχονται µέσα στα δηµόσια νοσοκοµεία θεωρώ ότι είναι στον
σχεδιασµό του Υπουργείου, τόσο για να εξοικονοµήσει δηµόσιους πόρους, που βεβαίως διαφεύγουν προς την ιδιωτική υγεία,
αλλά κυρίως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Θα ήθελα, λοιπόν, να αναφερθώ στη δυνατότητα αναβάθµισης
αυτών των εξετάσεων, που µπορεί να παρέχει το Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων στον τοµέα της ογκολογίας, της
νευρολογίας και της καρδιολογίας µέσω της αξιοποίησης του
υπολογιστικού τοµογράφου, PET-CT όπως είναι γνωστό, µε εκποµπή ποζιτρονίων.
Η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων θεωρείται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου αγαθού της υγείας.
Πρόκειται να συνεισφέρει τα µέγιστα στην αποτελεσµατική διαχείριση µεγάλου αριθµού περιστατικών από τις εξειδικεύσεις και
τις ειδικότητες, που ανέφερα προηγουµένως, µε σκοπό τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση και την επανασταδιοποίηση της νόσου,
αλλά και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία,
κυρίως ογκολογικών, όπως είπα ασθενών, αλλά και άλλων. Επίσης, µπορεί να βοηθήσει και σε θεραπείες στο πλαίσιο της ακτινοθεραπευτικής.
Θέλω εδώ, συµπληρωµατικά, να επισηµάνω ότι το νοσοκοµείο
µας στερείται τέτοιου συστήµατος, ενώ από την άλλη µεριά διαθέτει πλήρες λειτουργικό τµήµα πυρηνικής ιατρικής, µε επαρκές
και εκπαιδευµένο προσωπικό, καλύπτοντας σηµαντικές ανάγκες
πολλών ασθενών, ενώ εκεί καταφεύγει και πολύ µεγάλος αριθµός καρκινοπαθών της ευρύτερης περιφέρειας, που στην αντίθετη περίπτωση, προκειµένου να γίνουν αυτές οι πολύ βασικές
εξετάσεις, αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην Αθήνα, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται σε ταλαιπωρία και οικονοµική επιβάρυνση και για
τους ασθενείς και για τις οικογένειές τους.
Το συγκεκριµένο νοσοκοµείο, µε δεδοµένη την ύπαρξη αυτού
του πλήρως λειτουργικού και εκπαιδευµένου προσωπικού, εξυπηρετεί τόσους ασθενείς όσους και το Νοσοκοµείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσµού όχι µόνο της
Ηπείρου, αλλά, όπως είπα και πριν, και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της δυτικής Ελλάδας των νησιών του Ιονίου, της
Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας, αλλά µπορεί, λόγω της
γεωγραφικής εγγύτητας, να προσελκύσει και σηµαντικό αριθµό
περιστατικών από τη γείτονα χώρα, την Αλβανία, δεδοµένου ότι,
ήδη, ένας µεγάλος αριθµός ασθενών καταφεύγει στο νοσοκοµείο µας γι’ αυτές τις υπηρεσίες, βεβαίως επ’ αµοιβή.
Με βάση αυτά και γνωρίζοντας το πολύ δύσκολο πλαίσιο,
θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει η δυνατότητα, χρηµατοδοτικά
και θεσµικά, να προχωρήσετε προκειµένου να λειτουργήσει στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων ένας τέτοιος τοµογράφος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Πολάκης έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που προηγήθηκε η ερώτηση λόγω της
συνεδρίασης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το Πα-
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ράλληλο Πρόγραµµα.
Κυρία Τζούφη, θα είµαι σύντοµος. Η απάντηση είναι «ναι». Το
σύστηµα της υπολογιστικής τοµογραφίας µε εκποµπή ποζιτρονίων είναι µια µέθοδος, η οποία τα τελευταία χρόνια γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι προσφέρει, βέβαια πάντα µε
ενδείξεις, και στη σταδιοποίηση ογκολογικών ασθενών και στο
σχεδιασµό της θεραπείας τους. Κι επειδή θα τα αλλάξουµε τα
πράγµατα, θα µπορέσει πραγµατικά να προσφέρει και οικονοµίες
κλίµακος, σε σχέση µε το πώς σχεδιάζεται η θεραπεία σε κάποιους ασθενείς και όχι να τους βοµβαρδίζουµε µε χηµικοθεραπευτικά για να υπάρχουν τα παράλληλα οφέλη σε αυτούς που
κάνουν τον βοµβαρδισµό αυτόν.
Υπήρχε στο ΕΣΠΑ, απ’ ό,τι είδαµε, στον προηγούµενο σχεδιασµό, του οποίου οι πόροι βέβαια εξαντλήθηκαν αλλού. Διότι,
πραγµατικά η κατανοµή του ΕΣΠΑ της υγείας τα προηγούµενα
χρόνια ήταν άλλος ένα θρίαµβος του πελατειακού κράτους.
Όποιος είχε «δόντι» έβαζε πρόγραµµα µέσα και έπαιρνε µηχάνηµα. Όποιος δεν είχε, δεν έπαιρνε. Και είµαστε στη φάση του
πλήρους επανασχεδιασµού.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Γιατί δεν λες ονόµατα; Να καταγγείλεις ονόµατα γι’ αυτά που λες.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
πάντα λέω, ονόµατα, κύριε Γρηγοράκο. Πάντα λέω ονόµατα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Είσαι συκοφάντης. Άσε αυτά που
ξέρεις. Να πεις ονόµατα. Άντε από εκεί! Αρκετά σας ανεχτήκαµε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Γρηγοράκο, µην ξύνεστε στη γκλίτσα του τσοπάνη.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Είσαι συκοφάντης. Να πεις ονόµατα γι’ αυτά που είπες.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
πω ονόµατα, κύριε Γρηγοράκο. Βεβαίως, θα πω ονόµατα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ξεδιάντροπε, ψευταρά, να πεις
ονόµατα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ηρεµήστε, µην αγχώνεστε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Η αξιοπρέπεια ενός Υπουργού σε
µια δηµοκρατία επιβάλλει ονόµατα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
ταράζεστε; Έχετε τη µύγα;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εγώ µύγα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
µυγιάζεστε;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εάν έχεις στοιχεία, στον εισαγγελέα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
τα καταθέσω αναλυτικότατα και εσύ δεν ξέρεις τι λες.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εγώ δεν ξέρω τι λέω;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Βεβαίως. Θα τα καταθέσω αναλυτικά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Για να δούµε τι έχεις κάνει έναν
χρόνο!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ηρεµία, ηρεµία! Όλα στην ώρα τους.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: «Ηρεµία» εκεί που σε παίρνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μετά
απ’ αυτή την παρεµβολή και εφόσον προκαλούµαι, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Πολάκη,
σας παρακαλώ, µη δίνετε συνέχεια εκτός της ερωτήσεως, διότι
δηµιουργούµε θέµατα, τα οποία δεν λύνονται σε αυτήν τη συνεδρία τουλάχιστον.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Ωραία.
Θα επανέλθω στην ερώτηση και να απαντήσω και σε αυτά που
έθεσε ο κ. Γρηγοράκος πολύ περιληπτικά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όποτε θέλεις και όπου θέλεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, επί
της ερωτήσεως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
µία τεχνική, λοιπόν. Καταλαβαίνουµε την ανάγκη. Στην Αθήνα
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υπάρχουν δύο µηχανήµατα στο δηµόσιο τοµέα. Το ένα είναι στον
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» και το άλλο είναι αυτό που ανοίξαµε –είναι ένα
απ’ αυτά που κάναµε- τώρα στο «ΜΕΤΑΞΑ». Πρώτη απάντηση,
λοιπόν. Υπάρχουν άλλα τρία ιδιωτικά.
Δεύτερον, ανοίγει µέσα στο επόµενο διάστηµα -και αφού λυθεί
το θέµα του ραδιοφαρµάκου- στο «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Και υπάρχει
και του «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», το οποίο προσπαθούµε να δούµε πώς
ακριβώς θα λειτουργήσει. Είναι πράγµατα που κάνουµε. Αυτό
είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Απεντάχθηκε, όµως –ενώ υπάρχει ανάγκη- και έγιναν άλλα πράγµατα.
Αυτή τη στιγµή, δυστυχώς, παραλάβαµε µια κατάσταση που
είµαστε υποχρεωµένοι να υλοποιήσουµε κάποιες συµβάσεις που
έχουν υπογραφεί, σε σχέση µε έργα στην υγεία από την προηγούµενη κατάσταση. Αλλά θα διαµορφώσουµε τους όρους για
να βρεθούν χρήµατα, γιατί κάποια έχουν ενταχθεί απλά για να
ενταχθούν, χωρίς να υπάρχει µελέτη ή διαδικασία για να ολοκληρωθούν.
Από εκεί και πέρα, µε αφορµή αυτό και επειδή προκλήθηκα,
για το PET CT συγκεκριµένα να µου κάνετε…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Το PET στο Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» έχει υπογραφεί από άλλον Υπουργό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Γρηγοράκο, µη µε διακόπτετε.
Να µου κάνετε ερώτηση και θα φέρω τον αναλυτικό κατάλογο
του τι είχατε εγκρίνει και τι δεν υλοποιήθηκε για το PET CT συγκεκριµένα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Πάλι ψέµατα!! Όλα, όλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Γρηγοράκο.
Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ, µην απαντάτε εκτός ερωτήσεως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
φωνάζει ο κλέφτης, να φύγει ο νοικοκύρης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται;
Ο σχεδιασµός θα είναι για την τοποθέτηση δύο ή τριών µηχανηµάτων στην Ελλάδα. Ένα απ’ αυτά θα είναι στα Γιάννενα την
επόµενη περίοδο για να καλύψουν γεωγραφικά τις ανάγκες του
δηµόσιου συστήµατος και να καλύψει µε αυτήν την εξέταση τον
πληθυσµό.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δύο ζητήµατα. Πρώτον, δεν ήµασταν εµείς κυβέρνηση, όταν δόθηκε τιµή αποζηµίωσης γι’ αυτήν
την εξέταση 700 ευρώ, σε αυτόν που την εκτελεί στο κέντρο που
την εκτελεί, όταν σε όλη την Ευρώπη αυτή η τιµή αποζηµίωσης
δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Εδώ είµαστε χουβαρντάδες!
Δεύτερον, δεν ήµασταν εµείς κυβέρνηση, όταν δεχθήκατε την
τιµή για το ραδιοφάρµακο, η οποία ήταν 820 ευρώ, επειδή υπάρχει ένα. Και δεν συγκροτήσατε ποτέ επιτροπή διαπραγµάτευσης
για να διαπραγµατευτεί αυτό.
Η αµέσως προηγούµενη από εµάς ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας και συγκεκριµένα ο κ. Κουρουµπλής, µείωσε αυτήν την
τιµή κατά 100 ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι αυτή η τιµή αποζηµίωσης
σε όλη την Ευρώπη; Από 150 έως 200 ευρώ είναι η τιµή του ραδιοφαρµάκου.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Σήµερα, όχι τότε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
ήµασταν εµείς Κυβέρνηση, όταν δεχθήκατε και δεν διαπραγµατευθήκατε αυτές τις τιµές. Το κόστος θα το κατεβάσουµε εκεί
που του πρέπει, εκεί που του αξίζει. Kαι αν υπάρχει θέµα εκβιασµού, επειδή υπάρχει µονοπώλιο στη χώρα, υπάρχει και άλλος
τρόπος, γιατί έχει και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Μπορεί να τοποθετηθεί µικρό κυκλοτρόνιο σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία, το οποίο µπορεί να παράγει µία δόση ανά
είκοσι λεπτά και µάλιστα µπορεί να αποσβέσει την επένδυση
µέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας. Και θα το κάνουµε αυτό, γιατί
εµείς δεν έχουµε δεσµεύσεις, για να µπορεί να µας κρατά κανείς
από το χέρι και να δεχόµαστε να πληρώνουµε τα 700 ευρώ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ούτε εµείς έχουµε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Για
όλα τα άλλα σας προκαλώ να µου κάνετε ερώτηση, για να φέρω
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τον πλήρη κατάλογο µε τα στοιχεία.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Αφήστε τις συκοφαντίες. Αν έχετε,
να πείτε ονόµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, διαµαρτύροµαι ισχυρώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Διαµαρτύρεται η
κ. Τζούφη, η οποία έχει κάνει την ερώτησή της.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Το Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ»…
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να επιβάλετε την τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γρηγοράκο,
διαµαρτύρεται η ερωτώσα Βουλευτής, διότι ουσιαστικά απαντά
ο κ. Πολάκης στα δικά σας σχόλια.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεν µπορούµε να λέµε ψέµατα
εδώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, για δεύτερη φορά σας
ζητώ τη βοήθειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Τζούφη,
έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Να µας φέρει το ποιος υπογράφει
το ΡΕΤ του Νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ»!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ κάτω από τέτοιες συνθήκες. Είναι λιγότερο από ένα τέταρτο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γρηγοράκο,
παρακαλώ.
Η παρεµβολή είναι αδιανοήτος. Παρακαλώ όλους και τον κ.
Πολάκη να µην απαντά εκτός της ερωτήσεως, διότι έτσι διαιωνίζεται η συζήτηση.
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Να
µην πετάγεται, κύριε Πρόεδρε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, όταν
τελειώσει η ερώτηση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι, τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όταν τελειώσει η
ερώτηση, το προσωπικό.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να τον εγκαλέσετε στην τάξη, αµέσως! Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γρηγοράκο,
σας παρακαλώ.
Κυρία Τζούφη, δεν βοηθάτε και εσείς.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γρηγοράκο,
θα έχετε τον λόγο επί προσωπικού, µόλις τελειώσει η ερώτηση.
Τώρα δευτερολογεί η Βουλευτής. Θα σας δώσω τον λόγο µετά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος
Υπουργός…
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Όχι, δεν θα πάρετε τον λόγο τώρα. Πρέπει να σέβεστε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Τζούφη, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Για δεύτερη φορά µέσα σε λιγότερο από
ένα τέταρτο οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια να επιχειρηµατολογήσω παρεµβαίνουν και νοµίζω ότι είναι πρωτοφανές και θέλω να γραφτεί στα Πρακτικά ότι στη διάρκεια επίκαιρης
ερώτησης δηµιουργούν ένα σκληρό αντιπολιτευτικό κλίµα, το
οποίο δεν ξέρω τι τους προσφέρει. Και είναι και µεγάλοι άνθρωποι!
Προσπαθώ τώρα να επανέλθω στην ερώτησή µου και σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άµεση ανταπόκρισή σας, διότι υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη, όπως είπα και
πριν, να ενισχύσουµε το δηµόσιο σύστηµα υγείας, όχι µόνο για
τη φροντίδα των ασθενών, καθώς η δυνατότητα εγκατάστασης
ενός τέτοιου συστήµατος στα Γιάννενα µπορεί να βοηθήσει και
σε ακαδηµαϊκό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, αφού το
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τµήµα στο οποίο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει αυτό το
σύστηµα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει και νέους συναδέλφους και φοιτητές και ειδικευµένους φυσικούς ιατρικής και τεχνολόγους ακτινολόγους, άρα να δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουµε και αυτό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
Ευχαριστώ, λοιπόν, και ευελπιστώ σε δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες και όχι µόνο όπως φαίνεται σήµερα -διότι εδώ φαίνεται
ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις σε πάρα πολλά επίπεδανα αναγνωρίσουν κάποιοι συνάδελφοι το πώς χειρίστηκαν το δηµόσιο σύστηµα υγείας και τι προτεραιότητες έβαλαν. Αυτά µπορούµε να τους τα καταθέσουµε και να προχωρήσουµε εν τέλει
στην ουσιαστική αναβάθµιση του εθνικού συστήµατος υγείας,
που την έχει ανάγκη ο τόπος και οι τοπικές κοινωνίες.
Είµαι, τέλος, στη διάθεσή σας να καταθέσω, όταν το νοµίζετε,
και περισσότερα στοιχεία που υπάρχουν από τις σχετικές υπηρεσίες και τα τµήµατα για την αναβάθµιση των συγκεκριµένων
υπηρεσιών µε επέκταση της χρήσης τους και σε άλλα πεδία που
υπάρχουν και σε άλλες ηλικίες, όπως και στην παιδική ηλικία, την
οποία διακόνησα ως παιδίατρος αρκετά χρόνια στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων µε σηµαντικό έλλειµµα σ’ αυτές τις
υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα στη διάγνωση της παιδικής επιληψίας, το κόστος λειτουργίας τους, αλλά και για τη διαχρονική
απόσβεση αυτής της επένδυσης.
Σας ευχαριστώ και λυπούµαι για την ένταση που δηµιουργήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για να µη δηµιουργείται ένταση, να απαντούν και οι Υπουργοί και οι ερωτώντες βέβαια δεν φταίνε οι ερωτώντες- επί της ερωτήσεως.
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο επί της ερωτήσεως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Επί
της ερωτήσεως, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Τζούφη, δεν έχω να πω πολλά πράγµατα, σε σχέση µε
αυτά που είπα στην πρωτολογία. Υπάρχει ένας σχεδιασµός, ο
οποίος θα ολοκληρωθεί µέσα στο Μάρτη, όπου µαζεύουµε από
όλη την Ελλάδα προτάσεις, οι οποίες υπήρχαν. Έχουν κατατεθεί
και προσπαθούµε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης
και τον κ. Χαρίση και τον κ. Σταθάκη να δούµε τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες συνολικά και να ανασχεδιάσουµε συνολικά το
χάρτη των έργων και των προµηθειών, που είναι απαραίτητα µε
κεντρικό στόχο και κεντρική επιλογή την ενίσχυση της χωρητικότητας και της δυναµικότητας του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Θα προσπαθήσουµε αυτό το πράγµα να καλύψει γεωγραφικά
όλη την Ελλάδα, να µη µείνουν περιοχές πίσω, σε σχέση µε κάποιες άλλες, όπως έχει γίνει αυτό στο παρελθόν και µάλιστα σε
µερικές περιπτώσεις µε πολύ προκλητικό τρόπο. Να ολοκληρωθούν οι υποδοµές, να αντικατασταθεί εξοπλισµός που είναι γερασµένος, να µπει νέα τεχνολογία που είναι αναγκαία και απαραίτητη σήµερα µε βάση τις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνικής και πιστεύω ότι σιγά, µε σταθερά βήµατα και αποφασιστική στάση απέναντι στη διαπλοκή θα το πετύχουµε. Διότι για
παράδειγµα το Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» έβαλε PET CT µε
1.300.000 ευρώ και το Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟ» προκήρυξε διαγωνισµό για το ίδιο µηχάνηµα µε 6.500.000 ευρώ και βέβαια ενεπλάκη και το ΣΕΥΠ και σταµάτησε αυτή η ιστορία και πρέπει να
ξαναϋπάρξει ένας καινούργιος διαγωνισµός εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Γρηγοράκο, σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού
και παρενέβην και ζητάω συγγνώµη για τη διαδικασία προηγουµένως, διότι ειπώθηκαν πράγµατα, τα οποία, αν δεν ήµουν εδώ
βέβαια, δεν θα τα µάζευε καθόλου ο Υπουργός, αλλά έτυχε να
είµαι εδώ και να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί µε αφορά η
αλήθεια αυτή. Και µε αφορά από το τέλος που ξεκίνησε.
Το PET στο Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» έχει υπογραφεί επί υπουργίας κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ. Και µάλιστα γι’
αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, που επαίρεται για το θέµα του
PET του Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟ», εγώ παρέπεµψα όλες αυτές τις
διαδικασίες στο ΕΣΥ. Εγώ το παρέπεµψα, διότι είδα ότι η διαφορά µεταξύ του ενός PET του Νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ» και του
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Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟ» ήταν τεράστια και δεν προχώρησαν. Ενώ
ήρθαν τα χαρτιά στο Υπουργείο, τα έστειλα πίσω στις υπηρεσίες.
Αλλά δεν το είπε αυτό, θέλει να τα πάρει όλα δικά του ό,τι γίνεται.
Συγχρόνως, όµως, φροντίζει να κατασυκοφαντεί τους αντιπάλους του.
Εγώ θεωρώ ότι ο πολιτικός άνδρας, όταν έχει στοιχεία για κάποιον, θα πρέπει να τα καταθέτει και να τα ονοµατίζει. Δεν µπορεί
να συκοφαντεί το σύστηµα του εθνικού συστήµατος υγείας, ούτε
τους προηγούµενους συναδέλφους του.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τον κ. Πολάκη να είναι ακριβής σε
αυτά που λέει και απαντά στους συναδέλφους, διότι κάθε φορά
δεν είµαστε εδώ. Έχουµε ανεχθεί πολλά. Θα παρακαλέσω τον κ.
Πολάκη να στείλει στον εισαγγελέα, αυτούς οι οποίοι έπαιρναν
το φάρµακο ακριβότερο απ’ ό,τι το βρήκε ο ίδιος εκείνη την εποχή. Γιατί σήµερα το φάρµακο έχει φθηνύνει, κύριε Υπουργέ και
κύριε Πρόεδρε.
Αυτά, λοιπόν, προς τη δηµιουργία εντυπώσεων, ας τα αφήσει
ο κ. Πολάκης στο συνδικαλιστικό του όργανο και την ιστορία που
είχε, όταν ήταν γιατρός στα νοσοκοµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Γρηγοράκο.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν έχετε λόγο να απαντήσετε,
διότι δεν είναι ερωτών Βουλευτής. Είχε ένα προσωπικό…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι,
έχω µία ερώτηση να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μην απαντήσετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μία
παρέµβαση θα κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι σωστό,
κύριε Πολάκη, να κάνετε αυτού του είδους…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας
προκαλώ, κύριε Γρηγοράκο, να µε ρωτήσετε. Θα φέρουµε τα
στοιχεία στην Εθνική Αντιπροσωπεία για όλα τα έργα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ. Αυτή
η διαδικασία…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ό,τι ώρα θέλετε και όποτε θέλετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …τα
οποία εγκρίθηκαν την προηγούµενη περίοδο, πώς υλοποιήθηκαν
αυτά τα έργα, ποια απεντάχθηκαν και γιατί απεντάχθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με συγχωρείτε,
αυτή η διαδικασία …
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Να τα φέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
Κύριε Πολάκη …
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
θα είµαι έτοιµος στις 15 Μαρτίου, να σας απαντήσω µε ονόµατα
και διευθύνσεις.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εάν δεν το κάνετε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, παρακαλώ!
Αυτή η διαδικασία δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Από
εκεί και πέρα, κύριε Γρηγοράκο, γιατί εγώ σας άκουσα και δεν
πεταγόµουν…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Αν δεν το κάνετε, γιατί είστε συκοφάντης, θα σας τα φέρω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γρηγοράκο…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Σε ακούω πολλά χρόνια, τώρα
ήρθε η ώρα να αποδειχθείς ποιος είσαι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Με
ακούς πολλά χρόνια και δεν µπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι
εγώ θα ήµουν εδώ και εσύ θα ήσουν εκεί. Αυτή είναι η ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Πολάκη…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αυτή
είναι η ιστορία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτή η διαδικασία…
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Η γυναίκα σου πού δουλεύει; Τα
µάθαµε τι έκανες και στον Στρατό και στο Νοσοκοµείο Σπάρτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κωνσταντι-

5900

νέα…
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Τελειώσαµε µε το παλιό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κωνσταντινέα!
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Η γυναίκα σου πού δουλεύει;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Στη Βουλή.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Γιατί η δική µου δουλεύει σε
φούρνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κωνσταντινέα, παρακαλώ! Δεν είναι αντίδραση αυτή τώρα Βουλευτού στην
Αίθουσα.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ούτε και του κ. Γρηγοράκου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είναι άλλο θέµα,
αλλά εσείς παρεµβαίνετε. Έλεος!
Να µη γραφτούν στα Πρακτικά αυτά, παρακαλώ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να γραφτούν στα
Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, του κ. Κωνσταντινέα δεν θέλω.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, να γραφτούν
όλα.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Να γραφτούν, δεν έχω κανένα
πρόβληµα. Όλα, λέξη προς λέξη. Γιατί φωνάζουν οι επαναστάτες
της κάθαρσης, οι επαναστάτες των σαράντα χρόνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κωνσταντινέα, παρακαλώ.
Η δεύτερη µε αριθµό 511/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Έλενας Ράπτη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ανάκληση των αποφάσεων που απαξιώνουν καινοτόµες υπηρεσίες
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Λόγω φόρτου εργασίας του νοµοθετικού έργου, που υπάρχει
αυτή τη στιγµή στην Επιτροπή, δεν είναι εδώ ο κ. Ξανθός.
Η τρίτη µε αριθµό 508/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία των hotspots στην Κω και την άµεση αποχώρηση των ΜΑΤ από το νησί,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος των κυρίων Υπουργών.
Επειδή µε αφορά το θέµα, το ερώτηµα ήταν τι προτίθεται
άµεσα να πράξει για την άµεση αποχώρηση των ΜΑΤ η Κυβέρνηση και πώς σκοπεύει να διευθετήσει το θέµα συνολικά µε συνεννόηση µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό ήταν το θέµα της
ερώτησης, διότι πράγµατι αυτή τη στιγµή είναι η κατάσταση
εκτός ελέγχου στην Κω -το γνωρίζετε- και αυτό κάνει κακό και
στο νησί και στην εθνική οικονοµία και στον τουρισµό. Ελπίζω
την επόµενη φορά ο Υπουργός να έχει λύση για το πρόβληµα
όταν έρθει εδώ στη Βουλή, γιατί η ερώτηση αυτή δεν γίνεται για
το θεαθήναι, γίνεται επί της ουσίας.
Η τέταρτη µε αριθµό 522/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η πέµπτη µε αριθµό 516/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η έκτη µε αριθµό 481/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του
αναγκαίου θεσµικού πλαισίου καθώς και την ταχύτερη ανταπόκριση των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα
για την προσέλκυση κλινικών µελετών στη χώρα µας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Επίσης, η ένατη µε αριθµό 472/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία του Κέντρου Κράτησης προσφύγων στη Σίνδο, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 518/9-2-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της
παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/07-04-2014
µε τίτλο «Άρση εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου
–ρυθµίσεις διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου 1 του νόµου
2557/1997.
Ο κ. Μηταφίδης έχει τον λόγο.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Kύριε Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτησή µου αφορά την επαναφορά της
ενιαίας τιµής βιβλίου, η οποία καταργήθηκε από την προηγούµενη Κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) στο όνοµα της εφαρµογής της περιβόητης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, την οποία αποκάλεσε ο
Αλέξης Τσίπρας «µαύρη βίβλο του νεοφιλελευθερισµού», που
τσάκισε το βιβλίο, «τη ραχοκοκαλιά του πολιτισµού», όπως το
αποκάλεσε ο κ. Γκάµπριελ, ο αντικαγκελάριος και Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της Γερµανίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Και επειδή η Κυβέρνησή µας έχει αναλάβει να αποκαταστήσει
πληγές και να επαναφέρει στη θέση της αυτήν την «τσακισµένη
ραχοκοκαλιά του πολιτισµού», είναι –αν δεν κάνω λάθος- η τρίτη
φορά που από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ φέρνουµε αυτό το ζήτηµα. Και ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και στην πρώτη θητεία της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε.
Υπήρξαν διαβεβαιώσεις. Μάλιστα, ο κ. Ξυδάκης ως Υπουργός
Πολιτισµού είχε αποκαλέσει «έγκληµα» την κατάργηση της ενιαίας τιµής βιβλίου, που έχει οδηγήσει σε κλείσιµο βιβλιοπωλείων
αυτήν τη στιγµή. Όπως καταλαβαίνετε ήταν ένα εξοντωτικό
µέτρο, που δηµιούργησε ολιγοπωλιακές καταστάσεις στον χώρο
του βιβλίου.
Θέλω να είµαι σαφέστατος και να πω ότι υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι θα ήταν από τα πρώτα µέτρα που θα έπαιρνε αυτή η
Κυβέρνηση. Μάλιστα υπήρξε και από την πλευρά σας, αν δεν
κάνω λάθος, σχετική υπόσχεση, η οποία µάλιστα χαιρετίστηκε
στις 11-11-2015 από τον σύλλογο των Γερµανών εκδοτών και βιβλιοπωλών µε ενθουσιασµό η απόφασή σας να επαναφέρετε την
ενιαία τιµή βιβλίου στην Ελλάδα. Έλεγαν στο µήνυµά τους πως
«είναι πολύ σηµαντικό να λάβετε υπ’ όψιν σας το γεγονός ότι ο
χρόνος είναι ουσιώδης παράγων στην ανατροπή της απόφασης,
που πήρε η προηγούµενη ελληνική Κυβέρνηση».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακριβώς σε αυτό το ζήτηµα θέλω να αναφερθώ και το ερώτηµα και το δικό µου αλλά και των εκδοτών και των φίλων του βιβλίου είναι αν κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγµάτευσης
θέσατε υπ’ όψιν του Κουαρτέτου, που µας έχει προκύψει µετά
την τρόικα, το να επαναφέρετε το σχετικό άρθρο του ν.2557/
1997 που καθιέρωσε, όπως ξέρετε, την ενιαία τιµή βιβλίου.
Επίσης, θέλω να σηµειώσω ότι το ζήτηµα αυτό είχε τεθεί και
κατά τις διαπραγµατεύσεις για την περιβόητη αυτή Διατλαντική
Συµφωνία για την Προστασία των Επενδύσεων από τη διαπραγµατευτική οµάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι αν αυτό το θέµα τέθηκε υπ’ όψιν
των πιστωτών της χώρας.
Ξέρετε ότι είναι ένα ζήτηµα που αυτή τη στιγµή συγκεντρώνει
την οµοθυµία και την υποστήριξη όλων των ανθρώπων του βιβλίου σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης εκτός από αυτούς βέβαια που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: …δεν θέλουν να υπάρχουν
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βιβλία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ όλοι να τηρούµε τον χρόνο, γιατί δεν υπάρχουν Προεδρεία
για να συνεχίσουµε τις συζητήσεις.
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά αυστηρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Όπως γνωρίζετε το ιστορικό είναι ότι αυτό αποτελούσε µέρος της εργαλειοθήκης I του ΟΟΣΑ και εφαρµόστηκε
από την προηγούµενη κυβέρνηση. Η θέση η δική µας αφορά όχι
τα λογοτεχνικά βιβλία αλλά τις άλλες κατηγορίες βιβλίων.
Από την πλευρά µας, στο νέο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης
έχει τεθεί η βάση να επαναξιολογηθεί το σύνολο των µέτρων που
περιλαµβάνονται στην εργαλειοθήκη Ι του ΟΟΣΑ όσον αφορά
την αποτελεσµατικότητά τους και ανάλογα µε τα συµπεράσµατα
και την αξιολόγηση των συνεπειών της εργαλειοθήκης να γίνουν
οι αναγκαίες προσαρµογές. Αυτό είναι το στοιχείο, που έχει περιληφθεί στη συµφωνία µας µε τους θεσµούς και εκπονούνται
αυτήν τη στιγµή οι µελέτες, οι οποίες θα αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα του µέτρου αυτού.
Μέχρι στιγµής το βασικό επιχείρηµά µας είναι ότι µε βάση τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ –θα ήταν ευχής έργο αν υπήρχε το ΕΚΕΒΙ,
το οποίο παρακολουθούσε την αγορά βιβλίου από κοντά- το
µέτρο αυτό δεν είχε τον αντίκτυπο που αναµετόταν αναφορικά
µε τη µείωση των τιµών των βιβλίων. Είχαµε οριακή και µόνο µείωση.
Από την άλλη πλευρά, ο σκοπός της νοµοθεσίας είναι, όπως
και ο ίδιος ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει στο πλαίσιο των συζητήσεων που
έχουµε τώρα, η ανάγκη να υπάρχει προώθηση της παραγωγής
ποικιλίας κατηγοριών βιβλίων, να υπάρχουν πολλά βιβλιοπωλεία
και να προωθείται εκ των πραγµάτων και η ανάγνωση στην κοινωνία.
Συνεπώς αυτό επαναφέρει στην ατζέντα το θέµα της ρύθµισης
των τιµών, το οποίο είναι και η δική µας επιδίωξη, αφήνοντας
ανοιχτό φυσικά το θέµα των βελτιώσεων στον τρόπο που προσδιορίζεται η ενιαία τιµή. Στο θέµα αυτό νοµίζω ότι ο διάλογος µε
τους εκδότες µπορεί να οδηγήσει σε ένα θεµιτό αποτέλεσµα.
Να επισηµάνω, επίσης, ότι η εµπειρία της αγοράς του βιβλίου
από άλλες χώρες είναι δεδοµένη. Εκεί που απελευθερώθηκαν –
είναι λίγες οι αγορές- οδήγησαν όντως σε απόλυτη κυριαρχία µεγάλων αλυσίδων και στη διάλυση πρακτικά των βιβλιοπωλείων,
τουλάχιστον όπως τα γνωρίζουµε, σε αποδυνάµωση του ίδιου
του πλουραλισµού των πολλών εκδόσεων, µε κυριαρχία των πιο
εµπορικών κριτηρίων.
Ως εκ τούτου, τα µέτρα –ανακεφαλαιώνω– που έχουµε πάρει
ως Κυβέρνηση είναι, πρώτον, η ενσωµάτωση στη νέα συµφωνία
µε τους θεσµούς της ανάγκης να επαναξιολογήσουµε τα µέτρα
της εργαλειοθήκης I µε τρόπο αντικειµενικό και να κάνουµε τις
διορθωτικές κινήσεις.
Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα, όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, να µπορέσουµε να ξαναδούµε αυτό το θέµα µε τον τρόπο
που όλοι επιθυµούµε, που είναι να υπάρξει ένα σύστηµα ενιαίας
τιµής, το οποίο να προασπίζει και τον καταναλωτή και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τους σκοπούς της έκδοσης, του πλουραλισµού και της αναγνωσιµότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μηταφίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Θέλω να θυµίσω, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ και αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
χώρα µας, λένε, για να γίνει µια κανονική, φυσιολογική χώρα,
σύµφωνα µε τις εντολές των πιστωτών µας, πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τις καλές πρακτικές του. Το
θέµα είναι, όµως, ότι εδώ δεν έχουµε σύγκλιση, αλλά απόκλιση
από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο από τους ίδιους τους ανθρώπους
που µας σηκώνουν το δάχτυλο και µας έχουν επιβάλει ένα τιµωρητικό καθεστώς.
Να θυµίσω ότι στη Γαλλία που αποτελεί, λέει, κοσµοθεωρία –
προσέξτε– η υποστήριξη του βιβλίου, από τον Ιούνιο του 2014
µε τον αντι-Amazon νόµο, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέγεται –
και ξέρουµε όλοι µας τι είναι η Amazon-, απαγορεύεται στα διαδικτυακά καταστήµατα να παρέχουν 5% έκπτωση µε δωρεάν
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αποστολή. Έτσι, σήµερα λειτουργούν περισσότερα από τρεις χιλιάδες βιβλιοπωλεία.
Αυτή, λοιπόν, η «κουλτούρα της ανάγνωσης», που αποτελεί
βασικό όρο για την ανάπτυξη του πολιτισµού, είναι σε καθεστώς
απαγόρευσης αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας και έχει οδηγήσει
στην εξόντωση ιδιαίτερα των βιβλιοπωλείων της γειτονιάς.
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι κατά τη γνώµη µου ότι πρέπει να τεθεί
άµεσα στις προτεραιότητες της διαπραγµάτευσης. Γιατί έχουµε,
βέβαια, και πολλά άλλα πράγµατα να θέσουµε. Εγώ δεν παραγνωρίζω ότι αυτή τη στιγµή είµαστε µέσα σε µια «τανάλια», αλλά
εδώ µιλάµε για τον πνευµατικό πνιγµό µιας χώρας σε έναν τοµέα
για το οποίον θα έπρεπε να σεµνυνόµαστε, το λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα είµαι απόλυτα ειλικρινής µαζί σας. Συµµερίζοµαι τη χρονική πίεση. Εντούτοις, ανέλυσα τη διαδικασία µέσα
από την οποία θα προχωρήσουµε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Είναι µέρος της συµφωνίας. Θα υπάρξει σχετική µελέτη και θα
ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, µόνο όταν έχουµε ρητά αποτελέσµατα µε τα οποία θα µπορούµε να κινηθούµε από εκεί και πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ για την τήρηση του χρόνου.
Τώρα, ακολουθεί η ενδεκάτη µε αριθµό 392/12-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Δράµας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Χαράς Κεφαλίδου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
σχετικά µε τις υψηλές χρεώσεις των τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση χρεωστικών-πιστωτικών καρτών.
Έχετε τον λόγο, κυρία Κεφαλίδου, για δύο λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα, µε καθυστέρηση είναι γεγονός –δυστυχώς
όµως εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρη η ερώτηση που σας
έχω καταθέσει, κύριε Υπουργέ-, σχετικά µε τις ληστρικές χρεώσεις των τραπεζών σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές µε πλαστικό
χρήµα.
Παράλληλα, η πρωτεύουσα έχει κυκλωθεί από τους αγρότες
που είναι έξω, διαµαρτύρονται –µια µεγάλη διαµαρτυρία-, διότι
υπάρχει µια τροµερά βαριά φορολόγηση και δίνεται ένας αγώνας επιβίωσης. Ξέρετε ότι είµαστε ενάντια στη βία. Όµως, η Κυβέρνηση πρέπει να βρει τον τρόπο, πρέπει να βρει τα µέσα για
να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης, µια πιο ορθολογική πολιτική µε
αντιστάθµισµα το κόστος παραγωγής.
Μεγάλη είναι η συζήτηση και για το θέµα που συζητάµε εµείς
σήµερα. Η υποχρεωτική χρήση των τραπεζικών καρτών –χρεωστικών και πιστωτικών- στις συναλλαγές των πολιτών πολύ σωστά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο αντιστάθµισης του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής. Έχουµε, παράλληλα, και τις
δικές σας δηλώσεις, µέσα στον Δεκέµβρη του 2015 ότι θα έρθουν άµεσα διατάξεις στη Βουλή που θα συνδέουν το αφορολόγητο µε τη χρήση του πλαστικού χρήµατος.
Είµαστε θετικοί σε όποια πρωτοβουλία –και τη στηρίζουµεµπορεί και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και τις µαύρες συναλλαγές.
Η Κυβέρνηση, όµως, εδώ έρχεται και λειτουργεί ανάποδα.
Πρώτα εξαγγέλλει, δηµιουργεί την υποχρεωτικότητα χρήσης του
πλαστικού χρήµατος στις συναλλαγές –και αυτό το βάρος δυστυχώς το επωµίζονται οι πολίτες, οι επιτηδευµατίες- και στη συνέχεια έρχεται να σκεφτεί µε ποιον τρόπο θα µειώσει το κόστος
των προµηθειών των τραπεζών.
Ξέρετε καλά, γιατί ο Τύπος δηµοσιεύει άρθρα συνέχεια για το
θέµα, ότι µιλάµε για ποσοστά της τάξης του 3% ανά συναλλαγή.
Και φυσικά ποιοι είναι οι κερδισµένοι αυτής της διαδικασίας; Οι
πολίτες; Όχι, φυσικά. Οι τράπεζες, οι οποίες στο πρώτο τρίµηνο
µετά την εφαρµογή των capital controls, έχουν έσοδα από αυτές
ακριβώς τις προµήθειες που ξεπερνούν τα 300 εκατοµµύρια
ευρώ. Μιλάµε για τις τέσσερις µεγάλες τράπεζες.
Θέλω, λοιπόν, να σας ρωτήσω, πέρα από τον Κανονισµό που
από τις 9 Δεκεµβρίου θα έπρεπε να είναι σε εφαρµογή, τι έχει
κάνει η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα για να αντιµετωπίσει αυτό το
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τεράστιο θέµα που ακουµπά τους πάντες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο, κύριε Σταθάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Το πρώτο θέµα αφορά την εφαρµογή της ευρωπαϊκής οδηγίας, τη χρέωση δηλαδή του 0,2% και 0,3%, που
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται αυτές οι χρεώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, παρακολουθούµε την ίδια την εξέλιξη των χρεώσεων.
Οι χρεώσεις έχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το µέγεθος
των επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε είναι πολύ κάτω από το 1% για
τις πολύ µεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης, είναι στο 0,46%.
Αυξάνουν µέχρι και το ποσοστό που είπατε για πολύ µικρές επιχειρήσεις. Ο µέσος όρος αυτή τη στιγµή –και αυτό είναι το ένα
δεδοµένο το οποίο µας απασχολεί- είναι κοντά στο 1,5%, τουλάχιστον µε βάση τα τελευταία στοιχεία, µε µια τάση µείωσης του
ποσοστού των χρεώσεων όσο επεκτείνεται η αγορά χρήσης του
πλαστικού χρήµατος. Άρα, το ένα δεδοµένο είναι η αποκατάσταση της αλήθειας, δηλαδή ποια είναι τα πραγµατικά δεδοµένα
και πώς γίνονται οι χρεώσεις.
Στο συγκεκριµένο µέτρο, στον συγκεκριµένο τοµέα, η Κυβέρνηση, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή µελετά την άµεση δηµιουργία παρατηρητηρίου τραπεζικών χρεώσεων για το βασικό κόστος συναλλαγών αυτού του
τύπου στο γνωστό Παρατηρητήριο Τιµών του καταναλωτή, το
οποίο θα απεικονίζει απευθείας την κατάσταση και τις χρεώσεις
όπως εφαρµόζονται από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες.
Έρχοµαι στο δεύτερο στοιχείο το οποίο θα µειώσει σηµαντικά
τις χρεώσεις και για το οποίο είµαστε σε συζητήσεις. Ένα µεγάλο µέρος των χρεώσεων προκύπτει από το γεγονός ότι χρησιµοποιούµε αποκλειστικά ξένες εταιρείες χρέωσης και διαχείρισης των πιστωτικών αυτών συναλλαγών.
Ένα από τα µέτρα που συζητείται σοβαρά είναι η εµφάνιση ελληνικής κάρτας, η οποία θα αποµειώσει σηµαντικά και το κόστος
από τις χρεώσεις αυτές που εµπλέκουν πλέον τον καταναλωτή,
την επιχείρηση, αλλά και τη συγκεκριµένη κάρτα. Γιατί συνήθως
–επαναλαµβάνω- και οι τέσσερις τράπεζες συνεργάζονται µε
ξένες κάρτες, προκειµένου να διαχειρίζονται αυτό το σύστηµα.
Το τελευταίο µέτρο αφορά την ίδια τη διοικητική παρέµβαση.
Όπως ξέρετε, οι κανόνες εδώ παραµένουν κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού. Είναι δύσκολο να υπάρξει διοικητικός προσδιορισµός της τιµής. Δίνεται αυτή η δυνατότητα, όµως, υπό
εξαιρετικές συνθήκες. Και αν και εφόσον η πορεία των χρεώσεων
αποκλίνει, για οποιονδήποτε λόγο, από αυτό που θεωρούµε –ή
θεωρούν οι περισσότεροι- φυσιολογικό, δηλαδή οι χρεώσεις να
κινούνται στο 0,5% έως το 1,5%, το οποίο είναι περίπου ο µέσος
όρος ο ευρωπαϊκός, το 1,3%, αν δηλαδή υπάρχουν ή παραµείνουν ισχυρές αποκλίσεις, θα υπάρξει διοικητική παρέµβαση οροφής για να µην υπάρχει απόκλιση από αυτό που θεωρείται φυσιολογική τιµολόγηση.
Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν και τα αντίστοιχα διοικητικά
πρόστιµα. Σε κάθε περίπτωση, τα διοικητικά πρόστιµα µπορούν
να επιβληθούν και σήµερα, αν υπάρχουν φαινόµενα αδικαιολόγητων υψηλών χρεώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Κεφαλίδου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οµολογώ ότι η σωρεία ερωτήσεων που γίνονται και από συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων κοµµάτων
δείχνουν ότι πραγµατικά αυτό που έχει γίνει µέχρι σήµερα δεν
ικανοποιεί, όπως δεν ικανοποιούν και αυτά που σήµερα µας λέτε
ως πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί. Διότι πολύ απλά θα σας πω
ότι το 0,2% και το 0,3% που είναι αυτό που η οδηγία ορίζει κι
έπρεπε από τις 9 Δεκεµβρίου να ισχύει είναι όνειρο θερινής νυκτός.
Θα σας πω απλά τι συµβαίνει σε έναν ελεύθερο επαγγελµατία.
Ας πάρουµε το παράδειγµα ενός συµβολαιογράφου. Τυχαίνει να
ξέρω την περίπτωση. Μου χρειάστηκε πρόσφατα.
Ένας συµβολαιογράφος, λοιπόν, έχει ένα κοµµάτι καθαρής
αµοιβής, ένα κοµµάτι ΦΠΑ 23% και πληρώνει και 15% στο Ταµείο
Νοµικών. Ας πούµε λοιπόν ότι µιλάµε για µια αµοιβή της τάξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των 2.000 ευρώ. Από αυτήν την αµοιβή, τα τετρακόσια εξήντα
ευρώ είναι ο ΦΠΑ. Τα 231 ευρώ είναι οι φόροι υπέρ τρίτων. Η
πραγµατική του αµοιβή είναι 1.309 ευρώ. Αν η τράπεζα έχει κόστος συναλλαγής περίπου 2% -γιατί εκεί περίπου βρίσκεται- µιλάµε για άλλα 40 ευρώ για χρήµατα που δεν είναι καν αµοιβή,
αλλά φόρος υπέρ τρίτων.
Θα έπρεπε µε βάση τον κανονισµό να είναι στο 0,2% ή στο
0,3% της αξίας της συναλλαγής. Είναι όµως στην ευχέρεια του
κάθε τραπεζίτη, πώς θα το ορίσει. Όταν πας µόνος σου στην τράπεζα ως επιστήµονας, ελεύθερος επαγγελµατίας, το καλύτερο
deal που µπορείς να πετύχεις είναι το 2%. Αν πας µέσω δικηγορικού συλλόγου ίσως κατέβει στο 1% ανά συναλλαγή.
Στην πραγµατικότητα τι συµβαίνει; Υπάρχει η χρέωση για τα
µηχανάκια. Τα «POS» τα χρεώνουν 9 έως 11 ευρώ ανά µήνα. Η
συναλλαγή είναι 2% και 0,70% είναι το τέλος συναλλαγής. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι; Άνθρωποι που δεν πρόκειται να βάλουν
αυτά τα λεφτά στην τσέπη τους, τους αναγκάζετε να κάνουν και
τον άµισθο ταµία του δηµοσίου. Αυτό δεν συµβαίνει µόνο σε
φαρµακοποιούς, µηχανικούς και ελεύθερους επαγγελµατίες
αλλά και σε περιπτεράδες, σε ταξιτζήδες.
Κι αν, όπως µας λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ µεροληπτεί προς τα κάτω,
θέλω να µου πείτε γιατί στα περίπτερα οι άνθρωποι έχει νόηµα
να δουλεύουν από τη νύχτα στη νύχτα, όταν το µεικτό περιθώριο
κέρδους είναι 4% και για τις κάρτες πληρώνουν προµήθεια 2%
επί της λιανικής.
Κάτι ακόµα. Χρησιµοποίησα ταξί. Η ελάχιστη αµοιβή τους είναι
τα 3,50 ευρώ! Με χρήση κάρτας στην τσέπη τους µπαίνουνε 2,80
ευρώ. Και µάλιστα µου είπε ο ταξιτζής:«Κυρία µου, θα σας βάλω
black list, για να µην σας ξαναπάρω, γιατί εσείς πληρώνετε µε
πλαστικό χρήµα και όλο αυτό το κόστος αναγκάζοµαι να το
απορροφήσω εγώ και δεν µε συµφέρει».
Εποµένως, µην καταντήσουµε, κύριε Υπουργέ, να λέµε στο
τέλος «βοήθα µε φτωχέ, να µη σε µοιάσω», γιατί εκεί πάµε τα
πράγµατα.
Και πολύ καλά κάνουν οι τράπεζες και λειτουργούν όπως λειτουργούν, πολύ σωστά και ο καταναλωτής, που σε κοιτάει µε
µισό µάτι όταν του λες ότι δεν έχεις βάλει ακόµη «POS». Μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιοι επιτηδευµατίες που είναι
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και τους απαγορεύει τη χρήση «POS» η τράπεζα. Έχουµε κι εκεί ένα πρόβληµα.
Αλλά το θέµα είναι τι κάνει η Κυβέρνηση, που πριν ακόµη εξετάσει το θέµα και πριν καταλάβει όλες τις διαστάσεις του προβλήµατος, προέβη σε εξαγγελίες, έκανε µια τεράστια καµπάνια,
χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το υποστηρίξει και χωρίς να µπορεί να ελέγξει τις µεγάλες και υπέρογκες προµήθειες των τραπεζών.
Με πολύ απλά λόγια: Καλοί οι κανονισµοί, καλές οι υπουργικές
αποφάσεις, καλά τα παρατηρητήρια που µας είπατε. Εδώ όµως
αυτό που χρειάζεται είναι να µπορέσει πριν κανείς νοµοθετήσει,
να έχει δει όλες τις παραµέτρους και εδώ κάτι λείπει.
Αυτό που λείπει, κύριε Υπουργέ, είναι η κανονικότητα, που έτσι
και αλλιώς λείπει και απ’ όλες σας τις εξαγγελίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Σταθάκης, για να απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Η Κυβέρνηση, επαναλαµβάνω, παρεµβαίνει
όταν υπάρχει ένα πρόβληµα το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Εφόσον συµµερίζεστε κι εσείς και τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για τη γενικευµένη χρήση του πλαστικού χρήµατος ως µέτρο µείωσης της φοροδιαφυγής, επίσης συµµερίζεστε την άποψη ότι διευκολύνει την ίδια τη συναλλακτική διαδικασία για το σύνολο των
πολιτών, είµαστε συνεπώς στην ίδια κατεύθυνση για το πώς αντιµετωπίζεται αυτό το θέµα.
Σας επαναλαµβάνω: Έχουµε τα δεδοµένα, για να µην µιλάµε
στον αέρα, από τη µοναδική έρευνα που έχουµε αυτή τη στιγµή,
από το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών. Αυτό ταξινοµεί τις
επιχειρήσεις και τις χρεώσεις. Υπενθυµίζω ότι το 35% των επιχειρήσεων είναι κάνω από 1%, είναι ανάµεσα στο 0,5% και στο 1%,
που θεωρείται φυσιολογικό. Το 0,2% και το 0,3% είναι η βάση
πάνω στην οποία γίνονται οι επιπρόσθετες χρεώσεις προµήθειας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

που αφορούν τη λειτουργία του συστήµατος. Το 0,2% και το
0,3% αφορά την οροφή πάνω στην οποία µπορεί να βάλει από
κει και πέρα τις αναγκαίες δαπάνες η τράπεζα, το πραγµατικό
κόστος δηλαδή.
Άρα το 40% των επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη µελέτη που
έχουµε στα χέρια µας κινείται στο 0,5% έως 1%, άρα είναι κάτω
από το 1%. Στο 60% των επιχειρήσεων είναι οροφή το 1,5%.
Υπάρχει ένα 5% που έχει επιβαρύνσεις, αυτές που υπονοήσατε,
κοντά στο 3% και αυτό θεωρούµε ότι είναι απαγορευτικό. Πρέπει
να εξοβελιστούν από την αγορά αυτού του τύπου οι χρεώσεις.
Αυτό είναι το κοµµάτι που, αν χρειαστεί, θα παρέµβουµε.
Επαναλαµβάνω, η διεύρυνση της χρήσης ρίχνει το κόστος και
θα το ρίξει κι άλλο. Η εµφάνιση ελληνικής κάρτας θα ρίξει το κόστος και θα το ρίξει πολύ σηµαντικά. Τρίτον, το παρατηρητήριο
τιµών θα είναι ένας καλός οδηγός για τους επαγγελµατίες και
για όλους τους συναλλασσόµενους στο να παρακολουθούν την
πραγµατική εξέλιξη των προµηθειών. Τέταρτον, όπου, εάν και
εφόσον χρειάζεται να παρέµβει η Κυβέρνηση σε ένα πεδίο στο
οποίο –επαναλαµβάνω- είναι ελεύθερος ο ανταγωνισµός, θα το
κάνει για χάρη της προστασίας των επαγγελµατιών και των χρηστών των καρτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η δέκατη µε αριθµό 436/22-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή
Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, σχετικά µε τις «ανεξήγητες και αδικαιολόγητες
αυξήσεις των τιµών των καυσίµων που απευθύνονται στους Έλληνες καταναλωτές», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Βουλευτή.
Επίσης, η δέκατη τρίτη µε αριθµό 432/22-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την «ασφυκτική» προθεσµία επικαιροποίησης των φακέλων των εκκρεµών αιτήσεων των
δανειοληπτών σύµφωνα µε τον ν. 3869/2010 και τη χρονοτριβή
ως προς την παροχή των αναλυτικών καταστάσεων πληρωµής,
δεν θα συζητηθεί γιατί ο Βουλευτής ικανοποιήθηκε από την ψηφισθείσα τροπολογία.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της δωδέκατης µε αριθµό
401/18-1-2016 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στη χώρα µας τη στιγµή που η τιµή του πετρελαίου διεθνώς είναι σε χαµηλά επίπεδα.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Σταθάκης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Χάριν της προστασίας των καταναλωτών, όπως καταλήξατε, κύριε Υπουργέ, προηγουµένως,
πρέπει να κάνουµε µια συζήτηση για να δούµε πώς µπορούµε να
έχουµε µεγαλύτερο όφελος για τους Έλληνες καταναλωτές
αλλά και για τις επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά στο κόστος λειτουργίας τους και συνολικά για την ελληνική οικονοµία.
Πράγµατι, έχουµε ιστορικά χαµηλά για τις διεθνείς τιµές πετρελαίου: Είναι κάτω από 30 δολάρια το βαρέλι και βεβαίως διαµορφώνονται περίπου ή κοντά σε αυτό το όριο.
Δεν περίµενε κανείς βεβαίως να είναι αναλογική η µείωση στη
λιανική τιµή, διότι, όπως είναι γνωστό, υπάρχει σταθερό ποσοστό
υψηλού φόρου στα καύσιµα. Όµως, ακόµα και εάν αφαιρέσουµε
τους φόρους –είτε αυτοί είναι σταθεροί είτε ποσοστιαίοι- βλέπουµε ότι η µείωση στην τιµή ανά λίτρο είναι πάρα πολύ µικρή,
γύρω στο 10% -14%, ενώ οι τιµές έχουν πέσει διεθνώς, όπως σας
είπα, σε πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό.
Θέλω, λοιπόν, να δούµε εάν υπάρχουν περιθώρια, εξαντλώντας το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο, να έχουµε καλύτερο επίπεδο
ανταγωνισµού ούτως ώστε να έχουµε και άλλη πτώση των τιµών
ή εάν έχετε εκτιµήσει ότι χρειάζονται και άλλες παρεµβάσεις, θεσµικές, κανονιστικές ή όποιας άλλης µορφής νοµοθετικές ρυθµίσεις ή πρωτοβουλίες, προκειµένου να διαµορφώσουµε αυτό
το καλύτερο πεδίο που θα µας οδηγήσει σε µεγαλύτερη προστα-
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σία για τους καταναλωτές και για την ελληνική οικονοµία γενικότερα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥOYΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Όπως ξέρετε, στο θέµα αυτό υπάρχουν οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού, οι οποίες έχουν εκδοθεί
το 2007 και το 2008.
Επίσης, υπάρχει και µια γνωµοδότηση του 2012, η οποία περιλαµβάνει τριάντα µία συνολικά προτάσεις, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στα Υπουργεία Οικονοµίας, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, που είναι αρµόδια για την κατά περίπτωση υιοθέτηση των
προτάσεων.
Από αυτές τις τριάντα µία προτάσεις έχουν εφαρµοστεί οι είκοσι οκτώ. Υπάρχουν τρεις σε εκκρεµότητα, που απαιτούνται για
να ολοκληρωθεί η νοµοθετική ρύθµιση.
Η µία αφορά τον ανεξάρτητο φορέα τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας, ο οποίος ουσιαστικά είναι µία εταιρεία υπό τη µορφή
ΑΕ που αφορά την τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας.
Επίσης, δεν έχει καταργηθεί η υπάρχουσα νοµοθετική πρόβλεψη για την ελάχιστη χρονική διάρκεια στη σύµβαση µεταξύ
των υπόχρεων για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας και δεν
έχει περιοριστεί ο χρόνος από δέκα σε πέντε για τη µίσθωση
αποθηκευτικού χώρου για τη χονδρική εµπορία υγρών καυσίµων.
Συνεπώς, το θεσµικό πλαίσιο –γι’ αυτό το επισηµαίνω- έχει διατυπωθεί, είναι ενεργό.
Τώρα σε σχέση µε τη µείωση των τιµών καυσίµων, όπως ξέρετε, οι τιµές των διυλιστηρίων αποτελούν κατά µέσο όρο το
27% των λιανικών τιµών. Οι σταθερές επιβαρύνσεις είναι περίπου
60% και οι µεταβλητές στο 8,5%, ενώ τα έξοδα του λιανεµπορίου
είναι µόλις στο 7,5%.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, οι τιµές των διυλιστηρίων
µειώθηκαν κατά την εξεταζόµενη περίοδο περίπου, κατ’ αναλογίαν, γύρω στο 32% µε 33% και η µέση λιανική τιµή, εφ’ όσον δεν
είναι αναλογικά, κατά 13%. Δηλαδή υπάρχει µία µείωση των
τιµών. Προφανώς, δεν ακολουθεί επακριβώς τη µείωση των
τιµών του πετρελαίου, µιας και η τιµή του πετρελαίου –επαναλαµβάνω- αποτελεί κάτι λιγότερο από το 30%, το 27% της λιανικής τιµής.
Από τα προηγούµενα προκύπτει ότι τα θέµατα που παραµένουν και πρέπει –προφανώς- να αντιµετωπιστούν είναι θέµατα
στρέβλωσης του ανταγωνισµού στη διύλιση και στην εµπορία
υγρών καυσίµων. Εδώ, πρώτον, έχουµε σηµαντική εν εξελίξει
δραστηριότητα αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
προκειµένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός και δεύτερον, υπάρχουν σηµαντικές προτάσεις από την πλευρά των πρατηριούχων
και άλλων, οι οποίοι πιέζουν προς µία κατεύθυνση επίσης ενίσχυσης του ανταγωνισµού και αποδυνάµωσης ολιγοπωλιακών πρακτικών.
Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση είναι ταγµένη αυτή τη στιγµή
να πατάξει το κύριο πρόβληµα, γύρω από αυτό το θέµα, που είναι
το λαθρεµπόριο. Σχετικές εξαγγελίες έχουν γίνει από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Εµείς συνεχίζουµε, πρώτον, µε τους ελέγχους και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τους ελέγχους του
ΣΔΟΕ, το Παρατηρητήριο Τιµών και την ανοιχτή γραµµή καταναλωτών στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, την αντιµετώπιση του
λαθρεµπορίου καυσίµων, το ενιαίο σύστηµα το οποίο όλοι υποστηρίζουµε και θέλουµε την πλήρη και ολοκληρωµένη εφαρµογή
του και την παρακολούθηση της ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών, µε τις οποίες όλοι οι παραπάνω στόχοι θα ρυθµίζονται
ακόµα καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από τα στοιχεία που επιβεβαιώσατε και εσείς,
27% περίπου είναι ο µέσος όρος της αξίας του καυσίµου. Με
λίγα λόγια, 73% είναι οι φόροι κάθε λογής.
Αυτό σηµαίνει, πρώτον, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φορολογικής επιβάρυνσης του καυσίµου. Και αυτό έχει να κάνει µε
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κάποιους, που σκέφτονται να βάλουν νέο φόρο στα καύσιµα, πιθανόν επειδή διευκολύνει άλλα πράγµατα, άλλες σκέψεις, δίνει
λύσεις σε άλλα θέµατα. Όµως, εδώ βλέπουµε ότι αυτό είναι απαγορευτικό.
Δεύτερον, µε αυτά που µου είπατε φαίνεται ότι δεν υπάρχει
ζήτηµα ανταγωνισµού στο επίπεδο της λιανικής και µε αυτά τα
οποία γνωρίζουµε µπορούµε να ψάξουµε κάπου στο ενδιάµεσο
και πιθανόν στην τιµή διυλιστηρίου, εφ’ όσον υπάρξουν γενικότερες συνθήκες ανταγωνισµού, όπως είναι παραδείγµατος χάριν
η µεταφορά καυσίµων από άλλες χώρες που είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω και της γεωγραφικής θέσης της χώρας µας.
Το άλλο συµπέρασµα είναι ότι χρειάζεται να επικεντρωθείτε
και να ενισχυθεί ασφαλώς ο στόχος που έχετε θέσει για το λαθρεµπόριο.
Για να συναρτάται, όµως, µε το θέµα θα πρέπει να πούµε ότι
η ετήσια εξοικονόµηση από το λαθρεµπόριο καυσίµων, που σηµαίνει είσπραξη των αντίστοιχων ποσών που αφορούν άλλες ποσότητες που δεν φορολογούνται και δεν είναι αυτές που πάνε
στην λιανική, δεν είναι αυτές οι οποίες νόµιµα οδηγούνται στον
καταναλωτή, θα σηµάνει και µείωση των σταθερών χρεώσεων
στα καύσιµα. Εάν, δηλαδή, επιτευχθεί ένας στόχος που αφορά
1 δισεκατοµµύριο ευρώ τον χρόνο και ενώ εισπράττει το κράτος
14 δισεκατοµµύρια –δεν θυµάµαι τι προβλέπει ο προϋπολογισµός για το 2016-, αυτή η ωφέλεια θα πρέπει να προστεθεί στα
συν του καταναλωτή, άρα να αφαιρεθεί φόρος. Δεν είναι γενικός
ο στόχος µόνο, να το πετύχουµε. Μετά να πάνε πού όλα αυτά;
Θα ήταν, λοιπόν, θετικό εάν το συνδέατε.
Το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής: Όπως
γνωρίζετε, τα πρατήρια έχουν πάρα πολύ µικρό ποσοστό κέρδους. Επειδή έχει καταστεί και από τα πράγµατα αναγκαία και
υποχρεωτική η χρήση του πλαστικού χρήµατος και θα ήταν καλό,
ασφαλώς υπό προϋποθέσεις, αυτό να επεκταθεί ακόµα περισσότερο, εφόσον λυθούν ορισµένα ζητήµατα, θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το µεγάλο θέµα που έθεσε και η προηγούµενη
ερώτηση, που έχει να κάνει µε το κόστος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Θα σας πω το εξής: Τα πρατήρια µε το πολύ µικρό, δυστυχώς,
ποσοστό κέρδους, µε τη µεγάλη επιβάρυνση που έχουν από τις
τράπεζες, έχουν συµπιεστεί πάρα πολύ.
Είναι αθέµιτος, όµως, αυτός ο ανταγωνισµός. Δηλαδή ενώ θα
έπρεπε να είναι 0,2% και 0,3% από τις 7 µε 9 του Γενάρη, σύµφωνα µε τον κανονισµό, πράγµα για το οποίο φαίνεται να έχει
ολιγωρήσει και το Υπουργείο Οικονοµικών και η Τράπεζα της Ελλάδος –είναι ήδη Φλεβάρης και δεν έχουν δροµολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρµογή του κανονισµού-, αυτό
το κόστος ξεπερνάει πολλές φορές -εσείς είπατε στην καλύτερη
περίπτωση- και το 1%, αλλά και 1% να είναι, όταν το ποσοστό
κέρδους είναι 3% και 4% καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο
πρόβληµα. Δεν µπορεί το σύστηµα το τραπεζικό, στο οποίο υποχρεωτικά οδηγούµε και τον πρατηριούχο και τον καταναλωτή,
λόγω άλλων αναγκών και διαδικασιών –θεµιτών- να έχει τέτοια
υπερκέρδη, γιατί περί υπερκερδών πρόκειται.
Άρα θα ήθελα και σε αυτό, αν είναι δυνατόν, να στοχεύσετε
και ως αρµόδιος για την προστασία του καταναλωτή πείτε στον
κ. Αλεξιάδη ότι πρέπει κάποια στιγµή, να βγάλει την απόφαση.
Δεν γίνεται αλλιώς. Πείτε του το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Νοµίζω ότι υπάρχει µία συµφωνία για το ότι
ακολουθούν, ή τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, οι χονδρικές τιµές
µια στοιχειώδη αναλογικότητα µε τη µείωση των τιµών.
Προφανώς υπάρχει το θέµα των φόρων. Δεν νοµίζω ότι είναι
στιγµή να υποσχεθούµε µείωση φόρων. Δεν φαντάζοµαι ότι θα
υπάρξει αυτό. Η διευκόλυνση όµως της πάταξης του λαθρεµπορίου –συµµερίζοµαι αυτήν την άποψη απολύτως- δηµιουργεί το
περιθώριο µείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης, που θα διευκολύνει πραγµατικά και το δηµόσιο, διότι δεν χρειάζεται να πάρει
όλη την αύξηση από την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει και τον καταναλωτή µε µια πιο ελαστική
προσαρµογή των φόρων κατ’ αναλογία των τιµών του πετρε-
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λαίου. Άρα είναι ανοιχτό αυτό το θέµα. Είναι υπαρκτό.
Συµµερίζοµαι, επίσης, ότι η χρήση πλαστικού χρήµατος, βέβαια, από τη µια µεριά διευκολύνει πολύ και το λιανεµπόριο καυσίµων, διότι οι συναλλαγές που κάνουν αυτά τα πρατήρια είναι
πολύ µεγάλες και έχουν µεγάλο κόστος ασφάλειας κ.ο.κ.. Από
την άλλη πλευρά, είναι ένας τοµέας όπου οι χρεώσεις των τραπεζών, κατά προτεραιότητα, πρέπει να είναι πολύ χαµηλές όπως
και στις εταιρείες µαζικής λιανικού εµπορίου. Πρέπει δηλαδή να
πλησιάζουν αυτό που αρχικά υπονοήσαµε σε προηγούµενη ερώτηση, να είναι πολύ κάτω από το 1%.
Πρέπει να είναι κοντά σε αυτό που θεωρείται 0,4%- 0,5%, ακριβώς επειδή η φύση αυτών των συναλλαγών επιτρέπει µειωµένο
κόστος και για τις τράπεζες. Είµαστε σε συνεχή διάλογο µε τους
πρατηριούχους. Είναι θέµατα τα οποία µπορούµε να λύσουµε µ’
αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό για τον χρόνο.
Θέλω να σας πω ότι πρέπει να τηρήσουµε τον χρόνο, γιατί για
να βγει όλη η διαδικασία µαζί και µε την επερώτηση θα πρέπει
να προεδρεύσουµε από τρεισήµισι ώρες ο καθένας. Σεβαστείτε,
αν όχι τη δική σας, τουλάχιστον τη δική µας κατάσταση.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 514/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος.
Τον λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου για δύο λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συζητούµε σήµερα για το ασφαλιστικό, εδώ
στη Βουλή, σ’ ένα κλίµα πραγµατικά οξυµµένο. Δεν είναι µόνο
εδώ οξυµµένο το κλίµα, αλλά δυστυχώς υπάρχει βία έξω από
εδώ. Υπάρχει βία κατά των αγροτών µε χηµικά και µε τα ΜΑΤ.
Δυστυχώς υπάρχει βία και από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν φαινόµενα βίας και των ίδιων, µπορεί να µην είναι και αγρότες, µπορεί να είναι άλλα στοιχεία που παρεισφρέουν. Υπάρχει κυβερνητική βία και κοινωνική βία.
Και επειδή εµείς, κυρία Πρόεδρε, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη καταδικάζουµε τη βία, από όπου και αν αυτή προέρχεται,
θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό πώς ένα µείζον εθνικό ζήτηµα πολύ πέραν της δηµοσιονοµικής «τρύπας» που πάτε να καλύψετε
των 2,2 δισεκατοµµυρίων, που αφορά αποκλειστικά την Κυβέρνησή σας, 280 εκατοµµύρια ευρώ ήταν ο λογαριασµός πέρυσι
τον Δεκέµβρη του 2014- ευελπιστείτε να το λύσετε –και εγώ δεν
θα κάνω εδώ δίκη προθέσεων- και πώς θα το συζητήσετε µε αυτό
το κλίµα και µε αυτή τη βία. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, έχετε παρουσιάσει ένα προσχέδιο. Δεν θα το πω
σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είναι. Καλείτε τώρα άρονάρον σε διάλογο τους αγρότες που έχουν ήδη βγει έξω, όταν είχατε όλο τον χρόνο –και σας το είχαµε πει µε κάθε καλή διάθεσηαπό τον Οκτώβρη, που παρουσιάστηκε εκείνο το σχέδιο εµπειρογνωµόνων, αν θυµάστε. Σας είχαµε πει να φωνάξετε τους κοινωνικούς φορείς, τα κόµµατα, τους αγρότες, από τότε για να
συζητήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το
προσχέδιο που έχει δει το φως της δηµοσιότητας το έχει φέρει,
όχι µόνο από τους αγρότες αλλά και άλλες δυναµικές παραγωγικές τάξεις, διότι το ποσοστό µόνο διπλασιασµού -ή και τριπλασιασµού σε ορισµένες περιπτώσεις- των εισφορών εξοντώνει και
ωθεί στην εισφοροδιαφυγή. Πρόκειται για προτάσεις που έχουν
και αντιασφαλιστικό τελικά χαρακτήρα.
Τι θέλουµε δηλαδή ακριβώς; Θέλουµε ο νέος αγρότης να µην
ασφαλίζεται; Θέλουµε να µην αντέχει καν να παράγει; Γιατί όπως
θα ακούσετε µετά και την επερώτηση, είναι και άλλα θέµατα, τα
φορολογικά κ.λπ..
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- πώς
πάµε να κάνουµε διάλογο και να φέρουµε νοµοσχέδιο το οποίο
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µάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω αντιµετωπίζει και την αδιαλλαξία
του ΔΝΤ και του «Κουαρτέτου»; Όταν τα λέγαµε εµείς ήµασταν
γερµανοτσολιάδες! Τώρα είναι αδιαλλαξία! Είναι αδιαλλαξία και
είµαστε εναντίον αυτής της αδιαλλαξίας. Για να µπορέσουµε
όµως να υπερβούµε αυτή τη αδιαλλαξία πού είναι, κύριε
Υπουργέ, οι αναλογιστικές µελέτες, να τις δώσετε όχι µόνο
στους Θεσµούς αλλά και εδώ στη Βουλή;
Κυρία Πρόεδρε, τρεις Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης έχουµε καταθέσει ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για να φέρει ο κύριος Υπουργός εδώ τις αναλογιστικές
µελέτες, ώστε να δούµε ακριβώς τα ποσοτικοποιηµένα στοιχεία,
διότι δεν µπορεί να συζητάµε για το ασφαλιστικό χωρίς µελέτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Κατρούγκαλος για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία συνάδελφε, το ύφος και της γραπτής ερώτησής σας νοµίζω ότι σας
αδικεί και είναι και σε αντίθεση µε τις προσπάθειες της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, στην προ ηµερησίας
διατάξεως συζήτηση που προκάλεσε η Κυβέρνηση, να κάνει προτάσεις.
Ας ξεκινήσω µε το αν πράγµατι στέλνουµε στο εκτελεστικό
απόσπασµα τους αγρότες ή αν προετοιµάζουµε ασφαλιστικό Αρµαγεδδώνα. Πριν µιλήσω για τον πυρήνα της ερώτησής σας, να
σας θυµίσω ότι εσείς πραγµατικά διαλύσατε τον πρωτογενή
τοµέα. Μάλιστα, θεσµούς που θα µπορούσαν να ήταν πρωταγωνιστές της κοινωνικής οικονοµίας, όπως είναι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, τους καταντήσατε συνώνυµα της λαµογιάς και του
πλουτισµού «ηµετέρων». Και σε αυτόν τον τοµέα, λοιπόν, ενώ
κληρονοµήσαµε τα δικά σας σπασµένα και των άλλων δεκαετιών
του δικοµµατισµού, µας εγκαλείτε τώρα γιατί δεν µπορούµε να
τα µαζέψουµε στον έναν χρόνο που είµαστε στην εξουσία.
Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα από την αρχή για το ασφαλιστικό των αγροτών. Είναι βιώσιµη η σηµερινή κατάσταση; Είναι
καλή για τους αγρότες; Ξέρετε ότι ο ΟΓΑ εισπράττει 3,3 δισεκατοµµύρια από το κράτος –µιλάµε µόνο για την ασφάλιση των
αγροτών- και από τις εισφορές των αγροτών µόνο 340 εκατοµµύρια. Το 90,6% των πόρων του ΟΓΑ για την ασφάλιση είναι από
το κράτος.
Και τι εισπράττει σε αντάλλαγµα ο αγρότης; Είναι τάχα προνοµιούχος; Όχι, δεύτερης κατηγορίας πολίτη τον θεωρούσατε.
Η βασική σύνταξη του αγρότη το 2015 ήταν 172 ευρώ. Μειώνεται
συνεχώς. Το 2016 είναι 158 ευρώ και το 2027 θα εξαφανιστεί.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τα βρήκατε αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εµείς τι κάνουµε; Με την πρόβλεψη του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, στην
κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία –αυτή δηλαδή που αντιστοιχεί
στο εισόδηµα κάποιου που έχει τον µήνα περίπου όσο το 80%
του ανειδίκευτου εργάτη- ανήκει, σύµφωνα µε τις επίσηµες στατιστικές και πληροφορίες που µας έδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών, το 88% των αγροτών.
Για το 88%, λοιπόν, των αγροτών στο τέλος της µεταβατικής
περιόδου η επιβάρυνση για τη σύνταξη θα είναι 93 ευρώ τον µήνα και γι’ αυτά τα 93 ευρώ ο αγρότης θα πάρει εθνική σύνταξη
384 ευρώ και επιπλέον των 384 ευρώ, ό,τι αντιστοιχεί στο αναλογικό κοµµάτι.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε τους αγρότες πολίτες όπως όλους
τους άλλους, όχι δεύτερης κατηγορίας όπως τους είχατε εσείς.
Και ας δούµε ποια θα είναι αυτή η επιβάρυνση. Θα είναι η τριπλάσια που λέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό ήρθαν σήµερα οι
αγρότες; Γιορτή χαράς είναι σήµερα γι’ αυτούς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Παρακαλώ,
κυρία Πρόεδρε, τον χρόνο αυτό δώστε µου τον, διότι δεν ευθύνοµαι εγώ για τη διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε, κύριε συνάδελφε, τον Υπουργό να µιλήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να έχουµε µια
στοιχειώδη σοβαρότητα και να µπορούµε στα επιχειρήµατα να
απαντούµε µε επιχειρήµατα και όχι µε κραυγές. Εγώ σας λέω
τώρα συγκεκριµένα στοιχεία.
Αυτή τη στιγµή το 55% των αγροτών είναι στην τρίτη ασφαλιστική κλάση. Αυτοί πληρώνουν 954 ευρώ τον χρόνο ασφαλιστική
εισφορά. Η επιβάρυνσή τους το 2017 θα είναι γύρω στα 150
ευρώ παραπάνω, δηλαδή 10 ευρώ τον µήνα. Και σε αντάλλαγµα,
λοιπόν, αυτής της µικρής επιβάρυνσης, θα πάρουν την εθνική
σύνταξη. Αυτά προσφέρουµε εµείς στους αγρότες.
Είµαστε ανοικτοί στον διάλογο. Το είπαµε από την πρώτη στιγµή. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο και το προσχέδιο της Επιτροπής
Μεταρρύθµισης θέσαµε σε δηµοσιότητα και καλέσαµε όλους σε
ανοικτή συζήτηση και διάλογο, όχι µόνο στην ΟΚΕ που πήγαµε
επανειληµµένα, αλλά και µε αγρότες έχω συνοµιλήσει.
Προϋπόθεση για τον διάλογο είναι να έρθουν. Έχουµε πάρει
ήδη αιτήµατα από συγκεκριµένα µπλόκα και θα τα συζητήσουµε.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κατρούγκαλε, έχετε υπερβεί τον χρόνο. Δεν υπάρχουν περιθώρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ολοκληρώνω.
Προϋπόθεση του διαλόγου, όµως, είναι να καθίσουν οι δύο
πλευρές γύρω από ένα τραπέζι. Είµαι βέβαιος ότι οι αγρότες θα
έρθουν, γιατί οι αγρότες δεν είναι οι µαγκουροφόροι που επιχείρησαν να εισβάλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η
µαγκούρα του Γκόρτσου δεν είναι σύµβολο δηµοκρατίας. Είναι
σύµβολο µικροπολιτικής. Και αυτοί αµαυρώνουν τους αγώνες
των αγροτών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Όταν εσείς ανεβαίνατε πάνω στα τρακτέρ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εµείς, λοιπόν,
µε όλους τους αγρότες που είναι διατεθειµένοι να συζητήσουν
για τα σοβαρά ζητήµατα του κλάδου είµαστε διατεθειµένοι να
συζητήσουµε. Αυτή είναι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών. Με αυτούς θα συζητήσουµε, γιατί ακριβώς αυτοί είναι η ελπίδα για την ανάκαµψη του πρωτογενούς τοµέα, που είναι επίσης
ελπίδα για την ανάταξη της οικονοµίας.
Για τις αναλογιστικές µελέτες θα µιλήσω στη δευτεροµιλία
µου, γιατί πράγµατι αυτό είναι αποθέωση της υποκρισίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
µην παίρνετε άλλο χρόνο για να µας πείτε τι θα πείτε.
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε το λόγο για τρία
λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αντιπαρέρχοµαι τα περί ύφους, κύριε Υπουργέ. Μάλλον, ας
κάνω µόνο ένα σχόλιο. Δεν θέλω να θυµηθώ τον καθηγητή Κατρούγκαλο, ως λαϊκό δικαστή, στην πάνω πλατεία µεταξύ Συριζαίων και Χρυσαυγιτών. Ποιο ήταν το ύφος σας τότε; Τι λέγατε
τότε; Ωχριούν αυτά που σας λέω εγώ τώρα περί Αρµαγεδδώνος
στο ασφαλιστικό.
Κύριε Κύριε Υπουργέ, δεν θα σας ακολουθήσω, ούτε θα σας
ακολουθήσουµε, στον διχασµό που φέρατε τότε, ούτε χαιρόµαστε που τώρα η Κυβέρνησή σας -γιατί είναι Κυβέρνηση της Ελλάδας- εισπράττει αυτόν τον χυδαίο τρόπο µε τον οποίο
συµπεριφερθήκατε στους πολιτικούς σας αντιπάλους.
Πάµε να δούµε τι θα κάνουµε, γιατί όσα µας είπατε δεν ισχύουν. Δηλαδή, οι αγρότες, αν µας ακούν, αυτή τη στιγµή γελούν. Για να τα ξεκαθαρίσουµε, εµείς ούτε τρακτέρ καβαλάµε
σαν τον Πρωθυπουργό σας, τον κ. Τσίπρα, ούτε θα λαϊκίσουµε
εδώ πέρα και θα πούµε «όλα καλά».
Βεβαίως, δεν νοµίζω ότι και η τεράστια πλειοψηφία των ίδιων
των αγροτών, που είναι λογικοί άνθρωποι, λένε να µην πληρώσουν. Βεβαίως, να υπάρξει εξυγίανση.
Βεβαίως, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ και θα
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ακούσει η Βουλή µετά, στην επερώτηση, τι έχει κάνει στο παρελθόν αυτή η παράταξη για τους αγρότες. Και εν πάση περιπτώσει,
αν δεν το γνωρίζετε, ρωτήστε τον συνάδελφό σας, τον κ. Μπόλαρη, στη σηµερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτού του περίεργου µίγµατος αριστεράς-εθνολαϊκισµού και κάποιων παλαιοποσόκων, οι οποίοι βολεύτηκαν για να βρουν υπουργικές και βουλευτικές θέσεις. Αυτούς να ρωτήστε, κύριε Υπουργέ.
Πάµε παρακάτω. Αναλογιστικές µελέτες δεν έχουµε δει.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε µε λίγο. Ξέρω ότι είναι δύσκολα αυτά
που λέω, αλλά είναι οι αλήθειες και οι αλήθειες πονούν, γιατί
στην πολιτική µετράει και η συνέπεια λόγων και έργων. Περί
αυτού είναι η ιστορία.
Είπατε -και πολύ σωστά- ότι εµείς έχουµε προτάσεις. Είχαµε
από την πρώτη στιγµή. Τον Νοέµβριο κάναµε την ηµερίδα του
ΙΣΤΑΜΕ. Η Πρόεδρος κ. Γεννηµατά κατέθεσε τα δέκα σηµεία,
συγκεκριµένες προτάσεις. Εσείς πήρατε τον νόµο ΚουτρουµάνηΛοβέρδου, τον στρεβλώσατε, χαµηλώσατε τα ποσοστά αναπλήρωσης και τσακίσατε, µέσω αυτών των εκτινάξεων των εισφορών, όλο το παραγωγικό δυναµικό του τόπου, τους αγρότες,
τους επιστήµονες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Αυτό κάνατε.
Εµείς σας λέµε το εξής: Πάρτε τον νόµο Λοβέρδου-Κουτρουµάνη, φέρτε τον λίγο µπροστά στον χρόνο, για να µπορέσετε να
εξοικονοµήσετε από το 2020 και, κυρίως, κάντε τρία ταµεία.
Τι θα κάνετε µε τον ΟΓΑ, κύριε Υπουργέ; Θα τον τσουβαλιάσετε; Βεβαίως, ο ΟΓΑ έχει προβλήµατα, βεβαίως χρειάζεται εξυγίανση, βεβαίως έχουµε νοµοθεσία και για τους αγρεργάτες
µέσου του εργοσήµου. Εφαρµόστε την, επεκτείνετέ την. Υπάρχει
το θεσµικό πλαίσιο από τις δικές µας κυβερνήσεις, αυτό που ο
ΣΥΡΙΖΑ τότε µετά βδελυγµίας καταψήφιζε.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Θα πάµε σε τρία ταµεία, όπως είναι η δική
µας πρόταση; Θα φέρετε ένα προσχέδιο, γιατί αυτό που σας
λέµε τώρα -και σας το λέει όλη η Δηµοκρατική Συµπαράταξηείναι να αποσύρετε αυτό το προσχέδιο, αν θέλετε να σας ακούσουν, γιατί δεν σας ακούν. Διότι δεν σας πιστεύουν από τα πολλά
ψέµατα.
Αποσύρετε, λοιπόν, το ασφαλιστικό. Υπάρχουν προτάσεις των
αγροτών, προτάσεις των εργαζοµένων. Δεν τους κάλεσε ποτέ ο
Πρωθυπουργός τους εργαζόµενους, µόνο εργοδότες κάλεσε.
Μόνο εργοδότες ο Πρωθυπουργός της Αριστεράς δήθεν! Καλέστε τους, λοιπόν. Και αυτοί έχουν προτάσεις. Και εµείς έχουµε
προτάσεις και άλλα κόµµατα της Βουλής έχουν προτάσεις και
κάντε σε συντεταγµένο χρόνο γρήγορα έναν διάλογο που θα σας
φέρει ένα ασφαλιστικό, το οποίο να είναι και βιώσιµο και επαρκές, και τότε θα βάζαµε πλάτη ακόµα και για το δηµοσιονοµικό.
Όµως, όχι στο ψέµα, όχι στην υποκρισία, όχι στη βία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μόνο δυο µικρές
διευκρινίσεις για την προσωπική µου ασηµαντότητα. Όπως θα
σας διαβεβαιώσει και ο συνάδελφός µου στο πανεπιστήµιο καθηγητής κ. Λοβέρδος, ποτέ δεν ήµουν από τα σπλάχνα της παράταξής σας, όπως είπατε. Ποτέ δεν πέρασα από το ΠΑΣΟΚ.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μόνο πήρατε θέση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Κεγκέρογλου, να είστε σοβαρός, παρακαλώ, και να µη διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, η σοβαροφάνεια µας έφαγε.
Η σοβαροφάνεια φταίει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κεγκέρογλου, αφήστε τώρα, γιατί έχουµε ολόκληρη επερώτηση
µετά. Κρατήστε τις δυνάµεις σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Διοριστήκατε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είστε από αυτούς που δεν θέλουν να ακούν επιχειρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κατρούγκαλε, µην απαντάτε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Προφανώς, δεν
θα απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν επιτρέπεται διάλογος σε αυτή τη διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ως προς την παρουσία µου στην πλατεία, ήµουν και είµαι υπερήφανος γι’ αυτήν,
γιατί και εκεί υποστήριξα όσα υποστηρίζω και τώρα, δηλαδή, θέσεις εναντίον του νεοφιλελευθερισµού και υπέρ της άµεσης δηµοκρατίας.
Γι’ αυτά τα οποία λέτε τώρα, να σας πω ότι για τα τρία ταµεία
ενδεχοµένως να µπορούσαµε να το συζητήσουµε. Δεν µας ενδιαφέρει τόσο πολύ η οργανωτική διάρθρωση των ταµείων, όσο
η εξυπηρέτηση των βασικών αρχών της µεταρρύθµισης, που
είναι η ισονοµία –ίδιοι κανόνες για όλους- και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτοί οι σκοποί υπηρετούνται καλύτερα µε όχηµα ένα ταµείο παρά µε τρία.
Σας θυµίζω ότι και εσείς έναν ασφαλιστικό φορέα έχετε ψηφίσει µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία και το Ποτάµι, όταν υπερψηφίστηκε στη Βουλή το λεγόµενο «τρίτο µνηµόνιο». Για έναν φορέα
µιλάει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λάθος, κύριε Υπουργέ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μιλά για ενιαία
οντότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λάθος, κύριε Υπουργέ. Εγώ προσωπικά συµφώνησα για τρία ταµεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το τι συµφωνήσατε εσείς προσωπικά δεν µας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τι
λέει το µνηµόνιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εγώ προσωπικά συµφώνησα για τρία
ταµεία και η κυβέρνηση Σαµαρά. Ο κ. Κεγκέρογλου ήταν Υφυπουργός. Λέµε ότι είναι κρίσιµες οι στιγµές και πρέπει να λέµε
την αλήθεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Νοµίζω ότι δεν
καταλαβαίνετε για τι µιλάµε. Αυτό το οποίο ψηφίσατε τον Ιούλιο
στον ν. 4336 µιλά για µία ασφαλιστική ενιαία οντότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δική σας έµπνευση ήταν. Αριστερή πολιτική το λέτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Άρα, όσοι έχετε
πάρει διαζύγιο µε την αλήθεια και την πραγµατικότητα, να µάθετε τουλάχιστον τον βασικό κανόνα, γιατί τα γραπτά µένουν και
φαίνονται.
Ως προς τις αναλογιστικές µελέτες, που έχει γίνει µία χρήσιµη
καραµέλα, το τελευταίο διάστηµα, έχω να σας πω τα εξής: Θα
καταθέσω στα Πρακτικά εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εργασίας κ. Κουτρουµάνη τον Ιανουάριο του 2011, τον επόµενο
χρόνο απ’ αυτόν κατά τον οποίο ψηφίστηκαν οι δύο νόµοι, οι ν.
3863 και 3865.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκεί τι αναγγέλλει; Αναγγέλλει ότι είναι ήδη ελεγµένες οι αναλογιστικές µελέτες για τα τρία ταµεία του ιδιωτικού τοµέα –όχι
για το ΕΤΕΑ- και αναµένεται η επικαιροποίηση για το δηµόσιο.
Μιλάµε για ένα χρόνο µετά. Πότε, λοιπόν, εκδίδεται η αναλογιστική µελέτη; Εκδίδεται το 2012.
Κατατίθεται και αυτή στα Πρακτικά για να τη δείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αναλογιστική µελέτη, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι λέτε τώρα; Το 2012 βγήκε η µελέτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ξανά ψέµατα,
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κύριε Βρούτση; Είναι οριστικό το διαζύγιό σας από την αλήθεια.
Γιατί γίνεται αυτό; Διότι η διαδικασία επικύρωσης των αναλογιστικών µελετών προϋποθέτει πρώτα-πρώτα τη συνολική επικαιροποίηση των συνθηκών, την οριστικοποίηση των ποσοστών
αναπλήρωσης. Υπάρχει µία ευρωπαϊκή διαδικασία στο πλαίσιο
του «Ageing Working Group», όπου αυτά κατατίθενται, ελέγχονται και επικυρώνονται. Η διαδικασία, λοιπόν, είναι ότι οι αναλογιστικές µελέτες περιέχουν στοιχεία µέχρι και την προηγούµενη
χρονιά της κατάθεσής τους και εγκρίνονται την επόµενη χρονιά.
Εποµένως, η δική σας αναλογιστική µελέτη εκδόθηκε κατόπιν
του νόµου και µέχρι τότε τι είχατε; Προβολές. Αυτές τις αντίστοιχες προβολές τις έχουµε στείλει κι εµείς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ψέµατα πάλι.
Κατέθεσα γραπτά και πρέπει να τα ελέγξετε. Όχι διαζύγιο µε την
αλήθεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λέτε ψέµατα και θα πρέπει να βγείτε
να απολογηθείτε και σήµερα, για άλλη µία φορά, για τα ψέµατα
που είπατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λέµε, λοιπόν,
εµείς το πολύ απλό πράγµα. Οι θεσµοί δεν θα έρχονταν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σέβοµαι ότι είστε Υπουργός, αλλά µη
λέτε ψέµατα σε ανθρώπους που γνωρίζουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Απορώ πώς δεν
κοκκινίζετε, κύριε Βρούτση.
Τα ποσοτικά στοιχεία, λοιπόν, εµείς τα έχουµε καταθέσει
στους θεσµούς. Αν δεν είχαµε καταθέσει τις ποσοτικοποιηµένες
µας προβολές, οι θεσµοί δεν θα έρχονταν.
Ακριβώς εκεί είναι η επιλογή που πρέπει να κάνετε, η παράταξή σας, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Με το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο θα είστε, το οποίο επικαλεστήκατε…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα; Εσείς τα
λέτε αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …ή µε την προσπάθεια που κάνουµε εµείς να υπερασπίσουµε τα δικαιώµατα
της χώρας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Κατρούγκαλε, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εµείς προχωρήσαµε σε µία ασφαλιστική µεταρρύθµιση η οποία προωθεί τα
ελληνικά συµφέροντα. Γράφτηκε στα ελληνικά και δεν µεταφράστηκε απ’ έξω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, εσείς τα µεταφράσατε ολόκληρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτή έχει γίνει
δεκτή από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και είµαστε διατεθειµένοι,
σε ανοικτό διάλογο µε την κοινωνία, να τη βελτιώσουµε σε όσα
σηµεία είναι επιδεκτικά βελτίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
θα συζητηθεί η όγδοη µε αριθµό 487/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Βαρδαλή προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ»
στη Θεσσαλονίκη.
Θα απαντήσει ο κ. Κατρούγκαλος.
Κύριε Βαρδαλή, ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι σε ένα πρόβληµα που, ιδιαίτερα
στα χρόνια της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, έχει πάρει
εκρηκτικές διαστάσεις, βεβαίως πρώτα απ’ όλα στη βιοµηχανία.
Όµως, και για την ερώτηση που κάνω σήµερα, ιδιαίτερα στον τοµέα της υγείας, τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα. Μάλλον για το
πρόβληµα που συζητάµε τείνει να γίνει κανόνας. Και αναφέροµαι
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στο πρόβληµα της µη πληρωµής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους.
Μια που ο λόγος τώρα γίνεται για τη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ» -δεν αφορά µόνο τη συγκεκριµένη γενική κλινική, έχω υπ’ όψιν µου και την «EUROMEDICA» και στη Βέροια
και στη Θεσσαλονίκη-, σας πληροφορώ ότι πριν από ένα µικρό
χρονικό διάστηµα ο εργοδότης τους χρωστούσε τέσσερις µήνες.
Τώρα οι µήνες έχουν γίνει επτά και η προοπτική, βέβαια, είναι να
πάµε στους εννιά, στους δέκα και στους δώδεκα µήνες, διότι δεν
πληρώνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μάλιστα, σε επίσκεψή µου στον χώρο, µαζί µε τους εργαζόµενους, και σε συζήτηση που είχαµε µε τον κλινικάρχη µε κυνικό
τρόπο, σας πληροφορώ, µας είπε το εξής: «Εάν εµείς δεν πάρουµε λεφτά από τον ΕΟΠΥΥ, παρά το ότι καταλαβαίνω ότι δεν
µπορείτε να ζήσετε χωρίς µισθό, δεν πρόκειται να σας πληρώσουµε.». Αυτή είναι η κατάσταση.
Δεύτερον, εκτός του ότι δεν πληρώνει τους εργαζόµενους, δεν
υλοποιεί και τη σύµβαση εργασίας, η αρχική ισχύς της οποίας
ήταν από 1-3-2014 µέχρι 31-12-2015, και υπάρχουν διαφορές
στον µισθό και δεν αποδίδει ούτε αυτές βεβαίως και τους επτά
µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ρωτάµε, λοιπόν, συγκεκριµένα: Θα τηρηθεί, κατ’ αρχάς, η συλλογική σύµβαση εργασίας στον συγκεκριµένο χώρο; Θα πληρωθούν και πότε οι εργαζόµενοι τα δεδουλευµένα; Και βεβαίως,
από εδώ και πέρα πρέπει να είναι τακτική η µηνιάτικη καταβολή
των µισθών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα στοιχεία που
έχει θέσει υπ’ όψιν µου ο επιθεωρητής εργασίας επιβεβαιώνουν
εν πολλοίς αυτά στα οποία αναφερθήκατε.
Φαίνεται, λοιπόν, στις 22 Ιανουαρίου σε σχετικό έλεγχο να µην
έχει προσκοµίσει η επιχείρηση τα ζητηθέντα στοιχεία, σε σχέση
µε αποδείξεις πληρωµής δεδουλευµένων αποδοχών. Ζητήθηκαν
διευκρινίσεις, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει ακόµα η σχετική
προθεσµία.
Την 1η Φεβρουαρίου 2016 πραγµατοποιήθηκε νέος επιτόπιος
έλεγχος στον οποίο διαπιστώθηκε οφειλή δεδουλευµένων αποδοχών ήδη από τον µήνα Ιούνιο έως σήµερα και µη χορήγηση εκκαθαριστικών σηµειωµάτων.
Για όλες αυτές, λοιπόν, τις παραβάσεις πρόκειται να επιβληθούν οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες από τον νόµο είναι στη
διάθεση των επιθεωρήσεων εργασίας ως εργαλεία αποτροπής.
Περαιτέρω, για τη µη εφαρµογή της διαιτητικής απόφασης
εντός δεκαπέντε ηµερών έχει ήδη οριστεί πρόσκληση, προκειµένου να συζητηθεί η εργατική διαφορά, στις 18-2-2016 και ώρα
10:30’ στην τοπική υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας. Είναι
προφανές ότι εκεί η επιθεώρηση εργασίας, όπως κάνουν όλες οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, θα ξεκαθαρίσει ότι δεν
είναι επιλογή ο σεβασµός των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
και των διαιτητικών αποφάσεων, είναι υποχρέωση των εργοδοτών. Και προφανώς θα εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο αυστηρότητας που έχουµε για την εφαρµογή της νοµιµότητας αυτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βαρδαλή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω και για
τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Μάλιστα, του έχουν
γίνει και συστάσεις, όµως αυτός δεν συνετίζεται. Το ζήτηµα είναι
τι κάνουµε από εκεί και πέρα. Δηλαδή, θα κάνουµε συστάσεις;
Αυτό µόνο;
Κατ’ αρχάς, οι εργαζόµενοι ζητούν να γίνει µια τριµερής συνάντηση µε το Υπουργείο, τον εργοδότη και τους εργαζόµενους
και να συζητηθεί επί της ουσίας το ζήτηµα. Και να σας πω και
κάτι ακόµα. Εντάξει, να γίνονται συστάσεις. Φαντάζοµαι ότι αντιλαµβάνεστε πώς µπορούν να ζουν οι εργαζόµενοι µε τις οικογένειές τους επτά µήνες απλήρωτοι. Και µιλάµε για έναν µισθό των
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500 ευρώ. Δηλαδή, πώς θα πληρώσουν τα τιµολόγια των ΔΕΚΟ,
το ενοίκιο; Έχουν να µεγαλώσουν παιδιά, έχουν να πληρώσουν
τα χαράτσια. Και πιθανόν κάποιοι από αυτούς να έχουν και δάνειο και να είναι υποχρεωµένοι να δίνουν και τη δόση.
Λοιπόν, πού οδηγούµαστε τελικά; Οι εργαζόµενοι να βρίσκονται ανάµεσα σε δυο µυλόπετρες. Από τη µια µεριά το κράτος,
µέσω του ΕΟΠΥΥ, του Υπουργείου Υγείας, εν πάση περιπτώσει,
να µη δίνει λεφτά για την υγεία και από την άλλη µεριά ο εργοδότης το βάρος, τελικά, όλης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και
στον τοµέα της υγείας να το φορτώνει στις πλάτες των εργαζόµενων αλλά και των ασθενών.
Το Υπουργείο έχει ευθύνες όσον αφορά την κατάσταση που
επικρατεί και στο συγκεκριµένο κλάδο µε την απληρωσιά που
υπάρχει! Κατά τη γνώµη µας, πρέπει να ληφθούν µέτρα και να
ασκηθεί πίεση και µέσα από την τριµερή, µε την οποία συµφωνούν οι εργαζόµενοι και η οποία θα πρέπει να προωθηθεί, για να
δοθεί µια διέξοδος σε αυτό το πρόβληµα.
Και τέλος, µπορώ να δω µε κατανόηση, εν πάση περιπτώσει,
ότι δεν µπορείτε να κάνετε και τίποτα, όπως επικαλείστε, γιατί
θα πρέπει πάρετε υπ’ όψιν σας τι λέει η νοµοθεσία και θα κάνετε
συστάσεις, θα ασκήσετε όσο µπορείτε πιέσεις και λοιπά. Όµως,
όσον αφορά το πρόβληµα που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, αν
έχετε ευαισθησία, όπως επικαλείστε, µπορείτε να συµβάλετε σε
αυτήν την κατεύθυνση. Ως Κυβέρνηση –ανεξάρτητα από το προηγούµενο πρόβληµα, το οποίο βεβαίως πρέπει να λυθεί- δεν πρέπει να πάρετε και αντίστοιχα µέτρα ελάφρυνσης αυτών των
εργαζοµένων;
Για παράδειγµα, γιατί να πληρώνουν δόσεις; Γιατί να πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ και τα άλλα χαράτσια οι εργαζόµενοι για το χρονικό διάστηµα που δεν πληρώνονται; Δεν µπορούν να παγώσουν,
για παράδειγµα, αυτά; Σε τέτοια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί
η Κυβέρνηση, για να αντιµετωπίσει, για να ελαφρύνει αυτήν την
κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς, µέσα στην καπιταλιστική κρίση φουντώνουν τέτοιες καταστάσεις. Καταστάσεις κατά τις οποίες οι εργοδότες ρίχνουν το βάρος στις πλάτες των εργαζόµενων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εµείς
ευχαριστούµε, κύριε Βαρδαλή.
Κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο για ακριβώς τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν πρόκειται
απλώς για δήλωση συµπάθειας και αλληλεγγύης στους αγώνες
των ανθρώπων της εργασίας. Αυτό είναι κάτι δεδοµένο. Ούτε µίλησα απλώς για συστάσεις. Οι κυρώσεις, τα πρόστιµα, θα επιβληθούν.
Από εκεί και µετά, έχει ήδη οριστεί η τριµερής στο επίπεδο της
Επιθεώρησης Εργασίας Θεσσαλονίκης. Εάν χρειαστεί να γίνει
και µια τριµερής και στο Υπουργείο Εργασίας, εγώ είµαι πάντα
διατεθειµένος να κάνουµε κάτι τέτοιο, εφόσον η εργατική
πλευρά θεωρεί ότι θα προωθήσει τα συµφέροντά της. Μάλιστα,
στις περισσότερες από αυτές προσπαθώ να είµαι και εγώ παρών.
Δεν γίνεται, όµως, σε όλες, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα ρεαλιστικό.
Ως προς το γενικότερο ζήτηµα της διαχείρισης της κρίσης, ουσιαστικά ερχόµαστε να διαχειριστούµε έξι χρόνια µαυρίλας, έξι
χρόνια εφαρµογής πολιτικής λιτότητας. Δεν είναι εύκολη η ανάταξη και η αναστροφή αυτής της κατάστασης.
Όµως, η δική µας η πρόθεση είναι σαφής. Πρόθεσή µας, λοιπόν, είναι να είµαστε µε τον κόσµο της εργασίας και αντίθετοι σ’
αυτές τις πολιτικές λιτότητας και ελπίζουµε ότι µε την ανάκαµψη
της οικονοµίας που θα έρθει από το δεύτερο εξάµηνο, θα είµαστε σε θέση να κάνουµε πολλά περισσότερα από αυτά τα λίγα
που κάναµε την προηγούµενη περίοδο. Ανάµεσα σ’ αυτά ήταν το
νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, η βοήθεια για τους αδύναµους, αλλά και το πρόσφατο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας που κάνει κάτι από τα πιο σηµαντικά πράγµατα, δίνει δηλαδή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στους πιο αδύναµους,
στους ανασφάλιστους.
Όλα αυτά δείχνουν ότι εµείς προσπαθούµε να γυρίσουµε το
πλοίο από την άλλη µεριά και να δώσουµε µια ελπίδα. Κι αν
έχουµε περισσότερο χρόνο, θα κάνουµε περισσότερα πράγµατα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ανακοινώσω κάποιες
άδειες απουσίας στο εξωτερικό.
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 16 Φεβρουαρίου 2016 έως
18 Φεβρουαρίου 2016, καθώς θα συµµετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στις Βρυξέλλες.
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 22 Φεβρουαρίου 2016
έως 25 Φεβρουαρίου 2016.
Τέλος, ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κικίλιας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό –στο Ισραήλ- από 15 Φεβρουαρίου 2016 έως και 19 Φεβρουαρίου 2016.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Και τώρα επανερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις. Έµειναν
δύο τελευταίες ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσει ο κ. Αποστόλου, ώστε να κάνουµε γέφυρα και µε την επερώτηση.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 517/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιθανότητα
κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο κ. Αποστόλου.
Κύριε Μιχαηλίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το τελευταίο διάστηµα εκπρόσωποι και στελέχη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου γίνονται δέκτες ανεπίσηµης προφορικής πληροφόρησης από διάφορες πηγές ότι
στο επικείµενο νοµοσχέδιο που θα ρυθµίζει ζητήµατα αγροτικών
συνεταιρισµών, υπάρχει η πρόθεση να προβλεφθεί η κατάργηση
όλων των αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισµών.
Ανάµεσα στους συνεταιρισµούς αυτούς είναι και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η οποία αποτελεί έναν αναγκαστικό αγροτικό συνεταιρισµό από το 1938. Αποτελεί τη συλλογική έκφραση
είκοσι πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών των είκοσι τεσσάρων µαστιχοχωρίων που βρίσκονται στη νότια Χίο. Η διοίκησή της ασκείται από εννεαµελές συµβούλιο, τα µέλη του οποίου προέρχονται
αποκλειστικά από τις τάξεις των µαστιχοπαραγωγών και τα οποία
εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τη γενική συνέλευση, που
αποτελεί και το κυρίαρχο όργανο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Σήµερα, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αριθµεί τεσσερισήµισι χιλιάδες περίπου φυσικά µέλη. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας της ένωσης αποτέλεσε µια αποτελεσµατική, όπως έχει
αποδειχθεί, λύση στην ανάγκη προστασίας, ιδίως των µικρών µαστιχοπαραγωγών, έναντι της εκµετάλλευσής τους από την κερδοσκοπία των µεσαζόντων της εποχής.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι κυρίως αυτούς τους µικρούς παραγωγούς, το 80% των συνολικά δύο χιλιάδων περίπου µαστιχοπαραγωγών, οι οποίοι παράγουν έως εκατό κιλά, έχει προστατεύσει
και ωφελήσει η αναγκαστικότητα του συνεταιρισµού, επιτρέποντάς τους να αποκοµίζουν ένα ικανοποιητικό όσο και αναγκαίο,
ιδιαίτερα τις εποχές µας, συµπλήρωµα στο εισόδηµά τους. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα τα δέντρα να καλλιεργούνται στο σύνολό
τους και νέες εκτάσεις να φυτεύονται συνεχώς, γεγονός που
δίνει νέα ζωή στην ύπαιθρο της νότιας Χίου.
Η ένωση είναι ο αποκλειστικός φορέας διαχείρισης της µαστίχας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το µονοπώλιο της ένωσης
αφορά µόνο την πρώτη ύλη και όχι τα παράγωγά της. Έτσι αφ’
ενός προστατεύεται ο παραγωγός και αφ’ ετέρου διασφαλίζεται
η ποιότητα και η φήµη της µαστίχας.
Επιπροσθέτως, η αναγκαστικότητα της ένωσης εξασφαλίζει
σε πολύ µεγάλο βαθµό και την απόδοση φόρων στα κρατικά ταµεία, καθώς ελαχιστοποιεί τα περιθώρια παράτυπης διακίνησης
της µαστίχας και άρα της φοροδιαφυγής.
Κύριε Υπουργέ, µε βάση τα παραπάνω και επειδή η πιθανολο-
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γούµενη κατάργηση της αναγκαστικότητας δηµιουργεί εύλογη
ανησυχία στις τάξεις των µαστιχοπαραγωγών και της ένωσής
τους, ο αναγκαστικός χαρακτήρας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου είναι απολύτως σηµαντικός για τη βιωσιµότητα
αυτής της κυριολεκτικά µοναδικής καλλιέργειας. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας της ένωσης συνεισφέρει καθοριστικά στη διατήρηση του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής του αγροτικού
πληθυσµού στη Χίο.
Τέλος, ο αναγκαστικός χαρακτήρας της ένωσης έχει αποτελέσει αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη, κατά τα τελευταία χρόνια, στους κρίσιµους τοµείς των εξαγωγών, της έρευνας και της
καινοτοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μιχαηλίδη, συντοµεύστε, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ερωτώ, λοιπόν, να διευκρινίσετε, παρακαλώ, εάν υπάρχει πράγµατι η πρόθεση για άρση του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και
εάν υπάρχει κάποια υποχρέωση –ενδεχοµένως- της χώρας, που
να καθιστά αναπότρεπτη την κατάργηση του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στη
δευτερολογία σας να περιοριστείτε, κύριε Μιχαηλίδη.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, δεν θα διαφωνήσω µαζί
σας σχετικά µε τις υπηρεσίες που όντως πρόσφερε η αναγκαστικότητα στη µαστίχα, που όχι µόνο πρόσφερε διέξοδο για την
παραγωγή της Χίου, αλλά έφτασε και σε ένα σηµείο µάλιστα να
υπάρχει µία κατανάλωση, η οποία υπερβαίνει και την παραγωγή
του νησιού.
Θα σας έλεγα και ένα άλλο χαρακτηριστικό, παράλληλα κατάφερε να συνδεθεί µε τη Χίο και να αποτελέσει πολιτιστικό υλικό
της UNESCO, αυτό που λέµε «άυλη πολιτιστική κληρονοµιά».
Άρα, όλα αυτά που είπατε, πραγµατικά, ανταποκρίνονται σε
µια κατάσταση που όντως είναι προς τη θετική κατεύθυνση όσον
αφορά την προσφορά της αναγκαστικότητας στη µαστίχα. Όµως, δυστυχώς, -και δεν είναι τωρινό από το 1930 είχε αρχίσει
µια, θα έλεγα, διαφοροποίηση πολλών, σχετικά µε την αναγκαιότητα των αναγκαστικών συνεταιρισµών- δέχτηκαν κριτική, κυρίως
από εκπροσώπους των ελεύθερων συνεταιρισµών, λέγοντας από
την πλευρά τους ότι παραβιάζονται ουσιαστικά οι συνθήκες, οι
βασικές αρχές του συνεργατισµού, που είναι η ελεύθερη συµµετοχή των µελών, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων τους, ανεξαρτήτως
του προϊόντος που προσκοµίζουν.
Σήµερα αυτές οι ενστάσεις για τη λειτουργία των αναγκαστικών συνεταιρισµών έχουν φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
έχουν φτάσει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µέσα από το οποίο έχουµε συγκεκριµένη απόφαση
για συγκεκριµένο αναγκαστικό συνεταιρισµό της χώρας µας.
Όσο για τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς της Χίου καθώς
και την ένωσή τους, για µας είναι τόσο σηµαντική η προσφορά
τους, που θέλουµε να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, να διέπονται δηλαδή από τους ισχύοντες µέχρι σήµερα νόµους και διατάγµατα της χώρας µας, όσον αφορά την αναγκαστικότητα
λειτουργίας των συνεταιρισµών.
Ξεκαθαρίζω, όµως, ένα πράγµα: ότι σε περίπτωση που υπάρξουν πιέσεις από την ευρωπαϊκή επιτροπή και θεσµούς ή εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις, τότε µε κοινή υπουργική απόφαση
-το τονίζω- θα καθοριστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας, που ουσιαστικά δεν θέλουµε να µας δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα.
Όπως, λοιπόν, αντιλαµβάνεστε, αγαπητέ συνάδελφε, και εµείς
πραγµατικά θα προσπαθήσουµε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα
µε την αναγκαστικότητα. Όµως, να το ξέρετε, ότι, για να περιφρουρηθεί η αναγκαστικότητα στη συγκεκριµένη περίπτωση,
χρειάζεται η συµµετοχή και άλλων παραγόντων και ιδιαίτερα τοπικών. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Μιχαηλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, που έχει
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επιδείξει στις δραστηριότητές της η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών
Χίου κατά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η διαφοροποίηση των
χρήσεων της µαστίχας µέσω της καινοτόµου αξιοποίησης και της
έρευνας καθώς και η έντονη εξωστρέφεια, αποτελούν παράδειγµα, τολµώ να πω, για τη µελλοντική ανάπτυξη και αναγκαία
ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα µας.
Η µαστίχα αποτελεί επώνυµο προϊόν, εξαγωγικό, µε υψηλή
προστιθέµενη αξία. Θεωρώ ότι η αναγκαστικότητα του συνεταιρισµού απετέλεσε αναγκαία προϋπόθεση αυτής της ανάπτυξης,
καθώς έκανε δυνατή την επένδυση σηµαντικών κεφαλαίων και
την προσέλευση και άλλων επενδυτών, η οποία επένδυση µε τη
σειρά της πολλαπλασίασε τα οφέλη όχι µόνο για τους µαστιχοπαραγωγούς και την ένωση µαστιχοπαραγωγών αλλά και την ελληνική οικονοµία συνολικά.
Εκτός του ότι η µαστίχα αποτελεί φυσικό µονοπώλιο και άρα
η αναγκαστικότητα δεν πλήττει άλλες παραγωγικές µονάδες και
εκτός του ότι ποτέ δεν έχει εκφραστεί αντίρρηση για την αναγκαστικότητα από τις τάξεις των µαστιχοπαραγωγών, ο τρόπος
αξιοποίησης της µαστίχας καθιστά σαθρό κάθε επιχείρηµα περί
υπονόµευσης του ελεύθερου ανταγωνισµού λόγω της ανγκαστικότητας.
Οι επενδύσεις και οι νέες µορφές αξιοποίησης του προϊόντος
δηµιούργησαν αναπτυξιακή δυναµική, έφεραν νέες θέσεις εργασίας, τόνωσαν την τοπική κοινωνία και οικονοµία και τολµώ, επίσης, να πω, κύριε Υπουργέ, ότι δηµιούργησαν και αυτό που λέµε
«συνεταιριστική συνείδηση» στους παραγωγούς.
Ο συνδυασµός τους συνεταιριστικού πνεύµατος και της εξωστρεφούς και καινοτόµου αναπτυξιακής δράσης της Ένωσης
Μαστιχοπαραγωγών Χίου έχει φέρει σήµερα εξαιρετικά αποτελέσµατα και, εκτός του ότι η πιθανή κατάργηση της αναγκαστικότητας της ένωσης µαστιχοπαραγωγών βρίσκει αντίθετους το
σύνολο των µαστιχοπαραγωγών, είναι και οικονοµικά ανορθολογική.
Ο αναγκαστικός χαρακτήρας πρέπει όχι µόνο να διατηρηθεί,
αλλά και να θωρακιστεί περαιτέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, πραγµατικά θα συµφωνήσω
µε όλα όσα είπατε, όσον αφορά την προσφορά της αναγκαστικότητας. Εγώ θα σας πάω και λίγο πιο πέρα. Είναι τόσο µεγάλη,
που πιστεύω ότι ακόµη κι αν συµβεί το απευκταίο, έχει δηµιουργηθεί µια τέτοια συνείδηση συνεταιριστικής λειτουργίας σε όλους τους κατοίκους της Χίου, σε όλους τους µαστιχοπαραγωγούς, που ουσιαστικά δεν θα επηρεάσει καθόλου την κατάσταση.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, επαναλαµβάνω, ότι για µας ισχύουν σήµερα τα διατάγµατα, οι υπουργικές αποφάσεις που υπηρετούν
την αναγκαστικότητα και αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει µέχρι
να αναγκαστούµε να προσεγγίσουµε το πλαίσιο διαφορετικά αυτό στο µέλλον, αλλά εύχοµαι να µην υπάρξει- και ταυτόχρονα,
βεβαίως και οποιαδήποτε επίπτωση, ιδιαίτερα στη λειτουργία του
συνεταιρισµού στη Χίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εισερχόµεθα στη δεύτερη µε αριθµό 510/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις άδειες αλίευσης τόνου
για το έτος 2016.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι µια πραγµατικά δύσκολη µέρα, όπου βέβαια το κτήριο της Βουλής προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια σε
σύγκριση, ας πούµε, µε το κτήριο του Υπουργείου, διότι σήµερα
κλιµακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, όχι γιατί είναι
τόσο ικανοποιηµένοι επειδή οι εισφορές σε κάποιες εισοδηµατικές κλίµακες θα αυξηθούν κατά 10 µόλις ευρώ, όπως ανερυθρίαστα µας είπε από του Βήµατος πριν από λίγο ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, αλλά γιατί οι εισφορές σε όλες τις κλί-
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µακες εισοδηµάτων -στις υψηλότερες αναλογικά περισσότεροθα πολλαπλασιαστούν για αγρότες που ήδη αδυνατούν να καταβάλουν αυτές που ισχύουν. Αυτός είναι ο λόγος αυτής της έντονης διαµαρτυρίας και ο επιπλέον λόγος είναι ότι αισθάνονται και
εξαπατηµένοι µε βάση αυτά που η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, λίγο νωρίτερα.
Αυτή η διπλή αιτία, λοιπόν, φέρνει αυτήν τη σηµερινή έκρηξη.
Εγώ, όµως, ήρθα εδώ για να µιλήσω για µια µικρότερης κλίµακας, αλλά εξίσου κατάφορη, για να µην πω σκανδαλώδη, αδικία.
Βάσει της υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε στις 30-12-15,
όπου χορηγήθηκαν για το 2016 τριάντα επτά άδειες αλιείας
τόνου, το επίκαιρο της ερώτησης εδράζεται στο ότι η περίοδος
αλίευσης ξεκινάει σε λίγες µέρες 1η Μαρτίου 2016. Οι αποφάσεις
χορηγηθήκαν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων αξιολόγησης των
αιτήσεων, που είχαν αλλάξει µε µια προηγούµενη υπουργική
απόφαση στις 29 Σεπτεµβρίου 2015.
Τι έλεγε η απόφαση που άλλαξε τα κριτήρια αξιολόγησης, έτσι
ώστε να γίνει ορθολογικότερη η χορήγηση αδείας, κατά το σκεπτικό του Υπουργείου; Προσέξτε, εισάγει ένα σηµαντικό κριτήριο, αυτό της µοριοδότησης της συνολικής παραγωγής, όχι µόνο
τόνου, αλλά και ξιφία και µακρύτερου τόνου. Κατά τον ιδιότυπο
αυτόν ορθολογισµό, κάποιος που θέλει να πάρει άδεια για να ψαρεύει τόνο, πρέπει να προσκοµίσει και την παραγωγή, την ψαριά,
όχι µόνο του τόνου αλλά και του ξιφία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν µου φαίνεται ορθολογισµός, µου
φαίνεται φωτογραφία, έτσι ώστε κάποιοι να πεταχτούν απ’ έξω
και κάποιοι να µπουν µέσα στις αδειοδοτήσεις.
Εκτός απ’ αυτά, εισάγεται ως κριτήριο και το προηγούµενο
έτος της υποβολής της αίτησης, όσον αφορά την προσκόµιση
στοιχείων, το έτος υποβολής της αίτησης µέχρι 31 Αυγούστου,
ενώ δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν κοινωνικά, οικονοµικά και χωροταξικά κριτήρια που ίσχυαν µε την καταργηθείσα απόφαση, όπως
ας πούµε τα έτη απασχόλησης στην αλιεία –γιατί άραγε;-, το
στοιχείο της παραµεθόριας περιοχής –γιατί άραγε;- ή το στοιχείο
της κατανοµής ανά περιφέρεια που φαίνεται εξαιρετικά ορθολογικό αυτό και µόνο.
Η αλλαγή δεν γνωστοποιήθηκε εγκαίρως. Κάποιοι, όµως, το
έµαθαν εγκαίρως. Στις τριάντα επτά άδειες που χορηγήθηκαν
για το 2016, οι είκοσι άδειες δόθηκαν όχι σε µια συγκεκριµένη
περιφέρεια, αλλά σε ένα συγκεκριµένο νησί της περιφέρειας
αυτής. Παράλληλα αδικήθηκαν άλλες περιοχές, όπως η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι ο µεγαλύτερος ψαρότοπος στην Ελλάδα, πρώτη σε παραγωγή αλιευµάτων
µε τριάντα χιλιάδες τόνους -όχι τα ψάρια, αλλά η µέτρηση βάρους όλων των τύπων- µε δυόµισι χιλιάδες αλιείς και οκτακόσια
δέκα σκάφη. Είναι ο µεγαλύτερος φυσικός ψαρότοπος στην Ελλάδα. Η αλλαγή δεν γνωστοποιήθηκε εγκαίρως. Κάποιοι, όµως,
το έµαθαν εγκαίρως. Στις τριάντα επτά άδειες που χορηγήθηκαν
για το 2016, οι είκοσι άδειες δόθηκαν όχι σε µια συγκεκριµένη
περιφέρεια, αλλά σε ένα συγκεκριµένο νησί Παράλληλα αδικήθηκαν άλλες περιοχές, όπως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι ο µεγαλύτερος ψαρότοπος στην
Ελλάδα, πρώτη σε παραγωγή αλιευµάτων µε τριάντα χιλιάδες
τόνους -όχι τα ψάρια, αλλά η µέτρηση βάρους όλων των τύπωνµε δυόµισι χιλιάδες αλιείς και οχτακόσια δέκα σκάφη. Είναι ο µεγαλύτερος φυσικός ψαρότοπος στην Ελλάδα.
Έγιναν, όµως, και άλλες αδικίες. Κατατέθηκε άλλη έγγραφη
ερώτηση του συναδέλφου κ. Καββαδά από τη Λευκάδα. Στην περιφέρεια εκεί δόθηκε µια άδεια, αλλά η άδεια αυτή δεν είναι αυτή
που επί χρόνια κατείχε κάποιος ψαράς από τη Νήσο Κάλαµο.
Αναρωτιέµαι µε τι άλλο µπορεί να ασχοληθεί κάποιος στη Νήσο
Κάλαµο, εκτός από την αλιεία του τόνου, µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος αυτός -που κατοικεί οπωσδήποτε όχι σε κεντρική περιοχή, αλιευτικό κέντρο- να αισθάνεται πολύ αδικηµένος. Είναι
µεγάλες αυτές οι αδικίες, κύριε Υπουργέ. Επίσης, είναι πολύ πονηρό το σκεπτικό της χορήγησης των αδειών, µε την αλλαγή των
κριτηρίων.
Θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Θα σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάνω εγώ µια πρόταση. Να αλλάξει η απόφαση και να µπει και ο
γαύρος ή η σαρδέλα στις συνυπολογιζόµενες ποσότητες. Ας µην
τον ψαρεύουν τα τουνάδικα, ας τον ψαρεύουν τα γρι-γρι. Εκεί
που πάνε τα κοπάδια γαύρου να συγκεντρωθούν, υπό το φως
των φαναριών, έρχονται τούνες -σαρκοβόρα ψάρια, ως γνωστόνκαι διώχνουν τα κοπάδια. Προκύπτει, λοιπόν, ζηµιά και σε αυτούς
τους ψαράδες. Υπολογίστε, λοιπόν, και τον γαύρο, να δούµε αν
θα επανέλθουν οι ισορροπίες και αν θα κατανεµηθούν ορθολογικότερα οι άδειες.
Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα περιοριστείτε λίγο στη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, θα περιοριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σίγουρα για τις κινητοποιήσεις και για τα σχόλια
ακολουθεί η επίκαιρη επερώτηση, οπότε θα αναφερθούµε διεξοδικά. Δεν θα σας παρακολουθήσω.
Τώρα, όσον αφορά τις εξυπνάδες -γιατί πρόκειται για εξυπνάδες, έτσι όπως πήγατε να προσεγγίσετε το θέµα- εγώ θα σας πω
το εξής: Υπάρχει µια υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει
αναλυτικά τους όρους µοριοδότησης και µε βάση αυτήν την
υπουργική απόφαση έγινε η αξιολόγηση από τις υπηρεσίες. Είχαµε ενενήντα οκτώ συνολικά αιτήσεις και χορηγήθηκαν τριάντα
επτά άδειες, για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν πάρα πολύ µικρός ο αριθµός των ψαριών. Μιλάµε για εκατόν ογδόντα δύο τόνους.
Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση ήταν η παραγωγή των αλιευτικών σκαφών σε µεγάλα πελαγικά, δηλαδή τόνο, ξιφία και µακρύτερο τόνο. Η παραγωγή προέκυψε από τα στοιχεία του
ηλεκτρονικού ηµερολογίου, η συµπλήρωση του οποίου όσον
αφορά τα τρία είδη ήταν υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου του
2015. Στην απόφαση δεν αναφέρεται κανένα κριτήριο για κατανοµή αδειών ανά περιφέρεια. Οι άδειες χορηγήθηκαν µε βάση
την συγκεκριµένη απόφαση και ο συγκεντρωτικός κατάλογος
όλων των σκαφών µε ελληνική σηµαία, στα οποία χορηγείται
κάθε έτος άδεια αλίευσης τόνου, πρέπει να διαβιβάζεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να υπάρξει έγκριση για να
ξεκινήσει η άσκηση της αλιείας. Έχουµε υποβάλει τον κατάλογο,
τουλάχιστον σαράντα πέντε µέρες, πριν την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, δηλαδή πριν την 1η Μαρτίου.
Με την εφαρµογή του νέου συστήµατος κριτηρίων για πρώτη
φορά για τις άδειες του 2016, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε συγκέντρωση αδειών, µε βάση τα κριτήρια σε ένα συγκεκριµένο νησί πέστε το- την Κάλυµνο, είκοσι από τις τριάντα επτά άδειες. Αν
και το γεγονός αυτό, βέβαια, αντανακλά την ποιότητα των αλιευτικών σκαφών νηολογίου Καλύµνου, την παράδοση του νησιού
στην συγκεκριµένη αλιεία και τον επαγγελµατισµό των ντόπιων
αλιέων, υπήρξαν πραγµατικά αντιδράσεις. Και δεν υπήρξαν µόνο
αντιδράσεις από την περιφέρεια τη δική σας, αλλά υπήρξαν από
τη Λευκάδα, από την Εύβοια ως προς την «έντονη», όπως το αναφέρατε, συγκέντρωση των αδειών στην Κάλυµνο.
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την ανάγκη της εκµετάλλευσης όσο
γίνεται ευρύτερα της µικρής -το επαναλαµβάνω- ελληνικής ποσόστωσης του τόνου, αλλά και ταυτόχρονα βλέποντας τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν -διότι, τα επεξεργαζόµαστε όλα-,
εµείς είµαστε διατεθειµένοι να προβούµε σε βελτίωση του συστήµατος µοριοδότησης -αυτό που αναφέρεται στην υπουργική
απόφαση- διατηρώντας, όµως, αντικειµενικά κριτήρια, αλλά και
δηµιουργώντας ταυτόχρονα ενός είδους, θα έλεγα, περιφερειακής στάθµευσης.
Στόχος, λοιπόν, είναι να υπάρξει µεγαλύτερη διασπορά των
αδειών στις περιφέρειες, χωρίς όµως, όπως σας είπα, να απεµπολείται το σύστηµα όσον αφορά στην ποιότητα και στην ικανότητα των σκαφών.
Στη δευτερολογία µου θα σας πω περισσότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω άλλη µια εξυπνάδα
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γιατί έχω ρέντα σήµερα: Ο όρος «µπάρµπας στην Κορώνη» µετατρέπεται σε «µπάρµπα στην Κάλυµνο», διότι όταν από επτά
άδειες το 2015, σου προκύπτουν είκοσι το 2016, αύξηση περίπου
300%, τριπλασιασµός, ενώ οι άλλες διατηρούνται στα ίδια επίπεδα, συν ένα, πλην ένα, εν προκειµένω για την Περιφέρεια της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µείον µία άδεια, τότε εγώ
θεωρώ ότι κάτι τρέχει και είναι ερευνητέο. Είναι ερευνητέο, κάτι
τρέχει, γιατί έχετε βάλει την υπογραφή σας σε αυτό. Δεν προβληµατίζεστε κι εσείς, ώστε να ζητήσετε πληροφορίες απ’ αυτούς που σας οδήγησαν στο σκεπτικό αυτό για να βάλετε την
υπογραφή σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Η Καβάλα δεν έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η Καβάλα δεν έχει. Είχε
προηγουµένως, αλλά έχει τη µεγαλύτερη ψαριά, αγαπητέ συνάδελφε. Είναι ο µεγαλύτερος ψαρότοπος στην Ελλάδα αυτός του
βορείου Αιγαίου.
Όπως σας είπα, προκύπτουν ζηµιές. Εγώ θα επανέλθω µε
αυτήν την ιστορία. Σας προτείνω αυτήν τη στιγµή, για να σοβαρευτούµε κιόλας, να επεκτείνετε το δικαίωµα χορήγησης αδειών,
ενισχύοντας και τις άδειες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά σύντοµα. Υποθέτω ότι αυτό απαιτεί και
αναµόρφωση των κριτηρίων βάσει των οποίων στηρίχθηκε η
υπουργική απόφαση αδειοδότησης, διότι η αλιευτική περίοδος
ξεκινάει τον επόµενο µήνα.
Εδώ προκύπτουν ζηµιές στους αλιείς και στους ιχθυεµπόρους
της περιφέρειας, ζηµιές της τοπικής οικονοµίας.
Θα σας πω µόνο το εξής: Η ποσόστωση των αλιευµάτων, το
επιτρεπόµενο όριο δηλαδή για την φετινή χρονιά, κατά τους περιορισµούς που µας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 182
τόνοι, εξ όσων γνωρίζω. Αυτό το ποσό µπορούσε να εξάγει µία
τοπική ιχθυεµπορική επιχείρηση στην Καβάλα σε µία χρονιά,
µόνο µία επιχείρηση η οποία ψώνιζε βέβαια και από τοπικούς αλιείς και από αλιείς από την Κεντρική Μακεδονία ενδεχοµένως,
άντε και από τη Θεσσαλία, όχι παραπέρα. Σε µια χρονιά µια εταιρεία µπορούσε να πιάσει την ευρωπαϊκή ποσόστωση.
Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ζηµιωµένοι και θέλουν και ζητούν από σας να αποκαταστήσετε αυτήν την αδικία, όχι να ρίξετε
τους Καλύµνιους οι οποίοι, όµως, ας παραδεχθούµε εδώ πέρα
ότι έχουν ευνοηθεί υπερβολικά, για να µην πω σκανδαλωδώς. Να
τους µεταχειρισθείτε µε αίσθηµα δικαιοσύνης, κατανέµοντας κάποιες άδειες και σε αυτούς που αδικήθηκαν και στον αποµονωµένο αλιέα της Καλάµου ο οποίος δεν έχει άλλον τρόπο
βιοπορισµού και µόνο ένας είναι και µέχρι τώρα είχε άδεια κατά
το σύνολο του επαγγελµατικού του βίου, αλλά και στους υπόλοιπους από άλλες περιοχές της χώρας, ιδίως από αυτήν του µεγαλύτερου ψαρότοπου της.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αποστόλου, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, δεν µείνατε στην πρώτη εξυ-
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πνάδα. Είχατε και δεύτερη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα, έχω ρέντα σήµερα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Προς Θεού. «Κάτι τρέχει»; Είναι δυνατόν ο Υπουργός να µπορεί να παρακολουθεί αν θα πάει µισός τόνος
ξιφία εκεί, µισός τόνος πιο πέρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Από έξι, είκοσι; Από επτά,
είκοσι; Βάζουµε και τον ξιφία µέσα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αφήστε αυτές τις εξυπνάδες. Τις αντιπαρέρχοµαι.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα. Μην περιµένετε ότι θα τροποποιηθεί αυτό φέτος. Η απόφαση είναι συγκεκριµένη και βεβαίως είναι συγκεκριµένος ο κανονισµός ο οποίος λέει ότι µόνο
για λόγους επιχειρησιακών προβληµάτων ή ανωτέρας βίας µπορεί να αλλάξει.
Άρα, λοιπόν, τέτοιο πράγµα δεν υπάρχει και σας το λέω διότι
το ενδιαφέρον των αλιέων, ειδικά της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, δεν ήταν σηµαντικό. Δεν είναι όπως τα
λέτε. Μόνο πέντε αλιείς έκαναν αίτηση για άδεια αλίευσης τόνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε τρεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Στον έναν χορηγήθηκε άδεια αλίευσης, ένας
αποκλείστηκε γιατί ενέπιπτε στα κριτήρια, ενώ οι υπόλοιποι τρεις
συγκέντρωσαν λιγότερα µόρια απ’ όσα απαιτούνταν για τη χορήγηση άδειας σε πανελλαδικό επίπεδο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή δεν ψάρευαν ξιφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δηλαδή, και να αλλάξει η απόφαση, πάλι αυτοί
οι τρεις θα µείνουν απ’ έξω.
Επίσης, σε εφαρµογή της προγενέστερης απόφασης της αξιολόγησης για το έτος 2015 στην περιφέρειάς σας, πάλι µόνο σε
δύο αλιευτικά σκάφη είχε δοθεί. Άρα, εσείς ο ίδιος επιµένετε.
Θέλατε, δηλαδή, σε µία επιχείρηση να δώσουµε τους εκατόν
ογδόντα δύο τόνους, όταν δίπλα µιλάµε για είκοσι αλιείς στην
Κάλυµνο οι οποίοι πήραν πολύ µικρότερες ποσότητες; Άρα,
αυτές είναι οι προσεγγίσεις που κάνετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μία εµπορική, πολλές αλιευτικές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Οι άδειες ισχύουν κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ότι το πήρα φέτος και µετά του χρόνου. Άρα,
του χρόνου, όταν όντως µπορεί να υπάρχουν µερικά προβλήµατα όσον αφορά τη µοριοδότηση -που βεβαίως δεν δηµιουργούν ιδιαίτερο πρόβληµα στην περιφέρεια σας-, θα το δούµε για
του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 6/6/27-11-2015 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ.κ. Μιχαήλ Τζελέπη, Γεωργίου Αρβανιτίδη, Ευάγγελου
Βενιζέλου, Λεωνίδα Γρηγοράκου, Αθανασίου Θεοχαρόπουλου,
Βασιλείου Κεγκέρογλου, Χαράς Κεφαλίδου, Ιωάννη Κουτσούκου,
Δηµητρίου Κρεµαστινού, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου, Ανδρέα Λοβέρδου, Ιωάννη Μανιάτη,
Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη, Παρασκευής Χριστοφιλοπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα
για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Για τη σηµερινή συζήτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Παπαδόπουλος Νίκος. Από τον Λαϊκό
Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Από το Ποτάµι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.
Επίσης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης και από την
Ένωση Κεντρώων ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
κ. Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος.
Τέλος, σύµφωνα µε τη δήλωση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης η σειρά των οµιλητών από τους υπογράφοντες είναι η
εξής: Τσελέπης Μιχάλης, Κουτσούκος Ιωάννης, Μανιάτης Ιωάννης, Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Κεγκέρογλου Βασίλης, Αρβανιτίδης Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Δηµήτρης.
Τον λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής, κ. Μιχαήλ Τζελέπης για δέκα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συµβαίνει η επερώτησή µας να συζητείται σήµερα, µε τους αγρότες στην Αθήνα
και στο Σύνταγµα. Οι αγρότες όµως, κύριε Υπουργέ, που βρίσκονται σήµερα στην Αθήνα για να διαµαρτυρηθούν, δεν είναι
ούτε υποκινούµενοι, ούτε φοροφυγάδες, ούτε σε «µαύρα» µπλόκα, ούτε ιδιόκτητες τανκς. Είναι αγρότες που αντιστέκονται στην
κυβερνητική αυθαιρεσία.
Ο αγροτικός κόσµος έχει ακόµα ψυχή και το δείχνει. Και ο
αγρότης διεκδικεί το δικαίωµά του να µπορεί να καλλιεργεί τα
χωράφια του και να µπορεί να ζήσει στο χωριό του. Κύριε Υπουργέ, ο αγρότης µπορεί να υποµείνει τα πάντα, αρκεί να µην
αισθανθεί ότι τόσο απρόκλητα κάποιος τον εξαπατά, όπως η Κυβέρνησή σας.
Η επερώτησή µας έχει ως στόχο να αναδείξει ακριβώς αυτά
τα προβλήµατα που έχει ο αγροτικός χώρος και τις ανακολουθίες λόγων και έργων σας. Η συγκυβέρνηση από τον Ιανουάριο
του 2015 που ανέλαβε, µε τις δήθεν περήφανες διαπραγµατεύσεις και τη δηµιουργική της ασάφεια κατόρθωσε να γιγαντωθούν
τα πραγµατικά προβλήµατα του ελληνικού λαού µέσα στην
κρίση. Η ανικανότητα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποδείχθηκε µε τα capital controls, µε το δηµοψήφισµα, µε την υπογραφή του τρίτου µνηµονίου και έπεται συνέχεια.
Τραγικό επακόλουθο του επαχθέστερου µνηµονίου που φέρει
την υπογραφή των κυρίων Τσίπρα – Καµµένου είναι η εξαθλίωση
των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της αγροτικής οικονοµίας.
Η Κυβέρνηση αντί να τους δώσει κίνητρα να παράξουν περισσότερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα εν µέσω της κρίσης και
να εξασφαλίσει τη µέγιστη διατροφική επάρκεια για τον ελληνικό
λαό, τους κήρυξε -δυστυχώς- τον πόλεµο, προωθώντας φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις, οι οποίες οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια τους αγρότες-παραγωγούς στην απόλυτη
φτωχοποίηση, οδηγούν στη διάλυση της αγροτικής παραγωγής,
µετά, δε, και από µια σειρά µέτρα που έχετε πάρει ήδη µέσα στο
2015.
Και µη µας πείτε πάλι τη γνωστή σας ρήση, «µα, ψηφίσατε και
εσείς το µνηµόνιο». Αυτό δεν αποτελεί άλλοθι και πρέπει επιτέ-

λους να συνεννοηθούµε, γιατί τα ψέµατα και τα επικοινωνιακά
περιθώρια από την πλευρά σας πλέον έχουν τελειώσει.
Ναι, ψηφίσαµε τη συµφωνία διάσωσης, γιατί η χώρα έπρεπε
να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Όµως, είχαµε επανειληµµένως τονίσει ότι δεν συµφωνούσαµε µε τα µέτρα αυτά.
Εσείς από την άλλη πλευρά, µε τα δικά σας επικοινωνιακά τεχνάσµατα, χαρακτηρίζατε τα µέτρα αυτά «ταφόπλακα» του αγροτικού τοµέα πριν από το δηµοψήφισµα ενώ µετά δηλώνατε συνεχώς ότι µε τη δική σας διαπραγµατευτική ικανότητα και το πρόγραµµά σας, το περίφηµο «παράλληλο πρόγραµµα» –στα βαφτίσια είστε καλοί- θα τα λειάνετε και πως θα πάρετε λιγότερα
επώδυνα µέτρα.
Από την άλλη, έρχεστε σήµερα ως Κυβέρνηση και βάζετε φόρους ακόµα και εκεί που δεν προβλεπόταν, όπως για παράδειγµα
το φόρο στο κρασί, διαλύοντας αυτόµατα την οινοποιητική βιοµηχανία και την αµπελουργία. Έχετε, δε, αποδείξει ότι όπου
έχετε δηµοσιονοµική τρύπα, τα παίρνετε από το αγροτικό εισόδηµα.
Τα µέτρα που προωθούνται είναι αντιαναπτυξιακά, κοινωνικά
άδικα και βασίζονται σε µία καθεστωτικού τύπου ολοκληρωτική
φοροεισπρακτική λογική. Δείχνουν µε σαφή και ξεκάθαρο τρόπο
την πλήρη αποστροφή της Κυβέρνησή σας απέναντι στον πρωτογενή τοµέα, την ανύπαρκτη προετοιµασία σας για τα αγροτικά
θέµατα τα οποία έχουν οδηγήσει σήµερα όλον τον αγροτικό
κόσµο στα µπλόκα.
Σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ: Τι πιστεύατε ακριβώς, όταν παίρνατε αυτές τις αποφάσεις γι’ αυτά τα µέτρα που αφανίζουν την
αγροτική παραγωγή; Πιστεύατε ότι εσείς µπορούσατε να πιάσετε µάλλον απροετοίµαστους τους πολυδιασπασµένους συνδικαλιστικά και ανοργάνωτους επαγγελµατικά αγρότες, στον ύπνο
και να συγκεντρώσετε έτσι από τον αγροτικό κλάδο όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα, τα οποία θα µπορούσατε να διοχετεύσετε στην ευρύτερη χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων και
των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και των δηµοσίων ταµείων.
Διότι η ασφαλιστική αντιµεταρρύθµιση του κ. Κατρούγκαλου
δεν είναι τίποτα άλλο από µια απόπειρα εξαπάτησης των αγροτών, µεταφέροντας στις πλάτες τους ευθύνες που δεν τους ανήκουν.
Ζητάτε οι αγρότες να λύσουν το πρόβληµα της δικής σας κυβερνητικής αδράνειας, της δικής σας απραξίας, µετατρέποντάς
τους σε εργάτες γης, συρρικνώνοντας τον πρωτογενή τοµέα και
εξαθλιώνοντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης, τον πρωτογενή τοµέα. Επιχειρείτε κρυφά να κάνετε τους
αγρότες πάλι επαίτες των τσιφλικάδων για να ζήσουν.
Και όλα αυτά σε µια περίοδο που αρχίζει η εφαρµογή της νέας
ΚΑΠ, µε στόχο τη σταδιακή σύγκλιση των κοινοτικών επιδοτήσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο µέχρι το 2020. Αυτή η σύγκλιση, όµως, αποµακρύνεται µε µαθηµατική ακρίβεια λόγω των
φοροεισπρακτικών µέτρων που επιβάλλετε στον αγροτικό τοµέα
στη χώρα µας.
Οι κοινοτικές επιδοτήσεις, κύριοι Υπουργοί, δε δίνονται για να
χρησιµοποιούνται ως το εύκολο εισπράξιµο κεφάλαιο για να καλύπτονται τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, αλλά για την παραγωγή
φτηνών και ποιοτικών προϊόντων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν µπορεί να θεωρούνται οι κοινοτικές επιδοτήσεις ως η εύκολη λεία.
Κι έρχεται ο Πρωθυπουργός διά του διαγγέλµατός του προχθές και ζητάει διάλογο µε τους αγρότες. Να συζητήσετε. Πάνω
σε τι, όµως, κύριε Πρωθυπουργέ; Γιατί τίθεται το εξής θέµα:
Πότε λέγατε την αλήθεια; Όταν προεκλογικά τάζατε τα πάντα
στους πάντες ή τώρα µε τα µέτρα που ήδη πήρατε και άλλα που
ήδη προωθείτε, όπως, για παράδειγµα, τον τριπλασιασµό των
ασφαλιστικών εισφορών από 7% στο 20% που µαζί µε την Υγεία
πάει στο 27% και την αύξηση προκαταβολής φόρου από το
27,5% στο 55% που ήδη έχετε πάει και που σχεδιάζετε να πάει
στο 75% και µετέπειτα στο 100%; Με την κατάργηση της επιστροφής φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης που ήδη
έχετε πάρει; Με την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από
το 13% στο 26% για το εισόδηµα από το πρώτο ευρώ, το οποίο
ήδη προωθείτε; Με την επιβολή του φόρου στο κρασί που ήδη
το έχετε πάρει; Με την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου
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που ήδη το έχετε πάρει; Με την αύξηση κατά 40% της τιµής του
αγροτικού ρεύµατος που σχεδιάζετε;
Παλαιότερα για σας η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ήταν κατά παραγγελία. Λέγατε ότι τη διάρκεια φρέσκου γάλακτος θα την κάνατε από επτά ηµέρες, πέντε µέρες.
Αντ’ αυτού, δώσατε το δικαίωµα στους βιοµήχανους να καθορίζουν την ηµεροµηνία και τώρα πάµε για τις έντεκα µέρες.
Αφήστε, δε, την καθυστέρηση καταβολής των αποζηµιώσεων
κι επιδοτήσεων και τη µεταφορά των αποθεµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ
και του ΕΛΓΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας. Και αυτήν την καθυστερηµένη πληρωµή της ΚΑΠ που κάνατε, από τότε που αναλάβατε, την κάνατε µε ακατανόητο, χωρίς ενηµέρωση και διαφάνεια, τρόπο.
Με όλα αυτά µετατρέπετε πλέον το αγροτικό εισόδηµα σε
αγροτικό επίπεδο.
Οι ενισχύσεις των 20 δισεκατοµµυρίων για την περίοδο 20152020 είναι µια κατάκτηση για τον πρωτογενή τοµέα της χώρας,
για τη συνέχιση της παραγωγικής του διαδικασίας, προκειµένου
να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισµό. Δεν βάλαµε πλάτη ως
ΠΑΣΟΚ -µε την επιτυχή µας διαπραγµάτευση-, για να εξασφαλίσουµε αυτούς τους πόρους για τη χώρα και τους αγρότες, για
να γίνουν σήµερα λάφυρο στα χέρια σας και να ικανοποιήσετε
τα πιο απεχθή φοροεισπρακτικά σας όνειρα.
Οι αγρότες τα τελευταία χρόνια λάµβαναν ανελλιπώς τις ενισχύσεις τους και τις αποζηµιώσεις τους στην ώρα τους. Είναι
αυτό που συνέβαλλε καθοριστικά στην αναγκαία χρηµατοδότηση
της παραγωγής µέσα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, ώστε οι
αγρότες να µπορούν να παράγουν ανεπηρέαστοι. Αυτό το πλεονέκτηµα χάθηκε για το 2015 µε τα capital controls και την παντελή
αδυναµία των τραπεζών να χρηµατοδοτηθούν οι αγρότες.
Το 2015 ήταν καθοριστική χρονιά και για την ολοκλήρωση των
πληρωµών και των επενδύσεων του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013. Αλήθεια, ποια είναι η αποτίµηση από αυτό
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης; Κάλυψε τους στόχους
του; Γιατί µε το να λέτε ότι πληρώσατε ενστάσεις προηγούµενων
ετών, δεν προσφέρετε καµµία υπηρεσία, ούτε µπορείτε να κρυφτείτε. Να πείτε πόσα έργα και πόσοι δικαιούχοι θα περάσουν
ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο νέο πρόγραµµα 2015-2020,
µειώνοντας τις δυνατότητες ένταξης νέων αγροτών και δικαιούχων στα νέα προγράµµατα. Λέτε ότι πληρώσατε 2 δισεκατοµµύρια. Το αναφέρατε στη Βουλή επανειληµµένα. Το ανέφερε ακόµα
και ο Πρωθυπουργός στο Φάληρο στην επετειακή σας γιορτή.
Είναι αλήθεια. Πληρώσατε καθυστερηµένα την ενιαία ενίσχυση
τον Δεκέµβρη, τα µισά λεφτά, το 50%, και το υπόλοιπο, Καλό
Πάσχα και περίµενε!
Και για να σταµατήσει αυτό το πράγµα, κύριε Υπουργέ, αν νοµίζετε ότι λέτε την αλήθεια, βγείτε τώρα, έξω στο Σύνταγµα, που
έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται οι αγρότες, και ζητήστε τη
γνώµη τους για να δείτε αν συµφωνούν µε αυτά που λέτε εσείς
παραπληροφορώντας τους ή µε αυτά που σας επεσήµανα τώρα.
Τώρα, πλέον, σας έχουν καταλάβει όλοι. Και οι µύθοι πλέον
έχουν τελειώσει. Είστε αντιµέτωποι µε τις επιλογές σας. Και η
σηµερινή αγροτική κρίση είναι προϊόν της δικής σας αποτυχηµένης πολιτικής. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός είναι δέσµιος των
δικών του αδιεξόδων, γι’ αυτό και συνεχίζει να πολώνει και να διχάζει. Ανακαλύπτει παντού εχθρούς. Αµήχανος και πιεσµένος
από τις δύο σοβαρές κρίσεις που δηµιούργησε η δική του Κυβέρνηση, προσπάθησε µέσω διαγγέλµατος να ανοίξει προσχηµατικά κανάλια και διαύλους επικοινωνίας µε τους αγρότες.
Δυστυχώς, όµως, τώρα είναι πλέον πολύ αργά. Το χλιαρό αυτό
κάλεσµα δεν βρίσκει ευήκοα ώτα στους αγρότες γιατί δεν σας
έχουν εµπιστοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Η αγανάκτηση των αγροτών έχει πλέον ξεχειλίσει κι ένα είναι
το µήνυµά τους: «Πάρτε τα όλα πίσω για να συζητήσουµε». Το
αγροτικό πρόβληµα δεν λύνεται µε προσχηµατικούς διαλόγους
εκ των υστέρων και αναρµόδιους Υπουργούς, όπως οι ίδιοι επικαλείστε. Το αγροτικό ζήτηµα πρέπει να είναι ενταγµένο σε ένα
εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα
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αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, που θα διατηρεί την αυτοτέλεια του ΟΓΑ,
θα προωθεί την καθολική επέκταση εφαρµογής του εργοσήµου,
θα διατηρεί το αφορολόγητο και ακατάσχετο των επιδοτήσεων,
των ενισχύσεων για την παραγωγή.
Επίσης, το αγροτικό ζήτηµα πρέπει να είναι ενταγµένο σε ένα
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα αξιοποιεί κάθε δυνατότητα της ΚΑΠ, θα στηρίζει τους νέους που επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά στον αγροτικό
τοµέα, θα καθιερώσει την ηλεκτρονική κάρτα για το πετρέλαιο –
σας καταθέσαµε πρόταση γι’ αυτό, τροπολογία, δεν την δεχτήκατε- θα καθιερώσει πολιτικές για τη χρήση γης και του νερού,
πολιτικές για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας, του γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού.
Πάνω απ’ όλα, όµως, επιβάλλεται η άµεση προκήρυξη του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020, περίπου στα 6
δισεκατοµµύρια, που εξασφάλισαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Ήδη υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση και σε αυτό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι οι µέρες που ζούµε, κύριε
Υπουργέ, είναι ιδιαίτερα κρίσιµες από κάθε άποψη και οι ευθύνες
σας ιστορικές. Σας καλούµε, επιτέλους, να ακούσετε τη φωνή
της λογικής. Σας καλούµε να κάνετε την πολιτική επιλογή της
επίλυσης των πραγµατικών προβληµάτων του αγροτικού χώρου
που χρονίζουν και όχι τη διάλυση του παραγωγικού ιστού της
χώρας.
Δυστυχώς, αν αυτός ο ασφαλιστικός και φορολογικός αχταρµάς, ραντισµένος µε ιδεοληψίες, δεν αποσυρθεί, θα είναι απόλυτα καταστροφικός για την αγροτική οικονοµία, τη γεωργία και
τον αγροτοδιατροφικό τοµέα, µε δυσµενείς συνέπειες στις εξαγωγές, στο εµπορικό ισοζύγιο και συνεπώς στα συνολικά δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας.
Ελπίζουµε, όµως, ότι έστω και την τελευταία στιγµή η λογική
θα επικρατήσει. Ειδάλλως, η εθνική ζηµιά θα είναι ανεπανόρθωτη
και δεν νοµίζω ότι θα θέλατε να έχετε τον χαρακτηρισµό του «νεκροθάφτη» της αγροτικής οικονοµίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φώφη Γενηµατά για
δεκαπέντε λεπτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα αποτελέσµατα της πολιτικής της Κυβέρνησής σας στον αγροτικό τοµέα µπορείτε σήµερα να τα δείτε
στους δρόµους της Αθήνας.
Θα ήθελα, όµως, να απευθυνθώ και στους αγρότες. Μην επιτρέψετε να θαµπώσουν τα δίκαια αιτήµατά σας οι ελάχιστοι θερµοκέφαλοι. Εµείς θα είµαστε πλάι σας, στο πλευρό σας, αρκεί
να κατανοήσετε ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Ανοίξτε
τους δρόµους! Πείτε «όχι» στη βία και το διχασµό!
Φυσικά, καταδικάζουµε τη βία και τον αυταρχισµό της Κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες. Είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται µια τέτοια επιχείρηση σε βάρος διαδηλωτών. Και φοβάµαι
ότι από εδώ και πέρα θα είναι µια µόνιµη κατάσταση στους δρόµους της Αθήνας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι αγρότες απαιτούν από την Κυβέρνηση να πάρει πίσω το απαράδεκτο και εξοντωτικό σχέδιο
νόµου για το ασφαλιστικό. Το ίδιο τους λέµε και εµείς. Το έχουµε
επαναλάβει σε όλους τους τόνους. Αυτή η πρόταση διαλύει το
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύει τη φοροδιαφυγή, ενισχύει την εισφοροδιαφυγή, οδηγεί στην ανεργία, οδηγεί στη
µαύρη εργασία και βέβαια µετατρέπει τις συντάξεις για τις νέες
γενιές σε φιλοδώρηµα. Πάρτε το επιτέλους πίσω, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
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Συνεχίζετε ακόµα και σήµερα την αδιαλλαξία και τα ίδια λάθη.
Δεν βρίσκετε κανένα θετικό σηµείο στα αιτήµατα των αγροτών.
Δεν προσπαθείτε να πάτε σε έναν ουσιαστικό διάλογο µαζί τους.
Κάθε µέρα µας εκπλήσσετε, πραγµατικά, µε τον αρνητικό τρόπο
µε τον οποίο προσπαθείτε να τους αντιµετωπίσετε.
Είπατε ότι είναι όλοι οι αγρότες φοροφυγάδες, ότι είναι προνοµιούχοι, ότι είναι εγωιστές. Φτάσατε στο σηµείο να συγκρίνετε
τα τρακτέρ µε τα τανκς, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι είναι διαπλεκόµενοι. Μα, τι άλλο θα ακούσουµε σήµερα;
Ακούστε: Χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραµµα, χωρίς ειλικρινή διάλογο τα προβλήµατα δεν λύνονται. Τα µέτρα της Κυβέρνησης
για τους αγρότες είναι άδικα, είναι εξοντωτικά και για αυτό δεν
µπορούν να γίνουν αποδεκτά!
Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη
βρίσκονται στους δρόµους, γιατί κύριε Υπουργέ; Γιατί τους εξαπατήσατε. Άλλα τους είπατε προεκλογικά και άλλα κάνετε σήµερα µετά από τις εκλογές.
Με την πολιτική σας υποθηκεύετε σήµερα το µέλλον τους.
Μαζί µε τους αγρότες υποθηκεύετε και το όποιο αναπτυξιακό
µέλλον έχει η ελληνική περιφέρεια, άρα η ελληνική οικονοµία, η
ίδια η Ελλάδα. Αντί για λύσεις προοδευτικές, επιλέξατε τη συκοφάντηση, τη σύγκρουση. Τι επιλέξατε δηλαδή; Απλώς και µόνο
την επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήµατος.
Αυτό εννοούσατε, κύριε Υπουργέ, όταν λέγατε ότι θα τα βάλετε µε τους λίγους και τους ισχυρούς; Τους αγρότες είχατε στο
µυαλό σας;
Η Κυβέρνηση έχει έναν καθοριστικό ρόλο, τον οποίο εσείς συστηµατικά αρνείστε, έχει υποχρέωση να κυβερνήσει. Ε, κυβερνήστε επιτέλους, κύριε Υπουργέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αναρωτηθήκατε, άραγε, κύριοι των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, γιατί
είναι τόσο έντονη και µαζική η αντίδραση των αγροτών;
Δεν έχει µέχρι σήµερα κατατεθεί καµµία τεκµηρίωση για το
γιατί πρέπει οι αγρότες να χάσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα,
τον ΟΓΑ, που τους δίνει επαγγελµατική υπόσταση. Γιατί πρέπει
να καταβάλουν τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση µε
τις σηµερινές; Γιατί πρέπει να καταβάλουν εισφορές στο 27%
του εισοδήµατός τους, τη στιγµή, µάλιστα, που αυξάνει δραµατικά η φορολογία τους από το 13% στο 26% και η προκαταβολή
φόρου από το 55% στο 100%; Και όλα αυτά µέσα σε µια χρονιά.
Και δεν είναι µόνο αυτά, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το συνολικό πακέτο: την κατάργηση του αγροτικού πετρελαίου, την
επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης ακόµα και στο κρασί και,
βέβαια, τις µεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων και τη δέσµευση των αποθεµατικών του
ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση
δεν µπορεί να αξιολογήσει ποιοι τοµείς µπορούν να αποτελέσουν
τους πυλώνες για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Από πού
θα ξεκινήσει η ανάπτυξη, από πού θα παραχθεί ο πλούτος για να
ξεφύγουµε από τη σηµερινή επώδυνη οικονοµική κατάσταση.
Ο ελληνικός πρωτογενής τοµέας µπορεί να προσφέρει
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιµα για τη διατροφή έντεκα εκατοµµυρίων Ελλήνων και είκοσι έξι εκατοµµυρίων επισκεπτών και να εξάγει αγροτικά προϊόντα αξίας 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τροφοδοτεί µε πρώτη ύλη τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών που είναι
ο σηµαντικότερος τοµέας της ελληνικής µεταποιητικής βιοµηχανίας.
Η Κυβέρνηση, όµως, δείχνει ότι αποστρέφεται οτιδήποτε είναι
παραγωγικό σ’ αυτόν τον τόπο. Και, βεβαίως, το αντιλαµβάνονται
κι εκείνοι και σας γυρίζουν την πλάτη.
Δεν αναρωτηθήκατε, κύριοι Υπουργοί, γιατί σε αυτές τις κινητοποιήσεις των αγροτών πρωτοστατούν οι νέοι αγρότες; Ό,τι πιο
καινοτόµο και ελπιδοφόρο, παραγωγικό δυναµικό έχει σήµερα η
ελληνική κοινωνία είναι απέναντί σας, στους δρόµους, σε όλη την
Ελλάδα. διότι τα µέτρα που έχουν ανακοινωθεί χτυπούν την παραγωγική διαδικασία, εξοντώνουν τους παραγωγούς. Δηµεύετε,
ουσιαστικά, το 60% έως 80% του εισοδήµατός τους για να καταβάλουν φόρους και εισφορές.
Καταδικάζετε, κύριε Υπουργέ, την ελληνική περιφέρεια σε µα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρασµό. Νέοι άνθρωποι, µε καινοτόµες ιδέες, που ξαναδίνουν ζωή
στην ύπαιθρο, σήµερα καταστρέφονται.
Επικαλείστε, εσείς προσωπικά, κύριε Αποστόλου, πολλές
φορές τη δηµιουργία του µητρώου αγροτών. Δεν ξέρετε ότι το
µητρώο λειτουργεί από το 2011 και είναι ενεργό; Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είστε! Τι υποκρύπτει αυτή η παραπληροφόρηση; Θέλετε να διχάσετε πονηρά τους αγρότες,
κλείνοντας το µάτι σε κάποιους, όπως συνηθίζετε να κάνετε εσείς
στο ΣΥΡΙΖΑ;
Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά µε βάση αυτά που λέτε,
θα βγάλετε εκτός παραγωγής τους µικρούς και µεσαίους που
έχουν ένα µικρό συµπληρωµατικό εισόδηµα από αλλού για να
επιβιώσουν. Δηλαδή, χτυπάτε αυτούς που είναι στις µειονεκτικές,
ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Και η «πρώτη φορά Αριστερά» τι προσπαθεί να κάνει; Να κάνει
συµµάχους τους µεγαλοϊδιοκτήτες. Αυτό εξηγεί γιατί αυτήν τη
στιγµή στα σηµεία διαµαρτυρίας η πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι που βλέπουν ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι µε το παλιό, όχι
µε το νέο, όχι µε το µέλλον, µε αυτό που προσπαθούν οι ίδιοι να
χτίσουν.
Θα αναφερθώ σε ορισµένα σηµεία που αποδεικνύουν την ανικανότητα, την ανεπάρκεια και την αδιαφορία της Κυβέρνησης
για τον αγροτικό κόσµο.
Πρώτα απ’ όλα διαµαρτύρονται, για παράδειγµα, οι αγρότες
για την έλλειψη οικονοµικής στήριξης από την ΚΑΠ, χρήµατα που
υπάρχουν και δεν έχουν να κάνουν µε τις οικονοµικές δυσκολίες
της χώρας. Κανονικά, ως τον Οκτώβριο του 2015, έπρεπε να
δοθεί το 50% της ενίσχυσης και το σύνολο της εξόφλησης ως
την 1η Δεκεµβρίου. Είναι χρήµατα που φθάνουν τα 2 δισεκατοµµύρια περίπου.
Δόθηκαν τα µισά, µε καθυστέρηση, τον Δεκέµβρη και χιλιάδες
αγρότες παγώνουν αυτήν τη στιγµή στους δρόµους, περιµένοντας ακόµα κοινοτικά χρήµατα που λιµνάζουν, κύριε Υπουργέ.
Τώρα έπρεπε ήδη να προχωρούσαν οι διαδικασίες για τις προκαταβολές του 2016 και δεν γίνεται τίποτα.
Η εκτίµησή µου είναι ότι ούτε το 2016, όπως πάει η Κυβέρνηση, θα µπορέσει να πληρώσει, στερώντας από τους αγρότες,
σε µια περίοδο έλλειψης χρηµατοδότησης, σηµαντικούς πόρους
που θα τους βοηθούσαν να παράγουν. Αυτό είναι απλά τραγικό.
Δεύτερο σηµείο: Διαµαρτύρονται οι αγρότες για το υψηλό κόστος των εφοδίων, το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύµα. Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καταργήθηκε το 2015.
Όµως, εδώ δεν δόθηκαν ούτε τα υπόλοιπα του 2013 -το 50% είχαµε δώσει εµείς- κι όλα τα χρήµατα του 2014.
Κανένα νέο γεωθερµικό πεδίο δεν άνοιξε για να µειωθεί το κόστος της ενέργειας. Εµείς είχαµε ανοίξει τα τρία πρώτα στο Νέο
Εράσµιο, στο Ερατεινό Χρυσούπολης και στη Νιγρίτα. Εκεί µείναµε. Δυστυχώς. Επί έναν χρόνο απολύτως τίποτα. Το ίδιο και
για τη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων σε φράγµατα, λιµνοδεξαµενές, άρδευση µε ροή στον κάµπο κ.λπ.. Έµειναν όλα όπως
τα αφήσαµε.
Το νέο πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» δεν άνοιξε,
παρ’ ότι η νέα ΚΑΠ άρχισε από 1-1-2015.
Τρίτο σηµείο: Οι κτηνοτρόφοι δεν πήραν ούτε ευρώ οικονοµικής ενίσχυσης από το πρόγραµµα του 2015 και τίποτα το 2016.
Φωνάζουν δικαιολογηµένα για το κόστος των ζωοτροφών. Κάναµε το νοµοθετικό πλαίσιο τότε, για να καθοριστούν για πρώτη
φορά οι έννοιες των βοσκήσιµων γαιών. Ρυθµίστηκε το θέµα της
έγκαιρης κατάρτισης των διαχειριστικών τους σχεδίων από ντόπιες υπηρεσίες, έγινε η ψηφιοποίηση τους και έκτοτε τίποτα.
Αλλάξατε µε νόµο το καθεστώς των µελετών για τα διαχειριστικά σχέδια. Γιατί; «Για να πάνε…» -λένε- «…σε ιδιώτες µελετητές». Ωραία. Την καθυστέρηση που συνεπάγεται αυτή η αλλαγή,
όµως, δεν την λογαριάσατε; Ήδη έφυγε το 2015, προχωράει το
2016. Έγιναν οι χιλιάδες των µελετών; Έγιναν οι συµβάσεις τους;
Σας κατέθεσε κάτι κανένας; Όχι!
Εύχοµαι, επίσης, να µην περιορίσετε, όπως έγινε στο παρελθόν, τα χρήµατα για την αγροτική έρευνα, την τεχνολογία και την
εκπαίδευση των αγροτών. Γιατί διατείνεστε ότι την υποστηρίζετε.
Όµως, έναν και πλέον χρόνο τώρα δεν καταφέρατε να προσλάβετε ούτε έναν ερευνητή. Έστω έναν! Στις εκατό θέσεις των Ιν-
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στιτούτων που θεσµοθετήθηκαν –προκηρύχθηκαν το 2014- υποβλήθηκαν οκτακόσιες αιτήσεις επιστηµόνων µε διδακτορικό και
δεν προσλάβατε ούτε έναν.
Και µιλάτε για µια πιο «έξυπνη» γεωργία! Και χύνετε και κροκοδείλια δάκρια γιατί φεύγουν στο εξωτερικό Έλληνες επιστήµονες µε σηµαντικές σπουδές! Δυστυχώς, αποδεικνύεστε, για
ακόµη µια φορά, τραγικά ανεπαρκείς. Όχι µόνο δεν µπορείτε να
δηµιουργήσετε κάτι νέο, αλλά καταστρέφετε και ό,τι σωστό οικοδοµήσαµε. Οι αγρότες, όµως, έχουν και γνώση και µνήµη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, ο πρώτος χρόνος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην οικονοµία έκλεισε µε
ύφεση 0,7% έναντι ανάπτυξης 2,9% που προβλεπόταν στον Προϋπολογισµό του 2015, µε όλους τους διεθνείς οργανισµούς τότε
να κινούνται σε ίδιες προβλέψεις. Η διαφορά των 3,6 µονάδων
αντιστοιχεί µεσοσταθµικά σε απώλεια 720 εκατοµµυρίων µόνο
για τα ασφαλιστικά ταµεία, ζηµιά που, δυστυχώς, θα είναι υπερδιπλάσια στη διετία 2015-2016, πιθανόν πολύ κοντά στο 1,8 που
ψάχνετε.
Σε απλά ελληνικά, έχετε ξεσηκώσει ολόκληρη την κοινωνία µε
το ασφαλιστικό, επιχειρώντας να καλύψετε τα ελλείµµατα που
δηµιουργήθηκαν µε αποκλειστικά δική σας ευθύνη! Αυτή είναι η
αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αυτά ακριβώς εξηγούν γιατί µε το ασφαλιστικό ξεχείλισε το
ποτήρι. Οι αγρότες θέλουν να συµβάλλουν στην εθνική προσπάθεια, αρκεί να µπορούν να συνεχίσουν να παράγουν. Και επιτέλους σταµατήστε τα ψέµατα που σας εκθέτουν.
Πριν από λίγες ηµέρες -νοµίζω και νωρίτερα σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα- ο Υπουργός Εργασίας ισχυρίστηκε ότι οι αγρότες θα
πληρώσουν µόνο 150 ευρώ παραπάνω το χρόνο εισφορές στον
ΟΓΑ, γιατί –λέει- οι περισσότεροι σήµερα είναι στην τρίτη κατηγορία. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι σε αυτή την κατηγορία οι αγρότες θα πληρώσουν 600 ευρώ παραπάνω το χρόνο, εάν το ετήσιο
εισόδηµά τους είναι µικρότερο των 5.600 ευρώ. Και προσέξτε,
2.100 ευρώ παραπάνω εάν το εισόδηµά τους είναι 8.000 ευρώ.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Ο κύριος Πρωθυπουργός µας είπε ότι οι αγρότες θα έχουν µεγαλύτερες συντάξεις, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι στον
προϋπολογισµό του 2016 η κρατική χρηµατοδότηση για τον ΟΓΑ
θα είναι κατά 100.000.000 ευρώ µικρότερη.
Τα ψέµατα, όµως, έχουν κοντά ποδάρια. Για εµάς είναι σαφές
ότι έξοδος από την κρίση χωρίς ανάπτυξη της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας δεν µπορεί να υπάρξει. Δεν µπορεί, όµως, να
υπάρξει ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας µε αγρότες χωρίς εισόδηµα. Όσο πιο γρήγορα αποδεχθεί αυτές τις
απλές αλήθειες η Κυβέρνηση και αλλάξει πολιτική, τόσο καλύτερα για τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γενηµατά)
Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δεν
θα ήθελα να µείνω µόνο στην κριτική. Είναι ώρα τώρα να ξεκινήσουµε τον διάλογο για τον ρόλο του πρωτογενή τοµέα στο Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Η ποιότητα των
προϊόντων µας, το ανθρώπινο δυναµικό, οι συνέργειες µε τον
τουρισµό, τα 20 δισεκατοµµύρια χρηµατοδότησης της ΚΑΠ αποτελούν δυνατότητες και στοιχεία ενός εθνικού σχεδίου για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ανέλαβε ήδη αυτήν την πρωτοβουλία. Πριν από δύο µήνες η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα διοργάνωσε µία πολύ σηµαντική ηµερίδα διαλόγου µε όλες τις
δυνάµεις, τους ανθρώπους της πρωτογενής παραγωγής. Τονίσαµε εκεί ότι βασικές µας επιλογές είναι η παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων µε ταυτότητα, αλλά και η διασύνδεση της αγροτικής
παραγωγής µε τον τουρισµό, τη µεταποίηση και την υγεία. Και
οι δεκαπέντε προτάσεις που καταθέσαµε δηµόσια για διάλογο
αποσκοπούν από τη µία πλευρά στη µείωση του κόστους παραγωγής και την καλύτερη οργάνωσή της και από την άλλη στην
προώθηση και τοποθέτηση των προϊόντων µας στις ευρωπαϊκές
και διεθνείς αγορές.
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Καταθέτω σήµερα για τα Πρακτικά της Βουλής τα δεκαπέντε
αυτά σηµεία που αποτελούν για εµάς δεσµεύσεις πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γενηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηλώνουµε ότι θα τα συζητήσουµε µε όλο τον αγροτικό κόσµο
σε κάθε µεριά της χώρας, γιατί πρέπει µε ειλικρίνεια, µε νέο
πνεύµα, µε καθαρές κουβέντες να διαµορφώσουµε µαζί τους ένα
νέο σχέδιο για την ανόρθωση της χώρας. Γιατί πιστεύουµε στον
αγροτικό κόσµο και θα στηριχθούµε σε αυτόν για να ξεπεράσουµε την κρίση.
Στο πλαίσιο αυτού του παραγωγικού εθνικού σχεδιασµού µπορούµε να δούµε και τα επιµέρους ζητήµατα του ασφαλιστικού
και τα θέµατα που θέτουν οι αγρότες, για διατήρηση του ΟΓΑ,
καθολική επέκταση και εφαρµογή του εργόσηµου, κατά προτεραιότητα ασφάλιση των µικροεπαγγελµατιών σε κοινότητες και
νησιά µέχρι 1.000 κατοίκους στον ΟΓΑ, διατήρηση του αφορολόγητου και ακατάσχετου των ενισχύσεων για την παραγωγή.
Κάθε πρόταση, όµως, θα πρέπει να συνδέεται µε την προοπτική
και τη βεβαιότητά τους ότι υπάρχει αύριο και µάλιστα ότι µπορεί
να υπάρχει ένα καλύτερο αύριο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να κάνω εδώ µια αναγκαία παρένθεση. Είναι δεδοµένη η αντίθεσή µας στις παράλογες απαιτήσεις και στις εµµονές του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου. Αυτές επαναλήφθηκαν, δυστυχώς, και µε χθεσινές αναφορές του κ. Τόµσεν. Επισηµαίνω, όµως, ότι ο κ. Τόµσεν φέρει
προσωπικά σοβαρή ευθύνη για το σχεδιασµό, τα λάθη του προγράµµατος και τις αρνητικές συνέπειες που µε την υπερβολική
ύφεση αυτό επέφερε στην ελληνική κοινωνία.
Θα συµφωνούσα, λοιπόν, στην ανάγκη τολµηρών µεταρρυθµίσεων, αλλά το ταµείο πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι πρέπει
να µπει ένα τέλος στις τιµωρητικές πολιτικές προς τους πολίτες,
που µόνο πρόσθετα αδιέξοδα µπορούν να δηµιουργήσουν. Αυτό
αφορά και το ζήτηµα της αξιολόγησης του προγράµµατος που
βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, για να επανέλθω στο θέµα, στηρίζει τον αγώνα των αγροτών. Τους ζητάµε, όµως, και πάλι να
συνδέσουν αυτόν τον αγώνα µε τις διεκδικήσεις όλης της ελληνικής κοινωνίας, κρατώντας ανοικτούς τους δρόµους και διασφαλίζοντας την οµαλή οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας,
όπως ζητάµε από την Κυβέρνηση να δώσει τέλος σ’ αυτόν τον
κατήφορο, να δεχθεί τον διάλογο από µηδενικό σηµείο.
Ζητάµε από την Κυβέρνηση να κυβερνήσει, να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να υπηρετήσει µε υπευθυνότητα τις
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του ελληνικού λαού,
εκτός και εάν έχετε αποφασίσει, κύριε Υπουργέ, να δραπετεύσετε. Όµως, τότε να µας το πείτε.
Και εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα πρέπει
να µας ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θέλετε. Θέλετε εκλογές; Θέλετε
άλλη κυβέρνηση µε συµµετοχή όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάµεων, όπως προτείνουµε εµείς; Θα συµµετέχετε σε µια τέτοια
εθνική προσπάθεια ή µήπως θέλετε και εσείς εν µέσω κρίσης να
µένετε την ασφάλεια της Αντιπολίτευσης, να κάθεστε δηλαδή
στην όχθη του ποταµιού πετώντας πέτρες, περιµένοντας να δείτε
τα πολιτικά πτώµατα των άλλων να περνούν;
Η πολιτική στρατηγική του ώριµου φρούτου έβλαψε πολύ σοβαρά τη χώρα. Η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να µείνει ενωµένη
σε µία πολύ σκληρή διαπραγµάτευση για την έξοδο από την
κρίση και να διαφυλάξει το ιστορικό κεκτηµένο της παραµονής
της χώρας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη ως ισότιµο µέλος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη στήριξε και στηρίζει τους αγρότες. Μαζί αλλάξαµε
την ύπαιθρο και τη χώρα. Οι δεσµοί µας δεν είναι επιφανειακοί.
Ήταν και είναι σταθεροί και αµοιβαίοι. Γι’ αυτό σήµερα ξανασυζητούν µαζί µας τις εφικτές λύσεις µε εµπιστοσύνη, αυτή που η
Κυβέρνησή σας έχει χάσει οριστικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κυρία Γενηµατά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος για πέντε λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, κάνει η Κυβέρνηση ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί οι αγρότες βρίσκονται στο δρόµο και δεν καταλαβαίνει, κυρίως, γιατί ο αγώνας γίνεται µε αυτήν την ένταση και
αυτήν τη µαζική συµµετοχή, πρωτοφανή εδώ και πάρα πολλά
χρόνια, από τότε που κυριαρχούσαν τα συνθήµατα «όλα τα κιλά,
όλα τα λεφτά». Τώρα, όµως, το σύνθηµα είναι της επιβίωσης,
γιατί ο βραχνάς, η θηλιά που συντίθεται από τα φορολογικά και
ασφαλιστικά µέτρα είναι αυτή που πνίγει τον αγρότη, την αγροτική οικογενειακή εκµετάλλευση και δεν δίνει προοπτική σ’ αυτόν
και τα παιδιά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε προηγουµένως τον
Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης να είναι στον κόσµο του. Δεν
κατάλαβε ο κ. Κατρούγκαλος ότι το 1997 έγινε ο ΟΓΑ ταµείο κύριας ασφάλισης και φύγαµε από τα φιλόπτωχα της δεκαετίας του
’60. Ήταν µακριά τότε, διάβαζε. Δεν κατάλαβε ότι σήµερα δεν
υπάρχει σύνταξη 172 ευρώ που λέει κοροϊδεύοντας τους αγρότες, γιατί οι αγρότες που είναι ασφαλισµένοι θα πάρουν και τη
βασική και θα πάρουν και παραπάνω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια είναι η βασική;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η βασική είναι
170 ευρώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και ξεχνά ο κ. Κατρούγκαλος ότι ανήκει σε µία παράταξη που εσκύλευε πάνω στην πολιτική επιβίωση των ταµείων και έλεγε στους αγρότες «θα σας δώσουµε
τη 13η σύνταξη» και τώρα τους έχει κόψει και τη 12η.
Και ακούω και τον κ. Αλεξιάδη, γιατί ο κ. Τσακαλώτος δεν βγαίνει, να λέει: «Παιδιά, γιατί φωνάζετε; Δεν υπάρχει φορολογικό
νοµοσχέδιο, είναι παγωµένα». Παγωµένες είναι οι καρδιές και οι
ψυχές των αγροτών, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, γιατί ξέρουν να
διαβάζουν και έχουν δει στην τσέπη τους να αφαιρούνται εισοδήµατα.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, έχετε διαβάσει τη συνηµµένη σελίδα στον προϋπολογισµό για το κόστος των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων τη διετία 2015 και 2016; Πόση είναι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η αύξηση από τα µέτρα για το ΦΠΑ; Είναι περίπου
στα 1,7 δισεκατοµµύρια. Πόσο θα φύγει από τις τσέπες των
αγροτών, το έχετε λογαριάσει; Κάντε έναν απλό υπολογισµό,
έχετε επιτελεία. Βάλτε την προστιθέµενη αξία µε την αύξηση του
συντελεστή. Πόσο ήταν ο συντελεστής; Ήταν 13%. Πού τον
πήγαν; Στο 23%. Πόσο είναι; Είναι 10%. Περίπου 500 εκατοµµύρια θα φύγουν από τις τσέπες των αγροτών. Είναι η ρευστότητα
που θα λείπει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν ισχύουν όλα αυτά που λέτε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Για δείτε, σας παρακαλώ…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άντε τώρα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τι «άντε»; Άντε, Υπουργέ µου, εσύ.
Όταν σας µιλάµε µε νούµερα, θα απαντάτε µε νούµερα και στοιχεία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα απαντήσω µετά µε νούµερα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ηρεµία.
Κύριε Κουτσούκο, χάνετε τον χρόνο σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πόσο είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης; Στο πετρέλαιο είναι 13 εκατοµµύρια. Για τον φόρο στο
κρασί, κύριε Υπουργέ, που βάλατε, 20 λεπτά το λίτρο, υπολογίσατε 130 εκατοµµύρια. Δεν θα πάρετε 130 εκατοµµύρια, είναι
βέβαιο. Αλλά, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσο επιβαρύνει αυτό την πρώτη ύλη του κρασιού; Την επιβαρύνει 100%,
εκτός και αν δεν είµαστε από αγροτικές περιοχές και δεν ξέρουµε πόσο κάνουν τα σταφύλια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην άµεση φορολογία προβλέπει από την προκαταβολή που
διπλασιάζεται 114 εκατοµµύρια, από την αύξηση στην άµεση φορολογία άλλα 32, 146 συνολικά και δεν βάζω την εισφορά αλληλεγγύης. Θέλετε να λογαριάσουµε το κόστος στο εισόδηµα που
θα έχει η φορολόγηση των επιδοτήσεων και η φορολόγηση του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης;
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, το λέτε κι εσείς, το λέει και το οικονοµικό επιτελείο ότι εσείς απαλλάξατε τις επιδοτήσεις άνω των
12 χιλιάδων. Ουδέν ψευδέστερον, καθώς αν διαβάσετε –νοµίζω
ότι ξέρετε γράµµατα- τον ν.4172/2013 που επέβαλε τα βιβλία
εσόδων-εξόδων µε συντελεστή 13% και όχι 26%, θα δείτε ότι ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχείρηση, από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στα
έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα
έσοδα από παραγωγή. Το λέει ο νόµος και δεν χρειαζόταν παρά
µια ερµηνευτική εγκύκλιο και εσείς στην προσπάθειά σας να εισπράξετε για να καλύψετε το δηµοσιονοµικό κενό των 7,2 δισεκατοµµυρίων λόγω του εκτροχιασµού, φορολογήσατε και τις
επιδοτήσεις. Βάλατε πλαφόν τις 12 χιλιάδες, αλλά κανείς δεν λέει
ότι αύριο το 12 µπορεί να γίνει 5 ή να πάµε από το 0.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τι λες, ρε Γιάννη; Από παραγωγή λέει,
δεν λέει από επιδοτήσεις.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, από παραγωγή λέει, διότι σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιδοτήσεις είναι ενίσχυση
του κόστους παραγωγής για να ανταπεξέλθει ο ευρωπαίος αγρότης στο φτηνό κόστος των τρίτων χωρών. Υπάρχει και γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ’ αυτού. Μας την είχε φέρει
ο κ. Αποστόλου εδώ, όταν ήταν υπεύθυνος Αγροτικής Πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε έρθει ο Ciolos, ο Επίτροπος, αλλά τότε
ήταν άλλες εποχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αγρότης νοιώθει αυτήν την
αφαίρεση των εισοδηµάτων από την έµµεση και την άµεση φορολογία στην τσέπη του. Πάνω από 1 δισεκατοµµύριο είναι και
ας µας φέρει άλλους λογαριασµούς ο κ. Αποστόλου. Και αυτή η
ρευστότητα λείπει από τον αγρότη και δεν µπορεί να παράγει.
Και λέει ο κ. Αποστόλου, πήγε στην κ. Κατσέλη και θα του δώσουν κάρτα. Κάρτα που θα εγγυάται τις ενισχύσεις, την ενιαία
ενίσχυση. Μα την ενιαία ενίσχυση την έχει ο αγρότης, την εγγυάται, όταν πάει να κάνει την αίτηση για το ΟΣΔΕ, να κάνει τη δήλωση καλλιέργειας, τη δίνει η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Δεν θέλει
ο αγρότης να του εγγυηθείτε αυτά που έχει, κύριε Υπουργέ.
Ο αγρότης θέλει ένα εγγυοδοτικό ταµείο µε χρήµατα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ, που θα
µοχλεύει και θα πιστώνει τον αγρότη. Και για να τελειώσω….
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ενοχλεί, κύριοι συνάδελφοι; Εάν αυτά που λέω δεν είναι
έτσι, να πάτε να τα πείτε στους αγρότες στα µπλόκα! Εκεί να
πάτε, αν έχετε θάρρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Τι να µας ενοχλεί; Εσείς την πουλήσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κουτσούκο, έχετε περάσει κατά πολύ τον χρόνο σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, κρατώντας και δύο λεπτά για τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω, λοιπόν, το εξής: Εξοντώνετε
έναν ελπιδοφόρο τοµέα για την έξοδο της Ελλάδας από την
κρίση, τον πρωτογενή, και ταυτόχρονα εξοντώνετε και τις οικογένειες. Αυτό είναι το πρώτο θέµα. Το αντιλαµβάνεστε; Και αν το
αντιλαµβάνεστε, έχετε υπ’ όψιν σας να πάρετε µέτρα για τη µείωση του κόστους, φορολογικά κίνητρα για τη φορολογική ελάφρυνση των αγροτών; Να φανείτε γενναίοι, να πάρετε αποφάσεις για να φύγουν οι αγρότες από τους δρόµους να πάνε να
καλλιεργήσουν; Γιατί αν δεν πάρετε γενναίες αποφάσεις, αυτή
η ιστορία δεν θα έχει καλό τέλος.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και εγώ
ευχαριστώ.
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Κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας επιτρέψτε µου να εκφράσω τη θλίψη και την οδύνη µου για
τις οικογένειες των τριών αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού,
ένας εκ των οποίων, ο Υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς, κατάγεται από την Αργολίδα, για τους τρεις αξιωµατικούς που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα.
Κύριε Υπουργέ, έξω από αυτήν εδώ την Αίθουσα συγκρούονται οι αγρότες µε τη λογική της Κυβέρνησης. Τους έχετε αποκαλέσει φοροφυγάδες, εγωιστές, ακροδεξιούς, διαπλεκόµενους,
προνοµιούχους. Είναι έτσι; Αυτοί είναι οι αγρότες; Αν κανείς τους
αντιµετωπίσει ως ισότιµους πολίτες µε όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες, µήπως θα τους κάνει χάρη;
Για να δούµε λίγο µε ηρεµία, πού βρισκόµαστε σήµερα; Γιατί
έχει ενδιαφέρον η πολιτική της Κυβέρνησης µε τον κοινωνικό αυτοµατισµό. Ύπουλα, υπόγεια, από κάτω να σέρνεται µια φηµολογία ότι οι αγρότες είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, εισφοροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν σε βάρος των υπολοίπων. Είναι έτσι
όπως το λέτε;
Ας θυµηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έναν αριθµό
µόνο. Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του πρωτογενούς τοµέα,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι 5,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ και ο πρωτογενής τοµέας της χώρας είναι ουσιαστικά ο βασικός πυλώνας που στηρίζει την µεταποιητική βιοµηχανία της
χώρας και τις εξαγωγές. Θυµίζω σε όλους ότι τα έξι από τα δέκα
προϊόντα- πρωταθλητές εξαγωγών της χώρας είναι προϊόντα
αγροτικά, που παράγονται από Έλληνες αγρότες. Κατά συνέπεια, το να λέµε ότι οι αγρότες είναι κάποιοι που ζουν σε βάρος
της υπόλοιπης κοινωνίας αδικεί απλώς την κοινή απλή λογική
αυτών που εκφέρουν αυτόν τον λόγο.
Πού βρισκόµαστε τώρα; ΦΠΑ από το 13% στο 23%. Κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Φόρος
στο κρασί. Τριπλασιασµός των εισφορών στον ΟΓΑ. Ο Φόρος Εισοδήµατος από 13% στο 26%-27%. Ο ΟΓΑ καταργείται. Όλα
αυτά απέναντι σε ποια κοινωνική οµάδα; Μήπως είναι µια κοινωνική οµάδα που δηµιουργεί επιχειρήσεις;
Για να συνεννοούµαστε µεταξύ µας, οι αγρότες πρέπει να
αµείβονται για την εργασία τους. Οι αγρότες είναι αδιανόητο να
φορολογούνται ως επιχειρήσεις διότι οι αγρότες πρέπει να φορολογούνται ως άνθρωποι που συνεισφέρουν την εργασία τους,
ως άνθρωποι που εργάζονται. Κατά συνέπεια, το να αντιµετωπίζονται ως επιχειρήσεις είναι πάλι κάτι το οποίο συνιστά αδικία σε
βάρος των Ελλήνων αγροτών.
Όµως, υπάρχει ένα θέµα που το έκανε κατά κόρον ο ΣΥΡΙΖΑ,
το έκανε επάγγελµα -διδακτορικό έχει αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε
αυτό- όταν κατέθετε επερωτήσεις να πυροβολεί επί δικαίων και
αδίκων µη καταθέτοντας καµµία πρόταση. Εµείς, επειδή δεν είµαστε το ίδιοι µε εσάς, ήδη η Πρόεδρος µας, η επικεφαλής της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γενηµατά, κατέθεσε ένα πακέτο
δεκαπέντε συγκεκριµένων προτάσεων.
Εµένα θα µου επιτρέψετε να αναλύσω λίγο περισσότερο τρεις
από αυτές τις προτάσεις. Πρώτη πρόταση: Θετική συνεισφορά
στο δηµόσιο διάλογο. Ηλεκτρονική κάρτα αγροτικού πετρελαίου.
Σας καταθέσαµε τροπολογία. Μπορεί άµεσα να εφαρµοστεί.
Μέσα στο Μάρτη µπορεί ο Έλληνας αγρότης να έχει ηλεκτρονική κάρτα πετρελαίου και όχι την κάρτα αγρότη, που ουσιαστικά
είναι µελλοντική υποθήκευση των εισφορών, των επιδοτήσεων
που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δεύτερη πρόταση: Ξαναµιλάω πάντα για τη µείωση του κόστος
παραγωγής. Συµψηφισµός ενέργειας: Περάσαµε διάταξη τον
Οκτώβρη του 2014 που επιτρέπεται στους τοπικούς οργανισµούς εγγείων βελτιώσεων να εγκαθιστούν ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και µέσα από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να µειώνουµε έως και 60% το
κόστος ηλεκτροδότησης και ποτίσµατος των χωραφιών.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα: Στην Αργολίδα κάθε χρόνο πληρώνουν περίπου οι αγρότες που είναι ενταγµένοι στο ΤΟΕΒ 1
εκατοµµύριο ευρώ στη ΔΕΗ. Με την πρόταση που καταθέτουµε,
το 1 εκατοµµύριο µπορεί να γίνει µόλις 400 χιλιάδες. Θα έχουµε
εξοικονόµηση ενέργειας και 600 χιλιάδες παραπάνω έσοδα στις
τσέπες των Ελλήνων αγροτών.
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Έρχοµαι στην τρίτη πρόταση. Επίσης, αναφερθήκαµε στο µητρώο αγροτών, που έχει ήδη καταχωρισµένους διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες Έλληνες αγρότες και διαρκώς επικαιροποιείται.
Κι επειδή παίζετε λίγο την κολοκυθιά, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, και υπάρχει και µια πάλη, µία υφέρπουσα προσπάθεια να φέρουµε διχασµό ανάµεσα στους αγρότες, σας καταθέτουµε την εξής πολύ απλή πρόταση, δεδοµένου
ότι έχετε αρχίσει να συζητάτε ζητήµατα φοροαπαλλαγών. Ποιο
είναι το βασικό διαρθρωτικό πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας;
Είναι ο µικρός κλήρος.
Έχουµε δυνατότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενισχύοντας µε φοροαπαλλαγές τις συλλογικές οργανώσεις των αγροτών
και άρα δίνοντας κίνητρο στους αγρότες να εντάσσονται σε συλλογικές οντότητες και άρα να έχουν κέρδος, έχουµε τη δυνατότητα µέσα από αυτές τις φοροαπαλλαγές να λύσουµε το βασικό
διαρθρωτικό πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας που είναι ο µικρός κλήρος; Σας απαντούµε: Ναι, εάν έχετε στοιχειώδη ωριµότητα, εάν µπορείτε να δείτε λίγο πέρα από τη χρονιά που διατρέχει η ελληνική δηµόσια ζωή, µπορούµε µέσα σε πέντε χρόνια
από σήµερα που µιλάµε ένα µεγάλο µέρος του βασικού διαρθρωτικού προβλήµατος της ελληνικής γεωργίας, το µικρό κλήρο,
να το έχουµε λύσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω –και ευχαριστώ πολύ για την
κατανόησή σας, κυρία Πρόεδρε- λέγοντας το εξής: Κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε εχθές όλοι οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης µία ερώτηση η οποία έχει το εξής βασικό ερώτηµα:
Τα 687.000.000 ευρώ για αρδευτικά έργα που είχαν προταθεί το
Δεκέµβριο του 2014 στο πακέτο Γιουνκέρ για δέκα µεγάλα έργα
σε Νοµούς Πέλλας, Κοζάνης, Ρεθύµνου, Αργολίδας και άλλους
νοµούς, πού βρίσκεται αυτό το πακέτο;
Καταθέτω το έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πακέτο Γιουνκέρ τρέχει στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην
Πορτογαλία. Για την Αργολίδα, για παράδειγµα, το περίφηµο
έργο του Αναβάλου, που ο Γέρος της Δηµοκρατίας το έλεγε «ο
αναβαλλόµενος Ανάβαλος» έχει ενταχθεί στο συγκεκριµένο πακέτο µε 100 εκατοµµύρια. Θα τα ακυρώσετε ή θα τα υλοποιήσετε; Κυρίως, έχετε προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δική
σας λίστα νέων έργων; Ναι ή όχι; Διότι, εάν ο ένας χρόνος που
έχει περάσει, έχει περάσει άγονος, είστε υπόλογοι έναντι των Ελλήνων αγροτών.
Εµείς καλούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους Έλληνες
αγρότες να ενώσουν τον αγώνα τους µε τον αγώνα της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας. Καλούµε και την ελληνική Κυβέρνηση
να τραβήξει πίσω τις αδιανόητες προτάσεις Κατρούγκαλου.
Μόνο έτσι µπορεί αυτός ο τόπος να βρει διέξοδο και ηρεµία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μανιάτη, πήρατε τον χρόνο και της δευτερολογίας σας, που έτσι
κι αλλιώς κανείς δεν θα δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Όχι όλη. Θα µου δώσει µισό λεπτό ο
κ. Παπαδόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, να ξεκινήσουµε από ορισµένες παραδοχές
που όλοι ενστερνιζόµαστε, ο καθένας µε τον τρόπο του, και προβάλλουµε. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χωρίς
εθνική στρατηγική αναδιάρθρωσης του αγροτικού τοµέα και της
µεταποίησης στα τρόφιµα δεν υπάρχει. Είναι ο πρώτος και ο πιο
κρίσιµος πυλώνας επανεκκίνησης της ανάπτυξης.
Η επερώτησή µας δεν έρχεται µόνο σε µια κρίσιµη συγκυρία
µε κινητοποιηµένους τους αγρότες. Έρχεται στην κρίσιµη συγκυρία που αφορά και τη στασιµότητα και το τέλµα που έχει περιπέσει η ελληνική οικονοµία και η ύφεση, που βιώνει η χώρα εδώ
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και τόσα χρόνια και που ολοένα γίνεται µεγαλύτερη.
Είµαι υποχρεωµένος, παρ’ ότι δεν το κάνω ποτέ αυτό, επειδή
γίνεται λόγος για έλλειψη εθνικής στρατηγικής, να υπενθυµίσω
ότι είχε δηµιουργηθεί και µάλιστα µε συναινετικές διαδικασίες
και χωρίς να βγουν οι αγρότες στο δρόµο, σε βασανιστικό διάλογο µε τους ίδιους, ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο την τριετία
2010-2012.
Αν, κύριε Υπουργέ, ολοκληρωνόταν η εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήµατος και ενθαρρύνονταν οι αγροτοδιατροφικές
συµπράξεις, αν είχαν προχωρήσει τα δηµοπρατήρια, τα καλάθια
των περιφερειών και η συµβολαιακή γεωργία, αν είχε εξυγιανθεί
το κύκλωµα των µεσαζόντων µε το µητρώο αγροτών που υπήρχε
και το µητρώο εµπόρων που το ξεχάσατε και που είναι θεσµοθετηµένο, αν είχαν µοιραστεί τα εκατοµµύρια στρέµµατα σε νέους
αγρότες και είχαν αδειοδοτηθεί οι κτηνοτροφικές µονάδες, οι
στάνες, για να µπορούν να µπουν στον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ
και να µπορούν να πάρουν χρήµατα και να φέρουν στη χώρα, για
να αναφερθώ µονάχα σε µερικά αγκωνάρια µιας ολοκληρωµένης
εθνικής στρατηγικής, σήµερα τα πράγµατα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.
Όλα αυτά έµειναν στη µέση, ανολοκλήρωτα, θεωρήθηκαν κληρονοµιά του αµαρτωλού χθες, γιατί όλα από την αρχή κάθε φορά
ξεκινούν προς δόξαν της ασυνέχειας του ελληνικού κράτους και
της ασθενούς µνήµης ή καµµιά ακόµη φορά και της αµνησίας
των κάθε φορά κυβερνώντων, µε προεξάρχουσα βέβαια στο επίπεδο της αµνησίας τη δική σας Κυβέρνηση.
Κατά τα άλλα, όλοι ορκιζόµαστε στο όνοµα της µεταρρύθµισης, του εκσυγχρονισµού οι µεν ή στην πανάκια των ιδεών της
«πρώτης φοράς Αριστερά» οι άλλοι. Στην πράξη χτίζουµε χάρτινους πύργους.
Ποιο είναι το κεντρικό πρόβληµα, για να έρθω στο θέµα µας
σήµερα, που αναδύεται από τον χώρο και από τις κινητοποιήσεις
των αγροτών; Είναι δύο ταυτόχρονοι παράγοντες. Το κόστος των
εισροών ανέβηκε πάνω από 30%, ξεκίνησε από πριν, αλλά επιταχύνθηκε κατά κύριο λόγο στο χρόνο που κυβερνάτε εσείς. Αυτή
η αύξηση καθιστά το κόστος παραγωγής απαγορευτικό. Ταυτόχρονα, έκλεισαν οι στρόφιγγες της χρηµατοδότησης, είτε καθυστερώντας τις πληρωµές είτε στραγγίζοντας κάθε δυνατότητα
µέσα από τα capital controls είτε µέσα από µια σειρά διαδικασίες
όπου η φυσιολογική ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα δεν έρχεται
σαν συνέχεια µιας πολιτικής, αλλά σαν ένα ξεκίνηµα από µια καινούργια αρχή δήθεν. Αυτό το εκρηκτικό µείγµα οδήγησε εδώ.
Δεν είναι ακροδεξιοί, ούτε βαλτοί. Η πολιτική σας πυροδοτεί
τις κινητοποιήσεις. Έχουµε µια διαφορά. Εµείς δεν ανεβαίνουµε
στα τρακτέρ, όπως ο κ. Τσίπρας. Πρέπει, λοιπόν, αυτό να γίνει
απολύτως κατανοητό.
Έρχεται, λοιπόν, το φορολογικό και το ασφαλιστικό να διπλασιάσουν τους φορολογικούς συντελεστές και ταυτόχρονα καλείτε τους αγρότες να µπουν στη ρύθµιση για 100% προκαταβολή φόρου. Από ποια παραγωγή; Από ποιο κινούν κεφάλαιο;
Ποια διασφάλιση; Ποια συναλλαγή µε τη δυνατότητα της ρευστότητας και τα capital controls; Πλήττεται κυριολεκτικά η βιωσιµότητα των µικροµεσαίων αγροτικών νοικοκυριών, που είναι η
µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών.
Απειλούνται µε εξαφάνιση, αφού πρώτα εξαπατήθηκαν από τις
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις σας. Εξαρθρώνεται κυριολεκτικά η
σπονδυλική στήλη που στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή, τη
βάση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της χώρας.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι αν υπήρξε διαπραγµάτευση
για να µην φτάσουµε ως εδώ και αν σε αυτή συµµετείχε το
Υπουργείο σας. Πουθενά δεν τεκµηριώνετε ότι υπήρξε σκληρή
διαπραγµάτευση.
Μάλιστα, σε σχέση µε τη φορολόγηση των αγροτών, φαίνεται
ότι η Κυβέρνηση πρότεινε η ίδια µέτρα, που δεν της ζήτησαν οι
δανειστές.
Πώς αλλιώς να εξηγήσουµε ότι, για παράδειγµα, διπλοφορολογούνται οι επιδοτήσεις και στην πηγή τους και εδώ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Το µέρος του φόρου που πληρώνουν οι Γερµανοί αγρότες για
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να συµµετέχει το γερµανικό δηµόσιο στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ,
το ξαναφορολογείτε εσείς εδώ. Και ερωτώ: Είναι αυτό συµβατό
µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες;
Εάν αυτοί το βρήκαν εύκολη λύση, εσείς γιατί το υπογράψατε
και το επιτρέψατε; Μπορούσατε τουλάχιστον εδώ να σηκώσετε
κεφάλι, να χτυπήσετε το χέρι στο τραπέζι και να πείτε: «Όχι, δεν
δεχόµαστε τη διπλή φορολογία για τις επιδοτήσεις των αγροτών!»
Επειδή ο τρόπος για να αναιρέσετε την υπογραφή σας είναι
να αναζητήσετε ισοδύναµα, που δυστυχώς στο παρελθόν απέβησαν µετέωρο βήµα και δεν υπάρχει, οφείλετε να αναζητήσετε
τρόπους οικονοµικής βιωσιµότητας, τόσο της παραγωγής όσο
και των ίδιων των παραγωγών.
Λύσεις µαγικές δεν υπάρχουν. Αντί να αναλώνεστε στην καταγγελία του παρελθόντος, ολοκληρώστε την οικονοµική και λειτουργική εξυγίανση των συνεταιρισµών, προχωρήστε επιτέλους
στην εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου. Μην ξανανοµοθετείτε νοµοθετηµένα µέτρα για να ξαναρχίζουµε από την αρχή ξηλώνοντας το πουλόβερ.
Όπως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις, δεν υπάρχουν και εύκολες λύσεις που δίνουν άµεση απάντηση, το οµολογώ! Πάρτε
πίσω, λοιπόν, το φορολογικό και το ασφαλιστικό, συζητείστε από
µηδενική βάση, νοµιµοποιείστε τον διάλογο µε τους συνδικαλιστικούς και επαγγελµατικούς φορείς των αγροτών. Χρειάζεστε
συνοµιλητές. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχετε και θα µένετε ολοένα
µόνοι σας, κλεισµένοι σε έναν γυάλινο πύργο.
Κλείνω µε το εξής: Το πλαίσιο µιας µεταβατικής φάσης µέχρι
την έξοδο από το µνηµόνιο πρέπει να έχει δύο αλληλένδετους
στόχους. Ανέλυσε η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ένα σχεδόν ολοκληρωµένο από τώρα πρόγραµµα γι’ αυτό.
Πρέπει να υπάρξει επιχειρηµατική και οικονοµική αποτελεσµατικότητα, κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη. Ναι, να αναλάβουν
οι αγρότες το κόστος της κοινωνικής ευθύνης. Να αναλάβετε,
όµως, εσείς πρώτα την ευθύνη να προστατέψετε και να ενισχύσετε την παραγωγή τους και να αναλάβουµε όλοι µαζί το κόστος
της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Εάν δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε ξανά ένα επίπεδο ευηµερίας στον κόσµο, σε αυτόν τον πονεµένο κόσµο της υπαίθρου,
τουλάχιστον ας τους εγγυηθούµε µια στοιχειώδη αξιοπρέπεια.
Νοµίζω ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής υπαίθρου, η ραχοκοκαλιά του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, η πιο
µεγάλη εν δυνάµει παραγωγική της δύναµη και δυστυχώς η πιο
υστερηµένη, αξίζει τον κόπο για µία τέτοια προσπάθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε σήµερα για την αγροτική πολιτική, για τον αγροτικό
τοµέα. Και έχουµε µια Κυβέρνηση, που τον Δεκέµβριο και τον Ιανουάριο παρουσίασε µια πρόταση στον ελληνικό λαό. Ήταν µια
πρόταση η οποία ψηφίστηκε και βεβαίως στη συνέχεια τίποτα
από αυτά, τα οποία είχε υποσχεθεί δεν υλοποίησε.
Δικαίως φέρει, λοιπόν, τον τίτλο µιας «ισχυρής Κυβέρνησης
πολιτικής εξαπάτησης». Ερχόµαστε µε όλες τις αλλοπρόσαλλες
πολιτικές στο λεγόµενο «δηµοψήφισµα» µε το κάλπικο «ναι». Το
κάλπικο «ναι», που ήρθε ως αποτέλεσµα της µετατροπής του
«όχι» του ελληνικού λαού σε ένα «ναι» σε σκληρά µέτρα 14,5 δισεκατοµµυρίων, την ώρα που καλούσαν το λαό να µην ψηφίσει,
να µην συναινέσει στο πλαίσιο που είχε συµφωνήσει η ίδια η Κυβέρνηση και που ανερχόταν σε 8,5 δισεκατοµµύρια συνολικά.
Τότε, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Αποστόλου έβγαλε ετούτο εδώ το πόνηµα, το οποίο λέει: «Κύριοι,
µην ψηφίσετε «ναι», ψηφίστε «όχι». Γιατί εάν ψηφίσετε «ναι», ψηφίζετε «ναι» στην εξοµοίωση της φορολογίας των αγροτών µε
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 13% στο 26%, αύξηση της προκαταβολής από
το 27% στο 100%, τριπλασιασµούς ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τα ψηφίσατε και εσείς, όµως!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα ξέρετε. Μα, αφού το έχετε
γράψει! Επίσης, περιέχει αύξηση του ΦΠΑ από 13% στο 23%, αύξηση της τιµής του ρεύµατος, κατάργηση της στήριξης µέσω του
αγροτικού πετρελαίου, αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα εφόδια.
Και λέει ο Βαγγέλης Αποστόλου: «Η αποδοχή αυτής της πρότασης θα αποτελούσε ταφόπλακα για τον αγροτικό χώρο». Και
είναι ακόµα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά για ποιο
λόγο; Για να τα υλοποιήσει. Σωστό! Αφού µεταστράφηκε ο κ. Τσίπρας που άλλα έλεγε την παραµονή του δηµοψηφίσµατος και
άλλα έλεγε µετά, σωστά σας έχει Υπουργό και εσείς µε τη δική
σας πολιτική µεταστροφή να υλοποιήσετε αυτά τα οποία θεωρείτε ταφόπλακα του αγροτικού τοµέα.
Είναι κάτι παραπάνω, κύριε Αποστόλου. Είναι η στοχοποίηση
ό,τι δηµιουργικού και παραγωγικού άντεξε αυτά τα χρόνια σε
αυτόν τον τόπο. Είναι η αποστολή σας αυτή, η σκοτεινή αποστολή σας, κύριε Αποστόλου. Το παίζατε και υπεύθυνος του αγροτικού τοµέα του ΣΥΡΙΖΑ και σας είχαµε απολαύσει εδώ µε τις
ωραίες ιδέες που είχατε όσο ήσασταν Αντιπολίτευση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Και ήρθε προχθές ο κ. Μπόλαρης, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, να δώσει συγχαρητήρια –και ορθώς- σε
όλους τους αγρότες της παραγωγής και της δηµιουργίας που
έχουν προωθήσει τα προϊόντα τους, τα άριστα προϊόντα που παράγει αυτή η χώρα, στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές,
στην ίδια την ελληνική αγορά.
Πράγµατι, έχουµε προϊόντα από την Κρήτη µέχρι τον Έβρο και
όχι, κύριε Μπόλαρη, µόνο στην Κεντρική Μακεδονία -εκεί γύρω
τα ξέρετε καλύτερα εσείς- που αφορούν το ελαιόλαδο, τα προϊόντα της ελαιοκαλλιέργειας γενικά, της ελαιοκοµίας, τα προϊόντα που έχουν να κάνουν µε την κτηνοτροφία, τα τυροκοµικά,
το µέλι, τις ελιές. Αναφέρθηκε ο κ. Μπόλαρης σε προϊόντα, όπως
η κοµπόστα, τα φασόλια που έχουν κατακτήσει τις ευρωπαϊκές
και τις διεθνείς αγορές. Και το χάρηκα εκείνη την ώρα, γιατί έτσι
είναι. Όµως, ξέχασε ο κ. Μπόλαρης στο τέλος να πει ότι όλα
αυτά είναι δηµιούργηµα αυτών των ανθρώπων µε τις συνθήκες
που έχουµε µέχρι τώρα.
Είναι δηµιούργηµα αυτών των ανθρώπων που παρά την κρίση
και τις δυσκολίες µε τις πολιτικές που ακολούθησαν οι «επάρατες» κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μπόλαρη, οι επάρατες κυβερνήσεις των προηγούµενων ετών, έχουν παράξει αποτέλεσµα.
Παρά τις δυσκολίες πήραν αυτά τα συγχαρητήρια. Και τους δίνω
και εγώ διπλά.
Όµως, σήµερα µε την ατζέντα Αποστόλου που εφαρµόζεται γιατί ο Αποστόλου το παίζει ότι είναι αναρµόδιος, αλλά η ατζέντα
φέρει την υπογραφή του- πώς του χρόνου και την επόµενη χρονιά µε το φράγµα που κάνετε στον παραγωγικό τοµέα θα ξαναδώσουµε συγχαρητήρια; Θα συλλυπούµεθα; Μάλλον ναι!
Όσον αφορά τον τριπλασιασµό των εισφορών -που ο κ. Κατρούγκαλος ήρθε το πρωί να µας πει ότι δεν είναι έτσι- θα πρέπει
να πούµε ότι η τρίτη κατηγορία πληρώνει πράγµατι σήµερα 954
ευρώ. Με το τέλος της µεταβατικής περιόδου πόσο θα πληρώνει;
Θα πληρώνει 1516 ευρώ. Όµως, σε ποια περίπτωση; Μόνο αν το
εισόδηµά του είναι κάτω από 8.000 ευρώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Που είναι το 88%
των αποδοχών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν λοιπόν τολµήσει ο αγρότης
και η οικογένειά του –κακοµοίρη τον θέλουν τον αγρότη- να έχει
εισόδηµα πάνω από 8.000 ευρώ, θα πληρώνει 2.156 ευρώ. Ιδέστε
άνθρωπο που λέει ότι ο αγρότης για να µην πληρώνει µεγάλη εισφορά πρέπει να είναι κακοµοίρης! Η αύξηση είναι 126%. Και
έχει το θάρρος –τώρα αν είναι θράσος, δεν ξέρω- και έρχεται να
µας πει: «Σήµερα οι αγρότες παίρνουν σύνταξη 170 ευρώ και
τους παίρνω τα 2.000 ευρώ, για να πάρουν 384 ευρώ».
Επειδή σας θεωρώ θύµα και εσάς και τις επόµενες µέρες µάλλον ως εξιλαστήριο θύµα θα σας χρησιµοποιήσουν –µην γελάτε!σας συµπονούµε και συµπάσχουµε µαζί σας από τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευτυχώς, έχω
φίλους!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σε προσωπικό, όµως, επίπεδο,
σε ανθρώπινο επίπεδο ως προς την αποστολή που αναλάβατε να
υλοποιήσετε, να «εκτελέσετε» τον Έλληνα αγρότη, όχι, κύριε Κατρούγκαλε, θα σας βάλουµε φραγµό!
Ο ΟΓΑ δεν είναι προβληµατικός οργανισµός. Ο ΟΓΑ εκτελεί
προνοιακό έργο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και από τα 3,3
δισεκατοµµύρια ευρώ που είπατε, τα περισσότερα είναι για τις
προνοιακές συντάξεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι; Δεν είναι όχι. Είναι για τις
προνοιακές συντάξεις. Θα σας δώσω στη δευτερολογία µου όλα
τα στοιχεία. Θα έχετε, ωστόσο, µιλήσει. Φροντίστε να είστε ειλικρινής, γιατί θα έχουµε τεκµηρίωση µε αριθµούς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρβανιτίδης Γιώργος για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
τώρα που τα επικοινωνιακά παιγνίδια τελείωσαν, ήρθε η ώρα να
µιλήσουµε για τα πραγµατικά προβλήµατα. Χθες προσπαθήσατε
µέσα από µία παρωδία κοινοβουλευτικής διαδικασίας να πείσετε
το κοµµατικό σας ακροατήριο ότι συγκρούεστε µε τη διαπλοκή.
Φέρατε ένα τόσο σηµαντικό θέµα για συζήτηση µε τροπολογία
στο πλαίσιο κύρωσης µιας διεθνούς Συµφωνίας µε τη Λευκορωσία για να µη γίνει διάλογος, γιατί έχετε αρχίσει να τον φοβάστε.
Ούτε καν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές δεν είχαν την ευκαιρία να µιλήσουν και να τοποθετηθούν για το νοµοσχέδιο.
Τα πυροτεχνήµατα, όµως, διαρκούν λίγο. Δυστυχώς για εσάς,
είστε πλέον αναγκασµένοι να ασχοληθείτε µε τα πραγµατικά
προβλήµατα της χώρας.
Η σηµερινή µας επερώτηση είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρη.
Συζητάµε για τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου µε τους
αγρότες στους δρόµους, τους αγρότες που σηκώνουν το βάρος
της ανικανότητάς σας, τους αγρότες που σπεκουλάρετε µε κάθε
ευκαιρία.
Είναι γεγονός ότι η πολιτική σας τους έχει στοχοποιήσει προκλητικά. Τις απανωτές επιβαρύνσεις που τους επιβάλλετε σε φορολογία και ασφαλιστικό τις ανέπτυξαν οι συνάδελφοί µου και
δεν θέλω να επεκταθώ. Θέλω µόνο να θυµίσω ότι αυτά είναι µερικά µόνο από τα αποτελέσµατα της διαπραγµατευτικής σας δεινότητας.
Ποια είναι τα υπόλοιπα; Πρώτον, είναι τα capital controls, τα
οποία δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας της αγροτικής παραγωγής. Έλλειψη ρευστότητας, προβλήµατα στην προµήθεια αγροτικών εφοδίων και
καυσίµων, προβλήµατα στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων,
προβλήµατα στις µεταποιητικές επιχειρήσεις, στον τοµέα της
διατροφής.
Δεύτερον, είναι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωµές του κράτους, καθυστερήσεις στην καταβολή των προκαταβολών ενισχύσεων, καθυστερήσεις στην πληρωµή των αποζηµιώσεων από έντονα καιρικά φαινόµενα, καθυστερήσεις στην
πληρωµή των δικαιούχων διαφόρων προγραµµάτων.
Φέραµε πολλά από τα θέµατα αυτά στη Βουλή. Μιλήσαµε για
την καθυστερηµένη καταβολή αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ στους
αγρότες που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόµενα το 2014,
ενώ για τις ζηµιές του 2015 δεν έχει καν ξεκινήσει η καταβολή
αποζηµιώσεων. Πώς να ξεκινήσει, άλλωστε, αφού µεταφέρατε
τα αποθεµατικά του ΕΛΓΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος και κανείς
δεν γνωρίζει πότε και πόσα θα πάρετε πίσω;
Για τη συνδεδεµένη ενίσχυση του ρυζιού ιδρώσαµε να σας πείσουµε τα αυτονόητα. Με υπουργική απόφαση τον Μάιο ορίσατε
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ότι οι ρυζοπαραγωγοί έπρεπε να παραδώσουν και να τιµολογήσουν τις ποσότητες ρυζιού µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να λάβουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση ρυζιού, ύψους 26 ευρώ το στρέµµα.
Καταφέραµε να σας πείσουµε ότι χρειάζεται περαιτέρω παράταση. Δώσατε παράταση µέχρι τις 31 του Μάρτη. Χρειάζεται, βέβαια, να πάει µέχρι τις 31 του Μάη, γιατί η απορρόφηση συνεχίζεται. Στη Σίνδο, στη Χαλάστρα, στη δυτική Θεσσαλονίκη οι
αγρότες δεν µπορούν να πουλήσουν το ρύζι τους. Στον πρώτο
συνεταιρισµό της Χαλάστρας από τους σαράντα χιλιάδες τόνους
ούτε χίλιοι πεντακόσιοι δεν έχουν απορροφηθεί. Στον δεύτερο
συνεταιρισµό της Χαλάστρας από τους πενήντα χιλιάδες τόνους
µόνο τέσσερις χιλιάδες έχουν απορροφηθεί.
Όταν επισηµάναµε από τον Νοέµβριο του 2015 τα προβλήµατα από την εξάπλωση της οζώδους ρευµατίτιδας, το Υπουργείο απαντούσε ότι µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2016 δεν είχαν
ολοκληρωθεί οι εµβολιασµοί σε επτά περιφερειακές ενότητες
της χώρας. Αµφιβάλλω αν ακόµα και σήµερα έχουν ολοκληρωθεί.
Όταν κάναµε ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη προτάσεις για
την ανακούφιση των παραγωγών, τις απορρίπτατε. Αρνηθήκατε
την καθιέρωση κάρτας πετρελαίου αγροτών την ώρα που καταργούσατε τη µειωµένη φορολογία στο πετρέλαιο. Η πρότασή µας
ήταν απλή και πολύ συγκεκριµένη: Μια κάρτα στην οποία θα ενσωµατώνεται η ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο κάτοχος
αγρότης παραγωγός, γεωργός, κτηνοτρόφος, αλιέας και η προµήθεια του πετρελαίου θα βασίζεται στην έκταση και το είδος
της καλλιέργειας, καθώς και στον αριθµό των ζώων που δηλώνονται κάθε χρόνο στον ΟΣΔΕ. Φωνή βοώντος εν τη ερήµω!
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έχετε εθνικό σχέδιο για
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Με την ανεπάρκειά σας και την
ανικανότητά σας οδηγείτε την ύπαιθρο σε µαρασµό και ιδιαίτερα, τους αγρότες σε οικονοµική εξαθλίωση, ιδιαίτερα δε τους
νέους αγρότες, που επέλεξαν να παραµείνουν στην ελληνική περιφέρεια και βλέπουν ότι οι πολιτικές που ακολουθείτε γκρεµίζουν τα όνειρά τους.
Με τις επιλογές σας έχετε καταφέρει να φέρετε όλη την παραγωγική Ελλάδα απέναντί σας. Αντί να ασχοληθείτε µε τα σοβαρά και να ακούσετε τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου,
επιτίθεστε στους αγρότες µε τα ΜΑΤ.
Αλλάξτε ρότα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πριν να είναι
πολύ αργά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αρβανιτίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος, Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να εκφράσω µε τη σειρά µου τη θερµά µου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αξιωµατικών που χάθηκαν εχθές το πρωί, ξηµερώµατα, στο Αιγαίο.
Θλίψη και οδύνη τα συναισθήµατα που µας διακατέχουν όλους.
Κύριε Υπουργέ, µέχρι χθες δίνατε µεγάλες υποσχέσεις στους
αγρότες για επαναφορά του ΦΠΑ σε επίπεδα προ µνηµονίου, για
φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, για ρύθµιση των χρεών των αγροτών
και διαγραφή µέρους αυτών των χρεών, για φοροελαφρύνσεις,
για επαναφορά της διάρκειας του φρέσκου γάλακτος από τις
επτά ηµέρες στις πέντε.
Εδώ είναι το οξύµωρο: Σήµερα αποφασίζετε να καθορίζουν οι
βιοµήχανοι τη διάρκεια του φρέσκου γάλακτος, η οποία εκτινάσσεται στις έντεκα ηµέρες. Σήµερα όχι µόνο τα παίρνετε όλα πίσω
αλλά τους επιβαρύνετε ακόµα περισσότερο. Οι αγρότες βρίσκονται στα µπλόκα και εσείς τους αγνοείτε.
Ερωτώ, λοιπόν, ποιος είναι για εσάς ο νέος παραγωγικός ιστός
της χώρας, ο αυριανός παραγωγικός ιστός της χώρας, που θα
βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο;
Ποια είναι η πρότασή σας για τη νέα παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τοµέα; Θέστε την σε δηµόσια διαβούλευση. Να συµµετάσχει τόσο η αγροτική κοινότητα και να
πάρουν µέρος σε αυτήν τα αγροτικά πανεπιστηµιακά τµήµατα,
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τα ινστιτούτα και τα ερευνητικά κέντρα, για να υπάρξουν αποτελέσµατα.
Η αγροτική παραγωγή, κύριε Υπουργέ, πάσχει σε τέσσερα σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα. Πρώτον, ο µικρός, ο τεµαχισµένος κλήρος. Δεύτερον, ο µεγάλος ηλικιακός µέσος όρος
στον αγροτικό πληθυσµό, µε περιορισµένη επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση. Τρίτον, οι µεγάλες ελλείψεις στις υποδοµές της υπαίθρου. Τέταρτον, το µεγάλο κόστος της παραγωγής.
Αντί, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ψάχνετε για λύσεις σε αυτά τα
προβλήµατα, αυξήσατε τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το
13% στο 23%, τις εισφορές του ΟΓΑ, τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήµατος, τον φόρο πετρελαίου, την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος και ζητάτε προκαταβολή του φόρου της επόµενης
χρονιάς στο 100%. Φορολογείτε ακόµα και τις ενισχύσεις, ακόµα
και τις αποζηµιώσεις. Όλα αυτά βέβαια εκτοξεύουν το κόστος
παραγωγής και δεν το µειώνουν, που είναι το ζητούµενο για
όλους µας.
Προεκλογικά µιλούσατε για µια κάρτα του αγρότη, για την επιχορήγηση χαµηλότοκων δανείων µε πλαφόν τα στοιχεία των δηλώσεων της καλλιέργειας της τελευταίας διετίας.
Σήµερα φέρνετε την κάρτα του αγρότη. Οι αγρότες µε εγγύηση τις ενισχύσεις που δικαιούνται µπορούν να προεισπράττουν ποσά από τις τράπεζες εντόκως. Ο αγρότης δηλαδή ενεχυροδανείζεται, δίνοντας την εγγύηση που δικαιούται ως ενέχυρο, πληρώνοντας τόκο.
Εδώ η δική µας πρόταση, κύριε Υπουργέ, είναι: καµµία επιβάρυνση, µηδενικό επιτόκιο στην κάρτα του αγροτών.
Μητρώο αγροτών: Ακούµε συνεχώς για ένα µητρώο αγροτών.
Θυµίζω σε όλους ότι το µητρώο αγροτών υπάρχει µε πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ από το 2011. Ως αγρότης καταγραφόταν αυτός
που το 35% του εισοδήµατός του προερχόταν από αγροτικές εργασίες και ήταν ασφαλισµένος στον ΟΓΑ. Βάσει αυτού υπήρχαν
διακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες οι κατ’ επάγγελµα αγρότες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Το 35%.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σηµασία, συνάδελφε,
δεν έχει να καταγράψουµε κάποιους στο µητρώο αγροτών, αλλά
να στηριχτούν οι πραγµατικοί αγρότες. Λέµε ότι το ΕΣΠΑ είναι
εργαλείο ανάπτυξης. Το ΕΣΠΑ µπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο.
Και εδώ τι βλέπουµε; Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, που αφορούν τους
αγρότες για το 2016, µειώθηκαν από τα 9 εκατοµµύρια ευρώ στα
3 εκατοµµύρια ευρώ.
Έτσι, κύριε Υπουργέ, οδηγείτε τον αγροτικό τοµέα σε αποεπένδυση. Ακόµα, περιµένουµε να προκηρυχθούν προγράµµατα
του Υπουργείου Ανάπτυξης ύψους 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Πότε θα το πράξετε;
Και σας ερωτώ, λοιπόν, ποιος είναι ο προγραµµατισµός του
Υπουργείου για την καταβολή των προκαταβολών των ενισχύσεων, για την πληρωµή των αποζηµιώσεων; Τι σκοπεύετε να κάνετε για τους κτηνοτρόφους, για τις καθυστερήσεις στην ίδρυση
και λειτουργία κτηνοτροφικών µονάδων, για την αδειοδότηση
σταβλικών εγκαταστάσεων;
Την προηγούµενη εβδοµάδα, κύριε Υπουργέ, σας γνωστοποίησα τα προβλήµατα του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας. Στα συρτάρια του Δασαρχείου Αιτωλοακαρνανίας στην Αµφιλοχία στοιβάζονται εννιακόσιες αιτήσεις. Περιµένουµε ακόµα τις ενέργειές
σας.
Κύριε Υπουργέ, η ψαλίδα της τιµής των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι έχει ανοίξει πολύ. Το γνωρίζετε καλά. Η διαφορά
αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι όλες οι άλλες χώρες
επιλέγουν ως λύση την ενίσχυση των συνεργατικών σχηµατισµών, τη συµβολαιακή γεωργία, τη βελτίωση των υποδοµών µεταφοράς.
Σας ερωτώ, λοιπόν, εσείς τι θα κάνετε για να µειώσετε αυτή
την ψαλίδα; Δεύτερον, αν σκοπός µας είναι τα ποιοτικά προϊόντα
που δίνουν υψηλή προστιθέµενη αξία, τότε χρειάζεται πραγµατική στήριξη των νέων αγροτών που ασχολούνται µε τα καινοτόµα βιολογικά, παλιά και νέα, προϊόντα.
Πρέπει να στοχεύσετε στην ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας
και της τεχνολογίας, να γνωστοποιήσετε ξανά τις υποστηρικτικές
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υπηρεσίες και να τις ενεργοποιήσετε. Τι θα γίνει µε το ΕΘΙΑΓΕ
και τα περιφερειακά ερευνητικά ινστιτούτα; Σκοπεύετε να αναπτύξετε συνέργειες µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα για την ανάδειξη τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ή όχι; Ποιος είναι ο
σχεδιασµός του Υπουργείου για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και έρευνας; Ποιος είναι ο σχεδιασµός σας για να έχει
καλύτερη ενηµέρωση ο αγρότης για ευκαιρίες που του δίνονται;
Διαφηµίζατε προεκλογικά τις ειδικές κλαδικές και χωρικές πολιτικές. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε ακούσει λέξη. Φέρτε, λοιπόν,
στη Βουλή τον αναλυτικό σχεδιασµό σας για την αγροτική ανάπτυξη του τόπου. Τον περιµένουµε. Πάρτε ωστόσο πίσω το
ασφαλιστικό και φορολογικό νοµοσχέδιο που έβγαλε τους αγρότες στον δρόµο. Καλέστε τους σε έναν γόνιµο και εποικοδοµητικό διάλογο. Καλέστε τους, πραγµατικά, για να βρούµε τον
δρόµο της αγροτικής ανάπτυξης που όλοι θέλουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό την απουσία
πολλών πτερύγων, παρά ταύτα, επειδή ακούει η κοινωνία και ο
λαός και οι εκπρόσωποι των κοµµάτων, θεώρησα χρέος να µιλήσω για τους αγρότες.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Με πρωτοβουλία της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, βεβαίως, η πρωτοβουλία ανήκει στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Λέγεστε δηµοκρατικοί, ελπίζω να είσαστε και δηµοκρατικοί,
γιατί ου πας ο δηλών δηµοκράτης, δηµοκράτης εστί. Το ξέρετε.
Δεν έχω καµµία ένσταση.
Οι αγρότες δεν έχουν κανένα πρόβληµα να τους πάει ο κ. Κατρούγκαλος από είκοσι στο δεκαπέντε, όπως νοµίζει ίσως ο κ.
Κατρούγκαλος ή ο κ. Τσίπρας. Οι αγρότες αισθάνονται ξένοι σ’
αυτή τη χώρα. Το κόστος παραγωγής είναι µεγαλύτερο από τις
τιµές διάθεσης των προϊόντων τους. Αισθάνονται, δηλαδή, ξένοι
σε αυτή τη χώρα.
Ο πρωτογενής τοµέας θεωρούν ότι δεν είναι τοµέας µε µέλλον. Εδώ φταίει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ, που επί τριάντα χρόνια
διόριζε τα παιδιά τους στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και εγκατέλειπαν
την ιδέα της εκµετάλλευσης της γης. Προτιµούσαν να πάνε όλοι
τα παιδιά στα ΕΛΤΑ ή τη ΔΕΗ. Δεν είναι τυχαίο που έβλεπες µεγαλοαγρότη, που είχε τριακόσια στρέµµατα και έβαζε το παιδί
του στα ΕΛΤΑ. Για να το εξασφαλίσει το έκανε. Αυτές είναι οι αρρωστηµένες νοοτροπίες τις οποίες πληρώνουµε.
Τώρα, φτάσαµε σε ένα ακραίο σηµείο. Σε ποιο σηµείο; Να αµφιβάλλουν οι αγρότες αν µπορούν να ζήσουν ή µάλλον να είναι
σίγουροι ότι δεν µπορούν να ζήσουν. Πέρασα όλα τα µπλόκα και
έκανα συζητήσεις µε πάσης κοµµατικής προέλευσης αγρότες.
Δεν µου είπαν: «Πείτε στον κ. Κατρούγκαλο το είκοσι να το κάνει
δεκαπέντε. Και µηδέν να µας το κάνει, δεν βγαίνουµε». Αυτό µου
είπαν.
Κι έρχεται η Κυβέρνηση, από την οποία θα περίµενα κάποια
ευαισθησία, και αντί να σκύψει στο πρόβληµα αυτών των ανθρώπων, που αισθάνονται ότι το Κολωνάκι έχει Κυβέρνηση και βλέπει
σαν απόβλητους τους επαρχιώτες αγρότες, αντί να σκύψετε στα
προβλήµατα του λαού, τους λέτε φοροφυγάδες, κακούς, ακροδεξιούς. Αυτός είναι ο πλέον ανόητος τρόπος να αµυνθεί µια
κακή Κυβέρνηση σε προβλήµατα ανθρώπων τόσο αγχώδη και
αγωνιώδη. Ο οιοσδήποτε τύραννος θα µπορούσε να το κάνει, να
τους πει ακροδεξιούς και ταραχοποιούς.
Ήρθαν από την Κρήτη. Είδα κάτι σκηνές. Τα όπλα τους ήταν
µια γκλίτσα και παρετάχθησαν τα ΜΑΤ. Δηλαδή, αυτή η Κυβέρνηση που λέει ότι είναι αριστερή, παρέταξε τα ΜΑΤ απέναντι
στους αγρότες της Κρήτης, της Λάρισας. Τι είναι αυτό;
Αν αυτές οι σκηνές είχαν γίνει γνωστές για τους αγρότες πριν
από τις εκλογές, θα ψήφιζαν όπως ψήφισαν; Ερωτώ. Αν µπορούσαν να οραµατιστούν οι αγρότες αυτά που συµβαίνουν σήµερα,
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δηλαδή ότι µια Κυβέρνηση, που ονοµάζεται αριστερή, παρατάσσει τα ΜΑΤ στην αγωνιώδη τους διαδήλωση για επιβίωση, θα την
ψήφιζαν; Άρα εδώ έχουµε µια Κυβέρνηση που δεν έχει λαϊκά
ερείσµατα.
Ξέρετε, µε τον κ. Μητσοτάκη εµείς, λόγω του ότι πρόδωσε ο
πατέρας του την Ένωση Κέντρου, έχουµε διαφορές, αλλά είπε
αλήθεια σε αυτό ότι δεν µπορείτε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάτε
στις περιφέρειές σας. Είπε αλήθεια εχθές ο κ. Μητσοτάκης ότι
έχετε πρόβληµα ασφάλειας, το οποίο δηµιουργήσατε εσείς του
ΣΥΡΙΖΑ µε την αντιλαϊκή πολιτική σας και τα ψέµατα που είπατε.
Εγώ, ακόµη δεν µπορώ να πιστέψω ότι έξι χρόνια σε αυτή τη
χώρα ένας άνθρωπος, που έγινε Πρωθυπουργός, έλεγε πως έχει
άλλες λύσεις, ότι θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά, ότι θα
κάνει την Ευρώπη να τρέµει, και αυτός ο άνθρωπος πήγε και υπέγραψε τα πάντα και καλεί τώρα τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες να πληρώσουν!
Έχει το θράσος και δεν ζήτησε ούτε µια συγγνώµη από την
κοινωνία. Ένας άνθρωπος που είχε παρουσιάσει εντελώς άλλη
εικόνα από αυτή που δείχνει και είναι σήµερα! Μία συγγνώµη!
Να πει: «Αλλιώς νόµιζα».’Η να πει: «Ήµουν µε τα οράµατα της
παλιάς Αριστεράς. Δεν είχα πάει στην Ευρώπη να δω πώς ζει ο
άλλος κόσµος και πώς λειτουργεί ο σύγχρονος κόσµος. Πίστευα
ότι µε το που θα πάω, θα κάτσει «σούζα» η κ. Μέρκελ. Δεν το κατάφερα. Ζητώ συγγνώµη. Τώρα να ζήσει η Ελλάδα, να µη ζήσει;
Και έκανα αυτό που έκανα κι έκατσα και υπέγραψα».
Αν το έλεγε έστω έτσι, µε µια συγγνώµη, µε µια µεταµέλεια,
θα µπορούσα να τον λογαριάσω σαν σοβαρό άνθρωπο. Αυτός
έκανε δηµοψήφισµα. Τον Γιώργο Παπανδρέου τον είπαµε τρελό,
όταν πήγε να κάνει δηµοψήφισµα. Εσείς, όταν κάνατε το δηµοψήφισµα, τι θέλατε; Το «όχι» τι είναι; Όχι στην Ευρώπη ήταν; Σε
ένα ερώτηµα είναι, λέει, όπως διατυπώθηκε.
Και το ίδιο βράδυ και το «ναι» και το «όχι» έγιναν «ναι». Άλλη
εξαπάτηση της κοινωνίας αυτή! Ούτε σε αυτό µια συγγνώµη! Ο
Γιώργος Παπανδρέου ήταν τρελός και τον είπατε κι εσείς τρελό,
όταν ζήτησε δηµοψήφισµα, και εσείς ήσασταν γνωστικοί!
Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχουν τελείως στραβώσει όλα και ότι οι
αγρότες λένε την αλήθεια, αυτοί οι πολλές φορές αµόρφωτοι
αγρότες, που έχουν, όµως, µεγάλη γενναιότητα και µεγάλη καρδιά. Είναι υποτίθεται οι πατεράδες µας ή τα αδέρφια µας, γιατί
όλοι σε αυτήν την Αίθουσα, πιστεύω, έχουν αγροτική ρίζα. Ζητούν από µηδενική βάση.
Γιατί δεν µπορεί ο κάθε κ. Κατρούγκαλος από το Κολωνάκι να
καταλάβει το πρόβληµα του αγρότη! Και γιατί έχετε γίνει του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας τρόφιµοι του Κολωνακίου και πίνετε εκεί τον εσπρέσο σας! Και θέλετε να πείσετε ότι αντιλαµβάνεστε τα προβλήµατα της αγροτιάς. Δεν τα αντιλαµβάνεστε
και είναι κατηγορούµενο το Κοινοβούλιο µπροστά στον ελληνικό
λαό ότι περί άλλα τυρβάζει!
Ζήτησα να µάθω πόσοι είναι οι σύµβουλοί σας. Πόσους συµβούλους έχετε; Έκανα αίτηµα στον Βούτση και δεν µου απαντάει. Γιατί δεν µου απαντάει; Πόσους µετακλητούς υπαλλήλους
έχετε; Πόσους συµβούλους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία;
Να µάθει ο ελληνικός λαός πόσους έχετε, πόσους πληρώνουµε,
πόσο κοστίζει αυτή η δηµοκρατία, που θα την λέει ο ελληνικός
λαός καταραµένη σε λίγο, µε τον τρόπο που ενεργείτε και δράτε.
Κάνω έκκληση στην Κυβέρνηση να υποβάλει την παραίτησή
της το συντοµότερο, γιατί είναι µια Κυβέρνηση που δεν έχει κανένα λαϊκό έρεισµα. Πήρατε 35% τον Σεπτέµβρη. Και ο Καµµένος
τώρα στις δηµοσκοπήσεις έχει το µισό από την Ένωση Κεντρώων. Με αυτά που κάνετε, πόσο θα έχει γίνει αυτό το 36%; Θα
έχει γίνει 20%. Έχετε το 20% του ελληνικού λαού. Αυτό έχετε.
Και θέλετε να κάνετε µεταρρυθµίσεις; Πιστεύετε ότι θα σας λάβει
κανείς σοβαρά υπόψη; Λίγες είναι οι µέρες σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Βαγγέλης Αποστόλου για είκοσι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ζητώ λίγη ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε
ότι είναι και οι ώρες δύσκολες και χρειάζεται να υπάρξει µια
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απάντηση σε πολλά από αυτά που ειπώθηκαν.
Δεν θα σταθώ στα σηµερινά επεισόδια, απλά θα επαναλάβω
ότι αποτελούν και θα αποτελέσουν µια µελανή σελίδα στην ιστορία του αγροτικού κινήµατος. Έκανα σχετική δήλωση. Παρακολουθούµε τα πράγµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, πριν απαντήσω στα ερωτήµατά σας και βεβαίως και στα ερωτήµατα που έβαλε η Πρόεδρός
σας κ. Γενηµατά, οφείλω να επισηµάνω µερικά πράγµατα. Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι η δική σας ευθύνη για τη κοινωνική
ερηµοποίηση της υπαίθρου και γιατί ψυχορραγούν τα χωριά και
οι κωµοπόλεις; Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί κάθε λογικός άνθρωπος της πραγµατικής αγροτικής παραγωγής και ζωής έχει αγανακτήσει µε τον τρόπο που οι δικές σας κυβερνήσεις διαχειρίζονταν τις ενισχύσεις;
Σας απασχόλησε ποτέ το ότι διαλύσατε οτιδήποτε συλλογικό
και οργανωµένο δηµιουργήθηκε στην ύπαιθρο; Τα λουκέτα, τα
πωλητήρια, οι εκποιήσεις, οι εκκαθαρίσεις ολόκληρων µονάδων
εργοστασίων µε δοµές και ιδιαίτερα εργοστασίων που αφορούσαν τον συνεταιριστικό χώρο; Να µην αναφέρω ονόµατα, γιατί
πραγµατικά θα χαθεί ο αριθµός. Και υπάρχει κανείς που δεν γνωρίζει για το πάρτι του χρηµατιστηρίου –κάθε χωριό και ΕΛΔΕ!όπου χάθηκαν κεφάλαια και αποταµιεύσεις αγροτών µιας ζωής;
Έχετε µήπως αντίρρηση, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όλα αυτά
-και δεκάδες άλλα- έγιναν επί δική σας κυβέρνησης; Γνωρίζετε
πότε έγιναν όλα αυτά, αλλά και άλλα. Αλήθεια, µήπως γνωρίζετε
και ποιος κυβερνούσε τη χώρα τόσο χρόνια, ποιος εφήρµοσε τις
πολιτικές που έφεραν τη χώρα στο σηµερινό σηµείο;
Μίλησε η κ. Γενηµατά για ένα σχέδιο για την αγροτική οικονοµία. Είκοσι πέντε µε τριάντα χρόνια κυβέρνησης µε δισεκατοµµύρια ευρώ διαθέσιµα γιατί µας έφτασαν αλήθεια µέχρι εδώ;
Αυτό είναι το πραγµατικό ερώτηµα.
Δεν γνωρίζει η κ. Γενηµατά επί ποίας κυβέρνησης εκποιήθηκε
η «Αγροτική Τράπεζα», πωλήθηκε η «ΔΩΔΩΝΗ», έφτασε λίγο
πριν το κλείσιµο η «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης», έκλεισαν ή
πωλήθηκαν τα «Εργοστάσια Λιπασµάτων», πωλήθηκε η «ΟΛΥΜΠΟΣ», πωλήθηκε η «ΑΓΝΟ»; Απαξιώθηκε ό,τι κινείτο και είχε δουλειά προοπτικής σε αυτόν τον χώρο.
Μήπως δεν γνωρίζει επί ποίων κυβερνήσεων επιβλήθηκαν πρόστιµα και καταλογισµοί πάνω από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ; Αλήθεια, ποιες κυβερνήσεις χρωστούσαν στους αγρότες εκκρεµότητες από το 2008 µέχρι σήµερα; Επί ποίων κυβερνήσεων χαραµίστηκαν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ επενδυτικών προγραµµάτων; Δεν θα συνεχίσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά.
Όλοι εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τα ξέρετε, τα
βιώσατε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συνεχίστε, συνεχίστε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Και έγιναν αυτά βεβαίως και επί των ηµερών σας,
αλλά και επί των ηµερών των συγκυβερνώντων σας!
Και έρχεστε σήµερα, εκµεταλλευόµενοι µια δύσκολη συγκυρία, να ξεπλύνετε τα πάντα σε µια νύχτα! Δεν θα συνεχίσω.
Να είστε βέβαιοι, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Νέας
Δηµοκρατίας ότι σιγά σιγά τα πάντα θα πάρουν τον δρόµο τους.
Ξέρουµε τις απαιτήσεις της δύσκολης συµφωνίας, τις επιπτώσεις
της στον αγροτικό κόσµο, όπως όµως ξέρουµε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες κάθε άλλη λύση θα είχε καταστροφικά αποτελέσµατα.
Τα ξέχασε αυτά ο κ. Μητσοτάκης, που ζήτησε την απόσυρση
των προτάσεων που έχουµε καταθέσει στους θεσµούς. Και, δυστυχώς, τα ξέχασε σήµερα και η Πρόεδρός σας συµφωνώντας
µαζί του. Φαίνεται ότι το σύνδροµο της συγκυβέρνησης θα σας
συνοδεύει για πολλά χρόνια ακόµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Όπως εσείς µε τους ΑΝΕΛ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς έχουµε δεσµευθεί για να απαλύνουµε τις
άµεσες επιπτώσεις της συµφωνίας ιδιαίτερα στους µικροµεσαίους. Θα το κάνουµε στο πλαίσιο του δυνατού σε διάλογο µαζί
τους µε την ευθύνη τη δική τους, αλλά και του Πρωθυπουργού.
Έχουµε, επίσης, δεσµευθεί για την έναρξη µιας συνολικής
προσπάθειας παραγωγικής ανασυγκρότησης του παραγωγικού
τοµέα ως του βασικού µοχλού για να ξεφύγουµε από τη µιζέρια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του σήµερα, αρχίζοντας µια νέα συγκροτηµένη προσπάθεια.
Μας επερωτάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, για τη δήθεν ανυπαρξία εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και
την παραγωγική ανασυγκρότηση. Σας απαντάµε ότι όχι µόνο
έχουµε, αλλά και ότι το επεξεργαστήκαµε κατά τρόπο που να
υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας µε
βάση τη θεµατική που αποτυπώθηκε στη συµφωνία.
Πολλά σηµεία αυτού του σχεδίου µας σύντοµα θα αποτελέσουν αντικείµενο ενός γενικευµένου διαλόγου. Ας το σκεφθούν
όλοι όσοι από τις πολιτικές δυνάµεις, αγροτικές συλλογικότητες,
επιστηµονικοί φορείς επιθυµούν να συµβάλλουν. Τους έχουµε
καλέσει κι άλλες φορές και τους καλούµε πάλι. Ευπρόσδεκτοι!
Έχουµε συγκεκριµένους στόχους για διαρθρωτικά ζητήµατα,
για θέµατα εµπορίας και προώθησης εξαγωγών, για την απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα
για την κρισιµότερη παράµετρο, το κόστος παραγωγής. Για την
υλοποίηση καθενός από αυτούς τους στόχους διατυπώνονται
εξειδικευµένες στρατηγικές και αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα µέτρα.
Ξεκινάµε την υλοποίηση της στρατηγικής µας έχοντας δύο βασικά εργαλεία: το νέο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης και το
νέο πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισµού στον χώρο. Θα συνεργαστούµε µε τους αγρότες, για να πετύχουµε όχι µόνο την
απορρόφηση των πόρων, αλλά κυρίως την αποτελεσµατικότητα.
Υπηρετούµε το µέλλον του αγροτικού χώρου ανταποκρινόµενοι
στις απαιτήσεις της εποχής µας. Δίνουµε ιδιαίτερο βάρος στις
οργανώσεις παραγωγών, γιατί αυτές µπορούν να λειτουργήσουν
και µε επιχειρηµατική αντίληψη, που είναι πλέον αναγκαία στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον που ολοένα εδραιώνεται στον αγροτικό χώρο.
Ας δούµε, όµως, τι παραλάβαµε εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι.
Μόνο τις επιπτώσεις από την κάκιστη διαχείριση των κοινοτικών
ενισχύσεων των κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της
Νέας Δηµοκρατίας και ένα σχέδιο προγράµµατος αγροτικής
ανάπτυξης, το οποίο µας το είχε επιστρέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρόχειρο, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή ήταν η αιτιολογία της επιστροφής του.
Τι κάναµε για να αποφύγει η χώρα µας τα χειρότερα; Όσον
αφορά τα πρόστιµα, πραγµατικά σας καταθέτω µια σχετική κατάσταση για τριακόσιες παραβάσεις για δέκα χρόνια, χαρακτηριστικό του τρόπου µε τον οποίο διαχειριζόσασταν τους
κοινοτικούς πόρους. Αυτές οι παραβάσεις έφεραν πρόστιµα που
τα αποδεχθήκατε τελεσίδικα. Και βέβαια, εµείς αναγκαστήκαµε
ξεκινώντας τη θητεία µας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
να πληρώσουµε την πρώτη δόση, δηλαδή 311.000.000 τον Φεβρουάριο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε ότι για τους καταλογισµούς δίνουµε σκληρές µάχες για
να µειώσουµε τα ποσά. Έχουµε καταφέρει πολλά σ’ αυτό το επίπεδο. Δυστυχώς όµως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όξυνε τη στάση
της λόγω της αδιαφορίας που εσείς δείξατε µέχρι σήµερα και
επιµένει να επιστραφούν τα υπόλοιπα ποσά και µάλιστα έντοκα
από τους ίδιους τους αγρότες. Αλλιώς η χώρα µας απειλείται µε
παραποµπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ηµερήσια πρόστιµα.
Έχω αναφερθεί και έχω καταθέσει τη σχετική επιστολή στα Πρακτικά της Βουλής.
Θέλω πραγµατικά να σας υπενθυµίσω ιδιαίτερα το πακέτο των
καταλογισµών, γιατί καµµιά φορά ξεχνιόµαστε. Αφορά τις εξής
περιπτώσεις:
Πρώτον, το πακέτο Χατζηγάκη, παράνοµες ενισχύσεις που δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ τα έτη 2008-2009, συνολικού ύψους τετρακοσίων είκοσι εκατοµµυρίων ευρώ. Δίνουµε µεγάλη µάχη για να
µειωθεί το συγκεκριµένο ποσό.
Δεύτερον, το πακέτο Κοντού, που αφορά εγγυήσεις και επιδότηση επιτοκίου που δόθηκαν σε πενήντα τέσσερις συνεταιριστικές οργανώσεις για τα δηµητριακά του 2008, ύψους 108 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Τρίτον -ιδιαίτερα αυτό αφορά εσάς, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚτο πακέτο Μωραΐτη, µια παλιά υπόθεση ενισχύσεων, ρυθµίσεων
που δόθηκαν σε ογδόντα εννέα ενώσεις συνεταιρισµών και συνεταιριστικές οργανώσεις τη δεκαετία του 1990, ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία µας ζητούν να τα ανακτήσουµε και
µάλιστα έντοκα.
Αυτή, λοιπόν, είναι η οµολογούµενως δυσάρεστη πραγµατικότητα που βρήκαµε και πρέπει να διαχειριστούµε σήµερα. Όποιο
φάκελο και να ανοίξεις εκπέµπει παραβατικότητες. Δεν υπάρχει
δική σας ευθύνη για τα παραπάνω; Θα την αναλογιστείτε, θα την
αναλάβετε;
Εµείς υπηρετούµε -και θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε- τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του αγροτικού χώρου. Επικαιροποιούµε το Εθνικό Μητρώο Αγροτών µε βάση τη νέα πρόταση
που έχουµε καταθέσει στους εταίρους για τον προσδιορισµό του
κατά κύριο επάγγελµα αγρότη. Με την πρότασή µας για ποσοστό
µεγαλύτερο του 50% του συνολικά δηλούµενου εισοδήµατος
από τη γεωργία, οι κατ’ επάγγελµα αγρότες ανέρχονται στους
διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες. Μη µου πείτε αυτό που είπε η κ.
Γενηµατά ότι και εµείς είχαµε δικό µας µητρώο. Μια απλή σύνδεση µε τον ΟΣΔΕ είχατε. Δεν είχατε τίποτα άλλο παραπέρα.
Καµµία επεξεργασία δεν είχε γίνει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Από το 2010 εσείς δεν το εφαρµόζετε.
Από το 2010 υπάρχει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για εµάς θα υπάρχει ιδιαίτερη αντιµετώπιση των
κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, τόσο στο πρόγραµµα αγροτικής
ανάπτυξης όσο και στη συζήτηση που κάνουµε αυτή την ώρα µε
τους θεσµούς στη διαπραγµάτευση τόσο για το φορολογικό όσο
και για το ασφαλιστικό.
Το τονίζω για άλλη µία φορά, γιατί το είδα και εσείς να το διαρρέετε όπως και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Δεν σηµαίνει
αυτό ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στους ασχολούµενους µε τη γεωργία υπόλοιπους κατοίκους της επαρχίας. Η γεωργία για εµάς είναι µια δραστηριότητα συνυφασµένη µε την
επιβίωση των κατοίκων στην ύπαιθρο.
Ξεκινάµε, αγαπητοί συνάδελφοι, µε παρεµβάσεις στο κόστος
παραγωγής µε τον εξορθολογισµό του χώρου εµπορίας και διακίνησης των εφοδίων, ενώ είµαστε σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε την Ένωση Τραπεζών για την έκδοση της κάρτας του
αγρότη ως εργαλείο για το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει ο χώρος. Η κάρτα αυτή δεν θα είναι µονοπώλιο µίας τράπεζας. Είναι µια κάρτα την οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν
οι αγρότες ερχόµενοι σε συνεννόηση και συναλλαγή µε όλες τις
τράπεζες του ελληνικού χώρου, γιατί µέσα από αυτή τη διαδικασία πιστεύουµε ότι θα διασφαλιστούν και θα εξασφαλιστούν χρηµατοδοτήσεις µε επιτόκια, τα οποία σήµερα δεν αντέχει ο αγροτικός χώρος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει και µια άλλη πραγµατικότητα,
την οποία όλοι έχετε αγνοήσει, ότι ο αγροτικός τοµέας βρίσκεται
σε τροχιά ανάπτυξης τόσο από πλευράς εισοδήµατος -αυτό δείχνουν τα στοιχεία της EUROSTAT- όσο και από πλευράς αύξησης εξαγωγών, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Οργανισµού
Προώθησης Εξαγωγών.
Μας επερωτάτε για τα άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα, µε τα
οποία επιβαρύνουµε τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και
τους αλιείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο σπίτι του κρεµασµένοι
δεν µιλάµε για σκοινί.
Βρήκαµε τον ν. 4172/2013, εσείς τον ψηφίσατε, σύµφωνα µε
τον οποίο οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις µετατράπηκαν σε επαγγελµατικές δραστηριότητες. ύµφωνα µε αυτόν όλα τα εισοδήµατα του 2014 θα φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ µε
13%.Δηλαδή για το καθαρό εισόδηµα του 2014 ύψους 1,33 δισ.
οι αγρότες θα πλήρωναν φόρο και προκαταβολή -γιατί θέλω να
µιλάω πραγµατικά µε αριθµούς- 670 εκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε
πόσα πλήρωσαν µε την παρέµβαση που κάναµε εµείς; Πλήρωσαν
270 εκατοµµύρια συνολικά. Κι αυτό συνέβη γιατί µε τον ν. 4328/
2015 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θέσπισε το καλοκαίρι του
2015 -για να προστατεύσει µε αυτόν τον τρόπο τους αγρότεςήταν από τα 2,6 δισεκατοµµύρια των ενισχύσεων, τα 2,2 να µεί-
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νουν αφορολόγητα. Δηλαδή ένας µέσος όρος -µε βάση τα στοιχεία του 2014- 5.000 ευρώ για κάθε αγρότη έµειναν εκτός φορολογητέας ύλης. Να γίνει κατανοητό. Κι αν επιχειρήσετε να το
διαψεύσετε αυτό, θα σας περιµένει έκπληξη στη δευτερολογία.
Σας προκαλώ από τώρα.
Θέλω, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω για µια ακόµα φορά: Τα εισοδήµατα του 2015 που θα φορολογηθούν το 2016 δεν θα έχουν κάποια αλλαγή σε σχέση µε αυτά που ισχύουν µέχρι σήµερα.
Δηλαδή, θα ισχύει το αφορολόγητο των αγροτικών ενισχύσεων
µέχρι 12.000 ευρώ και το ποσά που θα πληρώσουν τη φετινή
χρονιά για τα εισοδήµατα του 2015 θα είναι περίπου 255 εκατοµµύρια ευρώ, βεβαίως για ένα µέσο καθαρό φορολογητέο εισόδηµα, σαν κι αυτό που είχε δηλωθεί το 2014. Υπάρχει µια αύξηση.
Αυτό είναι θετικότατο, ιδιαίτερα όταν αυτό αποδεικνύεται και µε
στοιχεία.
Δεν βλέπετε ότι ακόµα και µε την ισχύουσα φορολογική ρύθµιση, δηλαδή αυτά που µας ζητούν οι δανειστές, που εµείς τα
έχουµε υπό διαπραγµάτευση, η συνολική φορολογική επιβάρυνση, εάν δεν αλλάξει το εισόδηµα, ούτε καν θα φτάσει τα 470
εκατοµµύρια ευρώ που θα πλήρωναν µε τον δικό σας νόµο; Αυτή
είναι η αλήθεια.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ποιος είναι ο δικός µας νόµος;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μας επερωτάτε για καθυστερήσεις στις πληρωµές ενισχύσεων και αποζηµιώσεων. Γνωρίζουν οι αγρότες ότι
εµείς βάζουµε τάξη στο χάος των πληρωµών τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να κάνουµε λίγη
ησυχία, παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τον Δεκέµβρη το ξέρετε όλοι ότι πληρώσαµε συνολικά 2 δισεκατοµµύρια, 1,2 δισεκατοµµύρια βασικής ενίσχυσης
και της εξισωτικής και 800 εκατοµµύρια περίπου εκκρεµότητες
από το 2008 έως το 2014 και αποζηµιώσεις. Ενώ το 2015, µετά
από πολλά χρόνια, δεν επιβλήθηκε στη χώρα µας, το καθιερωµένο τα τελευταία χρόνια πρόστιµο των 300 έως 350 εκατοµµυρίων ευρώ για βοσκοτόπους.
Άρα; Αυτό σηµαίνει πρώτη φάση σωστής διαχείρισης των ενισχύσεων.
Υπάρχουν εκκρεµότητες και προβλήµατα. Είναι η ίδια η αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο που µας δηµιουργεί
προβλήµατα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεις. Παρ’ όλα αυτά
η πρώτη δόση καταβλήθηκε έγκαιρα. Τότε ουσιαστικά καµµία
χώρα δεν είχε κάνει τις αντίστοιχες πληρωµές. Ακόµα και σήµερα
πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν πρόβληµα µε την κατανοµή
στις πληρωµές. Διότι ο κοινοτικός κανονισµός µάς έχει δηµιουργήσει πάρα πολλά προβλήµατα. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι εσείς ψηφίσατε τη συγκεκριµένη ΚΑΠ. Εσείς ήσασταν που
συµφωνήσατε για τον τρόπο, µε τον οποίο θα κατανεµηθούν τα
συγκεκριµένα δικαιώµατα. Όταν θα έρθει η δική µας ώρα στην
αναθεώρηση του 2017, τότε µπορείτε να µας επερωτάτε για τι
στάση τηρήσαµε και τι διεκδικήσαµε. Σήµερα δεν µπορείτε να το
κάνετε αυτό, διότι όλα αυτά τα προβλήµατα έρχονται ως απόρροια της δικής σας συµφωνίας.
Όντως, πραγµατικά, υπάρχουν προβλήµατα, ιδιαίτερα για
τους νέους αγρότες και θα δώσουµε µεγάλη µάχη, όχι µόνο να
λυθούν τα συγκεκριµένα προβλήµατα αλλά και να τύχουν ιδιαίτερης µεταχείρισης στο νέο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης.
Ρωτάτε αν έγιναν πληρωµές του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε 175
εκατοµµύρια για ζηµιές το 2015 συνολικά, ουσιαστικά 60 εκατοµµύρια περισσότερα απ’ αυτά που είχε τη δυνατότητα, µε βάση
και το σύµφωνο αλλά και µε βάση την εισπραξιµότητα που είχε.
Παρ’ όλα αυτά τα καταφέραµε και κάναµε συγκεκριµένες πληρωµές, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις αποζηµιώσεις του 2014
και µπαίνουµε ήδη -ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, µε µια δυνατότητα γύρω στα 50 εκατοµµύρια κάθε µήνα- να πληρώσουµε τις
ζηµιές του 2015 όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Μας λέτε γιατί καθυστερούµε τις επιστροφές του ΦΠΑ. Πέραν
του δηµοσιονοµικού προβλήµατος που υπάρχει -το ξέρετε όλοι,
ειδικά εσείς που µας το αφήσατε- εµείς επιταχύναµε ήδη την επι-
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στροφή του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος και σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών θα υπάρξει ανάλογη διαχείριση σε όλες τις επιστροφές των οφειλόµενων από το
δηµόσιο, από τον ΦΠΑ µέχρι το πετρέλαιο, ώστε να βοηθήσουµε
την απαραίτητη για τη συγκεκριµένη περίοδο ρευστότητα.
Μας επερωτάτε για την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου. Είναι
αδιανόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, να κατηγορείτε εµάς, που στο
κάτω κάτω ο διάλογος είναι στο DNA µας. Εµάς στον χώρο µας
ο διάλογος είναι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο λειτουργίας
µας.
Έχω συναντήσει -όχι µόνον εγώ αλλά και όλη η ηγεσία του
Υπουργείου, είναι εδώ και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μπόλαρης- αλλεπάλληλες φορές αγρότες από όλη τη χώρα και από
όλους τους κλάδους της αγροτικής δραστηριότητας, πάντα µε
µια στάση στήριξης του χώρου, γιατί όντως την έχει ανάγκη σε
µόνιµη βάση. Πάντα βεβαίως τους περιµένει ο Πρωθυπουργός
και πολύ σύντοµα θα τους δει.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, µεταξύ µας πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα. Όλα αυτά τα προβλήµατα που αναφέρετε στην επερώτησή σας, που προκαλεί δήθεν η πολιτική
µας, µην ξεχνάτε ότι τα έχουµε ψηφίσει µαζί. Μαζί ψηφίσαµε τον
ν. 4336/2015 που αφορά τη συµφωνία. Μαζί, λοιπόν, ψηφίσαµε
για την προκαταβολή του φόρου. Μαζί ψηφίσαµε για την αύξηση
των συντελεστών φορολογίας του εισοδήµατος. Μαζί ψηφίσαµε
για τη µη επιστροφή του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου.
Μαζί ψηφίσαµε για την εναρµόνιση των ασφαλιστικών εισφορών
του ΟΓΑ µε αυτές των άλλων ασφαλιστικών κλάδων.
Όλα αυτά αναφέρονται ρητά στη συµφωνία. Μην προσπαθείτε
να εµφανίζεστε ότι εσείς εξουσιοδοτήσατε την Κυβέρνηση γενικά και αόριστα. Συγκεκριµένες είναι οι αναφορές και δυστυχώς
τις ξεχνάτε. Μαζί τις ψηφίσαµε τόσο µε εσάς όσο και µε τη Νέα
Δηµοκρατία, που ο σηµερινός της Αρχηγός προσπαθεί να εξαγνιστεί µέσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Και το κάναµε
ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο γιατί πιστεύουµε και εσείς και
εµείς, όλοι όσοι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας, ότι η βιωσιµότητά του είναι συνυφασµένη µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
για να προστατεύσουµε για τον χώρο συνολικά 3,5 δισεκατοµµύρια τον χρόνο ενισχύσεις και επενδυτικούς πόρους.
Αναδεικνύεται ιδιαίτερα από τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους το ασφαλιστικό ως µεγάλο πρόβληµα. Δεν θα επεκταθώ. Είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός κ. Κατρούγκαλος και θα
σας απαντήσει.
Πρέπει, όµως, να γίνει κατανοητό -και το επαναλαµβάνω για
µια ακόµη φορά- ότι οι αλλαγές που συζητάµε και στο ασφαλιστικό των αγροτών περιλαµβάνονται σε µια ευρύτερη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού χώρου στο πλαίσιο της συµφωνίας µας
µε τους δανειστές.
Απ’ όλα αυτά που σας είπα, αγαπητοί συνάδελφοι, προκύπτει
ότι η Κυβέρνηση στην πρότασή της για τους αγρότες είναι φανερό ότι, τόσο για το φορολογικό όσο και για το ασφαλιστικό,
αντιµετωπίζει όσο γίνεται ευνοϊκά και µε την ιδιαιτερότητά του
τον αγροτικό χώρο.
Στον διάλογο που θα κάνει ο Πρωθυπουργός µε τους αγρότες
–ήδη σας είπα ότι έχει ανοίξει ο δρόµος- θα απαντηθούν και θα
λειανθούν ακόµη περισσότερο πολλές επιπτώσεις στα ζητήµατα
που αυτή την ώρα µάς ζητούνται ως προαπαιτούµενα για την
ολοκλήρωση προκειµένου να µπούµε στο επόµενο στάδιο της
αξιολόγησης.
Ο λαός, αγαπητοί συνάδελφοι, µε την ψήφο του µας έδωσε
την εντολή να οδηγήσουµε τη χώρα στον δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο δρόµο που µπορεί να ανοιχτεί µπροστά µας. Γνωρίζουµε
ότι έχουµε να δώσουµε πολλές και δύσκολες µάχες. Όµως για
µας µεγαλύτερη είναι αυτή της παραγωγικής ανασυγκρότησης
του χώρου, στην οποία ο αγροτικός χώρος έχει πρωτεύουσα
θέση. Γνωρίζουµε τον χώρο και να είστε σίγουροι ότι θα τον βγάλουµε από αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλούµε για µια ακόµη φορά τους αγρότες
να δώσουµε µαζί αυτή τη µάχη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Βαγγέλη Αποστόλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
πενήντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος έχει τον
λόγο για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, οι αγρότες αυτή τη στιγµή βρίσκονται στον δρόµο, οι αγρότες διαµαρτύρονται και µας είπατε πριν από λίγο ότι εσείς έχετε στο DNA
σας τον διάλογο. Ε, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουµε τότε ότι ή οι
αγρότες δεν καταλαβαίνουν τι θέλετε να πείτε ή εσείς δεν µπορείτε να καταλάβετε τι λένε, απ’ τη στιγµή που κάνετε διάλογο
και πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποιος από τους δύο, κατά τη γνώµη
σας, δεν καταλαβαίνει.
Εµείς είπαµε -γιατί δεν κάνουµε τα δικά σας και το είπε πριν
και η κ. Γενηµατά- ότι εµείς δεν είµαστε υπέρ του λαϊκισµού, και
δεν είµαστε και υπέρ των κλειστών δρόµων. Θεωρούµε ότι η βία
απ’ όπου κι αν προέρχεται είναι καταδικαστέα.
Συνεπώς οι αγρότες της χώρας που έχουν δίκαια αιτήµατα –
για τα οποία θα σας πω σε λίγο- και οι ίδιοι θα πρέπει να προστατεύσουν τους αγώνες τους.
Όµως εδώ να δούµε εσείς τι κάνετε σε αυτή τη διαδικασία. Είπατε για εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης πριν από λίγο κι εάν
καταλάβαµε καλά, για εσάς το εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης είναι το τρίτο µνηµόνιο. Αναλύσατε το τρίτο µνηµόνιο που
συµφωνήθηκε πριν από λίγους µήνες ως εθνικό σχέδιο ανάπτυξης!
Εµείς σας λέµε, λοιπόν, ότι εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης είναι αυτό που θα γίνει διαβούλευση µε όλους τους φορείς
της χώρας, µε την κοινωνία, µε τα κόµµατα και το οποίο θα κατατεθεί. Έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος και καµµία
τέτοια διαβούλευση δεν έχει ξεκινήσει και σας καλούµε συνεχώς
να την ξεκινήσετε και δεν την ξεκινάτε.
Κοινή Αγροτική Πολιτική. Διασφαλίστηκαν περίπου 20 δισεκατοµµύρια στην προηγούµενη διαπραγµάτευση, όπως, πολύ καλά
ξέρετε, τη γνωρίζω καλά τη διαπραγµάτευση και για τον Πυλώνα
Ι και για τον Πυλώνα ΙΙ. Λέγατε τότε ότι υπάρχει µείωση. Σας αποδείξαµε ότι η µείωση δεν υπήρχε, γιατί η «πίτα» είχε µεγαλώσει.
Τώρα λέτε και λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός κι όταν επισκέφτηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι µοχλός για τα
επόµενα χρόνια είναι αυτά τα 20 δισεκατοµµύρια και υποστηρίζει
όλη την αγροτική ανάπτυξη, η οποία µπορεί να επέλθει αυτά τα
χρόνια, πάνω σε αυτά τα χρήµατα, σε αυτούς τους πόρους. Και
εσείς λέτε τώρα και κατηγορείτε τη διαπραγµάτευση που εξασφάλισε αυτά τα χρήµατα για την Ελλάδα.
Ασφαλιστικό, ΟΓΑ. Σας είπαµε και στην Κυβέρνηση, κύριε Κατρούγκαλε, και στη συνάντησή µας ότι ο ΟΓΑ θα πρέπει να µείνει
αυτόνοµος, να υπάρχουν συνολικά τρία ταµεία. Θυµάστε. Τρία
ταµεία. Δεν το ακούσατε την κατάλληλη στιγµή. Καταθέσατε µια
πρόταση στους εταίρους, εσείς, δική σας, της ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έχει ένα ταµείο. Κι εµείς επιµένουµε και σήµερα
και σας λέµε «αυτόνοµος ΟΓΑ». Οι αγρότες είναι έξω και θέλουν
να ακούσουν κάτι, µία πρόταση, ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγµή τα προβλήµατα.
Και, βέβαια, για τον τριπλασιασµό των εισφορών νοµίζω ότι
δεν χρειάζεται να πούµε κάτι περισσότερο. Τα στοιχεία, οτιδήποτε κι αν πείτε, νοµίζω ότι είναι χαρακτηριστικά για το τι γίνεται
σε σχέση µε τις εισφορές των αγροτών.
Μέτρα τα οποία αυτή τη στιγµή υπάρχουν:
Ο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια. Το αυξάνετε από 13% στο 23%,
όταν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα λέγατε ότι το 13% είναι
το υψηλότερο στην Ευρωζώνη κι έπρεπε να µειωθεί, να φτάσει
στον µέσο όρο που είναι περίπου 8% µε 9% και τελικά πάει από
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το 13% στο 23%
Κοινοτικές ενισχύσεις. Τις φορολογείτε µε 26% στην πρόταση.
Αυτό κι αν είναι αλλοίωση του κοινοτικού ανταγωνισµού, να λαµβάνει 19 δισεκατοµµύρια η χώρα την επόµενη επταετία και να
τους παίρνετε περίπου τα 5 δισεκατοµµύρια, ενώ στους αγρότες
των υπολοίπων χωρών αυτά τα χρήµατα που δικαιούνται, για να
είναι ανταγωνιστικοί, να παραµένουν. Και σας µιλάω µε στοιχεία
και συγκεκριµένα νούµερα.
Δεν θα µιλήσω για την προκαταβολή φόρου.
Θα φθάσω στο αγροτικό πετρέλαιο, που θέλω να σας πω κάτι.
Σας το είπαµε και προχθές στην ερώτηση της προηγούµενης
εβδοµάδας. Στις 3 Νοεµβρίου καταθέσαµε συγκεκριµένη τροπολογία για το αγροτικό πετρέλαιο κίνησης. Και επειδή σας ακούω
να λέτε συνέχεια ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις ψήφισαν τον Αύγουστο την κατάργηση της επιστροφής φόρου στο πετρέλαιο,
σας λέω ότι δεν διαφωνούµε µε την κατάργηση επιστροφής
φόρου, αρκεί να θεσπιστεί αγροτικό πετρέλαιο κίνησης, όπως
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνετε ότι δεν
ακούτε στο επιχείρηµα αυτό; Να θεσπίσουµε, όπως είναι στη
Γερµανία και όπως υπάρχει στις άλλες χώρες, αγροτικό πετρέλαιο κίνησης; Υπάρχει συγκεκριµένη τροπολογία που καταθέσαµε στις 3 Νοεµβρίου και την οποία δεν την έχετε κάνει αποδεκτή εδώ, σε υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Τώρα πρέπει να προχωρήσετε στη θέσπιση του αγροτικού πετρελαίου κίνησης.
Κάνουµε, λοιπόν, συγκεκριµένες προτάσεις. Αναφερθήκαµε
πριν και κατατέθηκαν οι προτάσεις της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεκαπέντε
συγκεκριµένες προτάσεις, µε τις οποίες θα έχουµε ένα εθνικό
σχέδιο και δεν θα έχουµε αυτό το αλαλούµ το οποίο γίνεται το
τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Βιβλία εσόδων-εξόδων: Κοιτάξτε, οι αγρότες φορολογούνται
από τα προηγούµενα χρόνια µε βιβλία εσόδων-εξόδων. Στην αλλαγή αυτή ήσασταν απέναντι, ως ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω, λοιπόν, τι λέγατε ακριβώς έναν χρόνο πριν στις 11 Φεβρουαρίου, όχι ως
Αντιπολίτευση, στα εγκαίνια της Πανελλαδικής Αγροτικής Έκθεσης στη Λάρισα, στην οποία ήσασταν, κύριε Παπαδόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πού το ξέρετε ότι ήµουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω εδώ τα στοιχεία.
Βλέπω, λοιπόν, εδώ το δηµοσίευµα µε τη φωτογραφία του κυρίου Υπουργού µε τον κ. Παπαδόπουλο, που ήταν στη Λάρισα.
Λένε, λοιπόν, τα εξής: «Όχι στη δηµιουργία βιβλίων εσόδων-εξόδων, µείωση της τιµής του πετρελαίου έως τη δηµιουργία αγροτικού πετρελαίου, επαναφορά δέκατης τρίτης σύνταξης» και
διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την αναξιοπιστία σας. Και, βέβαια, λέγατε και «αναµόρφωση του ασφαλιστικού», αλλά δεν είχαµε καταλάβει τι σηµαίνει τότε, και δεν
είχε καταλάβει και η χώρα τι σηµαίνει «αναµόρφωση του ασφαλιστικού».
Πραγµατικά, άλλο είναι το ότι φορολογούνται όπως και οι υπόλοιπες επαγγελµατικές τάξεις από τα επόµενα χρόνια και είναι
άλλο στοιχείο αυτό που κάνετε τώρα µε την υπερφορολόγηση,
που είναι εκτός κοινοτικού κεκτηµένου.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ, µιλήσατε για πρόστιµα και καταλογισµούς και επειδή επαναλαµβάνετε το «πακέτο Χατζηγάκη» που είναι µια απαράδεκτη τακτική- κάνοντας κριτική στην
Αντιπολίτευση, έχω εδώ δύο δηµοσιεύµατα στην εφηµερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ», στις 22 Αυγούστου του 2014. Σας διαβάζω: «Για την ακρίβεια ο Βουλευτής Βαγγέλης Αποστόλου, αρµόδιος του κόµµατος
για τα αγροτικά, στις παρεµβάσεις του αυτές τις ηµέρες στις
αγροτικές συνελεύσεις για τα προϊόντα που πλήττονται από το
ρωσικό εµπάργκο ζητεί µέτρα τύπου Χατζηγάκη, µε το επιχείρηµα ότι τότε είχαν ευνοηθεί οι παραγωγοί. Αν φθάσουν και σε
αυτό είναι σαν να βγάζουµε τη γλώσσα στους κοινοτικούς». Τις
επόµενες µέρες δηµοσίευµα πάλι: «Αλλά αφού µιλάµε για το
συγκεκριµένο θέµα, προστίθεται και η θεωρία της Κουµουνδούρου για ενισχύσεις στους αγρότες σε στυλ «πακέτου Χατζηγάκη». Ήδη υπήρξε µια πρώτη αψιµαχία ανάµεσα στον Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου και στον Γραµµατέα της
ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλο, ενώπιον των παραγωγών. Ευλόγως ο δεύτερος δεν καταλαβαίνει τι νόηµα έχει να δοθούν
στους αγρότες λεφτά που θα τους ζητούν στη συνέχεια να επι-
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στραφούν εντόκως». Αυτά εδώ λοιπόν, που σας ανέφερα µέχρι
τώρα, κατατίθενται στα Πρακτικά.
Κατατίθενται στα Πρακτικά για να δούµε τι ακριβώς λέγατε για
το «πακέτο Χατζηγάκη» και για τις πρακτικές αυτές, που κουνάτε
το δάχτυλο αυτήν τη στιγµή, ενώ το καλοκαίρι του 2014 ήσασταν
ουσιαστικά σε αυτήν την πολιτική, ενώπιον των παραγωγών της
χώρας, ενώπιον της Αντιπολίτευσης, ενώπιον των κοµµάτων,
ενώπιον των δηµοσιογράφων και λέγατε αυτά τα στοιχεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα
καθώς και την προαναφερθείσα τροπολογία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Παραποιείτε εσκεµµένα. Αυτή η µονταζιέρα είναι
χαρακτηριστική.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και βεβαίως, να πάµε και
στην κτηνοτροφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Λυπάµαι που παραποιείτε εσκεµµένα τις δηλώσεις µου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μην εκνευρίζεστε, περιµένετε. Θα απαντήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήσασταν στη Βέροια, αγαπητέ Βουλευτή του Νοµού Ηµαθίας, στην Ηµαθία εκείνη τη
στιγµή όταν το είπε ο κ. Αποστόλου. Ολοκληρώνοντας, όσον
αφορά στην κτηνοτροφία, θα σας πω το εξής σχετικά µε το γάλα
–γιατί είναι πολύ σηµαντικό θέµα και µας ακούν αυτήν τη στιγµή
οι κτηνοτρόφοι. Δεν αυξήθηκε η διάρκεια ζωής του γάλακτος
πάνω από επτά µέρες. Είχαµε καταφέρει να προστατευθεί µέχρι
τις επτά µέρες η διάρκεια ζωής του γάλακτος.
Σας ρώτησα και σας ξαναρωτώ: Θα φέρετε υπουργική απόφαση µε την οποία θα απελευθερώνετε τη διάρκεια ζωής του γάλακτος, µε αποτέλεσµα να έχουµε πλειάδα εισαγωγών στη χώρα
και να µην µπορεί να προστατευθεί καθόλου η εγχώρια κτηνοτροφική παραγωγή; Δώστε επιτέλους µία απάντηση. Οι αγρότες
και οι κτηνοτρόφοι είναι στους δρόµους και περιµένουν απαντήσεις από σας. Δεν περιµένουν θεωρίες και διαλέξεις. Λέτε συνέχεια για τη σχέση τιµής παραγωγού και καταναλωτή 1 προς 7. Τι
έχετε κάνει αυτούς τους µήνες, αυτόν το χρόνο που κυβερνάτε;
Δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα.
Τελειώνοντας την οµιλία µου, για να δούµε τι σηµαίνει αξιοπιστία λόγων, έργων και πράξεων, σας θυµίζω τα εξής: «Μόλις γίνουν εκλογές, ξεχνάνε τις υποσχέσεις και οι σωτήρες του τόπου
κρύβονται πίσω από τις κλούβες των ΜΑΤ. Έπρεπε να έλθει στα
µπλόκα ο Πρωθυπουργός για να συζητήσει µε τους αγρότες. Αν
δεν ανασυγκροτήσουµε την αγροτική παραγωγή, θα είµαστε για
πάντα αποικία χρέους. Αν δεν υπάρξει φθηνό πετρέλαιο, φθηνό
ρεύµα και ρευστότητα, δεν µπορεί να ανασυγκροτηθεί η αγροτική οικονοµία. Δεν µπορούµε να δίνουµε αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές και οι αγρότες να πληρώνουν».
Ποιος τα είπε αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Ο κ. Τσίπρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχαρόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
ξεκινήσω µε κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος για
όλους τους Έλληνες σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές, µε την παραδοχή ότι η Ελλάδα κινδυνεύει. Δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση, αλλά αυτό το θλιβερό κλίµα της αγωνίας και της αβεβαιότητας διαπερνά το σύνολο της ελληνικής
κοινωνίας.
Η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη. Μέχρι στιγµής είχαµε δυστυχώς τα δύσκολα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, την δηµοσιο-
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νοµική προσαρµογή της χώρας. Τώρα προστέθηκε και το µεγάλο
ζήτηµα της µετανάστευσης, το οποίο ανοίγει πλέον και το νέο
ζήτηµα του κλεισίµατος των συνόρων.
Όλο αυτό το εκρηκτικό µείγµα το οποίο διαµορφώνεται, έρχεται ευθέως και χτυπάει τους τρεις µοναδικούς ελπιδοφόρους τοµείς στους οποίους µπορεί να ελπίζει η Ελλάδα και η ελληνική
κοινωνία για να βγει από την κρίση, τον πρωτογενή τοµέα, τη
ναυτιλία και τον τουρισµό.
Μέσα σ’ όλο αυτό το πολύ δυσάρεστο για όλους µας κλίµα, η
Νέα Δηµοκρατία εκπέµπει ένα µήνυµα ενότητας του ελληνικού
λαού. Πάνω απ’ όλα, στις δύσκολες αυτές στιγµές, τις πρωτόγνωρες, θα µου επιτρέψει η Κυβέρνηση να πω ότι δεν υπάρχει
ούτε ένας Έλληνας σήµερα, αγρότης, συνταξιούχος, άνεργος,
εργαζόµενος που να ψήφισε και τον ΣΥΡΙΖΑ –παραχωρώ και
αυτήν την ιδιότητα- που να αισθάνεται ότι φέτος, τον Ιανουάριο
του 2016, είναι καλύτερα από το 2014. Αυτή είναι η θλιβερή
πραγµατικότητα και η εξέλιξη των πραγµάτων, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Μέσα σ’ αυτό το πολύ θλιβερό και «γκρίζο» περιβάλλον, αν ρωτήσει κάποιος µε τι στοιχεία επιβεβαιώνονται αυτά, θα σας πω
δυστυχώς ότι σήµερα τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται για
την ελληνική οικονοµία, εκτός από αδιάσειστα είναι και προβλέψιµα και πολύ αρνητικά.
Παραδείγµατος χάριν, η ύφεση για το 2015 που είχε προβλεφθεί µηδέν στον προϋπολογισµό, δυστυχώς θα είναι πλέον µείον,
θα έχουµε ύφεση και θα έχουµε ύφεση και το 2016, κάτι που διαψεύδει τον Πρωθυπουργό και το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης.
Δεύτερον, σχετικά µε τα capital controls, κάποιοι από την Κυβέρνηση έλεγαν ότι το 2015 θα ανοίξουν οι τράπεζες. Όχι µόνο
δεν άνοιξαν, αλλά διαψεύδεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο
οποίος έλεγε ότι θα ανοίξουν το 2016. Διαψεύδεται από τη δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρα, όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν οι τράπεζες, να
αρθούν τα capital controls ούτε το 2016.
Η κατάρρευση του Χρηµατιστηρίου προεξοφλεί, γιατί προβλέπει το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, προκαλώντας τη
νοηµοσύνη όλου του ελληνικού λαού µέσα από τα πολλά ψέµατα
που έχετε πει, έχετε βάλει απέναντί σας όλη την παραγωγική κοινωνία της χώρας και έχετε απόλυτη ευθύνη γι’ αυτό που συµβαίνει.
Και το πολιτικά παράδοξο είναι ότι βάλατε όλη την ελληνική
κοινωνία απέναντί σας, όχι γιατί είδαν όλο το πακέτο των µέτρων
ως λογαριασµό στην τσέπη του κάθε Έλληνα –φτάνει σταδιακάαλλά κυρίως γιατί ξεχείλισε η οργή από τα πολλά αλλεπάλληλα
ψέµατα που έχετε πει. Και αυτό είναι που προκαλεί και αυτό είναι
που εξοργίζει.
Οι αγρότες βρίσκονται σήµερα στους δρόµους, γιατί, κύριε
Υπουργέ της Γεωργίας, θα είναι µνηµείο ιστορικό στην πολιτική
ζωή του τόπου το δελτίο τύπου που βγάλατε πριν το δηµοψήφισµα. Το διάβασε λίγο πριν ο κ. Κεγκέρογλου, το είπε και το ΚΚΕ
στην προηγούµενη επερώτηση την προηγούµενη εβδοµάδα για
τους αγρότες. Αυτά µένουν, στιγµατίζουν την πολιτική ζωή του
τόπου. Και αυτά που είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ της Κοινωνικής Ασφάλισης. Γιατί η οργή που έχει βγάλει σήµερα τους
αγρότες στον δρόµο είναι κατεξοχήν για το ζήτηµα του ασφαλιστικού.
Θέλω, λοιπόν, στον λίγο χρόνο που έχω να αποκαταστήσω την
αλήθεια σε τρία κρίσιµα ζητήµατα. Και εξηγούµαι:
Πρώτον, κύριε Υπουργέ Εργασίας, σταµατήστε να ψεύδεστε!
Προκαλεί το ψέµα. Καταθέτω για δεύτερη φορά στο ελληνικό
Κοινοβούλιο αυτό που κατέθεσε πριν από µία βδοµάδα ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η
πρώτη –δυστυχώς, λέω πρώτη- αναλογιστική µελέτη που κατατίθεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία είναι κάτω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έδειξε ότι το ασφαλιστικό σύστηµα το
οποίο θα εφαρµόζαµε την 1η Ιανουαρίου 2015 εκπλήρωνε τα
στοιχεία βιωσιµότητας. Τι σηµαίνει αυτό;
Έγινε µε τις δυσκολότερες παραδοχές της τρόικας, κάτω από
το Ageing Working Group, κύριε Υπουργέ. Είναι µελέτη του 2015
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και όχι του 2011, που λίγο πριν καταθέσατε, και δείχνει ότι το σύστηµα ήταν βιώσιµο και δεν χρειαζόταν να γίνουν οι µειώσεις στις
συντάξεις και οι εξοντωτικές αυξήσεις των εισφορών που φέρνετε, γιατί απλώς θα κάναµε τις οριακές παρεµβάσεις –«ουρές»
τις λέω- του mail Χαρδούβελη: µέτρα ήπιας προσαρµογής, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, διοικητική ενοποίησή ταµείων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, καταθέτω στα Πρακτικά τη σελίδα 42 του προϋπολογισµού του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να τη δείτε. Είναι
ντοκουµέντα που πρέπει να τα συζητάτε µεταξύ σας. Η σελίδα
42 του προϋπολογισµού του ΣΥΡΙΖΑ –είναι Δεκέµβριος του 2015,
λίγους µήνες πριν- λέει ότι η στήριξη της βιωσιµότητας του
ασφαλιστικού συστήµατος –περνάω τα περισσότερα- θα γίνει µε
την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων του ν. 3863/2010, δηλαδή
του νόµου που ήµουν έτοιµος να εφαρµόσω τον Ιανουάριο του
2015 και τον οποίο ανακόψατε. Τι σηµαίνει αυτό; Το καταθέτω,
γιατί είναι ένα κρίσιµο µέγεθος που επιβεβαιώνει το εξής:
Δύο µήνες πριν, κύριε Υπουργέ Εργασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως Κυβέρνηση, είχε γραµµή στο επίπεδο του ασφαλιστικού να εφαρµόσει τον νόµο τον δικό µου, που θα εφαρµοζόταν από 1η Ιανουαρίου 2015. Αυτό βάλατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα ονειρευόσασταν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βλέπετε τα όνειρα τα δικά σας. Έχουν
γίνει εφιάλτες. Τα δικά σας όνειρα έγιναν εφιάλτες για την ελληνική κοινωνία.
Και ολοκληρώνω, για να πάω και στο µεγαλύτερο, όπου θα
κληθείτε να απαντήσετε και εσείς και ο Πρωθυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω.
Τι σηµαίνει αυτό; Ενώ τον Δεκέµβριο του 2015 έπρεπε µε τον
προϋπολογισµό να εφαρµοστεί συγκεκριµένη πολιτική, έρχεστε
λίγες µέρες µετά και καταθέτετε στα κόµµατα ένα δικό σας σχέδιο. Άρα είπατε ψέµατα και στον προϋπολογισµό και από πίσω
διαµορφώνατε ένα άλλο περιβάλλον, αυτό το οποίο καταθέσατε
στα κόµµατα, δικής σας έµπνευσης.
Πάω τώρα και στο τρίτο και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο τρίτο που θα πω, ζητάω από τον Υπουργό Εργασίας να απαντήσει. Από την πρώτη στιγµή που καταθέσατε στα κόµµατα το
σχέδιό σας, παντού λέγατε ότι είναι έµπνευσης και γραφής ελληνικής. Δυόµισι χρόνια εγώ στο Υπουργείο, κύριε Κατρούγκαλε,
για όσους νόµους έφερα ποτέ δεν έκανα τέτοια δήλωση, γιατί
όλοι ήταν ελληνικοί και είχαν ένα στοιχείο: όλοι έγιναν µέσα στο
Υπουργείο Εργασίας.
Καλώ σήµερα το Υπουργείο Εργασίας, τους διευθυντές, τους
προϊσταµένους, τους εργαζόµενους, εάν αυτό που λέω είναι ανακριβές, να µε διαψεύσουν και θα ζητήσω δηµόσια συγγνώµη στην
ελληνική Βουλή. Δυόµισι χρόνια ό,τι έφερα στη Βουλή διαµορφώθηκε µέσα στο Υπουργείο.
Και τώρα καταθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο
ψέµα του κ. Κατρούγκαλου, που παρέσυρε και τον Πρωθυπουργό και από Βήµατος Βουλής είπε περί υποτιθέµενης καταγραφής
νοµοσχεδίου στα ελληνικά.
Καταθέτω το δελτίο Τύπου των εργαζοµένων του Υπουργείου
Εργασίας -σήµερα βγήκε, κύριε Υπουργέ- µε ηµεροµηνία 12-22016. Δεν χρησιµοποιώ ποτέ συνδικαλιστικά κείµενα, αλλά αυτό
έχει την ειδική αξία ότι σας εκθέτει, υπό την έννοια ότι λέει ότι
τίποτα απ’ αυτά που παρουσιάσατε στο σχέδιο δεν πέρασε από
το Υπουργείο Εργασίας. Όλα έγιναν εκτός Υπουργείου Εργασίας. Αντίθετα, δηλαδή, απ’ αυτά που κάναµε εµείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
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στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα εσείς είπατε ένα τεράστιο ψέµα στον ελληνικό λαό. Παρασύρατε τον Πρωθυπουργό από Βήµατος Βουλής να συνεχίσει
το ψέµα που του δώσατε να πει και σήµερα εγκαλείστε, διότι
είστε εκτεθειµένος, και πρέπει να πείτε αν επιβεβαιώνετε ή όχι
το συγκεκριµένο δηµοσίευµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτση.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κατρούγκαλος.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ, για να απαντήσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Νοµίζω ότι έξι
λεπτά θα µου φτάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λέγανε για τους
Βουρβόνους ότι, παρά την αποχώρησή τους από την εξουσία, τίποτα δεν έµαθαν και τίποτα δεν ξέχασαν. Βλέποντάς σας εσάς,
τους εκπροσώπους του παλιού πολιτικού κόσµου, βλέπω πόσο
δύσκολο είναι να µάθει κανείς κάτι και να ξεχάσει τις παλιές πρακτικές της διαπλοκής, της ανοµίας, του ψέµατος.
Δίπλα σε σας, κύριοι, η οµιλία του κ. Λεβέντη ήταν φάρος λογικής. Σε αυτό που είπε ο κ. Λεβέντης είχε δίκιο. Δεν αντιδρούν
οι αγρότες στο ότι θα έχουν 15 ευρώ αύξηση τον µήνα σε ασφαλιστικές εισφορές; Σε τι αντιδρούν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να παραιτηθείτε σας είπε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για δεκαετίες το
χώµα πετρώνει και τα χωριά ερηµώνουν, γιατί δεν υπάρχει µοντέλο ανάπτυξης. Τι υπάρχει; Ένα πάρτι για τους λίγους, που µπορεί να πλουτίζουν µε τις κοινοτικές ενισχύσεις, ένα πάρτι για τους
λίγους –συνήθως τους ίδιους λίγους-, για τους συνεταιρισµούς,
και τους πιο πολλούς να ζουν ίσα ίσα. Αυτοί που ζούσαν ίσα ίσα
την πενταετία του µνηµονίου µε τις πολιτικές λιτότητας και τη
µαυρίλα του νεοφιλελευθερισµού έπαψαν να τα φέρνουν πέρα,
ακόµα και όπως τα έφερναν. Αυτή η βουβή αγανάκτηση µαζεµένη είναι που φέρνει σήµερα τον κόσµο στους δρόµους. Κι ακριβώς γι’ αυτό δεν είναι αντίπαλοί µας οι άνθρωποι αυτοί. Και γι’
αυτό θέλουµε να κουβεντιάσουµε και να συζητήσουµε µαζί τους.
Θα σας πω κυρίως για το ασφαλιστικό. Ποια είναι η προσπάθειά µας στο ασφαλιστικό; Να µοιράσουµε µια πίτα µικρότερη,
γιατί µας παρέδωσαν την Ελλάδα κατά 1/4 φτωχότερη απ’ ό,τι
ήταν το 2010 και τα ασφαλιστικά ταµεία µε 4 δισεκατοµµύρια ελλείµµατα. Να µοιράσουµε, λοιπόν, αυτή τη µικρότερη συνταξιοδοτική πίτα µε έναν πιο δίκαιο τρόπο. Και τι σηµαίνει πιο δίκαιος
τρόπος;
Αφ’ ενός, ισονοµία, ίδιοι κανόνες για όλους και, αφ’ ετέρου,
κοινωνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει µια εύνοια, η εύνοια αυτή να
είναι για τους αδύναµους. Και την ίδια εύνοια που θέλουµε να
δείξουµε για τον φτωχό εργάτη, τον φτωχό αυτοαπασχολούµενο, τον µικρέµπορο θέλουµε να τη δείξουµε και για τους φτωχούς αγρότες.
Είπα και προηγουµένως ότι για το 88% των αγροτών που
έχουν εισόδηµα κάτω από 5.000 ευρώ και που είναι σήµερα στην
τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, ακόµα και όπως είναι η πρόβλεψη
του νόµου µας, συνιστά µια επιβάρυνση 15 ευρώ για το 2017 και
για το 2015 δεν είναι τριπλάσια. Με 93 ευρώ τον µήνα -τόσο είναι
το 20% των 468 ευρώ- οι άνθρωποι αυτοί θα πάρουν µια εθνική
σύνταξη 384 ευρώ. Διότι εµείς είµαστε που δεν θέλουµε τον
αγρότη όχι «κακοµοίρη» -εγώ δεν θα χρησιµοποιούσα ποτέ µια
τέτοια λέξη για µια επαγγελµατική κατηγορία-, αλλά δεν τον θεωρούµε «πολίτη δεύτερης κατηγορίας».
Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε µε τους αγρότες κι έχουµε
ήδη πάρει µηνύµατα, ακόµα και προτάσεις, από πολλά µπλόκα.
Tους περιµένουµε από βδοµάδα να έρθουν και να συζητήσουµε.
Ποια είναι η µοναδική προϋπόθεση του διαλόγου; Να είµαστε
απέναντι, πρόσωπο µε πρόσωπο, να κοιταχτούµε στα µάτια και
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να βρούµε τις κατάλληλες λύσεις. Και αυτό το ζητούσαν πάντοτε
οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο Πρωθυπουργός το έδωσε
µόνος του από την αρχή.
Έρχοµαι στο ασφαλιστικό. Ένα ταµείο ψηφίσατε, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταµιού, µε τον ν.4336/
2015. Μία ενιαία ασφαλιστική οντότητα, one single entity, στα αγγλικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στα αγγλικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό είναι στα
αγγλικά, γιατί µας ήρθε µεταφρασµένο. Οι δικοί µας νόµοι είναι
στα ελληνικά, κύριε Κεγκέρογλου.
Και µια που µου δώσατε αυτήν την ατάκα, θα πω ότι είναι συνηθισµένος στα ψέµατα ο κ. Βρούτσης. Αυτό που έφερε σαν
αποκάλυψη –τώρα το διαβάζω κι εγώ-, πως «για το συγκεκριµένο
προσχέδιο καµµία συµµετοχή δεν είχαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου. Ατυχώς οι ασφαλιστικές και διοικητικές Υπηρεσίες, ακόµη
και σήµερα, παραµένουν στο περιθώριο ως προς τη σύνταξη του
ασφαλιστικού νοµοσχεδίου», και αυτό ψέµα είναι.
Με τους διευθυντές, προφανώς, συνεργαζόµαστε. Υπάρχει µια
συνέχεια συνδικαλιστικής σύγκρουσης εδώ, που έχει να κάνει µε
την τοποθέτηση µιας γενικής διευθύντριας του Υπουργείου, που
ήταν διευθύντρια στην κοινωνική ασφάλιση, σε άλλη θέση. Αυτό
το µικροσυνδικαλιστικό –γιατί για τα µικρά είναι η πολιτική των
κοµµάτων του παλαιοκοµµατισµού- το έφερε τώρα ως πολιτικό
επιχείρηµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Ως προς δε τις αναλογιστικές µελέτες, αυτό είπα κι εγώ: Του
’15 ήταν η δική σας για τις αλλαγές του ’13 και του ’14, του ’12
ήταν του ΠΑΣΟΚ για τον νόµο του ’10. Ποια ήταν η απάντησή
µου στην κ. Χριστοφιλοπούλου; Ότι πάντοτε οι αναλογιστικές µελέτες, επειδή περνούν από τη διαδικασία του Ageing Working
Group, έπονται των νόµων, ακριβώς γιατί πρέπει να έχουµε
προσδιορισµένο το ποσοστό αναπλήρωσης. Και ακριβώς το ίδιο
πράγµα σάς είχα ρωτήσει κι εσάς, πώς περιµένατε να είναι κατατεθειµένη στο Ageing Working Group η νέα αναλογιστική µελέτη, αφού τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι ακόµα αντικείµενο
διαπραγµάτευσης.
Ποια είναι η αλήθεια για το µέλλον του αγροτικού ζητήµατος;
Ότι πρέπει να έχουµε ένα µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης. Πώς;
Αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει η χώρα
µας. Οι νέοι αγρότες έχουν ιδέες, είναι δηµιουργικοί. Δεν είναι
λογικό να στέλνουµε όλο µας το λάδι χύµα στην Ιταλία ή σε τενεκέδες µαύρους. Το αγροτοβιοµηχανικό σύµπλεγµα είναι ο βασικός τρόπος να αναπτύξουµε τα δύο βασικά πλεονεκτήµατα της
χώρας µας, την ευλογία από τη φύση και ότι έχουµε την πιο µορφωµένη, την πιο προικισµένη γενιά νέων Ελλήνων. Τα γεωγραφικά πλεονεκτήµατα, εποµένως, µε τα πλεονεκτήµατα της νέας
γενιάς. Αυτό είναι το µοντέλο που προτείνουµε στην ελληνική
κοινωνία.
Το ασφαλιστικό είναι µια προϋπόθεση γι’ αυτήν την αναγκαία
επιστροφή στην ανάπτυξη. Γιατί µικραίνει τα πραγµατικά βάρη
στην οικονοµία και δίνει την ευκαιρία στην ανάπτυξη να έρθει,
όπως όλα δείχνουν, το δεύτερο εξάµηνο του 2016.
Παρά τις ιερεµιάδες των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αυτό
είναι ήδη ορατό στους ξένους µελετητές. Γιατί η «STANDARD &
POOR’S» αναβάθµισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
από το CCC+ στο B-; Γιατί υπάρχουν αυτά τα θετικά σχόλια στο
Eurogroup. Γιατί ο δρόµος έχει ανοίξει και οι αγρότες είναι όχι
απλώς σύµµαχοί µας, αλλά οι συνεργάτες µας γι’ αυτό το νέο
µοντέλο ανάπτυξης. Τους περιµένουµε από βδοµάδα όχι µόνο
για το ασφαλιστικό, αλλά για όλα τα πράγµατα που πρέπει να
συζητήσουµε, να αποφασίσουµε και, κυρίως, να φτιάξουµε µαζί,
γιατί τώρα είναι η ώρα της ανοικοδόµησης της νέας Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Εργασίας κ. Κατρούγκαλο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Κασιδιάρης, για έξι λεπτά.
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ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Παρακολουθούµε στην κυριολεξία έναν
θίασο, στον οποίο ερίζουν οι της δήθεν Αντιπολίτευσης µε τους
κυβερνώντες για την περίοδο κατά την οποία έρχονταν τα νοµοσχέδια στα αγγλικά και απλά µεταφράζονταν στην Ελλάδα, αν
αυτό έγινε σήµερα ή αν αυτό γινόταν στις προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις.
Οι πάντες, όµως, έχουν καταλάβει πως αυτό το σχέδιο καταστροφής της χώρας εξελίσσεται από το 2012 µέχρι σήµερα ανελλιπώς. Τα νοµοσχέδια έρχονταν στα αγγλικά και επί Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και σήµερα, δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Απλώς µεταφράζονται και ψηφίζονται µετά µανίας από
τους Βουλευτές των συγκυβερνώντων κοµµάτων.
Εξελίσσεται, λοιπόν, ένα σχέδιο καταστροφής της βάσης της
εθνικής µας οικονοµίας, ολοκληρωτικής καταστροφής και κατάρρευσης του πρωτογενούς τοµέα. Είναι πάρα πολύ κρίσιµη η περίοδος που διανύουµε, για αυτό και είναι πάρα πολύ σηµαντικές
οι κινητοποιήσεις, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγµή. Και
είναι γελοίο να εµφανίζεται ένας Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και να
λέει ότι είναι φίλοι τους αυτοί που κινητοποιούνται και αντιδρούν!
Αυτοί που τρώνε το ξύλο σήµερα στο Χαϊδάρι είναι φίλοι τους;
Αυτοί που τρώνε τα χηµικά, αυτοί που τους σπάνε τα αυτοκίνητα
άνδρες των ΜΑΤ στην επαρχία είναι φίλοι της Κυβέρνησης; Και
τι θα κάνατε στους εχθρούς σας, δηλαδή; Θα τους πυροβολούσατε;
Η Χρυσή Αυγή απαιτεί να παύσει αυτό το αίσχος της καταστροφής του πρωτογενούς τοµέα της Ελλάδος. Θέλουµε αγροτική ανάπτυξη. Θέλουµε εθνική παραγωγή. Δεν θέλουµε αυτό
που λένε οι Γερµανοί, να γίνουν οι Έλληνες «γκαρσόνια» όλης
της Ευρώπης. Θέλουµε εθνική παραγωγή και αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδος. Διότι, όπως λέει και
ο αείµνηστος καθηγητής Κονδύλης, «αγροτική και βιοµηχανική
ανάπτυξη κατά 1% αξίζει εκατό φορές περισσότερο από 1% τουριστική ανάπτυξη ή καταναλωτική επέκταση, διότι η πρώτη και
µόνο συµβάλλει στην αυτάρκεια της πατρίδας».
Αυτάρκεια, λοιπόν. Αυτό είναι το αίτηµα της Χρυσής Αυγής.
Βεβαίως, δεν οδηγούµεθα σε αυτάρκεια. Οδηγούµεθα σε οριστική καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας. Ήδη ο Τόµσεν µίλησε για εννέα δισεκατοµµύρια ευρώ νέα µέτρα. Θα αναλύσω εν
ολίγοις, στον ελάχιστο χρόνο που έχω, για ποιον λόγο εξυπηρετείτε ένα σχέδιο, το οποίο έχει στόχο να εκµηδενίσει τον Έλληνα
αγρότη σε σχέση µε τον ανταγωνισµό της Βόρειας Ευρώπης.
Διότι αυτό είναι το σχέδιο: Η Ελλάδα να µην παράγει τίποτα και
να αναπτυχθούν σε βάρος της Ελλάδος οι οικονοµίες της Βόρειας Ευρώπης και εµείς να είµαστε τα «γκαρσόνια» της Ευρώπης και οι υποτακτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κόστος κεφαλαίου, λοιπόν, των Ελλήνων αγροτών, δηλαδή
τα επιτόκια που πληρώνουν, είναι τετραπλάσιο απ’ ό,τι των Ευρωπαίων. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύο φορές
παραπάνω απ’ ό,τι των Ευρωπαίων. Το κόστος του πετρελαίου
είναι και αυτό πολύ παραπάνω απ’ ό,τι του ανταγωνισµού. Το κόστος λιπασµάτων, εργαλείων, πρώτων υλών, ζωοτροφών είναι
δύο φορές παραπάνω απ’ ό,τι τα πληρώνει ο αγρότης στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη Γερµανία. Το κόστος διακίνησης δε
είναι πολύ υψηλότερο, λόγω του κακού δικτύου των περιφερειακών δρόµων. Το κόστος ύδρευσης είναι, επίσης, πολύ υψηλότερο. Ακόµη και η πρόσβαση στο νερό πολλές φορές είναι
αδύνατη, λόγω έλλειψης αρδευτικών δικτύων.
Τέλος, επειδή αναφέρθηκε στην ευλογηµένη ελληνική γη ο
προλαλήσας Υπουργός, ξέρετε πολύ καλά ότι το ελληνικό ελαιόλαδο έρχονται εδώ οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το παίρνουν
τζάµπα και το διακινούν στις διεθνείς αγορές. Δεν έχει γίνει καµµία κίνηση, ούτε από την παρούσα ούτε από άλλες κυβερνήσεις,
να µπει το κράτος µεσάζοντας και να µπορεί να πωλείται αυτό
το ελληνικό προϊόν, το οποίο είναι, πραγµατικά, ένας θησαυρός,
στο εξωτερικό -στη Ρωσία, στο Ιράν, όπου είδαµε ότι κάνατε επισκέψεις-, ούτως ώστε να λυθεί το οικονοµικό πρόβληµα χιλιάδων
ελληνικών οικογενειών.
Τι κάνετε αντ’ αυτού; Ποια είναι η προδοσία σας έναντι των πολιτών, οι οποίοι πίστεψαν τα ψέµατα που λέγατε επί χρόνια; Με
το νέο κατάπτυστο νοµοσχέδιο, µε τα νέα κατάπτυστα µέτρα, τα
οποία επιβάλλετε, πολλαπλασιάζετε τους φόρους από 13% στο
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20% και στη συνέχεια στο 26%. Πολλαπλασιάζετε –και αυτό είναι
εγκληµατικό- την προκαταβολή µελλοντικού φόρου από 27% στο
100%, ενώ θα έπρεπε, ειδικά για τους αγρότες, να µηδενιστεί η
προκαταβολή, γιατί ο αγρότης δεν µπορεί να ξέρει τι διακυµάνσεις θα έχει η παραγωγή του από χρονιά σε χρονιά. Τριπλασιάζετε τις ασφαλιστικές εισφορές. Θέλετε να τους τελειώσετε και
να τους ξεκληρίσετε όλους. Καταργείτε την έκπτωση φόρου πετρελαίου για τα αγροτικά µηχανήµατα, για να µη δουλεύει κανείς.
Και κάνοντας όλα αυτά τα εγκλήµατα, εµφανίζονται ανεκδιήγητοι Υπουργοί µέσα στη Βουλή και συνεχίζουν να προκαλούν.
Εµφανίζεται ο ανεκδιήγητος παράγοντας που παριστάνει τον
Υπουργό και λέει εδώ, στο Περιστύλιο της Βουλής, ότι όσοι αντιδρούν είναι κρίµα για το αγροτικό κίνηµα!
Τολµάς, Αποστόλου, και µιλάς για αγροτικό κίνηµα; Εσείς σκοτώνετε το αγροτικό κίνηµα. Με τα µέτρα αυτά πεθαίνει ο αγρότης, ηλίθιε! «Ηλίθιε!», έτσι ακριβώς, όπως ο Σόιµπλε είπε τον
Τσίπρα και ευχαριστούσατε.
Σε έναν χρόνο από σήµερα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει
αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, αν περάσουν όλα αυτά τα κατάπτυστα µέτρα, τα οποία φέρνετε στην πλάτη του ελληνικού
λαού. Εσείς, λοιπόν, είστε το κρίµα! Εσείς είστε η ντροπή για την
Ελλάδα!
Να µην υπενθυµίσω τα ρεζιλίκια που υποστήκατε από τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων πολιτών και αναγκαζόταν ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης να µασκαρεύεται και να ντύνεται αστυνοµικός στην Κοµοτηνή.
Να µιλήσω, όµως, για τον άλλο ανεκδιήγητο και καθυστερηµένο κυβερνητικό παράγοντα, τον Τόσκα, ο οποίος βγήκε σήµερα στα κανάλια και έλεγε πάλι ότι είναι Χρυσαυγίτες αυτοί που
έτρωγαν χηµικά και ξύλο από τα µατ στο Δαφνί. Έβγαινε ο Καµµένος και έλεγε ότι ήταν Χρυσαυγίτες αυτοί που τους καταστρέφουν τις περιουσίες οι αστυνοµικοί στην Κω.
Δεν είναι όλοι Χρυσαυγίτες! Δεν µπορεί να είναι όλοι Χρυσαυγίτες αυτοί που σας βρίζουν καθηµερινά, αυτοί που θέλουν να
σας δείρουν καθηµερινά, γιατί όλη η Ελλάδα –και δεν είναι βαριά
αυτά τα λόγια που λέω- έχει απαυδήσει πλέον µε αυτήν την προδοτική πολιτική, την οποία ασκείτε σε βάρος του λαού.
Δεν είναι όλοι Χρυσαυγίτες! Αφήστε αυτήν την καραµέλα, επιτέλους, ότι µόνο Χρυσαυγίτες αντιδρούν. Όλη η Ελλάδα αντιδρά.
Αν ήταν όλοι αυτοί Χρυσαυγίτες, θα ήµασταν αυτοδύναµη κυβέρνηση και θα λύναµε τα προβλήµατα της χώρας.
Βεβαίως, είναι πολύ πιθανόν όλοι αυτοί στο µέλλον να γίνουν
Χρυσαυγίτες, διότι η Χρυσή Αυγή είναι το µοναδικό κίνηµα το
οποίο αντιστέκεται σε αυτήν την προδοσία. Όσα έγιναν σήµερα
έξω από τη Βουλή είναι κατάπτυστα. Aποδεικνύουν πως η αριστερή Κυβέρνηση είναι πάρα πολύ χειρότερη στις πρακτικές καταστολής απ’ όσες κυβερνήσεις έχουν περάσει µέχρι σήµερα.
Να καταγγείλω, βεβαίως, και αυτήν τη γελοιότητα µε τους
αγρότες που θα έρθουν, λέει, από τη Θεσσαλία µε τρακτέρ, που
είναι συνεννοηµένα όλα µε το ΚΚΕ να βάλουν οµάδες περιφρούρησης, όπως έκαναν το 2012 µε το πρώτο µνηµόνιο. Γι’ αυτό
άφησαν είκοσι τρακτέρ να έρθουν από τη Θεσσαλία και την ίδια
ώρα έστειλαν αµέτρητες αστυνοµικές δυνάµεις να σταµατήσουν
τους Έλληνες αγρότες που έρχονταν από την Πελοπόννησο και
την κεντρική Ελλάδα.
Όλοι αυτοί, ξαναλέω, δεν είναι Χρυσαυγίτες. Πολύ σύντοµα,
όµως, θα γίνουν Χρυσαυγίτες, γιατί µόνη φωνή αντίστασης σε
αυτά τα εθνοκτόνα σχέδια είναι ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή
Αυγή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Βουλευτής Λάρισας, για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιο ηλίθιος απ’ αυτόν που πέρασε, πεθαίνεις!
Θα ήθελα να αναφέρω ορισµένα ζητήµατα, γιατί είµαι και εγώ
ο ίδιος αγρότης. Θα µιλήσω βιωµατικά. Έχω νιώσει στο πετσί
µου τη φιλοαγροτική πολιτική του κόµµατός σας και του συνεταίρου σας, της Νέας Δηµοκρατίας.
Σχεδόν τριάντα χρόνια έχω δει τους συναδέλφους µου αγρό-
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τες να εγκαταλείπουν όλο και πιο µαζικά την παραγωγή, ιδίως
µετά την ΚΑΠ του 2003 που ψηφίσατε, µε την αποσύνδεση της
επιδότησης από την παραγωγή, που φέρνει φαρδιά-πλατιά τη
δική σας υπογραφή.
Ξέρω τι σηµαίνει να σου κλέβουν τον µισό σου µόχθο µεσάζοντες, καρτέλ, παράνοµες ελληνοποιήσεις, βιοµηχανίες και αλυσίδες σουπερµάρκετ. Έχω νιώσει στο πετσί µου την ασυδοσία
των τραπεζών, τα πανωτόκια, ακόµα και της Αγροτικής Τράπεζας, αυτής που χαρίσατε σε µια νύχτα στον φίλο σας και του τη
χαρίσατε µαζί µε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες αλυσοδεµένους,
καταχρεωµένους αγρότες, και αυτούς και τις περιουσίες και τη
γη τους και τα σπίτια τους.
Έχω ντραπεί για την κατάντια του συνεταιριστικού κινήµατος,
που το διαλύσατε, χρησιµοποιώντας το για εξαγορά ψήφων και
εκµαυλισµό συνειδήσεων και διαιώνιση της πολιτικής σας εξουσίας. Και τώρα έχετε το θράσος να µας κουνάτε και το δάχτυλο!
Εµείς ούτε είµαστε ούτε θα γίνουµε ποτέ σαν εσάς. Παλεύουµε µε νύχια και µε δόντια να διορθώσουµε όλες τις παθογένειες δεκαετιών του αγροτικού χώρου και να τον σώσουµε από
την καταστροφή, να του δώσουµε ελπίδα και αξιοπρέπεια µε ριζικές αλλαγές, µε σύγκρουση µε τα µεγάλα συµφέροντα, αλλά,
πάνω από όλα, µε κοινωνική δικαιοσύνη, µε σταθερή την επιλογή
να προστατεύσουµε πάνω απ’ όλα τους µικροµεσαίους αγρότες.
Ιδού, λοιπόν, τι κάνατε εσείς και τι κάνουµε εµείς για το ασφαλιστικό. Ποτέ δεν νοιαστήκατε για ένα σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης των αγροτών βιώσιµο και κοινωνικά δίκαιο. Αφήσατε
την πλειοψηφία των αγροτών να παίρνει µετά από σαράντα και
πάνω χρόνια δουλειάς ένα ντροπιαστικό φιλοδώρηµα.
Κατηγορείτε για άδικο το δικό µας σχέδιο, όταν εσείς, µε τις
επτά κλίµακες –όπως ισχύει σήµερα– και την αλλαγή κλίµακας
κάθε τριετία, βάζετε να πληρώνουν περισσότερα οι άνθρωποι
που έχουν εξαντληθεί σωµατικά µετά από σαράντα πέντε χρόνια
δουλειάς στα χωράφια τους.
Λες και κάθε τριετία οι αγρότες γίνονται πλουσιότεροι. Λες και
είναι εµπορικά µαγαζιά, που ανοίγουν παραρτήµατα και υποκαταστήµατα. Και το κυριότερο, µε αυτό το σύστηµα που θέλετε
να αλλάξετε, οδηγείτε τον ΟΓΑ σε πλήρη χρεοκοπία. Με τη
ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, που εσείς και η Νέα Δηµοκρατία
ψηφίσατε, θέλετε σε έξι χρόνια να µην παίρνει κανένας αγρότης
σύνταξη, µόνο ανταποδοτική.
Εµείς, πρώτα απ’ όλα, απλώνουµε δίχτυ προστασίας για τους
φτωχούς αγρότες. Καθιερώνουµε την εθνική σύνταξη. Εµείς, για
πρώτη φορά, συνδέουµε την εισφορά µε το πραγµατικό εισόδηµα. Θα είναι, κατά τη γνώµη µας, ένα πραγµατικό συνταξιοδοτικό και θα είναι το σύστηµα ανταποδοτικό. Δίνουµε κίνητρο
στους αγρότες που έχουν µεγαλύτερα εισοδήµατα και µπορούν
να καταβάλλουν περισσότερες εισφορές, για να πάρουν σύνταξη.
Τώρα, µε την εθνική σύνταξη και το επιπλέον ποσό από τις εισφορές, ένα ζευγάρι ηλικιωµένων αγροτών που θα έχει καταβάλει εισφορές δεκαπέντε-είκοσι χρόνια, θα παίρνει την εθνική
σύνταξη ο καθένας, συν τις όποιες επιπλέον δικές του εισφορές,
που, κατά τη γνώµη µας, θα είναι µία σύνταξη περίπου στα 500
ευρώ. Οπότε, ένα ζευγάρι αγροτών µε 1.000 ευρώ θα µπορεί να
ζει αξιοπρεπώς.
Όσον αφορά το φορολογικό, το είπε κι ο Υπουργός: Κάνετε κι
εσείς και η Νέα Δηµοκρατία ότι δεν θυµάστε τον ν. 4172. Τα είπε,
να µην τα ξαναπώ.
Θέλετε να φορολογήσετε από το πρώτο ευρώ. Ευτυχώς,
όµως, που έγινε η αλλαγή και ήρθε πρώτη φορά Αριστερά και
άλλαξε όλα αυτά τα πράγµατα. Σας το είπε και ο Υπουργός τι
ακριβώς θα κάνατε.
Θα φορολογούσατε και τα τεκµήρια διαβίωσης, που δεν λογαριάζουν την ιδιαιτερότητα της αγροτικής παραγωγής, µε διακυµάνσεις από αστάθµητους παράγοντες, τη µη αναγνώριση της
οικογενειακής εργασίας, την οποία θεσµοθετήσαµε. Φέρατε ένα
καίριο πλήγµα στους αγρότες, αλλά σας προλάβαµε.
Εµείς από τον Μάιο του 2015, µόλις τέσσερις µήνες ως Κυβέρνηση, σπεύσαµε να διορθώσουµε όσο γίνεται περισσότερο το
άδικο φορολογικό σας σύστηµα, καθιερώσαµε αφορολόγητο
των 12.000 ευρώ και –θα το δείτε και όταν έρθει το νέο φορολο-
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γικό– αγωνιζόµαστε να αµβλύνουµε τη φορολογική επιβάρυνση,
που προβλέπει συµφωνία µε παρεµβάσεις, για την προστασία
του εισοδήµατος των αγροτών και τη δίκαιη κατανοµή των
βαρών, µε παράλληλη προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τοµέα.
Αναγνωρίζουµε ως τεκµαρτή δαπάνη την αµοιβή της οικογενειακής εργασίας καθώς και τις αποσβέσεις πάγιων κεφαλαίων,
προκειµένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των οικονοµικά
ασθενέστερων, και θα επιδιώξουµε κλιµακωτούς συντελεστές,
σύµφωνα µε το µέγεθος των αποκτηθέντων εισοδηµάτων, αυτόµατη διαδικασία επιστροφής, ειδικούς ή µερικούς συντελεστές
για τις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, ευνοϊκή µεταχείριση για
τις συνεταιριστικές δοµές οµάδων παραγωγών, διαφάνεια και
ορθή διαχείριση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και πρόγραµµα και όραµα για τον πρωτογενή
τοµέα. Μαζί µε τους αγρότες, µε όλους τους κατοίκους της υπαίθρου, θα το κάνουµε πράξη, για την παραγωγική ανασυγκρότηση
και την ανόρθωση του πρωτογενούς τοµέα, για την αξιοπρέπεια
και την ελπίδα του αγροτικού κόσµου. Και γι’ αυτό, οι υποκριτικές
κραυγές σας, ότι δήθεν νοιάζεστε για τους αγρότες, θα πέσουν
ακόµα µια φορά στο κενό.
Θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά, γιατί δεν προλαβαίνω,
το εθνικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και ορισµένες άλλες προτάσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νίκο Παπαδόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Διαµάντω Μανωλάκου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για
έξι λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Χαιρετίζουµε τις χιλιάδες αγρότες
που καταφτάνουν απ’ όλα τα µέρη της Ελλάδας και διαδηλώνουν
στην Αθήνα, για να προβάλουν το δίκιο τους, την επιβίωσή τους.
Είµαστε µαζί τους.
Δίκαια εκφράζεται διεθνιστική αλληλεγγύη. Το ίδιο να ανταποκριθεί και ο λαός της Αττικής στο κάλεσµα της πανελλαδικής επιτροπής των εξήντα οχτώ µπλόκων σήµερα, αλλά και αύριο των
συνδικάτων, για αλληλεγγύη και κοινό αγώνα, για να µην περάσει
η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης για
βίαιο ξεκλήρισµα των µικροµεσαίων αγροτών -που βεβαίως έχει
ξεκινήσει από τις προηγούµενες δεκαετίες, από τις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- και να
πιέσουµε να υποχρεωθεί να πετάξει στα σκουπίδια η Κυβέρνηση
την αντιασφαλιστική και φορολογική λαίλαπα.
Προσβληθήκατε, κύριε Υπουργέ, για την οµιλία της κ. Γενηµατά. Την πολιτική, όµως, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας
όχι µόνο δεν την πολεµάτε, αλλά τη συνεχίζετε πιο σκληρά, πιο
βίαια. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει, όµως, ελπίδα και αισιοδοξία η µαζικότητα. Και ο δυναµισµός δίνει ώθηση
για συνέχιση και κλιµάκωση του αγώνα, µε στόχο την απόσυρση
του κυβερνητικού σχεδίου λαιµητόµο για την κατεδάφιση της
κοινωνικής ασφάλισης.
Είναι υποκρισία και κοροϊδία να λέει η Κυβέρνηση σε αυτούς
που βάζει στο στόχαστρο η πολιτική της «ελάτε για συζήτηση»
και, ταυτόχρονα, να εξαπολύει ύβρεις, συκοφαντίες, ψέµατα που
δεν έχουν τέλος. Μετά το «φοροφυγάδες, υποκινούµενοι», τις
δήθεν νουθεσίες για τη µορφή πάλης που έχουν επιλέξει οι αγρότες, δηλαδή, τα µπλόκα -που δυστυχώς ενοχοποιούν σχεδόν όλα
τα κόµµατα, ευνοώντας τον κοινωνικό αυτοµατισµό και υπονοµεύοντας τον αγώνα τους- τώρα οι κυβερνώντες έχουν εξαπολύσει τα περί τανκς, έτσι ονοµάζουν τα τρακτέρ. Και βέβαια, δεν
έχουν τέλος οι συκοφαντίες τους.
Καλείτε σε διάλογο-κοροϊδία για το πώς θα εξοντώσετε τους
µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, για να µείνουν οι µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Η αυταρχική πολιτική της Κυβέρνησης και η συκοφαντία είναι που γεννά αντιδράσεις, που τις
εκµεταλλεύονται µερικοί.
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Το αγροτικό κίνηµα, όµως, θα περιφρουρήσει τους αγώνες και
την οργάνωση της πάλης τους. Είναι µαθηµένοι από τα ξεφουσκωµένα λάστιχα περασµένων ετών. Αλλά θα το περιφρουρήσει
–και το περιφρουρεί- και από τους Xρυσαυγίτες, τους φασίστες.
Γιατί η Χρυσή Αυγή επιτίθεται, µισεί τους αγωνιστές, τους συνδικαλιστές που παλεύουν για το δίκιο. Είναι σκυλιά της εργοδοσίας. Και σήµερα δικάζεται, είναι στο σκαµνί για επιθέσεις σε
αγωνιστές συνδικαλιστές.
Ωστόσο, τα εργαλεία εξόντωσης των µικροµεσαίων αγροτών
είναι στο τρίτο µνηµόνιο -παρέα τα ψηφίσατε µε αυτόν τον παλιό
κοµµατικό κόσµο που είπατε, κύριε Υπουργέ- και αυτή η αγριότητα των µέτρων κάνει τους αγρότες να αντιδρούν και µετά αναρωτιέστε, κύριε Κατρούγκαλε. Αυτά τα µέτρα είναι που βγάζουν
µαζικά γεωργούς, κτηνοτρόφους, ψαράδες, µελισσοκόµους
στους δρόµους.
Και αν σας άκουγαν τώρα που µιλήσατε, ξέρετε, θα ερχόντουσαν και άλλοι στην Αθήνα. Γι’ αυτό να είστε βέβαιοι. Δεν µπορέσατε να εγκλωβίσετε τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση στον προσχηµατικό διάλογο που πήγατε να στήσετε στην Επιτροπή Εµπορίου και να νοµιµοποιήσετε τις αντιδραστικές αλλαγές σας. Λίγους πρόθυµους µπορεί να τους βρείτε µετά. Σας πονάει, όµως,
αυτή αντίδραση.
Τι θέλατε, δηλαδή, να δεχτούν, την τεράστια αύξηση, τον τριπλασιασµό στις εισφορές του ΟΓΑ, όταν το 50% αυτή τη στιγµή
είναι ανασφάλιστο και δεν λέτε τίποτα; Να δεχτούν να πηγαίνουν
σαν το σκυλί στο αµπέλι; Δεν είναι εξόντωση η αύξηση του συντελεστή φορολογίας, που, µαζί µε το ασφαλιστικό, φθάνει το
72%; Γιατί δεν δέχεστε αφορολόγητο ατοµικό εισόδηµα τις
12.000, όπως σας προτείνουν; Γιατί, τι να κάνουν; Θα ταΐσουν
την οικογένεια; Τι θα µείνει να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα;
Και όταν έχει χασούρα ο αγρότης, τι κάνετε; Τη µέθοδο µε το
τεκµαρτό εισόδηµα και όχι το πραγµατικό εισόδηµα. Είναι ντροπή να εξοντώνετε φτωχολογιά και να µιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη! Είναι υποκρισία σε όλο της το µεγαλείο, όταν αυξήσατε
τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, όταν παραµένει ο ΕΝΦΙΑ στο
σπίτι, στο χωράφι, στην αποθήκη και τα χαράτσια του ΕΛΓΑ, που
είναι βεβαίως των προηγουµένων κυβερνήσεων, αυτών που σας
έκαναν την επερώτηση, αλλά εσείς τα συνεχίζετε. Εδώ βάλατε
τέλος και στις γεωτρήσεις και στους ψεκαστήρες. Και τέλος δεν
έχει η αντιλαϊκή σας πολιτική.
Αυτή είναι η µεθόδευση επιτάχυνσης της συντριβής του µικροµεσαίου αγρότη, για να πραγµατοποιηθεί η µεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκµετάλλευσης, όπως προβλέπει το τρίτο
µνηµόνιο και όλοι σας συµφωνείτε, κυβερνώντες και αντιπολιτευόµενοι.
Θα σας πω καθαρά. Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια και για την ΚΑΠ
και για τα µνηµόνια και για τα αντιλαϊκά µέτρα όλων των κυβερνήσεων και αντιπαλεύει την αιτία, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα µονοπώλια, ο καπιταλισµός. Καθαρά λέµε ότι κανένα κόµµα,
ούτε εσείς που κάνετε την επερώτηση, καµµιά κυβέρνηση στο
έδαφος του καπιταλιστικού ευρωµονόδροµου δεν µπορεί να σταµατήσει την πορεία καταστροφής πολλών µικρών και µεσαίων
αγροτοπαραγωγών, όσο και εάν στα λόγια τούς στηρίζετε. Γιατί;
Γιατί στηρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική που χρεοκοπεί µαζικά φτωχά στρώµατα.
Γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης,
θεωρούµε ότι δεν είναι θέµα αδυναµίας διαπραγµάτευσης της
σηµερινής Κυβέρνησης ούτε καθυστέρηση της νέας ΚΑΠ ούτε
πρόκειται να συρρικνωθεί, να ισοπεδωθεί ο αγροτικός τοµέας
στη χώρα. Τα τρόφιµα αφήνουν κέρδος στους καπιταλιστές,
γιατί δεν µπορεί ο άνθρωπος, όσο και εξαθλιωµένος και αν είναι,
να στερηθεί την τροφή.
Η τροφή, λοιπόν, είναι το πρώτο και το κύριο για την επιβίωση.
Γιατί, όµως, συρρικνώνουν και ισοπεδώνουν τους µικροµεσαίους
αγρότες; Γιατί θέλουν τη συγκέντρωση της γης, της παραγωγής
και του εµπορίου στις µεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Αυτό κάνετε και έγινε και όταν ήσασταν και εσείς κυβέρνηση. Μήπως το αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές
και εσείς δεν το δίνατε και το διατηρούν και οι σηµερινοί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτός είναι ο στόχος της ΚΑΠ και
των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου.
Επειδή µερικοί λένε ότι προωθεί η Κυβέρνηση κοµµουνιστικά
µέτρα, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να πω έλεος! Καραµπινάτο καπιταλισµό προωθεί µε το πιο άγριο εκµεταλλευτικό σύστηµα. Στις χώρες που είχαν σοσιαλισµό οι αγρότες είχαν λύσει
πολλά προβλήµατα. Μετά τις ανατροπές βρέθηκαν στον αέρα.
Είχαν δουλειά, µισθό, ωράριο, ξεκούραση και η παραγωγή σχεδιαζόταν και πήγαινε στις ανάγκες των λαών, δεν σάπιζε στα χωράφια. Οι αγρότες χαίρονταν, γιατί δεν υπήρχε πείνα και τα παιδιά τους είχαν δωρεάν παιδεία, υγεία, υποδοµές σε αθλητικές
και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Όµως, δεν υπήρχαν έµποροι, µεσάζοντες, βιοµήχανοι, τραπεζίτες που ρουφούν το αίµα, αλλά
επιστηµονικός σχεδιασµός και τα µέσα παραγωγής και η γη ανήκαν στις ανάγκες όλης της κοινωνίας.
Γι’ αυτό το ΚΚΕ στήριξε και στηρίζει τους αγώνες επιβίωσης
και τα αιτήµατα της µαχόµενης αγροτιάς. Ταυτόχρονα, όµως,
δείχνει και τον δρόµο της λαϊκής συµµαχίας, της ρήξης και ανατροπής για την κοινωνία όπου ο µόχθος του αγροτοπαραγωγού
δεν θα συνθλίβεται από τα µονοπώλια και το κράτος τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι, ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήρθε η εποχή του θερισµού για την Κυβέρνηση και, όπως λέει
ο λαός, ό,τι έσπειρες θα θερίσεις. Σπείρατε προεκλογικά στον
αγροτικό κόσµο ανεδαφικές υποσχέσεις και τώρα θερίζετε
µπλόκα και θυµό, όχι βέβαια αναίτια.
Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση; Είναι γνωστό σε όλους ότι
την ελληνική γεωργία τη χαρακτηρίζει η παραγωγική αποδιάρθρωση.
Προϋπόθεση µακροχρόνιας οικονοµικής βιωσιµότητας του παραγωγού, τόσο του αγρότη όσο και του ψαρά αλλά και του κτηνοτρόφου, αποτελεί η συµµετοχή του στην πορεία του προϊόντος
του από την πρωτογενή παραγωγή του έως την κατανάλωση,
από το χωράφι στο ράφι, έτσι ώστε να διασφαλίσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο προστιθέµενης αξίας του προϊόντος του.
Όµως, για να το πετύχει αυτό ο παραγωγός, απαιτείται η συµµετοχή του σε ισχυρά συλλογικά σχήµατα, όπως οµάδες παραγωγών ή αγροτοσυνεταιριστικές ενώσεις, έτσι ώστε να καταφέρει
να πετύχει οικονοµίες κλίµακας.
Όλα αυτά είναι λίγο-πολύ γνωστά. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε τον τροχό. Θα αρκούσε απλώς να αφήσετε την παροχολογία και τις ιδεοληψίες της προεκλογικής περιόδου και να
ξεκινήσετε µία σοβαρή διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, µε στόχο την ανασυγκρότηση του παραγωγικού
µοντέλου.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, οι αγρότες αντιλαµβάνονται πλέον ότι πρέπει να συνεισφέρουν και να φορολογηθούν.
Όµως, ο θυµός τους οφείλεται αφ’ ενός στα ψέµατά σας και αφ’
ετέρου στο ότι βάζετε το κάρο µπροστά από το άλογο, όπως
ακριβώς κάνατε µε την εντελώς αψυχολόγητη επιβολή ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο κρασί, στην αναζήτησή σας για δήθεν
ανώδυνα και αναίµακτα ισοδύναµα, µία πρακτική που δεν ακολουθείται σε καµµία από τις οινοπαραγωγούς χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Καταφέρατε έτσι να φορτώσετε µε παραπάνω
βάρη γραφειοκρατικά και οικονοµικά έναν από τους πιο εξωστρεφείς και δυναµικούς κλάδους της αγροτικής παραγωγής της
χώρας, την ελληνική οινοπαραγωγή. Δεν είναι αργά να το ξανασκεφθείτε, κύριε Υπουργέ.
Ας είµαστε ειλικρινείς. Ζωντανή ύπαιθρος συνεπάγεται και
πλούσια χώρα. Και στη χώρα µας οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, επειδή χρόνια τώρα η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για να
τους βοηθήσει να αυξήσουν το εισόδηµά τους και εισόδηµα, βέβαια, δεν είναι οι επιδοτήσεις.
Η Κυβέρνησή σας, από άγνοια και ανεπάρκεια, εξοµοίωσε ισο-
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πεδωτικά το σύνολο των αγροτών, αδιαφορώντας για την πολύ
µεγάλη ανοµοιογένεια που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Άλλο οι
αγρότες των νησιών, άλλο οι αγρότες των µεγάλων πεδινών
εκτάσεων στο κεντρικό και βόρειο τµήµα της χώρας και, τέλος,
άλλο οι αγρότες των µειονεκτικών και ορεινών περιοχών.
Η δηµιουργία κινήτρων και αντικινήτρων είναι άγνωστη πρακτική για την Κυβέρνηση. Έτσι, η επιβολή σηµαντικών φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων στον αγροτικό κλάδο
καθίσταται εξοντωτική για τους αγρότες και µη ρεαλιστική για
τον προϋπολογισµό του κράτους. Έναν χρόνο στη διακυβέρνηση
τώρα και δεν έχετε ορίσει ακόµη ποιος είναι και ποιος δεν είναι
ο ενεργός αγρότης. Παρ’ όλα αυτά, επιµένετε να τσουβαλιάζετε
όλους φορολογικά προκαλώντας εν πολλοίς τη δικαιολογηµένη,
µεν, αλλά ανορθολογική και αδιέξοδη αντίδραση του αγροτικού
κόσµου.
Οι αγρότες έχουν δίκιο να διαµαρτύρονται, ίσως περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, αλλά το χάνουν µε τις υπερβολές στις αντιδράσεις τους. Όµως, έτσι τους έχετε δασκαλέψει όσα χρόνια
ήσασταν και εσείς στην αντιπολίτευση. Και πρέπει να παραδεχθείτε ότι η σηµερινή Αντιπολίτευση, στο µεγαλύτερό της κοµµάτι
τουλάχιστον, αντιµετωπίζει το θέµα των αντιδράσεων µε µεγάλη
υπευθυνότητα, χωρίς να ποντάρει στη δυσµενή θέση που έχετε
βρεθεί, δηλαδή, αντίθετα απ’ ό,τι κάνατε εσείς στο παρελθόν,
όταν βουτάγατε στη θάλασσα του λαϊκισµού. Ένα βήµα, λοιπόν,
πίσω και οι δύο πλευρές. Η σύγκρουση και η βία είναι µέρος του
προβλήµατος και όχι της λύσης.
Βρίσκεστε έναν χρόνο τώρα στην Κυβέρνηση και δεν έχουµε
δει τίποτα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του συνεταιριστικού τοπίου. Ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δεν έχει γίνει καµµία συζήτηση για τη µετάβαση στο περιφερειακό µοντέλο
κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων. Τίποτα για την ενίσχυση των
οµάδων παραγωγών. Αλήθεια τι περιµένετε; Ή µήπως βρήκατε
τον τρόπο να ξεδιαλύνετε το αλαλούµ των οφειλόµενων επιδοτήσεων; Γιατί υπάρχουν παραγωγοί, οι οποίοι, επιχειρηµατικά
σκεπτόµενοι και απαντώντας θετικά στις προκλήσεις της αγοράς, που ζητά βιολογικά και φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα, µπήκαν σε οικονοµικές περιπέτειες. Από το 2013 περιµένουν ακόµη
να εξοφληθούν οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα
µείωναν το κόστος παραγωγής για τέτοιου είδους καλλιέργειες.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Πως αγρότες που πήραν δάνειο,
για να καλύψουν τη διαφορά στο κόστος παραγωγής, χρωστούν
στην τράπεζα και πληρώνουν δυσθεώρητους τόκους, λόγω των
δικών σας παραλείψεων και ανεπαρκειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 θα εισρεύσουν στη γεωργία άνω των 19 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αν πραγµατικά θέλετε να εισπράξετε
φόρους από τον αγροτικό κόσµο, αντιµετωπίστε ορθολογικά την
αξιοποίησή τους, προκειµένου να εξασφαλίσετε περιβαλλοντική,
κοινωνική και οικονοµική βιωσιµότητα για τον αγροτικό τοµέα.
Θεσπίστε αφορολόγητο όριο και ειδική µέριµνα για τα πολύ
µικρά εισοδήµατα, ώστε να κρατηθούν οι µικροί αγρότες στην
ύπαιθρο και ειδικά σε ορεινές µειονεκτικές περιοχές. Βοηθήστε
τους νέους αγρότες µε µηδενική φορολογία για τα πρώτα τρία
έτη.
Διαφοροποιήστε τη φορολογία για εισοδήµατα που τεκµαίρονται από εκκαθαρίσεις αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών, εκεί δηλαδή που δεν αποκρύπτονται έσοδα. Έτσι δεν θα
φορολογούνται µόνο οι νοµοταγείς γεωργοί, αφού γνωρίζετε ότι
µεγάλο µέρος του αγροτικού προϊόντος διακινείται χωρίς παραστατικά.
Προχωρήστε σε διασταύρωση εσόδων µε δείκτες τεκµαρτού
εισοδήµατος µε βάση το ΟΣΔΕ. Απλοποιήστε τις διαδικασίες
άµεσης επιστροφής του ΦΠΑ.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δείξτε ότι όντως επιζητείτε ειλικρινή
διάλογο µε τους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Βιαζόµαστε! Ήρθαν τα τρακτέρ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ε, τότε θα κάνω είκοσι δευτερόλεπτα.
Όσο για τους αγρότες -και θα πρέπει να το γνωρίζουµε πλέον-
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, η αντικοινωνική µορφή της κλιµάκωσης του αγώνα καθώς και
το όποιο µαξιµαλιστικό των αιτηµάτων τους τους στερεί τις απαραίτητες συµµαχίες και τους αποµακρύνει από το εφικτό και αναπόφευκτα µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικούς αυτοµατισµούς.
Κλείνοντας, στο Ποτάµι πιστεύουµε ότι η πρωτογενής παραγωγή και αγροδιατροφή είναι από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της Ελλάδας. Το λένε άλλωστε και οι περισσότερες οικονοµικές
µελέτες για τη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, η ολιγωρία βλάπτει σοβαρά την Ελλάδα. Ακούστε και τις προτάσεις µας, συνθέστε τες
µαζί µε τις δικές σας και µε τις προτάσεις που έχουν κάνει κι
άλλοι και ενεργήστε. Η χώρα δεν έχει άλλον τρόπο, δεν έχει
άλλον δρόµο, δεν έχει άλλον χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιώργο Μαυρωτά, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από το Ποτάµι.
Προχωρούµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Λαζαρίδη Γεώργιο, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης.
Κύριε Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για έναν
τοµέα της οικονοµίας, ο οποίος κάποτε µαζί µε τον τουρισµό
ήταν στην πρώτη γραµµή, τη γεωργία. Είναι ένας τοµέας που
υπέστη µια πρωτοφανή συρρίκνωση, που όµοια δεν υπάρχει. Τη
δεκαετία ’70-’80 η γεωργία συµµετείχε µε ποσοστό 20% περίπου
στο ΑΕΠ. Όταν, όµως, το 1981 µετά την είσοδό µας στην ΕΟΚ
άρχισαν να έρχονται οι επιδοτήσεις, αντί να τις αξιοποιήσουν για
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων στα οποία αποδεδειγµένα είχαµε συγκριτικό πλεονέκτηµα και να ανεβάσουν την παραγωγικότητα, κατηύθυναν την αγροτική παραγωγή µε µοναδικό
κριτήριο την είσπραξη αυτών των κοινοτικών ενισχύσεων. Έστρεψαν τη γεωργία προς τα επιδοτούµενα προϊόντα, εγκαταλείποντας ακόµα και παραδοσιακές ελληνικές καλλιέργειες, όπως τα
όσπρια, ή άλλες καλλιέργειες, όπως οι ζωοτροφές, µε αποτέλεσµα οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσµού να καλυφθούν µε τη
µεγάλη αύξηση των εισαγωγών.
Χαρακτηριστικά, στη Θεσσαλία ξεριζώθηκαν πολλές εκτάσεις
µε αµυγδαλιές. Παράλληλα, υποχώρησε η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και δεν υπήρξε χωροταξικός σχεδιασµός
των εκτάσεων που χρησιµοποιούνταν για καλλιέργεια.
Αξίζει να θυµηθούµε και τους αµαρτωλούς συνεταιρισµούς,
που έγιναν όχι για την εξυπηρέτηση των αγροτών και της γεωργίας, αλλά για την αποκατάσταση κοµµατικών στελεχών. Ξέρετε
ποίου χρώµατος. Πράσινου χρώµατος, όχι γιατί ήταν βέβαια φυσιολάτρες. Για άλλον λόγο ήταν το πράσινο.
Το 1990 η γεωργία είχε ήδη πέσει στο 11% µε 11,5% του ΑΕΠ
και τον Δεκέµβριο του 2014 η γεωργία είχε συρρικνωθεί ακόµη
περισσότερο, στο 3,5%. Τι κάνατε, κύριοι, για να σταµατήσετε
αυτή την κατρακύλα; Τίποτα! Φυσικά αυτά τα χρόνια δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Άλλοι κυβερνούσαν.
Για να γίνει πιο αντιληπτό το µέγεθος της εγκατάλειψης, θα
σας παραθέσω µερικούς αριθµούς. Το 1961 παράγονταν δώδεκα
χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα έξι τόνοι φακές. Το 2011 η παραγωγή έπεσε στις δύο χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα έξι τόνους,
δηλαδή περίπου στο ένα έκτο. Το 1961 παράγονταν δεκατρείς
χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα πέντε τόνοι ρεβίθια, το 2011 δύο χιλιάδες διακόσιοι τόνοι, κι εδώ στο ένα έκτο.
Από τα πέρατα της γης εισάγουµε όσπρια, για να φτιάξουµε
παραδοσιακά ελληνικά φαγητά: φασόλια από την Κίνα, µαυροµάτικα από το Περού και τη Μαδαγασκάρη, φακές από τον Καναδά, ρεβίθια από το Μεξικό και την Τουρκία, κουκιά από τη
Συρία.
Κάποια παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, ο χαλβάς, το ταχίνι,
το κουλούρι, παράγονται µε σουσάµι. Το 2011 η παραγωγή µας
σε σουσάµι ήταν τριάντα τρεις τόνοι. Το 1961 ήταν έξι χιλιάδες
τριακόσιοι εβδοµήντα τέσσερις τόνοι. Δηλαδή, η παραγωγή συρρικνώθηκε στο ένα προς διακόσια.
Η παραγωγή ξηρών καρπών έφθινε και αυτή. Αµύγδαλα, φουν-
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τούκια, φιστίκια Αιγίνης κ.λπ. εγκαταλείφθηκαν όλα. Ακόµη και
καρύδια εισάγουµε σήµερα από την Καλιφόρνια και τη Γεωργία.
Βέβαια, τελευταία στα καρύδια υπάρχει µια αύξηση στην παραγωγή.
Ένα από τα βασικά φυτά που καλλιεργείται για ζωοτροφή είναι
ο σόργος. Και το 2011 καλλιεργήσαµε µόνο ογδόντα τέσσερις
τόνους σόργου σε σχέση µε τις οκτώ χιλιάδες επτακόσιους εβδοµήντα πέντε τόνους το 1961.
Σηµαντικότατη πτώση έχει και η παραγωγή λεµονιών, που από
τις διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιους εβδοµήντα τέσσερις
τόνους που παρήγε η χώρα µας το 1981, έπεσε στις εβδοµήντα
χιλιάδες τριακόσιους δεκατέσσερις τόνους το 2011.
Φυσικά, γι’ αυτά τα οδυνηρά αποτελέσµατα, όπως είπαµε, πρέπει να απολογηθούν αυτοί που διακυβέρνησαν εκείνα τα χρόνια
τη χώρα.
Επίσης, ας µην ξεχνάµε και το κλείσιµο της Αγροτικής Τράπεζας, που ήταν ένας σοβαρός µοχλός ανάπτυξης στο πλευρό του
αγρότη.
Η Κυβέρνηση σήµερα καλείται να αλλάξει αυτό το κλίµα και
τους δείκτες. Είναι δύσκολο το έργο, αλλά θα το παλέψει, για το
καλό της πατρίδας και των Ελλήνων. Οι προσπάθειες γίνονται
και συµµετέχουµε όλοι. Αυτό έδειξε και η παρουσία του Παναγιώτη Σγουρίδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην προηγούµενη
κυβέρνηση, που προώθησε θέσεις και προτάσεις του κινήµατός
µας για την ανακούφιση του αγρότη και την ανάπτυξη της γεωργίας.
Θα πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώµατα και να οριοθετηθούν οι υποχρεώσεις της κάθε αγροτικής εκµετάλλευσης. Στόχος πρέπει να είναι η αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος.
Μια από τις πρώτες προτεραιότητες είναι η αξιοποίηση της
βιοποικιλότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων µας.
Για παράδειγµα, τα ολλανδικά χοιρινά τρέφονται µε 25% καλαµπόκι και τα δικά µας µε 60% και, όµως, πωλούνται στην αγορά
στην ίδια τιµή.
Τα νέα µέτρα είναι πράγµατι δυσάρεστα, είτε σε ό,τι αφορά
στο ασφαλιστικό είτε στο φορολογικό.
Πρέπει, βέβαια, να επισηµάνουµε και ορισµένα σηµεία για τα
οποία για πολλά χρόνια αγωνιζόταν ο αγροτικός κόσµος και σήµερα υλοποιούνται. Η τεκµαρτή εργασία, που ήταν και από τις
βασικές θέσεις στο πρόγραµµα του κινήµατός µας, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, είναι η αναγνώριση της αξίας του µόχθου του
αγρότη, η οποία ποικίλλει ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να έχω την ανοχή σας.
Για παράδειγµα, άλλη τεκµαρτή εργασία έχουµε για τα οπωροκηπευτικά, άλλη τεκµαρτή εργασία έχουµε για τα σιτηρά και
λοιπά. Προσθέστε δε και τα κουπόνια για την ασφάλιση των µελών της οικογένειας του αγρότη αλλά και των εργατών που χρησιµοποιεί. Όλα αυτά πλέον θα υπολογίζονται στο κόστος, όπως
επίσης η απόσβεση φυτικού, ζωικού κεφαλαίου και µηχανηµάτων.
Επίσης, προβλέπεται η αγροκάρτα, η οποία θα πιστώνει σε
κάθε αγρότη το 70% των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που έχει
λαµβάνειν ο αγρότης, βάσει της δήλωσης ΟΣΔΕ.
Τέλος, προβλέπεται το Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων,
µέσα στο οποίο θα διευκρινίζεται και ποιος είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Και πιστεύω ότι ο Υπουργός,
µέσα από γόνιµο διάλογο µε τους αγρότες, θα προχωρήσει σε
γενναίες βελτιώσεις.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε τους αγρότες για διάλογο, µια πρωτοβουλία θετική, µια κίνηση που οι αγρότες πρέπει
να την εκµεταλλευτούν και να την αξιοποιήσουν, βάζοντας στο
τραπέζι του διαλόγου µε τον Πρωθυπουργό όλα τα θέµατα που
τους απασχολούν. Δεν πρέπει να παρασύρονται από εκείνους
που ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση. Εάν αυτοί ήθελαν το
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καλό των αγροτών και της γεωργίας, θα είχαν πάρει τα κατάλληλα µέτρα νωρίτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαζαρίδη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Τελευταίος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους είναι
ο Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας από την Ένωση Κεντρώων και
από την Περιφέρεια Σερρών.
Εσείς, κύριε συνάδελφε, έχετε τρία λεπτά, γιατί µίλησε ο Πρόεδρός σας, οπότε µειώνεται ο χρόνος στο µισό βάσει Κανονισµού. Δεν αποτελεί δυσµενή εξαίρεση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ωραία. Θα ήθελα πολύ
γρήγορα, λοιπόν, να µεταφέρω µια παρατήρηση που µου έκανε
ο θείος µου ο Θανάσης από το Μετόχι, ο οποίος είναι αγρότης
και µας παρακολουθεί τώρα.
Την ώρα που η οµιλήτρια του ΚΚΕ καλωσόριζε τις χιλιάδες
αγρότες, εγώ έλαβα αυτό το µήνυµα, το οποίο µας κατηγορούσε
και µε έκανε να ντρέποµαι που σήµερα, που τόσος κόσµος είναι
απέξω και διαµαρτύρεται για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, το οποίο
εµείς συζητάµε µέσω της επερώτησης που έκαναν δεκαέξι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, εµείς εδώ, µέσα σε
αυτή την Αίθουσα, δεν πρέπει να είµαστε ούτε καν δεκαέξι.
Αυτή η συµπεριφορά µας –και εγώ ντρέποµαι ως Βουλευτήςείναι που µας έχει οδηγήσει εδώ. Μας κοροϊδεύει όλος ο κόσµος
και απαξιοί για εµάς. Δυστυχώς!
Η αγροτική ανάπτυξη θα έπρεπε να θεωρείται τράκτορας, που
θα ρυµουλκήσει την ελληνική οικονοµία από τον δύσκολο δρόµο
της κρίσης. Η Κυβέρνηση, ωστόσο, το µόνο που κάνει είναι να
βάζει οδοφράγµατα. Η Κυβέρνηση κλείνει τον δρόµο προς την
οικονοµική ανάπτυξη.
Βάζετε όλα αυτά τα µέτρα, τα οποία δεν θα τα αναφέρω,
καθώς τα τρία λεπτά είναι πολύ λίγα. Δεν εξυπηρετείτε τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στους αγρότες. Οι αποζηµιώσεις
και οι επιδοτήσεις δεν έχουν δοθεί ολόκληρες ούτε έχετε υλοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ενισχύσεων 2014-2020. Και
έχουµε 2016!
Άλλα υποσχόταν ο Πρωθυπουργός πάνω στις καρότσες, άλλα
περίµενε ο κόσµος, άλλα κάνατε και, δυστυχώς, για άλλη µία
φορά λέτε ψέµατα. Και συγγνώµη δεν ζητήσατε! Αυτή η πολιτική,
όπως σας είχα προειδοποιήσει σε µία από τις πρώτες οµιλίες, θα
σας φέρει, όπως σας έφερε, σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Οι αγρότες, αντί να είναι στους στάβλους και στα χωράφια,
είναι στους δρόµους και διαµαρτύρονται, κάνοντας δύσκολη τη
ζωή και των πολιτών και τη δική τους.
Έρχεται ο Βούλγαρος Υπουργός να λύσει το πρόβληµα στα
σύνορα, λες και εµείς είµαστε ανάξιοι. Έφθασε, δυστυχώς, η
ώρα που οι ντοµάτες, οι πέτρες, τα νεράντζια πέφτουν βροχή.
Τα επεισόδια µπροστά στο Υπουργείο και οι εικόνες από το πεδίο
µάχης που βλέπουµε ότι εξελίσσεται στους δρόµους είναι αυτά
που προβάλλονται σε όλα τα µέσα της Ελλάδος. Και όλα αυτά
είναι απόρροια της πολιτικής σας.
Όλα αυτά για να αποφευχθούν, πρέπει να εφαρµόσουµε µία
σωστή πολιτική. Έπρεπε εξαρχής να ήσασταν κοντά στους αγρότες, να τους ρωτήσετε ποια είναι τα ουσιαστικά τους προβλήµατα και στη συνέχεια να βγάλετε το σχέδιό σας. Αυτό µπορείτε
να το κάνετε και τώρα, να ξεκινήσετε έναν διάλογο από το µηδέν,
ώστε να µη σας κατηγορούν ότι δεν έχετε καµµία επαφή µε την
πραγµατικότητα, γιατί, δυστυχώς, αυτά λέγονται.
Μεταρρυθµίσεις πρέπει να γίνουν. Όλοι οι κλάδοι έχουν υποστεί µεταρρυθµίσεις. Όµως, πρέπει να έχουν ως γνώµονα την
ανάπτυξη. Πρέπει να έχουν σχέδιο, πρόγραµµα και όχι να γίνονται µε προχειρότητα.
Οι παθογένειες του παρελθόντος πρέπει να σταµατήσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε δει ότι µέχρι σήµερα η αγροτική παραγωγή µειώθηκε.
Από το 1961 µέχρι το 2012 έχει µειωθεί. Όλα αυτά ήταν απόρροια της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν
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θα κατηγορήσουµε εσάς. Τα δύο αυτά κόµµατα µάλλον νοιάζονταν περισσότερο για την εκµετάλλευση του λαού, παρά για την
εκµετάλλευση της γης. Τα πράγµατα πρέπει να λέγονται. Δεν
φταίτε για όλα εσείς.
Εµείς ως Ένωση Κεντρώων αυτό που ζητάµε είναι όλοι µαζί,
ενωµένοι να βρούµε µία λύση. Η οικουµενική που προτείνει ο
Πρόεδρος, που πολλοί από εσάς την ειρωνεύεστε, για εµάς είναι
η µόνη λύση. Πρέπει να το δείτε σοβαρά. Και θα έρθει, βέβαια,
γιατί αυτά εδώ πέρα δεν µπορείτε να τα περάσετε µόνοι σας.
Πριν κλείσω –γιατί ο χρόνος µου ήταν πολύ λίγος-, θέλω να
κάνω δύο παρακλήσεις. Η µία είναι προς εσάς, της Κυβέρνησης,
να προσέχετε τι λέτε, γιατί µε κάποιες δηλώσεις Υπουργών και
Βουλευτών σπέρνεται η διχόνοια ανάµεσα στους αγρότες και τον
υπόλοιπο κόσµο. Συµβαίνει αυτό στην κοινωνία και να το ξέρετε.
Δεν πρέπει να δηµιουργήσουµε στρατόπεδα.
Η δεύτερη παράκληση είναι προς τους αγρότες: Να έχουν στο
µυαλό τους ότι µε τη βία το πρόβληµά τους δεν θα λυθεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Μεγαλοµύστακα.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μπόλαρης για έξι λεπτά.
Φαντάζοµαι είναι αρκετά, κύριε Υπουργέ. Τι λέτε;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δέκα δεν είναι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, σωστά, συγγνώµη.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος ισχυρίζεται ότι στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονοµία, στον αγροτικό χώρο
τα πράγµατα είναι επιθυµητά, φυσικά δεν έχει σχέση µε την
πραγµατικότητα.
Όποιος, επίσης, ισχυρίζεται ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται
στη διακυβέρνηση ενός χρόνου από τον Αλέξη Τσίπρα, επίσης
δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα.
Έχει πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτήν εδώ την Αίθουσα σήµερα, πέρα από τη θεµιτή και επιδιωκόµενη προβολή κοµµατικών
θέσεων, να πούµε πέντε πράγµατα, τα οποία να περάσουν και
ένα θετικό µήνυµα στην κοινωνία, να περάσουν ένα θετικό µήνυµα στην οικονοµία, να στείλουν ένα θετικό µήνυµα στα νέα παιδιά.
Στην κατεύθυνση, λοιπόν, αυτή, για να µπορούµε να είµαστε
συνεπείς, θα πρέπει να θυµηθούµε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίση
για έξι, επτά χρόνια, ότι αυτή η κρίση ήρθε στη χώρα διαβαίνοντας τον Ατλαντικό, διασχίζοντας την Ευρώπη, εδώ, όµως, εγκαταστάθηκε. Και είναι σαφές ότι εγκαταστάθηκε εδώ, διότι υπήρχαν παθογένειες µεγαλύτερες από αυτές που µπορούσε να σηκώσει η χώρα.
Όποιος, λοιπόν, λέει ότι το πρόβληµα είναι δηµοσιονοµικό, ότι
είναι απλώς οικονοµικό, κάνει τη λάθος ανάλυση, διότι έχει επισηµανθεί πολλαπλώς ότι το πρόβληµα της χώρας ήταν και παραµένει, σε µεγάλο βαθµό, η κατάρρευση του παραγωγικού ιστού της χώρας όχι µόνο στον πρωτογενή τοµέα. Λιγότερο στον
πρωτογενή τοµέα! Είχαµε, όµως, τεράστια ζηµία στον βιοτεχνικό
χώρο, ζηµία στον βιοµηχανικό χώρο.
Και, βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι έφυγαν χιλιάδες
γιατροί στο εξωτερικό λόγω της κρίσης. Έφυγαν χιλιάδες γιατροί στο εξωτερικό λόγω της κρίσης, επειδή δεν µπορούσε να
σηκώσει η οικονοµία µας περισσότερους γιατρούς, για να µπορούµε να τα λέµε τα πράγµατα όπως έχουν και να τα βάζουµε
στη σειρά.
Όσον αφορά τον πρωτογενή τοµέα: Δεν είναι χαρακτηριστικό
–το είπαν και άλλοι συνάδελφοι εδώ- ότι αυτό το παραγωγικό
µοντέλο, µε το οποίο περπατήσαµε, αποτύπωσε την αποτυχία
του στην κατάρρευση περισσοτέρων από έξι χιλιάδες αγροτικών
συνεταιρισµών; Δεν ήταν ένα µοντέλο που δεν περπάτησε; Δεν
ήταν ένα µοντέλο, το οποίο σώρευσε προβλήµατα στον αγροτικό
κόσµο; Δεν είναι αυτό το µοντέλο, το οποίο πρέπει να αντικαταστήσουµε;
Αν, λοιπόν, υπάρχει πρόθεση και διάθεση για να συζητήσουµε
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την αναδιάταξη του παραγωγικού µοντέλου της χώρας, θα πρέπει να συµφωνήσουµε στο τι θέλουµε γι’ αυτόν τον τόπο. Είναι
καλό κάθε φορά να παίζουµε την κολοκυθιά για το ποιος φταίει
περισσότερο; Ε, δεν είναι αυτό που περιµένει ο κόσµος. Το ξέρει
ο κόσµος. Είναι πιο ακριβοδίκαιος από εµάς. Ξέρει τις ευθύνες
του καθενός και την πορεία που διανύθηκε.
Μπορούµε τώρα εµείς να κάνουµε κάτι, λειτουργώντας µέσα
σε αυτό το πολίτευµα που θέλουµε να είναι δηµοκρατία; Και δηµοκρατία σηµαίνει µέτρο, δηµοκρατία σηµαίνει διάλογος, σηµαίνει επιχειρήµατα, σηµαίνει καταθέτω προτάσεις στο τραπέζι.
Αυτή την κρίσιµη στιγµή και αφού αρχικά οι αγρότες ζήτησαν συνάντηση για να πάρουν µέρος στον διάλογο και αφού ο Πρωθυπουργός είπε «ευπρόσδεκτοι», υπήρξε µετά αλλαγή στρατηγικής
-υπηρετούσε άλλες σκοπιµότητες- η οποία αλλαγή έλεγε: «Να
αποσύρετε το νοµοσχέδιο».
Κοιτάξτε, µπροστά η χώρα έχει µια αξιολόγηση, η οποία έχει
να κάνει µε το αν στεκόµαστε και αν περπατάµε. Αυτό δεν έχει
σχέση µε τα κόµµατα. Δεν έχει σχέση µε την Κυβέρνηση. Έχει
σχέση µε τους πραγµατικούς ανθρώπους, τις πραγµατικές επιχειρήσεις, τις πραγµατικές οικογένειες, τα νέα παιδιά σε αυτό
τον τόπο.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έχει ένα προσχέδιο το οποίο συζητά µε
τους θεσµούς, δανειστές και εταίρους. Αυτό το προσχέδιο, σε
µια συζήτηση η οποία διακόπηκε, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις µεταξύ των θεσµών -ουσιαστικές αντιρρήσεις!- είναι ώρα να συνδιαµορφωθεί.
Όποιος έχει πρόταση, παρεµβαίνει τώρα, αυτή τη στιγµή. Αυτό
είναι το νόηµα της αποδοχής της πρόσκλησης από τον Πρωθυπουργό. Όχι µετά, όταν θα έχει διαµορφωθεί νοµοσχέδιο και θα
κατατεθεί στη Βουλή, γιατί αυτό θα γίνει τις επόµενες εβδοµάδες.
Αυτό είναι το νόηµα της παρέµβασης του Υπουργού, ο οποίος
είπε να γίνει την επόµενη βδοµάδα συζήτηση πάνω σε ένα προσχέδιο, που όταν τελειώσει η διαπραγµάτευση θα είναι σχέδιο
και µετά θα έρθει στη Βουλή για να γίνει νοµοσχέδιο. Αυτό ο κόσµος το ξέρει.
Είναι, λοιπόν, η κρίσιµη, η κατάλληλη ώρα να καταθέσουµε
προτάσεις.
Η επερώτηση, που γίνεται τώρα, θέτει την εξής ερώτηση:
Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός από την πλευρά της Κυβέρνησης; Εγώ ήθελα πάνω σε αυτό, καθώς ο χρόνος µου είναι µετρηµένος, να ρωτήσω τα εξής:
Συµφωνούµε ότι υπάρχει µια πολύ µεγάλη παραγωγική δυνατότητα και πολύ µεγάλη παραγωγική πρόκληση στον πρωτογενή
τοµέα; Συµφωνούµε. Συµφωνούµε ότι υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων; Συµφωνούµε. Συµφωνούµε ότι πήγαν και απορροφήθηκαν χρήµατα εκεί
που δεν έπρεπε, ενώ αν είχαµε στοχεύσει πάνω στις πραγµατικές
δυνατότητες που ξεδιπλώθηκαν εδώ στην προηγούµενη συζήτηση, θα είχαµε τελείως διαφορετική αφετηρία για να ξεκινήσουµε στον παραγωγικό τοµέα; Συµφωνούµε.
Αν, λοιπόν, συµφωνούµε, θα πρέπει να πούµε τώρα: Ποιο είναι
το µείζον το οποίο συζητά το Υπουργείο; Το Υπουργείο µιλάει
για πέντε πράγµατα. Τα είπα και την προηγούµενη φορά. Το
πρώτο είναι οι άνθρωποι, είναι οι αγρότες, είναι οι παραγωγοί.
Το δεύτερο είναι η γη. Το τρίτο είναι το νερό. Το τέταρτο είναι
τα προϊόντα µας και το πέµπτο είναι το τι εργαλεία έχουµε. Η αντιµετώπιση αυτών των πέντε βασικών πυλώνων, των πέντε υποχρεώσεων του Υπουργείου, συνιστά στο σύνολο το στρατηγικό
σχέδιο.
Συµφωνούµε, λοιπόν, ότι χρειάζεται, σε συνέργεια µε το Υπουργείο Παιδείας, να αλλάξουµε το status στην παιδεία των
επαγγελµατικών λυκείων που ασχολούνται µε τον πρωτογενή
τοµέα; Είπε κάποιος συνάδελφος για το ΕΘΙΑΓΕ. Συµφωνούµε
ότι µια σειρά από αγροκτήµατα, επιστηµονικά, ερευνητικά, που
είναι σπαρµένα µέσα στη χώρα, πρέπει να «κουµπώσουν» µε
αυτά τα επαγγελµατικά λύκεια για να έχουµε παιδιά που έχουν
πραγµατική γνώση;
Συµφωνούµε ότι σε αυτά τα προγράµµατα, στα επαγγελµατικά
λύκεια, πρέπει να δώσουµε άλλον ορίζοντα στα παιδιά και να τα
µάθουµε και λογιστική και µάρκετινγκ και µετεωρολογία και νέες
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τεχνολογίες και εξωστρέφεια και εξαγωγές και διαχείριση φυτοφαρµάκων και διαχείριση νερού και πολλά άλλα σύγχρονα επενδυτικά; Συµφωνούµε.
Συµφωνούµε ότι χρειαζόµαστε τους εν ενεργεία αγρότες και
όσους θέλουν να µπουν στο παιχνίδι -γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη στα αστικά κέντρα, που καταλαβαίνουν τώρα τις προοπτικές και τις προκλήσεις που υπάρχουν για να µπουν- και πως πρέπει να τους επιµορφώσουµε; Να
η άλλη πρόκληση, το στρατηγικό σχέδιο της Κυβέρνησης, σε συνέργεια µε το Υπουργείο Εργασίας για τα προγράµµατα.
Θα αναφερθώ στο νερό σε µια εποχή κλιµατικής αλλαγής.
Συµφωνούµε, κύριοι συνάδελφοι, ότι το µοντέλο διαχείρισης του
νερού στον αγροτικό τοµέα έχει καταρρεύσει; Συµφωνούµε ότι
υπάρχει πρόβληµα και ότι χρειάζεται καινούργια νοµοθετική ρύθµιση; Συµφωνούµε ότι αυτό είναι ένα πολύτιµο αγαθό που πρέπει
να το ξαναδούµε;
Συµφωνούµε ότι οι αγρότες σήµερα πρέπει να εκπροσωπούνται; Μιλάνε για τους «εκπροσώπους των µπλόκων». Μα, οι αγρότες πρέπει να εκπροσωπούνται µόνο όταν υπάρχουν µπλόκα; Δεν
συµφωνούµε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκφραστούν και
να εκπροσωπηθούν, όπως όλοι οι άλλοι επαγγελµατίες, δηλαδή
ότι είναι ώρα να κάνουµε Αγροτικά Επιµελητήρια και να έχουν τα
πλεονεκτήµατα, τις προτεραιότητες, τις δυνατότητες, τους συµβούλους, τα ινστιτούτα, που έχουν οι άλλοι επαγγελµατίες; Συµφωνούµε.
Να, στοιχεία στρατηγικού σχεδιασµού. Να µην επεκταθώ. Ο
χρόνος είναι περιορισµένος έτσι κι αλλιώς.
Η πρόκληση για την πατρίδα, η πρόκληση για την Κυβέρνηση,
η πρόκληση για τα κόµµατα, είναι εδώ, είναι παρούσα. Δεν έχει
σηµασία να κάνουµε επικλήσεις και όρκους στους νέους αγρότες, όταν κατά την προηγούµενη περίοδο δεν κάναµε προγράµµατα για τους νέους αγρότες και µας έχουν επιβληθεί καταλογισµοί.
Η πρόκληση είναι παρούσα. Και δεν χρειάζεται να κοιτάζει ο
ένας να φορτώσει στον άλλον περισσότερα, αφού –να είστε βέβαιοι γι’ αυτό!- οι πολίτες τα γνωρίζουν κι έχουν από εµάς αξίωση
να διαχειριστούµε µε σοβαρότητα το σήµερα, ανοίγοντας το
αύριο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Μπόλαρη.
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 τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Δοξάτου
Δράµας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ολοκλήρωσαν τις οµιλίες τους οι Υπουργοί και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Εισερχόµαστε, δι’ ολίγων, στις δευτερολογίες των επερωτώντων Βουλευτών και ολοκληρώνεται η διαδικασία.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζελέπης για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να καταδικάσω τη βία που ασκήθηκε σήµερα εις βάρος των αγροτών από αστυνοµικές δυνάµεις και, µάλιστα, µε χρήση χηµικών, από τη «δεύτερη φορά Κυβέρνηση
Αριστερά», που χρησιµοποιεί και πάλι την επιβολή του ελέγχου
απέναντι στις κινητοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν απόδειξη της
δικής σας αδιέξοδης αντιαγροτικής πολιτικής.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, ακούγοντας την πρωτολογία σας
µε µεγάλη προσοχή, θα ήθελα να σας πιστέψω. Δυστυχώς, όµως,
δεν µας πείθετε ούτε µε τις αγαθές σας προθέσεις ούτε µε τα
µεγάλα σας λόγια. Και πάλι φροντίσατε να πείτε ότι φταίνε όλοι
οι άλλοι και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό που κάθεται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δίπλα σας: Συµφωνεί ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τον αγροτικό
τοµέα; Αν συµφωνεί, τότε διαφωνεί µε τον εαυτό του που επί
τριάντα χρόνια, µε αυτή την καταστροφική πολιτική του ΠΑΣΟΚ,
έκανε κοµµατική και πολιτική καριέρα µε τους αγρότες του
νοµού του.
Επιτέλους, θα πρέπει να πάρουν θέση όλοι και να µη µας κάνουν µαθήµατα ορθής γεωργικής πρακτικής από το Βήµα αυτό,
λες κι εσείς είστε έξω αυτή τη στιγµή, παρατηρητές, και δεν κυβερνάτε. Κυβερνήστε! Υλοποιήστε τα! Επιτέλους, εφαρµόστε πολιτικές και για το νερό και για τα επαγγελµατικά λύκεια και για
τις κλιµατικές αλλαγές! Αφήστε τις αναλύσεις για το εχθές!
Ακούσαµε και πάλι από τον κύριο Υπουργό να λέει: «Πλήρωσα
2 δισεκατοµµύρια, 1,1 δισεκατοµµύριο επιδοτήσεις». Είναι µεγάλα νούµερα. Και µας ακούν εδώ και οι µαθητές και θα λένε,
πού είναι το 1,1 δισεκατοµµύριο που πληρώθηκαν οι αγρότες;
Και έχουν να πάρουν άλλο 1,1 δισεκατοµµύριο, που έπαιρναν
πάντα µέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε χρόνου. Και λέτε: «Εφέτος
ήταν η πρώτη φορά που εφαρµόσαµε την ΚΑΠ. Τι να κάνουµε;
Δεν προλάβαµε». Από τον Μάρτιο του 2015 µέχρι 31 Δεκεµβρίου
δεν προλάβατε;
Λέτε, όµως, ότι δώσατε 800 εκατοµµύρια επιπλέον. Τι δώσατε,
κύριε Υπουργέ, για να το ξεκαθαρίσουµε; Γιατί αυτά είναι αναρτηµένα και στο site του Υπουργείου σας. Δώσατε και πληρώσατε
παλιές εκκρεµότητες από το 2007 και µετά. Πληρώσατε ενστάσεις κατά βάση, όπως γίνεται µέχρι σήµερα, αλλά και παλιότερα.
Φαίνεται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ανακοινώνονται οι πληρωµές και ενηµερώνονται οι αγρότες, ότι για την ενιαία
ενίσχυση από το 2007 µέχρι το 2012 πληρώσατε 12 εκατοµµύρια,
εκ των οποίων τα 9,5 αφορούν το 2012.
Το ίδιο και για την εξισωτική αποζηµίωση από εκκρεµότητες
του 2008. Μέχρι το 2013 πληρώθηκαν περίπου 9,7 εκατοµµύρια,
εκ των οποίων τα 9,4 εκατοµµύρια αφορούν το 2013.
Όµως, το πρόβληµα των πληρωµών στη βιολογική γεωργία και
κτηνοτροφία παραµένει. Οι πληρωµές, που πολλές φορές ανακοινώσατε προεκλογικά αλλά και εδώ στη Βουλή, δεν έγιναν
ποτέ. Οι παλινωδίες σας για τα βοσκοτόπια δηµιούργησαν πολλά
προβλήµατα που παραµένουν.
Θέλω, όµως, να σας επιστήσω την προσοχή ειδικά για τα βοσκοτόπια. Δεν ψηφίσατε ως Αντιπολίτευση τότε την τροπολογία
Τσαυτάρη-Μανιάτη τον Μάιο του 2014 και φέρατε καινούργιο
νόµο πάλι µέσα από την κολυµβήθρα του Σιλωάµ. Βαφτίσατε τον
νόµο αυτό αντί για «βοσκοτόπια» «βοσκήσιµες γαίες», που δεν
χρειαζόταν, µε αποτέλεσµα µόνο καθυστερήσεις στις πληρωµές.
Όµως, τον λογαριασµό δεν τον έχετε κάνει ακόµα. Μπορείτε
να µας πείτε ποια θα είναι η επίδραση στην ενδεχόµενη ενδιάµεση αναθεώρηση της ΚΑΠ για το 2017, όταν η χώρα θα βρεθεί
µε δώδεκα εκατοµµύρια στρέµµατα λιγότερα επιλέξιµα βοσκοτόπια; Διότι τις επιδοτήσεις αυτές τις πήραµε µε είκοσι πέντε
εκατοµµύρια στρέµµατα βοσκοτόπια και δυστυχώς έχουµε χάσει
δώδεκα εκατοµµύρια.
Το 2017, όµως, είναι πολύ µακριά για εσάς, αλλά έτσι νοµίζετε
ότι µπορείτε να πορεύεστε, τρώγοντας τον χρόνο και δίνοντας
και πάλι υποσχέσεις στους αγρότες.
Σε σχέση µε τον κ. Κατρούγκαλο, ακούγοντάς τον λέω το εξής:
Πραγµατικά, οι αγρότες δεν καταλαβαίνουν; Πλήρωναν 950
ευρώ, θα πληρώσουν µε τα δικά του δεδοµένα 100 ευρώ παραπάνω, δηλαδή 1.000 ευρώ τον χρόνο και αυτό είναι; Αυτό λένε οι
αγρότες; Ήταν 954 ευρώ το 2014 οι εισφορές µέχρι 5.000 ευρώ
εισόδηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το 2015.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Το 2014. Το 2015 είναι 1.084 ευρώ. Το
2016 πηγαίνουν στα 1.215 ευρώ. Από 950 ευρώ πηγαίνουν στα
1.215 ευρώ. Δεν λέει, όµως, πόσο πάει το 2019.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η τρίτη κατηγορία, που αναφέρετε, υπολογίζεται µε µηνιαίο
εισόδηµα 726 ευρώ. Δεν είναι αυτό που το υπολογίζει στα 5.000
ευρώ εισόδηµα. Τα 726 ευρώ επί δώκεκα µας κάνουν 8.500 ευρώ
περίπου. Εγώ να σας βάλω εισόδηµα 8.000 ευρώ. Το 2019 θα
πληρώσει 2.156 ευρώ αντί για 954 ευρώ.
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Επιτέλους, σταµατήστε αυτό που λέτε, ότι αυτή η βασική σύνταξη που δινόταν µέχρι τώρα εξανεµίζεται. Είναι 170 ευρώ τώρα,
το 2026 εξανεµίζεται. Συµφωνούµε απόλυτα. Υπάρχει σήµερα
κανένας αγρότης που να παίρνει 100.000 ευρώ µε 170.000 ευρώ
σύνταξη; Είναι εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οι συνταξιούχοι, µε
µέσο όρο σύνταξης τα 330 ευρώ.
Επιτέλους, πείτε και µια αλήθεια, γιατί µάλλον, φίλοι της Κυβέρνησης και κύριοι Υπουργοί, ο εύκολος αντιµνηµονιακός λόγος, οι υποσχέσεις απέναντι σε όλους σάς έχουν κάνει να έχετε
την εντύπωση ότι και σήµερα σας χειροκροτούν, µε αυτά που
λέτε, αλλά, δυστυχώς, βλέπετε αντεστραµµένες παλάµες των
αγροτών, οι οποίοι αγανακτούν κάτω από αυτές τις πολιτικές και
από αυτά τα µέτρα, που τους οδηγούν έξω από την αγροτική παραγωγή και ενώ συµφωνείτε ότι είναι ένας τοµέας της οικονοµίας
που είναι κοινωνικός, αναπτυξιακός, που µπορεί να δηµιουργήσει
πλούτο σε έναν χρόνο και να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα,
γιατί δίνει αντικείµενο εργασίας και στον δευτερογενή και στον
τριτογενή τοµέα, εσείς τον οδηγείτε στην καταστροφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Θέλω να πιστεύω ότι πραγµατικά ο διάλογος πρέπει να γίνει, αλλά σε µηδενική βάση -και το ξανατονίζω- γιατί µόνο αυτό το νοµοσχέδιο, είτε το ασφαλιστικό είτε το
φορολογικό, δεν διορθώνονται µε τίποτα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τζελέπη.
Ο κ. Μπόλαρης έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Υπό άλλες συνθήκες θα ζητούσα τον
λόγο επί προσωπικού, αλλά όταν αυτά λέγονται από µέλος µιας
ένωσης, µιας οργάνωσης, η οποία κατέρρευσε µέσα σε σειρά
σκανδάλων και έχει καλύψει µε τον κονιορτό της όλα τα µέλη
της, δεν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Προχωράµε στον κ. Κουτσούκο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Επί προσωπικού;
Ορίστε, κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατ’ αρχάς δεν µπορώ να καταλάβω για
ποια οργάνωση µιλάτε.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αν εννοείτε µε συνεταιριστική οργάνωση, εγώ από το ’92 δεν
έχω σχέση. Όµως, να σας πω κάτι; Οι θεσµοί και ιδιαίτερα το συνεταιριστικό κίνηµα -αυτό που πριν από λίγο ο κ. Κατρούγκαλος
είπε ότι είναι συνώνυµο της λαµογιάς- είναι τα εργαλεία που
εσείς θα φέρετε µεθαύριο ως νόµο για να βγάλουν το αγροτικό
από το αδιέξοδο, για να έρθουν αρωγοί, για να έχουµε αγροτική
παραγωγή!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατήστε επιτέλους να πετάτε λάσπη, γιατί εσείς τουλάχιστον ξέρετε ως συντοπίτης µου από πότε έχω να έχω σχέση µε
τη συνεταιριστική οργάνωση του Νοµού Σερρών. Ίσως εξ ιδίων
κρίνετε τα αλλότρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν χρήζει απαντήσεως ο κύριος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κουτσούκο,
έχετε τον λόγο για πολύ λίγο χρόνο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Νοµίζω ότι είναι τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, έχετε τον λόγο
για τρία λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είστε στην Αντιπολίτευση, είστε Υπουργός
της Κυβέρνησης. Αυτά που µας λέγατε γι’ αυτούς που καταστρέψανε τον τόπο και για εσάς που θα τον σώνατε, τα λέγατε τόσα
χρόνια, και δυστυχώς σας πιστέψανε κάποιοι και σας κάνανε Κυβέρνηση για να λύσετε τα προβλήµατα.
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Και αυτούς που εµείς «καταστρέψαµε», σύµφωνα µε όσα λέτε
εσείς, παρά την κρίση και τις δυσκολίες και το κόστος που πλήρωσαν µε αίµα και θυσίες για να µείνει η Ελλάδα όρθια, είναι
ακόµα ζωντανοί και είναι εδώ απ’ έξω. Πηγαίνετε να τους δείτε.
Διαδηλώνουν και ζητούν µέτρα σωτηρίας. Σε αυτούς να απευθυνθείτε.
Διότι µε όλη αυτή τη θεωρία της καταστροφολογίας και τις
ψεύτικες υποσχέσεις, γίνατε Κυβέρνηση και πρέπει να λύσετε τα
προβλήµατα. Και για να λύσετε τα προβλήµατα, θα πρέπει πρώτα
πρώτα να συµφιλιωθείτε µε την αλήθεια. Ούτε ο κ. Κατρούγκαλος ούτε εσείς, που είσαστε οι βασικοί υπεύθυνοι που είναι
αυτός ο κόσµος στους δρόµους, δεν λέτε ακόµα την αλήθεια.
Ο κ. Κατρούγκαλος µας έλεγε για τους αγρότες των 8.000,
που θα πληρώσουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή θέλει να τους κρατήσει εκεί στη φτώχεια. Με 8.000 µπορεί να ζήσει κάποιος; Και
χρησιµοποιεί στοιχεία του τεκµαρτού αγροτικού εισοδήµατος,
όχι αυτά που θα προκύψουν µε τα βιβλία εσόδων-εξόδων, εκεί
τριπλασιάζονται οι εισφορές.
Και εσείς δεν λέτε την αλήθεια, διότι λέτε ότι αν είχαν µείνει οι
προηγούµενοι, οι κακοί, θα είχαν πληρώσει οι αγρότες παραπάνω 400 εκατοµµύρια. Εγώ σας είπα ότι µε την αύξηση του
φόρου στο εισόδηµα, µε τον διπλασιασµό της προκαταβολής,
αλλά και µε την αφαίρεση ρευστού από την τσέπη του αγρότη
λόγω του ΦΠΑ, είναι περίπου 1 δισεκατοµµύριο αυτά που θα λείψουν και άλλα µεν επιβαρύνουν το κόστος, άλλα αφαιρούν εισόδηµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τι λέτε τώρα!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εξανίσταστε, κύριε Υπουργέ, αλλά
οι αγρότες έχουν κάνει τον λογαριασµό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μα, λέτε λόγια στον αέρα, πώς να µην εξανίσταµαι!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, επειδή σας πιστέψανε τότε και σας κάνανε Κυβέρνηση, τώρα δεν µπορούν να
σας πιστέψουν, γιατί βλέπουν ότι θα τους πάρετε από την τσέπη.
Σας παραπέµπω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για να ακούνε και οι
αγρότες, στον ν. 4172/2013 που θέσπισε τα βιβλία εσόδων-εξόδων µε συντελεστή 13% και λέει στο άρθρο 21 τι είναι το εισόδηµα για κάθε κατηγορία. Ειδικά λέει: «Για τον προσδιορισµό του
εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα
έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα
έσοδα από παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών,
λατοµικών και αλιευτικών προϊόντων». Από παραγωγή!
Και δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει η Κυβέρνησή σας παρά να
υλοποιήσει αυτή τη νοµοθετική δέσµευση και να χρησιµοποιήσει
το κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι επιδοτήσεις δεν
φορολογούνται!
Εσείς πήγατε από µόνοι σας, χωρίς να σας το ζητήσει κανείς,
επειδή δηµιουργήσατε ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό κενό, και φορολογήσατε για πρώτη φορά τις επιδοτήσεις, βάζοντας το πλαφόν των 12.000. Και έτσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορολογούνται οι επιδοτήσεις. Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγµατικότητα.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, οι αγρότες φορολογούνται δύο
φορές, γιατί ακόµα το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει λύσει το
ζήτηµα των δαπανών. Ο αγρότης φορολογείται για τα µεροκάµατά του και για έξοδα τα οποία δεν µπορεί να δικαιολογήσει,
γιατί, όπως ξέρετε, η αγροτική παραγωγή συγκοµίζεται από αλλοδαπούς που δεν έχουν ΑΜΚΑ. Και δεν τα λύνετε αυτά τα θέµατα.
Άρα, λοιπόν –και για να µην καταχρώµαι και τον χρόνο, κύριε
Πρόεδρε- δώστε λύσεις στα προβλήµατα για να φύγουν οι αγρότες από τον δρόµο. Δώστε τους µια διέξοδο, εκτός κι αν είναι
επιλογή σας να υπάρξει αδιέξοδο για να κάνετε ηρωική έξοδο!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει, για να δευτερολογήσει, ο τελευταίος επερωτών
κ. Κεγκέρογλου.
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Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μπόλαρη, αναφερθήκατε –και πολύ σωστά- σε µια πρόταση, σε αντίθεση µε τον κ. Αποστόλου, ο οποίος επέµεινε στις
αρτηριοσκληρωτικές του απόψεις για τη δήθεν αγροτική ανάπτυξη, που έχει φανταστεί στο µυαλό του ότι προωθεί. Διότι µόνο
µε φαντασία εν κενώ θα µπορούσε κάποιος να µιλήσει όπως µίλησε εκείνος προηγουµένως, χωρίς να υπολογίζει αυτό το τεράστιο κύµα κοινωνικών αντιδράσεων, που έρχεται αντίθετο σ’ αυτή
την πολιτική.
Κύριε Μπόλαρη, είπατε ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες.
Ναι, υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Όµως, θα ήθελα να επισηµάνω ξανά ότι πρέπει να πούµε ότι σ’ αυτόν τον τόπο κάποιοι
έδωσαν ζωή στην ύπαιθρο, κάποιοι πυροδότησαν µια ανάπτυξη
στη δεκαετία του ’80, κάποιοι µε την ένταξη στο σκληρό πυρήνα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι µόνο διασφάλισαν πρόσθετο εισόδηµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένταξη στην ΟΝΕ, αλλά
ταυτόχρονα δώσαµε και νέα εργαλεία για να µπορέσει να δουλέψει ο αγρότης.
Βεβαίως και δεν έγιναν όλα όσα θα µπορούσαν να γίνουν για
να έχουµε πραγµατικά παραγωγική απογείωση στην Ελλάδα.
Όµως, θα πρέπει να πούµε -και να στηριχθούµε πάνω σ’ αυτότο πώς έγινε και από ποιους έγινε ό,τι έχει γίνει σ’ αυτόν τον
τόπο. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο επιµένω.
Πραγµατικά µε εκπλήσσει ότι δεν υπάρχει τίποτα µεµπτό σ’
αυτή την κατάσταση στον έναν χρόνο τώρα που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πέρυσι, τον Δεκέµβριο του 2004, το ασφαλιστικό σύστηµα µπορούσε να δώσει δέκατη τρίτη σύνταξη, ενώ σήµερα
έχει κοπεί η µισή δωδέκατη και πάµε και για την τεράστια αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών. Τι µεσολάβησε; Ο ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ!
Πέρυσι τέτοια εποχή µπορούσε κατά τον ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει
12.000 αφορολόγητο, να µην αυξηθεί ο ΦΠΑ στο 23%, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, όπως και να θεραπευθεί και µια σειρά από ζητήµατα. Σήµερα, όχι µόνο δεν θεραπεύονται, αλλά επιβάλλονται
νέοι φόροι µε την ατζέντα την οποία υλοποιείτε, κύριε Αποστόλου! Τι µεσολάβησε από τότε; Ο ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ!
Πέρυσι το φθινόπωρο για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια θυσιών του ελληνικού λαού είχαµε θετικό ρυθµό ανάπτυξης. Και
ήρθαν τα πειράµατα και ήρθε ο κ. Τσίπρας να ξαναβυθίσει τη
χώρα στην ύφεση, από την οποία ελπίζει να βγει το 2018. Μας
πήγατε τέσσερα χρόνια πίσω! Τι µεσολάβησε; Μήπως ο κ. Τσίπρας και η διακυβέρνηση του ενός χρόνου ΣΥΡΙΖΑ;
Κύριε Αποστόλου, ναι, έκανα λάθος µε την ατζέντα την οποία
είχατε βγάλει. Δεν είχα πει –αλλά δεν το βρήκα κιόλας, ήταν κρυφό- για τον φόρο κρασιού, για το γάλα και για τις άλλες πολιτικές
που προσθέσατε σ’ αυτά που λέγατε ότι θα κάνουν οι άλλοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, θα πρέπει να προσέχετε, διότι πραγµατικά όποιος κι
αν ήταν στη θέση σας και είχε βγάλει αυτό το δελτίο Τύπου, θα
έλεγε ένα «mea culpa», θα έλεγε ένα «συγγνώµη», θα έλεγε κάτι!
Είστε ο µόνος άνθρωπος που στις 30 Ιουνίου βγάλατε ένα δελτίο
Τύπου κατηγορώντας άλλους ότι θα υλοποιήσουν κάποια πράγµατα και από την 1η Ιουλίου και µετά µεταµορφωθήκατε για να
τα υλοποιήσετε. Αναλάβατε και την υλοποίησή τους!
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο τόπος χρειάζεται
πράγµατι ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Όµως, δεν
χρειάζεται µόνο αυτό, αλλά και ένα σχέδιο γενικότερης σύνδεσης των δυναµικών τοµέων της οικονοµίας. Ο πρώτος στόχος θα
πρέπει να είναι ο τουρισµός, ώστε µαζί µε τον ελληνικό πληθυσµό να είναι η πρώτη αγορά των ελληνικών άριστων προϊόντων.
Ο δεύτερος στόχος θα πρέπει να είναι η Ευρώπη, οι τρίτες χώρες. Αυτός ο στόχος χρειάζεται και προώθηση.
Το σχέδιο που κατέθεσε ο κ. Παπαδόπουλος έχει κάποιες
ιδέες µέσα, τις οποίες δεν υλοποιείτε και κάνετε τα ανάποδα. Για
παράδειγµα, τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που έχει στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης τις έχετε ήδη υποθηκεύσει και τις
πάτε αλλού. Αυτό το σχέδιο, λοιπόν, έχει ως βασικό στοιχείο το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κύριε Αποστόλου!
Αυτό το επεξεργάστηκε ο κ. Τσαυτάρης, το επεξεργάστηκε η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προηγούµενη κυβέρνηση µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο µαζί µε
την ΚΑΠ, γιατί είναι ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
Και µε τις όποιες βελτιώσεις µπορούν να γίνουν ή έχουν γίνει
ή θα γίνουν µε την Αναθεώρηση το 2017 είναι η πλατφόρµα πάνω
στην οποία θα κινηθούµε. Ναι, δεν αρκεί, αλλά αυτό είναι το σίγουρο ότι υπάρχει, συν τις άλλες πολιτικές, συν πρόσθετους πόρους που πρέπει να βρούµε.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και αναφέροµαι στην κάρτα.
Την κάρτα, κύριε Υπουργέ, µην τη λέτε και τη διαφηµίζετε, είναι
το δάνειο που δίνουν οι τράπεζες και τώρα, άµα υποθηκεύσει την
επιδότησή του, την οικονοµική του ενίσχυση ο αγρότης.
Το ζήτηµα είναι αν µπορεί να πάρει παραπάνω από το 70% και
από την ενίσχυση µε την εγγύηση του Υπουργείου και αν µπορεί
να µην έχει επιτόκιο, γιατί τα ξέρετε καλά εσείς στην τράπεζα.
Διότι, κύριε Αποστόλου, εκείνο το παλιό, που είπατε και αναφερθήκατε στο παλιό, ξέρετε ποιος ήταν υπεύθυνος χορηγήσεων
στην Αγροτική Τράπεζα; Ξέρετε κανέναν απ’ αυτούς, που έδιναν
αυτά τα επενδυτικά σχέδια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα πρέπει να λέµε την αλήθεια.
Η κάρτα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά είναι η ενεχυρίαση των
επιδοτήσεων. Καλό εργαλείο θα είναι. Είναι τραπεζικό εργαλείο,
δεν είναι του Υπουργείου. Το Υπουργείο θα µπορεί να εγγυηθεί
να µην έχει επιτόκιο. Μπορείτε να το κάνετε, να είναι µηδενικό
το επιτόκιο; Άµα µπορείτε, κάντε το. Τα υπόλοιπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεγκέρογλου, τελείωσε ο χρόνος σας. Σας ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Θεοχαρόπουλος έχει τον λόγο για τριτολογία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ο Υπουργός είναι τρία
λεπτά, µετά εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πρώτα είναι ο
Υπουργός και µετά κλείνετε εσείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ας µιλήσει ο κ. Θεοχαρόπουλος πρώτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, προηγείστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα αλλάξουµε τον Κανονισµό
τώρα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
ελάτε, θα έχετε τον λόγο, εάν χρειαστεί για ένα σχόλιο.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος
Αποστόλου έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ψυχραιµία, ψυχραιµία!
Κύριε Τζελέπη, το ποσό που ανέφερα, αναφέραµε για πληρωµές, δόθηκε το συγκεκριµένο ποσό. Και επειδή ξεχάσατε, απλώς
θα σας πω µία πληρωµή, ας πούµε: Τα έτη 2012-2013 για την εξισωτική βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία το ποσό ήταν
323.000.000 ευρώ. Μη µιλάτε για τα ψιλά. Πληρώθηκαν γι’ αυτά
323.000.000 ευρώ. Το λέω απλά γιατί το ποσό δόθηκε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία
την ξέρουν οι αγρότες που ακούν. Απλήρωτοι είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι, κύριε Τζελέπη. Να αφήσετε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ε, πώς δεν γίνεται;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έχουµε µια παροιµία στα χωριά που λέει: «Αν το
κοράκι ακολουθήσεις, σε ψοφίµι θα σε πάει». Αυτά για τον εκπρόσωπο του φασιστικού µορφώµατος στη Βουλή.
Και έρχοµαι στον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεγκέρογλου, θέλω να ανακαλέσετε µια φράση που είπατε στην πρωτολογία σας ότι «ο Αποστόλου βρίσκεται σε σκο-
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τεινή αποστολή στον αγροτικό χώρο». Σας το ζητώ να το ανακαλέσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το ΔΝΤ εσύ το έβαλες στο Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο φέρανε; Εάν στο φέρανε, εντάξει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είπατε αυτή τη φράση και θέλω να την ανακαλέσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ρωτάω λοιπόν, γιατί αναφέροµαι
σε συγκεκριµένο θέµα: Το ΔΝΤ, που ήρθε για πρώτη φορά µε
Κυβέρνηση Τσίπρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σας το
φέρανε ή το ζητήσατε εσείς να έρθει;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ σας λέω…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κάνεις λάθος. Πρώτη φορά επί
Κυβέρνησης Αριστεράς ήρθε το ΔΝΤ στο Αγροτικής Ανάπτυξης,
κύριε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εάν σας πω ότι το ΔΝΤ δεν ήρθε στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, το αποδέχεσθε και ανακαλείτε τη συγκεκριµένη φράση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είστε το τρίτο µνηµόνιο. Απλά
είναι τα πράγµατα. Εάν εσείς ζητήσατε να έρθει ή σας το φέρανε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακούστε, κύριε Κεγκέρογλου, για να είµαστε ξεκάθαροι. Ακούστε να δείτε, όταν από το Βήµα της Βουλής
εκφρά- ζονται τέτοιες φράσεις, αντιλαµβάνεστε όταν ακούει ο
πολίτης ότι ο Υπουργός βρίσκεται σε σκοτεινή αποστολή, µόνο
στο νου του δεν έρχεται ότι συναντήθηκε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Λοιπόν, σας παρακαλώ να ανακαλέσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας το φέρανε ή εσείς το ζητήσατε; Αυτή είναι η ερώτηση, αν σας το φέρανε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν θέλει να ανακαλέσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μου αρκεί το ότι ξεκαθαρίσατε τα πράγµατα,
αυτό παίρνω εγώ.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όµως, επειδή έχετε ξανακάνει τέτοιες τακτικές σε αυτήν εδώ τη Βουλή, θέλω να σας ξεκαθαρίσω
ένα πράγµα. Θυµάστε τον Νοέµβρη, που µε βάλατε στο στόχαστρο εσείς και ο Αυγενάκης της Νέας Δηµοκρατίας συνεπικουρούµενοι από γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές στην Κρήτη, ότι
εγώ συναίνεσα σε Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας να έρχεται
ελαιόλαδο Τυνησίας στην Ελλάδα; Και µάλιστα ότι εξαιτίας της
συµπεριφοράς µου µειώθηκε τον Νοέµβρη η τιµή του λαδιού της
Κρήτης; Όντως, τότε πήγε στο 2,80 ευρώ, 3,10 έως 3,20 ευρώ
έχει σήµερα. Εάν δεν άκουγαν εσάς, διότι εσάς άκουγαν και φοβήθηκαν οι Κρήτες -δεν θα σας πω εγώ ότι εξυπηρετήσατε συµφέροντα, µόνο αυτό, ότι φοβήθηκαν οι Κρήτες- και εγώ, λοιπόν,
κατέφυγα και σας λέω πάρα πολύ απλά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα σας κάνω µια ερώτηση: Τη
δική σας απάντηση…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Και θα καταθέσω στη Βουλή την επιστολή που έχει έρθει από
την πρεσβεία της χώρας µας στην Τυνησία, όπου -όχι µόνο τώρα,
από καταβολής των εξαγωγών της Τυνησίας σε λάδι προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση- ούτε ένα λίτρο δεν έχει έρθει σε αυτή τη
χώρα. Ούτε ένα λίτρο δεν έχει έρθει και εσείς µε κατασυκοφαντήσατε λέγοντας ότι άνοιξα τον δίαυλο για να έρθουν οι εισαγωγές από την Τυνησία. Και πότε; Όταν έγινε ένα συµβούλιο που
ούτε καν συµµετείχα εγώ.
Αυτά για να πληροφορηθεί ο αγροτικός κόσµος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
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Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στο δεύτερο κοµµάτι, που πραγµατικά τη µονταζιέρα
την πάτε σύννεφο και εσείς και θέλω να είµαι ξεκάθαρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να σας κάνω µία ερώτηση….
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Θεοχαρόπουλε, όταν λέµε για πακέτο Χατζηγάκη, τι νοµίζετε; Ότι σε µια συζήτηση δεν µπορεί να διεκδικήσουν οι εργαζόµενοι; Ποιο ήταν το έγκληµα που έπραξε η
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τότε;
Δεν έκανε την κίνηση να ρωτήσει, όπως γίνεται σήµερα µε το
de minimis, µε τις αποζηµιώσεις, µε όλα. Ρωτάµε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στοιχειοθετούµε την ανάγκη, αν το έκανε αυτό γιατί
όντως βρέθηκε σε δύσκολη ώρα ο αγροτικός κόσµος εκείνη την
περίοδο. Θα είχε πάρει την έγκριση και σήµερα δεν θα βρισκόµαστε να τρέχουµε να δούµε πώς θα απαλλάξουµε τον αγροτικό
χώρο από τον συγκεκριµένο καταλογισµό. Αυτά να τα ξεκαθαρίζουµε. Άρα µην επιχειρείτε πάλι τη µονταζιέρα σε βάρος µου.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο άλλο κοµµάτι που αφορά αυτό που διαρκώς το βάζετε ότι ο Αποστόλου είπε τη γνωστή φράση για τους
αγρότες. Δεν τη λέω, βάζω «µπιπ» στο στόµα µου, γιατί πάλι η
µονταζιέρα θα πέσει. Είπα ότι υπάρχουν δύο γκρίζες ζώνες στον
αγροτικό κόσµο που πρέπει να τις αντιµετωπίσουµε.
Η µία είναι η περίπτωση της αδήλωτης εργασίας. Φέραµε εργόσηµο, που ήδη είναι στο σχέδιο νόµου αυτή την ώρα για τους
συνεταιρισµούς και ίσως το φέρουµε πιο µπροστά. Ένα εργόσηµο που έχει ως σηµείο αναφοράς τον ΟΓΑ. Μέσα από αυτό το
εργόσηµο και θα διευκολυνθούν οι ίδιοι οι αγρότες και πάνω από
όλα θα υποστηρίξουµε ένα δηµοκρατικό δικαίωµα αυτών των ανθρώπων, των µεταναστών, πού έρχονται εδώ και χρόνια το ξέρετε όλοι ότι έχουν αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη στήριξη
της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα.
Δεν είναι θετικό αυτό; Όταν, λοιπόν, τώρα ερχόµαστε να αποτυπώσουµε, να καταγράψουµε την αγροτική παραγωγή σε όλη
την Ελλάδα, αν αυτό το κάναµε, δεν θα έβγαιναν ωφεληµένοι
κυρίως οι ίδιοι οι αγρότες, οι οποίοι είναι θύµατα αυτής της ιστορίας; Όπως, ταυτόχρονα, για φανταστείτε τι έσοδα ΦΠΑ θα
υπήρχαν για το ελληνικό δηµόσιο, αν καταγραφόταν όλη η αγροτική παραγωγή. Εγώ σας λέω θα φτάναµε µέχρι του σηµείου το
συγκεκριµένο ποσό που από πλευράς ΦΠΑ θα εισέπραττε το δηµόσιο και δεν θα το πλήρωναν οι αγρότες, το ξέρετε ότι ο συµψηφισµός είτε µε τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος είτε µε
όρους κ.λπ., µε τα βιβλία εσόδων-εξόδων θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί.
Θα είχαµε έτσι ένα πάρα πολύ µεγάλο έσοδο, το οποίο θα µπορούσαµε και ως ισοδύναµο να το χρησιµοποιήσουµε, µέχρι του
σηµείο να απαλλαγούν οι αγρότες, να είναι όντως αφορολόγητο
όλο το αγροτικό εισόδηµα. Αυτό θα γινόταν µέσα από αυτή τη
διαδικασία, αλλά βλέπετε πώς έρχεστε και τα αντιµετωπίζετε όλα
αυτά.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε ένα άλλο κοµµάτι, για το οποίο πραγµατικά σας προειδοποίησα. Προσέξτε για τη φορολογία, σας είπα.
Προσέξτε για τον ν. 4172, τον νόµο που είπατε, του 2013. Σας
προετοιµάζω, λοιπόν και σας λέω ότι πριν τον νόµο του 2013
υπάρχει µια ΚΥΑ, µια υπουργική απόφαση του 2011…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
…την οποία υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης και ο Υφυπουργός Οικονοµικών Δηµήτριος Κουσελάς –εδώ είναι-, η οποία λέει «Θέµα: Προσδιορισµός του αγροτικού εισοδήµατος» και καταλήγει στο άρθρο 2
ότι στο εισόδηµα για τις ανάγκες, λέει…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Για το αντικειµενικό σύστηµα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …είναι και οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζηµιώσεις επί της παραγωγής στο εισόδηµα των αγροτών. Εντάξει;
Αυτό, λοιπόν, το καταθέτω για τα Πρακτικά…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγο ησυχία, σας
παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Σας έχει καταλάβει ο αγροτικός κόσµος
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ότι ψεύδεστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πάλι ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εδώ θα λέµε αλήθειες! Απ’ αυτό το Βήµα θα λέµε αλήθειες!
Λίγη ησυχία!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας καταθέτω, λοιπόν…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …το ’13 ψηφίστηκε ο νόµος και
λες για υπουργική απόφαση του ’11.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας καταθέτω την εγκύκλιο του 2015 της Γραµµατέας Εσόδων, της κ. Σαββαΐδου –δική σας ήταν, δεν ήταν δική
µας…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Με δική σας κυβέρνηση!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δική σας ήταν, δεν ήταν δική µας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όπου, λοιπόν, αναφέρει µέσα ότι στο αγροτικό εισόδηµα θα
υπολογίζονται και οι ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις και οι αποζηµιώσεις. Την καταθέτω, για να την έχετε εδώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Διαβάστε το σηµείο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Και ήρθαµε εµείς…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Διάβασε το σηµείο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να τη διαβάσω και να ακούτε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Λέει ότι δεν καταγράφεται στο
βιβλίο εσόδων εξόδων!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, που χορηγούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική αγροτική δραστηριότητα. Περιλαµβάνονται…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Διαβάστε ηµεροµηνία: Ιούνιο
του 2015 γράφει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εσείς µε τον νόµο του ’13 πήρατε την αγροτική
δραστηριότητα από αγροτική εκµετάλλευση και την κάνατε
επαγγελµατική δραστηριότητα και βεβαίως ήρθε η εγκύκλιος η
συγκεκριµένη για να εφαρµοστεί…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να ολοκληρώνουµε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλάτε διαρκώς για ένα δελτίο Τύπου παραµονές του δηµοψηφίσµατος, όπου αγνοείτε τουλάχιστον δύο βασικές παραµέτρους που αναφέρονται στο δελτίο, που όµως, αν γίνονταν όλα
αποδεκτά, θα ήταν ταφόπλακα. Ξέρετε ποιες είναι; Ότι 12.000
ευρώ, δηλαδή 2,2 δισεκατοµµύρια από το εισόδηµα των αγροτών
-ενώ δίπλα είναι 1,3 το καθαρό- δεν φορολογούνται και αυτό το
καταφέραµε εµείς, ενώ µέσα εκεί στο δελτίο αναφέρει ότι µας
ζητάνε να φορολογηθούν οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Μα, δεν φορολογούνται…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ξεχνάτε ότι εσείς επιµένετε διαρκώς για τριπλασιασµό του ασφαλίστρου, όταν το ασφάλιστρο –όπως ειπώθηκε
και πραγµατικά από τον Υπουργό εδώ- στο σύνολό του άντε να
περνάει τα 10, τα 15; Άντε να είναι 15 ευρώ, 20 ευρώ κ.λπ.. Τι
σχέση έχει αυτό µε τον τριπλασιασµό των εισφορών; Έχει καµµία
σχέση;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ακριβώς τριπλασιασµός είναι οι ασφαλιστικές εισφορές! Γι’ αυτό είναι οι αγρότες έξω στο Σύνταγµα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Τροφίµων): Άρα, λοιπόν, µην επιχειρείτε άλλες µονταζιέρες.
Θέλω πραγµατικά να σας πω ότι αναφέρατε ότι «πρώτη φορά
εφαρµόζονται στη χώρα µας τέτοια µέτρα καταστολής». Είστε
µε τα καλά σας;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ακριβώς τριπλασιασµός είναι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ξεχνάτε τα ΜΑΤ στα µπλόκα; Τα ξεχνάτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Διακόψατε εκατό
φορές, κύριε Τζελέπη! Ζητάτε και τον λόγο από πάνω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ξεχνάτε που ξεφουσκώσατε τα λάστιχα των
αγροτών στους δρόµους; Ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε µια διαδήλωση
που να µη στέλνατε τα ΜΑΤ; Αυτά κάνατε. Και έρχεστε εσείς
τώρα να µας πείτε.
Εµείς βλέπετε πώς σεβόµαστε τις κινητοποιήσεις των αγροτών
και τι στάση τηρούµε. Η στάση της Αστυνοµίας είναι αµυντική
στάση. Γιατί, δηλαδή, δεν το βάζετε στο στόµα σας; Έτσι συµβαίνει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αφήστε τα δάκρυα και τους πόνους, γιατί ήδη
φορτώσατε τόσα πολλά τον αγροτικό χώρο όλα τα προηγούµενα
χρόνια και εµάς µας έλαχε να αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της
χώρας σε δύσκολες ώρες.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ρωτήστε τους αν συµφωνούν µε αυτό!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να το ξέρετε ότι έχουµε και τη γνώση και την
εµπειρία και κυρίως το σχέδιο για να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση. Εµείς θα τα βγάλουµε πέρα κι εµείς θα είµαστε που,
πραγµατικά, θα βγάλουµε τον αγροτικό χώρο από το αδιέξοδο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Βαγγέλη Αποστόλου.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία µε την τριτολογία για τρία λεπτά
του κ. Θεοχαρόπουλου, εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, ελπίζω να σας ακούν οι αγρότες σε αυτή τη σηµερινή συνεδρίαση. Είστε αποκαλυπτικοί. Ο Υπουργός Εργασίας ήλθε εδώ
και έπρεπε να κοιτάει προς την Κυβέρνηση εκείνη τη στιγµή, γιατί
έλεγε πώς πρέπει να ασκείται η αγροτική ανάπτυξη στη χώρα
µας. Μάλλον σας έκανε επισηµάνσεις, που πρέπει να τις λάβετε
υπ’ όψιν σας, για το τι δεν ασκείτε αυτή τη στιγµή. Για τα δε του
ασφαλιστικού, αφήστε το. Μάλλον οι υπολογισµοί του είναι
λάθος. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης µας
έκανε µια θεωρητική διάλεξη επί πράγµατι κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, που είναι εκτός πραγµατικότητας.
Έρχοµαι σε σας, κύριε Αποστόλου, που µάλλον δεν λαµβάνετε
υπ’ όψιν σας ούτε το εθνικό σχέδιο του κόµµατός σας. Έτσι το
ονόµασε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος: εθνικό σχέδιο.
Να σας πούµε κάτι. Εµείς δεν λέµε εθνικό σχέδιο το σχέδιο ενός
κόµµατος και φαντάζοµαι δεν θα έπρεπε να το εννοείτε κι εσείς,
γιατί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε το
σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, που το ονόµασε «εθνικό σχέδιο».
Αγαπητοί συνάδελφοι, λέτε ως κόµµα «να προχωρήσουµε στη
βελτίωση του ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου». Με αυτά τα
µέτρα θα κάνουµε τη βελτίωση του ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου; Λέτε «να παραµείνει σήµερα στην παραγωγή ο αγροτικός
πληθυσµός». Με αυτά τα µέτρα, τα οποία φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση; Πρέπει να ασκήσετε σκληρή κριτική αυτή τη στιγµή σε
αυτά που κάνει η Κυβέρνηση, µε βάση αυτό το οποίο δώσατε στα
Πρακτικά. Συµβουλευτικές υπηρεσίες: υπάρχουν χρήµατα, τα
οποία δεν αξιοποιούνται. Δεν αξιοποιούνται οι συµβουλευτικές
υπηρεσίες. Κάνετε κριτική ή όχι; Δεν ακούσαµε καµµία κριτική
για το ότι δεν αξιοποιούνται οι συµβουλευτικές υπηρεσίες σήµερα από την Κυβέρνηση.
Όσον αφορά δε τη φοροδιαφυγή και τη µονταζιέρα, επειδή
µας προκαλέσατε, κύριε Υπουργέ, θα σας διαβάσω δήλωσή σας:
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«Υπάρχει φοροδιαφυγή από τη στιγµή που η αξία της αγροτικής
παραγωγής της χώρας υπολογίζεται στα 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Πού την είδατε αυτή τη δήλωση;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηµοσίευµα, θα το καταθέσω για τα Πρακτικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άλλο τι γράφουν οι εφηµερίδες και άλλο τι δηλώσεις κάνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε
να απαντήσετε να έχετε υποµονή να ακούτε. Διάλογο είπατε ότι
έχετε στο DNA σας. Πού είναι το DNA του διαλόγου;
Το εθνικό σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ονόµασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, λέει ότι «πρέπει να µειώσουµε τη φοροδιαφυγή σε όλα τα στάδιά της». Άρα γιατί λέτε ότι δεν το λέτε; Το
λέτε. Να σας πούµε τη δική µας θέση; Το πρόβληµα είναι ότι δεν
την καταπολεµείτε τη φοροδιαφυγή και κατηγορείτε τους αγρότες, οι οποίοι είναι νόµιµοι, οι οποίοι δεν φοροδιαφεύγουν και
τους βάζετε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα αυτή τη στιγµή, κύριε Υπουργέ.
Είπατε για µονταζιέρα και είναι εδώ Βουλευτής, ο οποίος ήταν
σε εκείνη τη συνεδρίαση. Σε µια συνεδρίαση, που είχαµε κάνει
σε µια αναλυτική ηµερίδα για το αγροτικό, όλοι οι παραγωγικοί
φορείς είπαν εκείνη τη στιγµή τι έχετε πει. Δύο δηµοσιεύµατα έγκριτης εφηµερίδας σάς παρουσίασα, τα οποία δεν τα διαψεύσατε εκείνες τις ηµέρες.
Και, βεβαίως, όσον αφορά στο πακέτο Χατζηγάκη, είπατε πριν
από λίγο καιρό ότι όσο είστε εσείς Υπουργός και όσο υπάρχει
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξουν ανακτήσεις, όταν φέρατε
εδώ την τροπολογία για να πάρετε πίσω τα χρήµατα. Και αυτό
είναι µονταζιέρα; Δεν το είπατε εδώ µέσα, κύριε Υπουργέ; Να
µας ενηµερώσετε. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει
τον λόγο στην ελληνική Κυβέρνηση γι’ αυτές τις δηλώσεις; Να
ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Πράγµατι, δεν θα ξεφύγουµε από την κρίση, αν δεν καταλάβουµε ότι πρέπει να αλλάξουµε ρότα. Εµείς καταθέσαµε προτάσεις. Καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις για την καθετοποίηση της παραγωγής, καταθέσαµε προτάσεις για τις οµάδες
παραγωγών και το πώς χρειάζονται οικονοµίες κλίµακος για να
µπορέσει πραγµατικά να παραχθεί πλούτος.
Και, βεβαίως, είδαµε µε µια φράση σας να κατηγορείτε συλλήβδην το κίνηµα των οµάδων παραγωγών και το συνεταιριστικό
σε µια τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ. Αναφέροµαι στη συζήτηση, η οποία έγινε πριν από λίγο.
Εµείς σας λέµε, λοιπόν, ότι καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις για τη διασύνδεση της έρευνας µε την αγροτική παραγωγή, για όλα τα ζητήµατα. Δεκαπέντε προτάσεις. Τις έχετε.
Αξιοποιήστε τις. Αλλάξτε ρότα. Δεν είστε λογιστής, είστε Υπουργός παραγωγικού Υπουργείου. Αλλάξτε ρότα, διότι δεν θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε από την κρίση αν δεν έχουµε εθνικό
σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης, αν δεν καταλάβουµε όλοι µας ότι
χρειάζεται να παράγουµε. Και για να παράγουµε δεν µπορούµε
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να συνεχίσουµε µε αυτά τα µέτρα, τα οποία φέρνετε και οι αγρότες διαµαρτύρονται. Προχωρήστε σε συγκεκριµένες αλλαγές.
Για να κλείσω, λέω το εξής: Πείτε σήµερα «προχωρώ σε εθνικό
σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης, κρατώ αυτόνοµο τον ΟΓΑ, προχωρώ σε αγροτικό πετρέλαιο και δεν φορολογώ µε 26%», να καθίσουµε να συζητήσουµε, για παράδειγµα, το 13%. Πείτε τα αυτά
και οι αγρότες, οι οποίοι θέλουν να παράγουν, θα σας ακούσουν
κι εµείς εδώ πέρα θα βοηθήσουµε τη διαπραγµάτευση. Δεν το
κάνετε, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για δευτερόλεπτα,
κύριε Υπουργέ. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Θεοχαρόπουλε, από την τοποθέτησή σας
και µόνο φαίνεται η αµηχανία σας να υπηρετήσετε όλα αυτά τα
αµαρτήµατα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ επί τόσα χρόνια, γιατί
τα κουβαλάτε κι εσείς τώρα, κι ας βρεθήκατε τώρα σ’ αυτόν τον
χώρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτοκριτική κάνετε, κύριε
Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): To δεύτερο είναι ότι πραγµατικά δεν αντιληφθήκατε ένα απλό πράγµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Αφήστε αυτό το ποίηµα. Δεν σας πιστεύει κανείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ.
Κύριε συνάδελφε, δεν αντιληφθήκατε ένα απλό πράγµα, ότι
όλα αυτά που σας είπα, τα οποία λέτε να πάρουµε πίσω, µαζί τα
ψηφίσαµε. Εσείς δεν ήσασταν στη Βουλή, όµως τι να γίνει; Τώρα
ενταχθήκατε σ’ έναν χώρο, ο οποίος κι αυτός «σέρνει το καράβι»
της συµφωνίας.
Άρα, λοιπόν, σας παρακαλώ, όχι τέτοιους τόνους, ιδιαίτερα
απέναντι σε µένα και σας το λέω προσωπικά επειδή υπάρχει µία
σχέση και υπάρχει και από τη δική µου πλευρά και από τη δική
σας. Υπηρετούµε έναν χώρο έχοντας απόψεις και προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της υπ’ αριθµόν 6/6/2711-2015 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 19.32’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα
15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00’ µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

