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Αθήνα, σήµερα στις 12 Μαΐου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.40’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96
της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες
σ’ αυτήν Δηλώσεις».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη διαρκή επιτροπή κατά πλειοψηφία.
Εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να
λάβουν τον λόγο µόνο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κύρωσης
αυτών των συµφωνιών.
Ωστόσο, επειδή έχουν κατατεθεί και τρεις τροπολογίες, οι
οποίες σας έχουν διανεµηθεί, οι υπ’ αριθµόν 429/3, 430/4 και 431/
5, θα πρότεινα αρχικά να τοποθετηθούν επί της αρχής των δύο
συµφωνιών ο κ. Χρήστος Παππάς από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή και ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, που
είτε δήλωσαν «ΠΑΡΩΝ» είτε καταψήφισαν στη διαρκή επιτροπή,
καθώς και ο αρµόδιος Υπουργός για πέντε λεπτά.
Στη συνέχεια προτείνω να συζητηθούν οι τρεις υπουργικές
τροπολογίες µαζί και να λάβουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και οι αρµόδιοι
Υπουργοί, για πέντε λεπτά ο καθένας.
Για τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες που έχουν ορίσει διαφορετικούς Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, εισηγητές ή ειδικούς
αγορητές, η πρόταση είναι να µιλήσουν από τρία λεπτά ο καθένας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε λίγο.
Αυτή είναι η πρόταση που καταθέτουµε για τη σηµερινή συζήτηση.
Κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει γίνει µία
παράδοση αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου η Κυβέρνηση
να φέρνει άσχετες προς την κύρωση συµβάσεων τροπολογίες
για συζήτηση.
Αυτό είχε συµβεί µία φορά στην ΙΕ’ περίοδο, σε νοµοσχέδιο
που είχα την τιµή να υποστηρίζω ως Υπουργός της κυβέρνησης.
Αυτό που τότε επέλεξε το Σώµα ήταν ότι από τη στιγµή που έρχονται τροπολογίες και πλέον παύει να είναι κύρωση και κατά συνέπεια δεν µπορεί να συζητηθεί κατά την ταχεία διαδικασία, πρέπει να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κυρία Πρόεδρε. Να µιλήσουν οι εισηγητές των κοµµάτων επί των προτεινόµενων τροπολογιών, να ανοίξει το σύστηµα εγγραφών και να εγγραφούν
όσοι συνάδελφοι επιθυµούν.
Ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει µία ειδική διαδικασία για
την κύρωση, αλλά µόνο για την κύρωση και όχι για θέµατα τα
οποία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.
Δεν µπορεί, λοιπόν, όταν η Κυβέρνηση επιλέγει να φέρει µία
τροπολογία σε γενικό νοµοσχέδιο, οι Βουλευτές να έχουν το δικαίωµα να µιλούν, αλλά όταν η Κυβέρνηση επιλέγει να φέρνει τις
τροπολογίες σε κυρώσεις τότε οι Βουλευτές να µην έχουν το δικαίωµα να µιλούν. Αυτή είναι σαφής παραβίαση του πνεύµατος
του Κανονισµού και του Συντάγµατος.
Προτείνω, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε να µιλήσουν οι εισηγητές
φυσικά –όπως είπατε- να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, αλλά κατά τη διάρκεια των πρωτολογιών των εισηγητών
να ανοίξει το σύστηµα και να εγγραφούν οι συνάδελφοι, όπως
προβλέπει επί της ουσίας ο Κανονισµός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πολύ καλά κάνατε και µεταφέρατε τη διαδικασία, η οποία ακολουθείται στη Βουλή, από τη στιγµή που καταστρατηγήθηκε πια
µόνιµα η ειδική διαδικασία του Κανονισµού για συνοπτικές και ειδικές νοµοθετικές διαδικασίες. Νοµίζω ότι στην εισαγωγή σας
κάνατε αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα.
Αυτό καταστρατηγήθηκε. Περνάµε µε αυτές τις διαδικασίες
ό,τι τροπολογίες θέλουµε. Κατ’ αυστηρά εξαίρεση και υπό τις
µεγάλες διαµαρτυρίες της Αντιπολίτευσης, τα προηγούµενα χρό-
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νια αυτό έγινε µόνο τρεις µε τέσσερις φορές. Τώρα γίνεται συνεχώς.
Θα ήθελα να εκφράσω δύο σκέψεις µου: Η πρώτη είναι ότι δεν
δικαιολογείται όλη αυτή η πρακτική µε αυτά που είπε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή µε το όργιο
των τροπολογιών, µεταξύ των οποίων ήταν και αυτή για την παραλιακή, όπου µε λαθροχειρία Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκτός Αττικής την πρότειναν και τάχα τη δέχθηκε ο κ. Φίλης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Τι είπα εγώ την Παρασκευή, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τότε που τα βάλαµε τα θέµατα µάς
έλεγαν: Μα, δεν σας ενδιαφέρει η ουσία; Ο τύπος σας ενδιαφέρει; Και ο Κανονισµός της Βουλής ουσία είναι, ρύθµιση είναι. Και
γιατί έγινε Κανονισµός; Γιατί είναι επαναλαµβανόµενη ουσία που
έγινε τύπος. Για να σεβόµαστε ορισµένα πράγµατα.
Άρα, συµφωνώ µε τον κ. Μηταράκη. Πρέπει να ανοίξετε κατάλογο. Και σε ό,τι αφορά στους χρόνους που δώσατε, συµφωνώ
µαζί σας. Δεν χρειαζόµαστε περισσότερο χρόνο.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το κάνετε αυτό, γιατί εξαιρείται το Σώµα από µία διαδικασία, η οποία είναι εκ του πλαγίου
και η οποία αφορά διατάξεις –σωστές ή λάθος, αυτό θα το
δούµε- που πρέπει όµως να συζητηθούν.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, αναφέρατε για την κύρωση των δύο
συµφωνιών τον Υπουργό που θα πάρει τον λόγο. Αναρωτιέµαι
εάν για αυτές τις τροπολογίες θα έρθουν εδώ οι ασκούντες νοµοθετική πρωτοβουλία. Αυτό θα πρέπει να µας το πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είναι
εδώ.
Έχουν ζητήσει τον λόγο ο κ. Καρράς, ο κ. Καραθανασόπουλος, ο κ. Παππάς, η κ. Βάκη και ο κ. Δανέλλης.
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Συµφωνώ µε τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Συµπληρώνω µόνο τούτο: Βλέπω ότι µία εκ των τροπολογιών συνιστά
αυτοτελή Υπηρεσία Οδικών Τελών υπαγοµένη στο Υπουργείο
Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
Δηλαδή είναι οργανωτική τροπολογία δηµόσιας υπηρεσίας
που απαιτεί ειδικό νόµο κατά το Σύνταγµα και θα απαιτηθεί συζήτηση τόσο στις επιτροπές όσο και στην Ολοµέλεια κατά την
τακτική κοινή διαδικασία. Και γιατί το λέω αυτό;
Αν πιάσουµε τις διατάξεις και αναχθούµε από το άρθρο 70
µέχρι το άρθρο 75, το άρθρο 76του Συντάγµατος, κυρία Πρόεδρε –δεν µιλώ για τον Κανονισµό πλέον, έχω φύγει από τον Κανονισµό-, θα δούµε ότι έχουν αυστηρότατο τυπικό για τη συζήτηση τροπολογιών προς δηµιουργία δηµοσίων υπηρεσιών.
Υπό την έννοια αυτήν –δεν ξέρω αν είναι ορθή ή λανθασµένη
η τροπολογία αυτή- αισθανόµεθα ότι έχουµε µία νέα παραβίαση.
Έχω µιλήσει και σε προηγούµενες συνεδριάσεις για κατά συρροή παραβιάσεις. Εµείς δηλώνουµε ότι θα καταψηφίζουµε από
εδώ και πέρα κάθε τροπολογία, η οποία παραβιάζει το Σύνταγµα
και κατά το τυπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καρρά, αυτό µπορείτε να το αναπτύξετε όταν είναι και οι Υπουργοί, επειδή είναι ζήτηµα ουσίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι προδικαστικό, προκαταρκτικό ζήτηµα, κατά την άποψή µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
παρά ταύτα, θα πρέπει να έχετε την απάντηση των Υπουργών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Πρέπει να έρθουν και οι
Υπουργοί, αλλά θα παρακαλέσω να έρθει και ο Υπουργός Εσωτερικών. Δεν µπορεί να συστήνεται υπηρεσία στο δηµόσιο, χωρίς
την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα µπω στην ουσία ούτε καν στο πώς θα οργανωθεί η συζήτηση. Θα µπω στο τυπικό, διότι εδώ πέρα έχουµε πάγια τακτική
της Κυβέρνησης. Δεν γίνεται κατ’ εξαίρεση για κάποιο έκτακτο
γεγονός ή έκτακτο περιστατικό. Βεβαίως, ενδεχοµένως –και πρέπει ο κ. Σταθάκης να µας το εξηγήσει- να αφορά έκτακτη υπόθεση η µία τροπολογία. Οι υπόλοιπες δύο δεν έχουν τίποτα το έκτα-
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κτο, άρα, πρέπει να αποσυρθούν, κατά τη γνώµη µας και να µη
συζητήσουµε καν το πώς θα οργανωθεί η συζήτηση εδώ των τροπολογιών. Διότι πρόκειται για µία διαδικασία η οποία έχει κάνει
«κουρελόχαρτο» τις όποιες διαδικασίες προβλέπει ο Κανονισµός.
Βεβαίως, αν αποδεχτούµε µία τέτοια διαδικασία, το επόµενο
χρονικό διάστηµα θα έχουµε µία πληµµυρίδα τέτοιων τροπολογιών που επί της ουσίας δεν θα µπορούµε να τοποθετηθούµε στα
συγκεκριµένα ζητήµατα που αυτές θίγουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο τύπος επαναλαµβανόµενος πάντοτε κρατάει την ουσία.
Συνεπώς, εµείς είµαστε κατά της συζητήσεως των τροπολογιών. Το έχετε «πάρει σκοινί κορδόνι» να βάζετε σε άσχετα νοµοσχέδια –καλή ώρα σε δύο απλές κυρώσεις, όπου υπάρχει η
γνωστή διαδικασία- τροπολογίες.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στον κ. Μηταράκη που συµφώνησε µε τη διεξαγωγή της συζήτησης αλλά µε άλλον τρόπο,
άκουσα µε προσοχή που ανέπτυξε light -λόγω κοµµατικής προέλευσης ενδεχοµένως και χαρακτήρα- τις απόψεις του.
Όµως, θέλω να πω, κύριε Μηταράκη, ότι ξεχνάτε –έχετε κοντή
µνήµη- τα δικά σας αίσχη –και επιτρέψτε µου να το πω- δηλαδή
της κυβερνήσεως Σαµαρά, η οποία, όπως καλή ώρα και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει «πλυντήριο» την ελληνική Βουλή µε διάφορα νοµοθετήµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι έτσι, όµως!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μη διαφωνείτε, κύριε Λοβέρδο! Έτσι είχαν γίνει! Ας θυµηθούµε και την ΕΡΤ, ας θυµηθούµε και ένα
σωρό νοµοσχέδια που είχαν έρθει. Πώς είχε κλείσει η Βουλή;
Ζούµε µία κοινοβουλευτική δικτατορία, το ξέρουµε. Πολλές
φορές δεν έχει σηµασία τι λέµε εµείς εδώ. Πολλές φορές λέµε
ότι αφού έχουν την πλειοψηφία, «έχουν το µαχαίρι, έχουν και το
πεπόνι». Κάνει ό,τι θέλει η εκτελεστική εξουσία µέσω της νοµοθετικής, µέσω της Βουλής και οι Βουλευτές δεν έχουν τη δική
τους άποψη, αλλά είναι µέσα σε ένα κοµµατικό «µαντρί». Εκατόν
πενήντα τρεις; Εκατόν πενήντα τρεις! Να σφαγιαστεί ο ελληνικός
λαός; Εκατόν πενήντα τρεις, να σφαγιαστεί ο ελληνικός λαός!
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι αν τελικώς συζητηθούν οι τροπολογίες, εµείς είµαστε αρνητικοί σε ό,τι αφορά τις δύο τροπολογίες,
οι οποίες θα µπορούσαν να µπουν σε κάποιο νοµοσχέδιο και να
συζητηθούν σύµφωνα µε τα καθιερωµένα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
Όµως, υπάρχει και η τροπολογία –θα έλεγα «τροπολογία-µαρτύριο της σταγόνας»- του Υπουργείου Οικονοµικών που προβλέπει την παράταση ενός µήνα ακόµα µέχρι να πάρουν οι τοκογλύφοι τα σπίτια των Ελλήνων, µεγαλώνοντας έτσι την αγωνία
του ελληνικού λαού που από τη µία έχει χάσει και την εθνική του
κυριαρχία και ανεξαρτησία και από την άλλη µέχρι τις 20 Μαΐου,
σύµφωνα µε τη νέα συµφωνία που έρχεται, θα χάσει και τα σπίτια
του.
Θέλετε να συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε; Θα συνεχιστεί η διαδικασία, όπως προτείνατε; Θα ψηφίσουµε; Πώς θέλετε να γίνει; Για
να τελειώνουµε, να πούµε για το Ιράκ και το Ιράν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Οι οµιλητές δεν έχουν τελειώσει, κύριε Παππά. Καθίστε, θα δούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε, κυρία Βάκη, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Θα συµφωνήσω µε τους πραλαλήσαντες συναδέλφους ότι όντως είναι κακή νοµοθετική πρακτική να εισάγονται τροπολογίες. Πλην, όµως, δεν καταλαβαίνω όλη αυτήν
την υποκρισία από την Αντιπολίτευση. Να παριστάνετε τους έκπληκτους για αυτό; Πεντακόσιες τροπολογίες φέρνατε σε κάθε
νοµοσχέδιο. Δεν είναι, όµως, της ώρας αυτά.
Δεδοµένου ότι δεν είναι φυσιολογικές οι συνθήκες, δεν ζούµε
σε µία εύτακτη, κανονική –επιτρέψτε µου- περίοδο, κάποιες φορές, όµως, δυστυχώς –συµφωνώ ότι είναι κακή νοµοθετική πρακτική και θα πρέπει να περιοριστεί- είναι αναγκαίο κακό.
Για παράδειγµα, όσον αφορά σε αυτήν την τροπολογία, της
οποίας έλαβα γνώση τώρα, ότι παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε εταιρείες µεταβίβασης απαιτήσεων
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από µη εξυπηρετούµενα δάνεια, εφόσον ακόµα, συνάδελφοι, δεν
έχει θεσπιστεί ένα ρυθµιστικό πλαίσιο, αντιλαµβανόµαστε όλοι
ότι στις 15 Μαΐου λήγει. Θα πρέπει να σωθούν. Έτσι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, ναι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ωραία.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο προτείνω και εγώ συµφωνώντας είναι:
Ας έρθουν οι Υπουργοί για τις άλλες τροπολογίες, να τις υποστηρίξουν και βεβαίως να ανοίξει και κατάλογος οµιλητών. Συµφωνώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να προτείνω κάτι στην Κυβέρνηση;
Μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πείτε,
κύριε Βορίδη. Ας µην τρώµε, όµως, τον χρόνο σε αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για να διευκολύνουµε λίγο τη διαδικασία, ακούστε: Η τροπολογία για τα δάνεια
δεν έχει νοµίζω κανένα θέµα. Συµφωνούµε όλοι ότι υπάρχει κατεπείγον.
Το θέµα του EUROCONTROL είναι επίσης πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα και πρέπει να προχωρήσει και είναι κατεπείγον γιατί
χάνονται χρήµατα.
Τώρα, όσον αφορά στην άλλη τροπολογία, µε την οποία συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία για το θέµα των ηλεκτρονικών διοδίων, µπορείτε να τη συζητήσετε σε κανονική διαδικασία –ας µην
συστήσουµε τώρα την υπηρεσία εκτάκτως- και εάν το κάνετε
αυτό, θα δείτε πόσο γρήγορα θα πάει η διαδικασία.
Αποσύρετε, λοιπόν, τώρα την τροπολογία, µε την οποία συστήνετε την ειδική υπηρεσία στο ΥΠΟΜΕΔΙ για το θέµα των ηλεκτρονικών διοδίων, καθώς δεν υπάρχει καµµία ανάγκη να µπει τώρα
εκτάκτως σε αυτήν τη διαδικασία η σύσταση µίας υπηρεσίας.
Φέρτε την κανονικά και θα προχωρήσει η διαδικασία χωρίς πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Δανέλλης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, διαµαρτυρόµαστε
εντονότατα, διότι η µεθοδολογία αυτή έχει γίνει πλέον κανόνας.
Και επειδή συµφωνούν οι συνάδελφοι ότι αυτό υποβαθµίζει το
Κοινοβούλιο, νοµίζω ότι η Κυβέρνηση θα µπορούσε να το αποφύγει από εδώ και µπρος.
Επίσης, να επισηµάνω πως ό,τι έχει συµβεί κακώς στο παρελθόν, δεν σηµαίνει ότι µας απαλλάσσει σήµερα από τις δικές µας
ευθύνες.
Επί της ουσίας τώρα, για τη µηνιαία παράταση της προστασίας των κόκκινων δανείων, συµφωνούµε ότι έχει τον χαρακτήρα
του κατεπείγοντος, παρ’ ότι θα µπορούσε να έχει προβλεφθεί –
δεν το µάθαµε τώρα- σε ένα προηγούµενο νοµοσχέδιο µε την κανονική διαδικασία.
Με το EUROCONTROL, επίσης, επί της ουσίας δεν διαφωνούµε, γιατί όντως πρέπει να διορθωθεί ένα λάθος το οποίο κατ’
ακολουθία γίνεται τον τελευταίο καιρό.
Όµως, η τρίτη τροπολογία του κ. Σπίρτζη συνιστά ένα αυτόνοµο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει σοβαρά ζητήµατα. Πιθανόν να
συµφωνήσουµε, αλλά έτσι δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Παρακαλώ, λοιπόν, την Κυβέρνηση αυτή η τροπολογία, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν δικαιολογεί τον χαρακτήρα του
κατεπείγοντος, να αποσυρθεί και να έρθει µε την κανονική διαδικασία, ακόµα και την επόµενη εβδοµάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Νοµίζω
ότι από το σύνολο των τοποθετήσεων, επειδή τίθεται θέµα για
τις τροπολογίες του κ. Σπίρτζη, που δεν είναι παρών, θα περιµένουµε όταν έρθει να επιχειρηµατολογήσει, οπότε να λήξουµε και
αυτό το ζήτηµα.
Προτείνω, για να µην συνεχιστεί η συζήτηση και επειδή ούτε
και εγώ θέλω να επιχειρηµατολογήσω ή να κάνω συµψηφισµούς
–έχουµε εδώ τα έγγραφα, για να δει όποιος θέλει πόσες τροπολογίες έχουν γίνει κάθε περίοδο- και ούτε θέλουµε να πούµε ότι
αυτό θα γίνει παράδοση, να διαµαρτύρεται η Αντιπολίτευση, και
να προχωρήσουµε στις κυρώσεις, να ξεκινήσει ο κ. Παππάς µε
τοποθέτηση επί των δύο συµβάσεων-συµφωνιών, ώστε να έχουµε µετά όλοι τον χρόνο –θα έρθει και ο κ. Σπίρτζης- να τοποθε-
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τηθούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να ανοίξει µετά ο κατάλογος.
Έχει συµφωνήσει η πλειοψηφία του Σώµατος και η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όλα
µαζί θα τα πούµε µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αφού έχει συµφωνήσει η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μηταράκη, δεν συµφώνησε η Κυβέρνηση. Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος συµφώνησε ότι είναι σωστό να ανοίξει κατάλογος οµιλητών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αν αποσυρθούν οι τροπολογίες, δεν χρειάζεται να ανοίξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αν είναι
µόνο η τροπολογία του κ. Σταθάκη, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει
να γίνει αυτό σε βάρος της επόµενης ηµερήσιας διάταξης, που
είναι αρκετές ερωτήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Εγώ µπορεί να θέλω να µιλήσω
ως Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
είναι µόνο αυτό σήµερα. Θα το συζητήσουµε, λοιπόν, συνολικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Μα τώρα ανοίγουµε τη συζήτηση για τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ας κάνουµε τώρα τις κυρώσεις…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, ένα νοµοσχέδιο
είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μηταράκη, στις κυρώσεις είναι δεσµευτική η διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 108. Θα µιλήσουν δύο οι οποίοι διαφωνούν. Θα συνεχίσουµε µόλις τελειώσουν οι δύο εκπρόσωποι των
κοµµάτων, που διαφωνούν επί των συµφωνιών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αν αποσυρθούν οι τροπολογίες, δεν υπάρχει λόγος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν θα αποσυρθούν οι τροπολογίες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα τοποθετηθούµε ως
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή αρχικά στην κύρωση µε το Ιράκ.
Η συγκεκριµένη συµφωνία είναι η κατάληξη παλαιοτέρων συµφωνιών του 2011 και 2012. Είναι γνωστό ότι µε τη συµφωνία αυτή
που καλούµεθα να επικυρώσουµε, ενισχύονται οι συµβατικές
σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ σε θέµατα βιοµηχανίας, ενέργειας, τεχνολογίας, υγείας, τροφίµων, εκπαίδευσης
κ.λπ..
Βέβαια, το ζητούµενο µε τις τροπολογίες που συζητούµε κάθε
φορά εδώ, είναι τις ωφελείται. Είναι κάποιες τυπικές κυρώσεις
και το ζητούµενο είναι τι θα αποκοµίσει η πατρίδα µας από αυτές,
τι ωφέλεια θα έχει από αυτές.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνω, κυρία Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σηµαντικός χορηγός βοήθειας προς το Ιράκ
από τον πόλεµο του 2003 και µετά, βάσει βεβαίως της λογικής
του ΝΑΤΟ και της δικτατορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
τοκογλύφων που λέει «πρώτα δηµιουργώ µία ανθρωπιστική καταστροφή, πρώτα σε ισοπεδώνω, σε βοµβαρδίζω και µετά σου
φέρνω την καπιταλιστική ανάπτυξη και δηµιουργώ ένα τρελό φαγοπότι για τις αγαπηµένες µου πολυεθνικές».
Από πλευράς µας ως χώρα, ως Ελλάδα, έχουµε αναπτύξει σε
κάποιους τοµείς σχέσεις µε το Ιράκ, σε ό,τι αφορά την ενέργεια,
τα κατασκευαστικά έργα κ.λπ.. Το Ιράκ, λοιπόν, πέρα από την Ελλάδα, έχει αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις και µε τη Ρωσία, όπως
είπα και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, όχι σε επίπεδο
εξωτερικής πολιτικής γιατί είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι την
εξωτερική πολιτική τη δηµιουργούν τα οικονοµικά συµφέροντα,
ότι κατ’ ουσίαν η εξωτερική πολιτική είναι ένας πόλεµος µε άλλα
µέσα.
Θέλω να πω όµως ότι σε ηθικό επίπεδο ο ρωσικός λαός δεν
πρόκειται ποτέ να ξεχάσει το έγκληµα και την καταστροφή των
ιµπεριαλιστικών ΗΠΑ, την οποία επέφεραν στο Ιράκ, µε το ένα
εκατοµµύριο νεκρούς της «Καταιγίδας της Ερήµου».
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Τελειώνοντας την τοποθέτησή µου για τη συµφωνία µε το Ιράκ,
κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι και µόνο το γεγονός πως το Ιράκ
είναι εχθρός των Τούρκων και βρίσκεται σ’ έναν άξονα συνεργασίας µε τη Ρωσία και τη Συρία –συνδυασµός από τον οποίο ενδεχοµένως κάποια οφέλη θα αποκοµίσει η πατρίδα µας- µας
οδηγεί στη θέση να ψηφίσουµε «παρών».
Σε ό,τι αφορά τη συµφωνία µε το Βιετνάµ, κατ’ αρχάς, θέλω
να πω κάτι διευκρινιστικά. Η τοποθέτησή µας δεν έχει να κάνει
σε τίποτα µε το βιετναµέζικο λαό, που αγωνίστηκε ηρωικά, µε αυταπάρνηση και ταπείνωσε τον ιµπεριαλισµό των Ηνωµένων Πολιτειών.
Δυστυχώς για το Βιετνάµ, ήδη βρίσκεται στην τροχιά των Ηνωµένων Πολιτειών, παρ’ όλο που είναι κοµµουνιστική χώρα, ακολουθώντας τις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισµού, τις χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης, όπως ακολουθεί προσφάτως και η Κούβα. Είναι η νέα γενεά που λέµε, οι «αµερικανοκοµµουνιστές».
Για το Βιετνάµ, λοιπόν, υπάρχει από τον Οκτώβριο του 1996
και το 2007 µία κατανόηση συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα και στο Ιράκ, έτσι κι εδώ, το θέµα είναι τις ωφελείται. Θα ωφεληθούµε κάτι; Πιστεύω πως δεν θα ωφεληθούµε.
Εδώ έχουµε µία συνολική συµφωνία-πλαίσιο, που καλύπτει όλους
τους τοµείς και µιλάµε για σχέσεις µε µία χώρα που παραµένει η
τελευταία κοµµουνιστική χώρα στον κόσµο.
Είναι µία χώρα όπου όλες οι δραστηριότητες ελέγχονται από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα και όπου ακόµη και οι ξένοι επενδυτές,
στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν κάποιες µονάδες, έχουν επίτροπο που ελέγχει τη δραστηριότητά τους, όχι
από την κυβέρνηση, αλλά από το κοµµουνιστικό κόµµα. Αν ήταν
από την κυβέρνηση, ενδεχοµένως καλώς θα ήταν, για να µην
είναι ξέφραγο αµπέλι, όπως είναι η δική µας χώρα προς τους ξένους επενδυτές.
Μιλάµε, λοιπόν, για µία χώρα που η κυβέρνησή της δεν επιτρέπει στον λαό το δικαίωµα της απεργίας και όπου η διαφθορά
ζει και βασιλεύει πολύ περισσότερο στο Ανόι παρά στη Σαϊγκόν.
Μιλάµε για µία χώρα όπου η ελευθερία της ενηµέρωσης είναι
ανύπαρκτη, µία χώρα της οποίας ο πληθυσµός παρουσιάζει, εν
έτει 2016, σοβαρά προβλήµατα υγείας, µία χώρα που έχει καταγγελθεί για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στην πράξη,
λόγω όλων αυτών των προβληµάτων, θα µετακινηθούν και µετακινούνται προς την Ευρώπη «παράνοµοι» µετανάστες.
Ακόµη όµως κι αν δεν είναι παράνοµοι, ακόµη κι αν είναι νόµιµοι, αυτοί οι µετανάστες θα χρησιµοποιηθούν σαν φθηνό εργατικό δυναµικό στα εργοστάσια της Ευρώπης, µε τις γνωστές
επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές σχέσεις και στην οικονοµία της Ευρώπης, αλλά και κάθε χώρας. Γνωστό µας σύνθηµα στη Χρυσή
Αυγή είναι: «Κάθε ξένος εργάτης ένας Έλληνας άνεργος».
Με τις σκέψεις αυτές, καταψηφίζουµε την κύρωση της σύµβασης µε το Βιετνάµ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Παππά.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως δεν θα µπω στον πειρασµό να απαντήσω στον αγοραίο αντικοµµουνισµό της Χρυσής Αυγής. Απλώς και µόνο θα πω
ότι επαναλαµβάνει τα επιχειρήµατα των πιο µαύρων και πιο επικίνδυνων κύκλων των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα σταθώ στην ουσία των δύο κυρώσεων συµβάσεων που συζητάµε. Κατ’ αρχάς, οι συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, τις οποίες υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι
τίποτε άλλο παρά µία τυποποιηµένη µορφή συµφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε άλλες οικονοµίες, ιδιαίτερα µε λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Αυτό αποτελεί και το πρώτο στάδιο
για την προετοιµασία των αγορών των τρίτων χωρών για τη διείσδυση ιδιαίτερα των ευρωενωσιακών µονοπωλιακών οµίλων.
Η δεύτερη φάση αυτής της διείσδυσης και αφού προχωρήσει
η αρχική συµφωνία εταιρικής σχέσης, είναι συµφωνίες ελεύθε-
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ρων συναλλαγών που επί της ουσίας απελευθερώνουν πλήρως
την αγορά των τρίτων χωρών, καταργώντας δασµολογικά κάθε
είδους διοικητικά εµπόδια, καθιερώνοντας διαδικασίες fast track
για τις επενδύσεις και γενικά αίρουν κάθε είδους εµπόδιο για την
πρόσβαση των µονοπωλιακών οµίλων στην αγορά τρίτων χωρών.
Το «τυράκι» για να προχωρήσει αυτός ο εκβιασµός δεν είναι
τίποτε άλλο παρά η ένταξη των συγκεκριµένων χωρών στο λεγόµενο σύστηµα γενικευµένων προτιµήσεων που µειώνει τους δασµούς των εξαγωγών των συγκεκριµένων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κύριο λόγο στα αγροτικά προϊόντα ή στις
πρώτες ύλες, τις οποίες επεξεργάζονται οι µεταποιητικές βιοµηχανίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όµως, το αντάλλαγµα σε αυτό το προτιµησιακό δασµολογικό
καθεστώς και το τίµηµα είναι πολύ βαρύ για τις χώρες αυτές, καθώς και οι συγκεκριµένες χώρες υποχρεώνονται να άρουν κάθε
φορά τον όποιον περιορισµό και προστατευτικό µέτρο για τα βιοµηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επί της ουσίας, οι µόνοι κερδισµένοι από αυτές τις συµφωνίες
είναι οι µεγάλες πολυεθνικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που,
απαλλαγµένες από οποιονδήποτε έλεγχο και από οποιαδήποτε
προστατευτικά µέτρα, εκµεταλλεύονται άγρια το πλουτοπαραγωγικό δυναµικό των χωρών αυτών, τις πρώτες ύλες και την εργατική δύναµη.
Πρόκειται, δηλαδή, για λεόντειες συµφωνίες και για ανισότιµες
συµφωνίες που είναι προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου και
σε βάρος της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων των χωρών-µελών αυτών.
Δύο ακόµη πλευρές οι οποίες κάνουν ακόµη πιο επαχθείς
αυτού του είδους τις συµφωνίες είναι, πρώτον, η λεγόµενη
ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωµάτων που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και η οποία λειτουργεί ως µηχανισµός ωµών εκβιασµών και εσωτερικών επεµβάσεων και πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς
τις χώρες αυτές, και δεύτερον, είναι η λεγόµενη αντιτροµοκρατική συνεργασία, µε όλες τις συνέπειες που η συνεργασία αυτή
έχει για την εξυπηρέτηση της ιµπεριαλιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών, της στήριξης των διαφόρων γεωστρατηγικών συµφερόντων για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των δρόµων µεταφοράς.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ιράκ, όπου
αποτελεί πρόκληση ο ισχυρισµός ότι µέσα από αυτές τις Συµφωνίες θα εκδηµοκρατισθεί η κοινωνία του Ιράκ, το ίδιο το πολιτικό
σύστηµα του Ιράκ. Από ποιους; Από αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν, βοµβαρδίζουν, κάνουν ιµπεριαλιστικούς πολέµους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αµερικάνοι.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και είναι προκλητική µία τέτοιου
είδους συµφωνία µε το Ιράκ και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας την καταψηφίζει, όπως επίσης καταψηφίσαµε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συµφωνία µε το Βιετνάµ, γιατί είναι µία
λεόντεια συµφωνία σε βάρος της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας
του Βιετνάµ, πολύ δε περισσότερο όταν µέσα από αυτές τις συµφωνίες ασκείται µία τροµακτική πίεση να αναδιαρθρωθούν οι οικονοµίες αυτές και ιδιαίτερα του Βιετνάµ προς την κατεύθυνση
της οικονοµίας της αγοράς, δηλαδή προς την κατεύθυνση της
πλήρως ασύδοτης δράσης του µεγάλου κεφαλαίου και της έντασης της εκµετάλλευσης.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, το ΚΚΕ καταψηφίζει και τις δύο συµφωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Ξυδάκης για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, είναι φανερό ότι θα πρέπει να προσθέσουµε στην
κύρωση της συµφωνίας ότι προστίθεται και το «και άλλες διατάξεις», λόγω των τροπολογιών, τουλάχιστον όσες περάσουν από
τη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δώστε το γραπτώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Βεβαίως, θα το παραδώσω µετά.
Σε ό,τι αφορά την κύρωση των συµφωνιών, έγινε µία εκτενής
συζήτηση στην επιτροπή προχθές. Εξακολουθώ να µην αντιλαµ-
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βάνοµαι πλήρως την επιχειρηµατολογία τόσο του ΚΚΕ όσο και
της Χρυσής Αυγής σχετικά µε κάποιες συµφωνίες, ακόµα και αν
δεχθούµε ότι όλη αυτή η οικονοµική διπλωµατία εξυπηρετεί εν
πολλοίς κάποιες επιχειρήσεις, κάποια συµφέροντα. Νοµίζω ότι,
ακόµα και µε την πιο λοιδορούµενη θεωρία του trickle-down effect, κάποια ωφελήµατα θα πάνε στους λαούς.
Θα επιβάλουµε τις δικές µας ιδεολογικές υπερερµηνείες και
εµµονές στον βιετναµέζικο λαό των ενενήντα δύο εκατοµµυρίων
και την κυρίαρχή του Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί µε τον δυτικό κόσµο ένα ευνοϊκότερο δασµολογικό καθεστώς ή να προωθήσει τις εξαγωγές του ή να προωθήσει την οικονοµία του;
Δεν καταλαβαίνω πώς δεν µπορούµε να εννοήσουµε και για
τον καθηµαγµένο λαό του Ιράκ και το ερειπωµένο κράτος του και
το αναπτυσσόµενο κράτος του Βιετνάµ, µετά από τις ταλαιπωρίες που έχουν περάσει, πώς εµείς δεν τους επιτρέπουµε οι ίδιοι
να αποφασίσουν µε όση κυριαρχία έχουν -και στο Βιετνάµ υπάρχει κυριαρχία- να συσχετισθούν, να ενταχθούν στο διεθνές πλαίσιο, αυτό που είναι, δεν θα πάνε στον παράδεισο, σε αυτό που
υπάρχει, στο επί γης σύστηµα, ώστε να βοηθήσουν τους λαούς
τους.
Είναι κατοπτρική υποκρισία να απαγορεύουµε λόγω των ιδεολογικών µας υπερερµηνειών το δικαίωµα σε αυτούς τους κυρίαρχους λαούς, µε όση δύναµη έχουν να αποφασίσουν για το µέλλον τους. Νοµίζω ότι µία γενναιοψυχία πρέπει να υπάρχει µετά
από κάθε µεγάλο πόλεµο.
Η κρίση, η πορεία της Ιστορίας έδειχνε ότι µετά τη Συνθήκη
των Βερσαλλιών και τις πιέσεις και την υποταγή, ήρθε κάτι χειρότερο. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τα διδάγµατα του περασµένου έδειξαν ότι δεν εξουθενώνεις πλήρως τον αντίπαλο,
δεν τον ισοπεδώνεις, αλλά του αφήνεις ένα περιθώριο να σηκώσει κεφάλι. Το σχέδιο Μάρσαλ βοήθησε την Ευρώπη, µε όλες τις
επιδιώξεις πολιτικής ηγεµονίας που είχαν τότε οι Ηνωµένες Πολιτείες. Έχουν περάσει πενήντα χρόνια, µπορούµε να το µελετήσουµε. Έχουµε και την ευτυχή συγκυρία ο συνάδελφος κ.
Σταθάκης να είναι ένας ειδικός µελετητής αυτής της µεταπολεµικής περιόδου.
Υπάρχουν και τα αρνητικά και τα θετικά. Εδώ, όµως, είµαστε
εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και ως αλληλέγγυοι και συµπαραστάτες σε λαούς οι οποίοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια
τους ή να προχωρήσουν, νοµίζω ότι θα έπρεπε να υπερψηφίσουµε αυτή την κύρωση, ακόµα και αν είναι λίγα τα οφέλη που
αποκοµίζουν οι λαοί του Βιετνάµ και του Ιράκ.
Κατόπιν τούτου, καλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν
κατά συνείδηση και κατά λογική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σε τι
συνίσταται, κύριε Παππά, το προσωπικό; Δεν άκουσα καµµία
αναφορά σε σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μου απάντησε ο κύριος Υπουργός και
θέλω κι εγώ να του απαντήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν ανέφερα κανένα όνοµα και
καµµία προσωποληψία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν νοµίζω ότι τώρα είναι στιγµές για προσωπικά. Αφήστε το καλύτερα,
σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δώστε µου τον λόγο για ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν χρειάζεται, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Προς
τον Υπουργό θέλετε να απαντήσετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μου απάντησε ο κύριος Υπουργός και
θέλω κι εγώ να του απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν νοµίζω. Αφήστε το καλύτερα.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μην είστε τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
είµαι, αλλά δεν βρίσκω ότι υπάρχει κάτι να πείτε. Ήταν πολύ γενικά αυτά που ειπώθηκαν και…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δώστε µου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Ορίστε, έχετε ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, µε όλο τον σεβασµό θέλω να σας πω –διότι είπατε ότι στην τοποθέτηση της Χρυσής Αυγής διακρίνατε υποκρισία- ότι εµείς δεν είµαστε υποκριτές ούτε έχουµε αυταπάτες σε
ό,τι αφορά την ιδεολογία µας και τη θέση µας.
Θέλω να σας πω, επίσης, ότι σε ό,τι αφορά τον βιετναµέζικο
λαό, είναι ένας καθηµαγµένος λαός µετά τον πόλεµο, αλλά µην
ξεχνάτε ότι και οι Έλληνες αυτήν τη στιγµή είναι καθηµαγµένοι
χάριν των πολιτικών και της δικής σας Κυβέρνησης, δηλαδή και
της Αριστεράς και της Δεξιάς, µε τα µνηµόνια που του έχετε
φορτώσει και µε την οικονοµική κατοχή της δικτατορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ό,τι αφορά το «Σχέδιο Μάρσαλ» και τη µεταπολεµική Ευρώπη, µου δηµιουργεί µεγάλη εντύπωση που µία αριστερή Κυβέρνηση υπερθεµατίζει το «Σχέδιο Μάρσαλ», δηλαδή τη δηµιουργία της νέας οικονοµικής µεταπολεµικής δικτατορίας στην
Ελλάδα, αφού οι πιο πολλοί εξ αυτών ήταν οικονοµικοί δωσίλογοι
µε τα γνωστά «Liberties», τα σχέδια Μάρσαλ, κ.λπ..
Θα ήθελα άλλη φορά όσον αφορά στους χαρακτηρισµούς
«υποκριτές», κ.λπ., να το σκέφτεστε καλύτερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μιας
και είναι παρόντες τώρα και οι δύο Υπουργοί, µπορούµε να ξεκινήσουµε τη συζήτηση επί των τροπολογιών.
Κύριε Σπίρτζη, ξεκινώντας από τις τροπολογίες όπου υπάρχουν αντιρρήσεις, έχει τεθεί ένα ζήτηµα κατά πόσον είναι επείγουσα η κατάθεση των δύο τροπολογιών και υπάρχουν προτάσεις, εκ των οποίων η µία είναι να µη συζητηθούν καθόλου και η
δεύτερη να συζητηθούν µε την κανονική διαδικασία, δηλαδή να
γίνει εγγραφή οµιλητών.
Παρακαλώ, µπορείτε να επιχειρηµατολογήσετε γι’ αυτές τις
δύο τροπολογίες;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αντιρρήσεις υπάρχουν µόνο για την τροπολογία που αφορά την υπηρεσία. Για το
EUROCONTROL δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ωραία. Άρα να πούµε για το EUROCONTROL ότι εδώ
είναι αµοιβές επί της ουσίας από προγράµµατα που παίρνουν οι
εργαζόµενοι της ΥΠΑ. Δεν πληρώνονται από τη δική µας χώρα.
Πληρώνονται από το EUROCONTROL. Εκ παραδροµής είχαν
κοπεί αυτές οι αµοιβές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα χαθούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Και θα χαθούν από τη χώρα. Εποµένως, δεν υπάρχει
κανένας λόγος να υπάρχει πλαφόν στους εργαζόµενους της
ΥΠΑ, οι οποίοι δίνουν και µία µεγάλη µάχη για να κρατηθεί η υπηρεσία ζωντανή, για να µην έχουµε τις καθυστερήσεις που είχαν
προβλεφθεί. Την προηγούµενη περίοδο ήταν πραγµατικά πάρα
πολύ µικρές, µε τις προσπάθειες που έκαναν οι εργαζόµενοι εκεί.
Η δεύτερη διάταξη είναι µία ρύθµιση, µε την οποία έχουµε να
κάνουµε δύο-τρεις πολύ µεγάλες τοµές για θέµατα που ταλαιπωρούν τη χώρα. Η πρώτη, όπως γνωρίζετε –το έχουµε περάσει
σε προηγούµενο σχέδιο νόµου- αφορά το ότι έχουµε την υποχρέωση από την κοινοτική οδηγία να λειτουργήσουµε το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων». Αυτό πρέπει να ανατεθεί σε µία υπηρεσία να το κάνει.
Έχουµε, όµως κι άλλες ελλείψεις, όπως το ότι δεν υπάρχει πλέον
το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας. Δεν υπάρχει καµµία υπηρεσία να
ελέγχει τους συγκοινωνιακούς φόρτους. Δεν υπάρχει καµµία
υπηρεσία να ελέγχει τα διόδια. Δεν υπάρχει καµµία υπηρεσία να
δει τον τρόπο και τις προδιαγραφές, ώστε να έχουµε ενοποίηση

9906

των ηλεκτρονικών συστηµάτων των αυτοκινητοδρόµων, είτε αυτοί είναι δηµόσιοι, είτε ανήκουν στις παραχωρήσεις.
Ανατίθεται, λοιπόν, σ’ αυτήν την υπηρεσία που ιδρύουµε τώρα.
Δεν θα πάρουµε νέους υπαλλήλους. Μ’ αυτούς που έχει το ελληνικό δηµόσιο και το Υπουργείο θα κινηθούµε. Άλλωστε, αυτοί
που απολύθηκαν από το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας επαναπροσλήφθηκαν από τη σηµερινή Κυβέρνηση πριν από τις εκλογές.
Το τρίτο που θέλουµε να κάνουµε είναι επιτέλους να σταµατήσει αυτό που υπάρχει µόνο στη χώρα µας από τις ευρωπαϊκές
χώρες, µετωπικά διόδια. Θεσπίζουµε, λοιπόν, παντού να υπάρχουν µόνο αναλογικά διόδια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ηλεκτρονικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια. Από την ψήφιση του
νόµου και µετά να µην υπάρχουν µετωπικά διόδια στους αυτοκινητοδρόµους, όπου δεν έχουν εγκατασταθεί. Αυτό είναι για τους
δηµόσιους αυτοκινητόδροµους. Είναι δέσµευσή µας.
Επίσης, για τις παραχωρήσεις έχει περάσει στις επιµέρους
συµφωνίες που κάναµε τους τελευταίους µήνες ότι µέχρι την
ολοκλήρωση των έργων είναι υποχρεωµένοι να φέρουν µελέτες
οι παραχωρησιούχοι, προκειµένου στην Περίοδο Τ2 να εγκαταστήσουν και αυτοί ηλεκτρονικά διόδια, αναλογικά. Αυτό πρέπει
κάποιος να το συντονίσει και κάποιος να το ελέγξει.
Επίσης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πληρώνουµε εκατοµµύρια εκατοµµυρίων στη συντήρηση του παράπλευρου δικτύου
των αυτοκινητοδρόµων, το οποίο το χρησιµοποιούν βαριά οχήµατα, φορτηγά που όφειλαν να πηγαίνουν από τους αυτοκινητόδροµους. Δεν είναι αυτοί οι δρόµοι για τις προδιαγραφές των
µεγάλων, βαριών αυτοκινήτων. Εκεί, λοιπόν, απαγορεύουµε επί
της ουσίας τη χρησιµοποίησή τους.
Αν πάτε λίγο έξω από την Αθήνα, στον κόµβο του Αγίου Στεφάνου, θα δείτε µια ουρά τεσσάρων χιλιοµέτρων από ξένες νταλίκες. Και αν αυτό το κόστος το γλυτώναµε από το κόστος του
µεταφορικού έργου θα λέγαµε «εντάξει». Δεν το γλυτώνουµε
όµως, το χρεώνεται ο πολίτης. Το ίδιο γίνεται στην Εγνατία, το
ίδιο γίνεται στο δίκτυο Κόρινθος-Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα.
Εποµένως, αυτό που κάνουµε είναι:
Πρώτον, να βάλουµε βινιέτα σε όλες τις εισόδους της χώρας
που θα έχουν τα επαγγελµατικά αυτοκίνητα και όποιος θέλει να
πληρώνει τα διόδια στην αρχή, στην είσοδο της χώρας, ώστε τα
µεγάλα φορτηγά που έρχονται για το µεταφορικό έργο να µη
διέρχονται από τη χώρα µας, και να µας ευχαριστούν, και µετά
να πληρώνουµε εµείς εκατοντάδες εκατοµµύρια στη συντήρηση.
Το δεύτερο είναι η συντήρηση του παράπλευρου δικτύου να
έχει να κάνει µόνο για τις τοπικές κοινωνίες και για τους πολίτες,
που οφείλουµε να το έχουµε για να το χρησιµοποιούν αν δεν θέλουν να χρησιµοποιήσουν το κεντρικό δίκτυο. Δεν είναι για τα
βαριά φορτηγά και για το µεταφορικό έργο.
Και βέβαια, για να µη δηµιουργήσουµε άλλου είδους αναστατώσεις, προβλέπουµε εξαιρέσεις και στους παράδροµους για
συγκεκριµένα µεγάλα και βαριά οχήµατα, όπως αν είναι εκεί η
έδρα κάποιου, αν εκεί υπάρχει ένα έργο και το κάνει, αν κάποιο
ΚΤΕΛ για να πάει σε έναν οικισµό διέρχεται από εκεί, αν πρέπει
να µεταφέρει σε αυτό το διάστηµα στους παράπλευρους δρόµους, θα το κάνει.
Θυµάστε τι είχε γίνει στο ενενηκοστό χιλιόµετρο -που έχουµε
φάει και τη λάσπη της αρκούδας γι’ αυτό-, όπου σε τρεις οικισµούς για να πάνε οι άνθρωποι στα χωράφια τους έπρεπε να
πληρώνουν διόδια, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το παράπλευρο
οδικό δίκτυο!
Αυτά, λοιπόν, ερχόµαστε να τα καλύψουµε µε αυτήν την τροπολογία. Θεωρώ ότι είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Μετέχουν
όλοι. Και δεν βλέπω κανέναν λόγο να µην προχωρήσει και να
υπάρχουν ενστάσεις.
Ένα ακόµη που θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι όταν
αναλάβαµε, επειδή έχουν παραχωρηθεί έξω από την Αθήνα τα
δηµόσια διόδια στους παραχωρησιούχους, υπήρχε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα παλιά, από το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, που ήλεγχε και τον συγκοινωνιακό φόρτο και τα διόδια. Αυτό το σύστηµα το βρήκαµε κλειστό, σε µη λειτουργία και έτοιµο να αποξηλωθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν γίνεται, λοιπόν, να µην υπάρχει ένας δηµόσιος φορέας
που θα ελέγχει και τους παραχωρησιούχους και τους δηµόσιους
αυτοκινητοδρόµους, για να µην παρατηρήσουµε αθέµιτες καταστάσεις που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν και στα διόδια
και στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, αλλά να έχουµε και έναν
έλεγχο, ακόµη και για µελετητικούς λόγους και για στοιχεία.
Μιλώ για ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ενιαίο για όλους τους αυτοκινητόδροµους που θα παρακολουθεί τους κυκλοφοριακούς
φόρτους και τα έσοδα των αυτοκινητοδρόµων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μια
στιγµή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µας εξήγησε το
επείγον του χαρακτήρα της τροπολογίας. Μας είπε για την ουσία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Προφανώς αυτά είχε να πει, αυτά είπε. Κρίνετε εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτήσαµε και ζητήσαµε
να µας εξηγήσει για το επείγον του χαρακτήρα των τροπολογιών,
όχι για το περιεχόµενο, για την ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κρίνετε
εσείς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο είναι το επείγον του χαρακτήρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Να απαντήσω.
Το επείγον του χαρακτήρα έχει να κάνει µε τη δέσµευσή µας
να αρχίσουµε να τηρούµε την οδηγία 52/2004 και 750/2009. Αυτό
είναι το πρώτο.
Δεύτερον, το επείγον έχει να κάνει µε το ότι βγάζουµε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ για να συντηρήσουµε το παράπλευρο
οδικό δίκτυο, µέσα στο καλοκαίρι που έχουµε αύξηση τροχαίων
ατυχηµάτων, οπότε πρέπει τώρα να απαγορευθεί η µετακίνηση
των βαρέων οχηµάτων από το παράπλευρο οδικό δίκτυο, πριν
θρηνήσουµε πάλι αυτό το καλοκαίρι εκατοντάδες θύµατα επειδή
κάποιοι δεν θέλουν να πληρώνουν –που είναι επαγγελµατίες, που
οφείλουν να το πληρώνουν, είναι οι πρώτοι που οφείλουν να πληρώνουν διόδια- και στην Εγνατία και στις παραχωρήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισηµάνω κάτι στον Υπουργό όσον αφορά στον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα
ακούσουµε και τον κ. Σταθάκη, να µιλήσετε όλοι µετά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν αφορά τον κ. Σταθάκη αυτό.
Ζητώ τον λόγο µόνο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το θέµα είναι το εξής και αυτό θέλω
να καταλάβετε, το πρόβληµα το οποίο έχει το Κοινοβούλιο τώρα.
Έχουµε συµφωνήσει για την κατεπείγουσα διαδικασία η οποία
ακολουθείται, που δεν είναι κατεπείγουσα, είναι µια παράτυπη
διαδικασία, γιατί βάζουµε τροπολογίες σε µια κύρωση. Δεν λέω
ότι δεν έχει γίνει, αλλά είναι κάτι το οποίο κατ’ αρχάς και το Προεδρείο ενοχλεί και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ενοχλεί. Μας
ενοχλεί αυτό, δεν θέλουµε να το κάνουµε, εκτός και αν υπάρχει
πολύ σοβαρός λόγος.
Δεχθήκαµε ότι υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος για το θέµα της
τροπολογίας του κ. Σταθάκη µε τα δάνεια. Δεχόµαστε ότι υπάρχει σοβαρός λόγος για το ζήτηµα του EUROCONTROL γιατί είναι
κάτι άµεσο, χάνονται χρήµατα.
Δεν λέµε ότι το ζήτηµα το οποίο θέτετε δεν είναι σηµαντικό και
σοβαρό, λέµε ότι µπορεί να ρυθµιστεί και την επόµενη βδοµάδα.
Το εάν θα φτιάξετε µια υπηρεσία ή δεν θα φτιάξετε µια υπηρεσία,
το εάν πρέπει να απαγορευτεί ή δεν πρέπει να απαγορευτεί ο
δρόµος και αυτά τα πράγµατα, λέµε ότι µπορούµε να τα δούµε
και την επόµενη βδοµάδα, χωρίς να φέρνετε σε δυσκολία το Κοινοβούλιο, που κατ’ αρχάς βλέπετε ότι έχει διάθεση να διευκολύνει, διότι δεν τα βάζουµε όλα στο ίδιο τσουβάλι, δεν σας λέµε ότι
η τροπολογία που φέρνετε για το EUROCONTROL δεν είναι εύ-
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λογη. Δώστε µας όµως τη δυνατότητα να εξετάσουµε σε βάθος,
σωστά, µε µια πλήρη συζήτηση αυτό το οποίο εισηγείστε και να
τοποθετηθεί η Βουλή εάν συµφωνεί ή όχι. Αυτό είναι. Εγώ δεν
µπαίνω στην ουσία τώρα της τροπολογίας. Μπορεί να είναι έτσι
όπως τα λέτε ή µπορεί να υπάρχει µια άλλη προσέγγιση. Θα το
δούµε αυτό, αλλά αφήστε να κάνουµε τη διάκριση ανάµεσα σε
αυτά που είναι πολύ άµεσα και καταλαβαίνουµε ότι πρέπει να έρθουν και σε αυτό το οποίο µπορούµε να το δούµε και σε πέντε
µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πριν
αρχίσετε να ζητάτε πάλι όλοι τον λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί
τους από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα, επειδή δεν καταλαβαίνω ποια διαδικασία κάνουµε, γιατί
είπατε τις απόψεις σας πριν, δεν τις άκουσε βέβαια ο κύριος
Υπουργός, αλλά τώρα δεν θα ξαναεπαναλάβουµε το ίδιο, προτείνω να ακούσουµε και τον κ. Σταθάκη και να τοποθετηθούµε,
για να λύσουµε οριστικά το θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υποµονή δυο λεπτά. Δεν θα µιλήσει πολύ ο κ. Σταθάκης, εφόσον έχει
γίνει καταρχήν δεκτό. Να κλείσουµε ορθολογικά τη συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν είναι ορθολογικό το
κλείσιµο, κυρία Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορθολογικό είναι.
Ορίστε, κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ευχαριστώ.
Το θέµα είναι γνωστό. Είναι παρατάσεις που έχουν δοθεί αναφορικά µε την εξαίρεση από την πώληση σε εταιρείες µεταβίβασης απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια κάποιων συγκεκριµένων κατηγοριών. Αναφέροµαι σε αυτά τα οποία έχουν υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στην πρώτη κατοικία, δάνεια και
πιστώσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται
αυτές από την οδηγία της συγκεκριµένης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου. Προτείνουµε να παραταθεί για άλλον έναν µήνα.
Όπως όλοι γνωρίζετε, η οριστική συµφωνία για τα κόκκινα δάνεια έχει γίνει και θα νοµοθετηθεί, µαζί µε όλα τα άλλα συµφωνηθέντα, την επόµενη εβδοµάδα. Προτείνουµε έναν µήνα, για
εύλογους λόγους προφανώς, έως ότου προχωρήσει η διαδικασία παραγωγής και δευτερογενούς νοµοθεσίας που χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είδατε;
Ήταν πολύ απλό να κλείσουµε κατευθείαν τη διαδικασία.
Προτείνω, λοιπόν, το εξής: Επειδή από τους οµιλητές που πήραν τον λόγο έχω καταλάβει ότι ως προς την τροπολογία του κ.
Σταθάκη δεν υπάρχει αντίρρηση και ως προς την τροπολογία του
κ. Σπίρτζη δεν υπάρχει αντίρρηση σχετικά µε το ανώτατο όριο
αποδοχών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπάρχει αντίρρηση, κυρία Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Υπάρχει αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχει
και γι’ αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τότε να
τοποθετηθούµε και σε αυτό, αν υπάρχει και γι’ αυτό αντίρρηση
ότι δεν είναι κατεπείγον…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επί όλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συγγνώµη, τι εννοείται «επί όλων»;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί όλων των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τότε,
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θα τοποθετηθούµε µε τον χρόνο των αγορητών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, διότι δεν θα ξαναπάρετε µετά τον
λόγο να λέτε τα ίδια. Προτείνω, λοιπόν, να πάρετε τον λόγο ως
αγορητές ή ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι επί των τροπολογιών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Όπως το είπατε
στην αρχή: και το ένα και το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν γίνεται αυτό.
Λέω, λοιπόν, το εξής: Μετά από αυτά που έχουν διαµειφθεί,
κύριε Σπίρτζη εσείς επιµένετε σε αυτές τις τροπολογίες;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κυρία Πρόεδρε, επιµένω, γιατί τις έχουµε καταθέσει
εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πραγµατικά
λόγος να έχουµε αυτές τις αντιδράσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφού είναι εκπρόθεσµη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων):
Έρχοµαι στην ουσία του θέµατος: Όποιος έχει αντίρρηση στο
ότι πρέπει να έχουµε στη χώρα µας αναλογικά ψηφιακά διόδια,
όποιος έχει αντίρρηση ότι δεν µπορεί να διέρχονται οι ξένες νταλίκες από την Εγνατία, ας πει ότι διαφωνεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε κατατέθηκε η τροπολογία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Αν διαφωνεί µε την ουσία, να µας πει και γιατί διαφωνεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, µην αναλύετε πάλι τα επιχειρήµατα. Είπα µήπως θέλατε να πείτε κάτι επιπλέον. Θα απαντήσετε έτσι κι αλλιώς µετά,
στη συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δηλαδή, αν φέρουµε την τροπολογία σε µία εβδοµάδα, τι άλλο θα γίνει; Θα πούµε να µεταφέρουν οι ξένες νταλίκες εµπορεύµατα από το παράπλευρο δίκτυο; Θα πούµε ότι δεν
πρέπει να υπάρχει έλεγχος; Αυτά λέει η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι
συνάδελφοι, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Δανέλλης, αλλά εγώ προτείνω να δώσω τον λόγο σε όλους τους αγορητές και να τοποθετηθούν µε τη σειρά επί των ζητηµάτων αυτών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, η σειρά είναι αγορητές και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα µιλήσετε. Μην αγωνιάτε.
Πρώτος οµιλητής είναι ο κ. Ριζούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρετε όλοι τον λόγο για πέντε λεπτά.
Κύριε Ριζούλη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε σχέση µε την τροπολογία που κατατέθηκε από τον κ. Σταθάκη, υπάρχει οµοφωνία και δεν υπάρχει πρόβληµα.
Με την τοποθέτηση του κ. Σπίρτζη, ο οποίος δικαιολόγησε ότι
δεν υπάρχει λόγος να µην περάσουν σήµερα οι δύο τροπολογίες
του, που αφορούν ζητήµατα τα οποία θα έπρεπε να έχει λύσει
εδώ και πολύ καιρό η χώρα, καθώς και το επείγον το οποίο προκύπτει, γίνονται δεκτές οι τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δανέλλη, ήρθε η σειρά σας. Έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όπως έλεγα και πριν –δεν ήταν εδώ ο κ. Σπίρτζης- επί της ουσίας εµείς µε την τροπολογία που έχει να κάνει µε την ΥΠΑ δεν
διαφωνούµε. Εξ άλλου, όταν συζητούσαµε για τον ν.4354/2015,
είχαµε τότε αναφερθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση, γιατί ξέραµε ότι τα επιδόµατα αυτά είναι ανταποδοτικά από τον λογαριασµό του EUROCONTROL. Οπότε, αν δεν απορροφηθούν, απλώς χάνονται για τη χώρα. Άρα, δεν διαφωνούµε επί της ουσίας.
Επίσης, δεν διαφωνούµε –το είπα και λίγο πριν- και µε την τροπολογία για τη µηνιαία παράταση της προστασίας των κόκκινων
δανείων.
Έρχοµαι στην τρίτη τροπολογία: Προφανώς για το σύστηµα
ηλεκτρονικής διαχείρισης δεν έχουµε αντίρρηση επί της ουσίας
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ή για την αναλογικοποίηση των διοδίων. Όµως, αυτή η τροπολογία συνιστά ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
Ζητώ, λοιπόν, κύριε Σπίρτζη, να ακολουθήσουµε την κανονική
διαδικασία, γιατί πρέπει να αξιολογήσουµε κάποια επιµέρους ζητήµατα. Δεν µπορούµε να τα αξιολογήσουµε αυτά. Δεν µπορούµε να αξιολογήσουµε, επί παραδείγµατι, αν απαιτείται η ίδρυση
νέων υπηρεσιών ή αν οι υφιστάµενες υπηρεσίες µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.
Για να µην είµαστε, λοιπόν, άδικοι προς το νοµοσχέδιο, το
οποίο δεν θα µπορέσουµε να υπερψηφίσουµε έτσι, ζητούµε την
απόσυρση της τροπολογίας. Nα το συζητήσουµε στην επιτροπή
σε µία συνεδρίαση -µπορούµε κάλλιστα µέσα στην εβδοµάδα
αυτή- και να έρθει µετά στην Ολοµέλεια. Μην το αδικήσουµε.
Για τον χρόνο που λέτε, δεν ξέρω αν εσείς είχατε καταθέσει
αυτήν την τροπολογία καιρό τώρα, εµείς την πήραµε χθες το
βράδυ τα µεσάνυχτα και σήµερα την παραλάβαµε, επί της ουσίας. Άρα, δεν έχουµε ούτε τον στοιχειώδη χρόνο για να την επεξεργαστούµε. Είναι κρίµα, λοιπόν, να αδικήσουµε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, τη στιγµή που θα µπορούσαµε να το υπερψηφίσουµε.
Σε αυτήν τη µορφή, όµως, εµείς δεν µπορούµε να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο
εισάγετε σήµερα στη Βουλή, µέσα από τη διαδικασία της τροπολογίας, είναι πολύ σηµαντικό έργο σε ό,τι αφορά την ίδρυση υπηρεσιών στη λειτουργία του Υπουργείου σας.
Βέβαια, θα έπρεπε να είχαµε ενηµερωθεί έγκαιρα και θα έπρεπε να περάσει από διαβούλευση πολιτών και φυσικά και υπηρεσιών. Κάνετε µια πολύ µεγάλη τοµή και αυτή η τοµή θα έχει
τον χρόνο εφαρµογής, διότι στην ουσία αντικαθιστάτε το Ταµείο
Εθνικής Οδοποιίας, αλλά απλώς είναι πιο εξευγενισµένο, αυτήν
την εποχή που είναι απαραίτητα αυτά τα οποία προείπατε στην
εισήγησή σας.
Νοµίζω ότι εµείς έχουµε καλή διάθεση. Έχουµε πειστεί ότι
είναι απαραίτητο, αλλά δεν έχουµε πειστεί ότι είναι κατεπείγον.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να το αφήσετε στην άκρη, διότι η Νέα Δηµοκρατία έχει καλή διάθεση να συζητήσει ένα θέµα το οποίο είναι
καίριο και αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά όλους τους αυτοκινητοδρόµους.
Ο οµιλών έχει δουλέψει στους αυτοκινητοδρόµους ως Διοικητής Τροχαίας Υπηρεσιών της χώρας. Μάλιστα, ήµουν ο εισηγητής της σύνδεσης των τµηµάτων τροχαίας αυτοκινητοδρόµων,
διότι πίστευα ότι οι αυτοκινητόδροµοι θα πρέπει να θωρακίζονται
από πλευράς συντήρησης, από πλευράς εύρυθµης λειτουργίας
και από πλευράς οδικής ασφάλειας.
Νοµίζω ότι ένα θέµα το οποίο αφορά όλους µας δεν πρέπει να
το φέρετε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και -πιστεύω και
εκτιµώ- πρόχειρα. Διάβασα την τροπολογία σας και νοµίζω ότι
θα είµαστε χρήσιµοι να βγάλουµε έναν νόµο -και ας προγραµµατιστεί σύντοµα από το Προεδρείο- προκειµένου να αντιµετωπίσουµε ένα καίριο θέµα που αφορά την ασφάλεια των αυτοκινητοδρόµων, τη χρήση αυτών και την «εκµετάλλευσή» τους.
Από την άλλη πλευρά, κυρία Πρόεδρε, εµείς -όπως είπαµε από
την πρώτη στιγµή στην αρµόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας- ψηφίζουµε τις δύο κυρώσεις. Πράγµατι δεχόµαστε το κατεπείγον σε ό,τι αφορά το EUROCONTROL για τους ελεγκτές της
εναέριας κυκλοφορίας. Είναι και δίκαιο και κατεπείγον.
Θα ήθελα, επίσης, να υπογραµµίσω κάτι σε ό,τι αφορά τα δάνεια. Μάλιστα λείπει σήµερα ο κ. Σταθάκης. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, καταθέτω στον κ. Σταθάκη κι εγώ και οι άλλοι Βουλευτές
της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να µας καταγράψει και
να µας γνωστοποιήσει πόσα από αυτά τα κόκκινα δάνεια αφορούν στεγαστικά, προσωπικά, επαγγελµατικά και µάλιστα κατά
νοµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι
είναι ένα σοβαρό θέµα και έχουµε την αγωνία ποιοι θα είναι οι
αγοραστές. Νοµίζω ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό
το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια.
Επανέρχοµαι στην τροπολογία του κ. Σπίρτζη. Νοµίζω, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργέ, πως θα είναι σοφή η απόφασή να αποσύρετε την τροπολογία. Και δηλώνω, ως εκ της εµπειρίας µου, ότι θα σας φανώ
χρήσιµος και εγώ προσωπικά αλλά και η Νέα Δηµοκρατία, διότι
έχουµε εµπειρίες πάνω σε αυτά τα θέµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εισαγωγικά να πω ότι,
ακούγοντας τον κ. Βορίδη αλλά και τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας τώρα να λένε ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει τη διάθεση
να βοηθήσει και να διευκολύνει την Κυβέρνηση, θα πω ότι εµείς
οι εθνικιστές δεν έχουµε καµµία διάθεση να διευκολύνουµε την
Κυβέρνηση, που οδηγεί κυριολεκτικά σε πνιγµό τον ελληνικό
λαό.
Μου έκανε εντύπωση ο κύριος εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε την οµιλία, που λέει ότι έχει αγωνία ποιοι θα είναι
οι αγοραστές των σπιτιών του ελληνικού λαού. Έλεος, κύριοι νεοφιλελεύθεροι της λεγοµένης «Δεξιάς»! Δεν σας ενδιαφέρει ότι
οι Έλληνες θα χάσουν τα σπίτια τους και σας ενδιαφέρει, πρωτίστως, ποιοι θα είναι οι αγοραστές των σπιτιών;
Θα ήθελα να µιλήσω για τις τροπολογίες. Κυρία Πρόεδρε, στις
δύο τροπολογίες δεν θα είµαστε καν παρόντες. Δεν θα νοµιµοποιήσουµε τη διαδικασία. Για την τρίτη τροπολογία, του κ. Σταθάκη, σε ό,τι αφορά τα σπίτια -που ήταν γνωστή η περίπτωση,
δεν χρειαζόταν κι αυτό να έλθει στην κύρωση- θέλω να πω ότι
για την τροπολογία αυτή, για τα σπίτια των Ελλήνων, ακολουθούµε τη γραµµή του αδελφού του Υπουργού Παιδείας, κ. Φίλη,
που είπε σε µια γνωστή συνέντευξη -θα τη θυµάστε κι εσείς, κυρία Πρόεδρε- ότι «χέρι στην πρώτη κατοικία των Ελλήνων συνιστά αιτία πολέµου».
Είπε, λοιπόν, χαρακτηριστικά ο αδελφός Φίλης ότι οι Έλληνες
σε τέτοια περίπτωση θα πάρουν τα όπλα και θα βγουν στους
δρόµους. Δεν κινήθηκε κανείς εισαγγελέας εναντίον του κ. Φίλη.
Τουναντίον, µια κυρία εισαγγελεύς κινήθηκε κατά του ρατσισµού,
εναντίον των ρατσιστών Βουλευτών, του κ. Παναγιώταρου, κ.
Λαγού και κ. Μπαρµπαρούση, επειδή οι τρεις συναγωνιστές είπαν ότι «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», «πρώτα από όλα η
Ελλάδα», «πριν από όλα οι Έλληνες».
Είπαµε, λοιπόν, και στην πρωτολογία, ότι η Κυβέρνηση εφαρµόζει πιστά τις οδηγίες των αδηφάγων τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς αιδώ λέει ψέµατα στον ελληνικό λαό. Λέει
ψέµατα, τουλάχιστον µέχρι σήµερα. Διότι σήµερα λέει µια αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια;
Αιτιολογική έκθεση για τροπολογία: «Με την προτεινόµενη διάταξη παρατείνεται η περίοδος εξαίρεσης από την πώληση σε
Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούµενα
Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ)», κάνουν και ένα ακρωνύµιο, όπως έκαναν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, «συγκεκριµένων κατηγοριών δανείων, µέχρι τη
θέσπιση του κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου.
Ειδικότερα, παρατείνεται η διάρκεια της αναστολής της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4354/2015 για έναν
ακόµα µήνα, προκειµένου να καθοριστεί ορθά το εφαρµοστικό
πλαίσιο της µεταβίβασης των απαιτήσεων από καταναλωτικές
δανειακές συµβάσεις, συµβάσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση
υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και 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 από δάνεια µε
εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου», ξεπούληµα, δηλαδή, «σύµφωνα µε το µη τροποποιούµενο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.».
Κυρίες και κύριοι, οµολογία των µνηµονιακών βασανιστών της
Κυβέρνησης, ότι εφαρµόζουν το µαρτύριο της σταγόνας για τον
Έλληνα. Αλήθεια, γι’ αυτούς που έχουν σπίτι, ένα διαµέρισµα,
ένα κεραµίδι να βάλουν την οικογένειά τους από κάτω, δεν υπάρχει αλληλεγγύη; Δεν υπάρχει αλληλεγγύη, κύριε Υπουργέ; Υπάρχει αλληλεγγύη για τον βιετναµέζικο λαό, όπως είπατε, και δεν
υπάρχει καµµία αλληλεγγύη, καµµία µέριµνα για τον ελληνικό
λαό; Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πόνος για τον Έλληνα. Εδώ
φθάσατε στο σηµείο να καταργήσετε το ΕΚΑΣ. Φθάσατε στο ση-
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µείο να εξοντώνετε κυριολεκτικά τα άτοµα µε αναπηρία.
Δεν έχετε αγάπη για τον ελληνικό λαό. Δεν µπορείτε να τον
νιώσετε, διότι δεν ανήκετε στον λαό. Και υπάρχουν γραπτά, που
λένε ότι όντως δεν ανήκετε στον λαό. Ανέβηκαν στο διαδίκτυο,
χθες, νοµίζω, τα «πόθεν έσχες» και οι Έλληνες µπορούν να καταλάβουν πού ανήκετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχαρόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, αυτό το οποίο βλέπουµε
και σήµερα να συµβαίνει –και, κύριε Σπίρτζη, ειλικρινά δεν µπορώ
να κατανοήσω αυτή την επιµονή σας για τη συγκεκριµένη τροπολογία- είναι ότι εδώ υπάρχει καλή διάθεση. Τουλάχιστον, αυτό
βλέπουµε σήµερα.
Πρώτα πρώτα, συζητάµε σήµερα για κυρώσεις συµφωνιών µε
ευρεία πλειοψηφία. Δεν υπάρχει σ’ αυτό το ζήτηµα κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. Ενώ, λοιπόν, συζητάµε γι’ αυτές τις κυρώσεις,
έρχονται τρεις τροπολογίες. Συγκεκριµένα, έρχεται µια τροπολογία για τα δάνεια. Είναι η τέταρτη παράταση που θα δοθεί σ’
αυτή την αναστολή, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η συµφωνία µε
τους δανειστές, που θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και τις
όποιες αλλαγές σε σχέση µε τα µη εξυπηρετούµενα αλλά και για
τα εξυπηρετούµενα δάνεια.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να πω το εξής: Βεβαίως και χρειάζεται
να υπάρξει η παράταση του ενός µηνός, γι’ αυτό είπαµε κιόλας
ότι εµείς σ’ αυτό είµαστε θετικοί. Το πρόβληµα, όµως, βλέπουµε
ότι συνεχίζεται και θα υπάρχει και στην πορεία για τους δανειολήπτες.
Πρώτα πρώτα, δεν µπορώ να κατανοήσω το ότι την παρουσίασε ο κ. Σταθάκης και έφυγε. Πρόκειται για µια διαδικασία, για
µια τροπολογία στην οποία τα κόµµατα θα τοποθετούµασταν τώρα. Δεν άκουσε, δεν θέλει να ακούσει. Δεν είναι κανένα παρεµπίπτον ζήτηµα αυτή τη στιγµή, γιατί βεβαίως είναι θέµα επείγον,
αλλά θα µπορούσε να αναρωτηθεί κανένας γιατί δεν ήλθε το
Σαββατοκύριακο στο προηγούµενο νοµοσχέδιο. Να έλθει στην
επιτροπή η τροπολογία πριν τις 15 Μαΐου, από τη στιγµή που
υπάρχει η παράταση. Προχειρότητα δείχνει αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζω ότι αυτή τη στιγµή εµείς βεβαίως
και θα την ψηφίσουµε, αλλά δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να
στηρίζουµε αυτή την υποβάθµιση του Κοινοβουλίου. Είµαστε
απέναντι σ’ αυτή την τακτική.
Δεύτερον, ας πάµε στις δικές σας τροπολογίες, κύριε Σπίρτζη.
Όσον αφορά στην τροπολογία σε σχέση µε το ανώτατο όριο
αποδοχών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πρώτον, θα
ήθελα να σας ενηµερώσω –δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε- ότι στο νοµοσχέδιο του κ. Βερναρδάκη
εµείς ζητήσαµε να µπει µέσα αυτή η συγκεκριµένη αλλαγή και
είναι και κατατεθειµένη στα Πρακτικά της Βουλής. Αυτό δεν έγινε
δεκτό από την Κυβέρνηση τότε, γιατί µας είπαν ότι θα υπάρχει
πρόβληµα στα έσοδα, ενώ τα έσοδα δεν µειώνονται, διότι είναι
ευρωπαϊκοί πόροι. Έρχεστε στα δικά µας λόγια και φέρνετε την
τροπολογία και χάθηκαν έσοδα για τη χώρα αυτούς τους δύοτρεις µήνες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πρέπει να απαντήσετε, λοιπόν, γιατί εκείνη τη στιγµή δεν έγινε δεκτή.
Πάµε στην τρίτη τροπολογία γιατί, όπως βλέπετε, σ’ αυτές τις
δύο υπάρχει ευρύτερη συνεννόηση και, θα έλεγα, αποδοχή.
Όσον αφορά στην τρίτη τροπολογία, κύριε Σπίρτζη, αναφέρατε πριν από λίγο µια επιχειρηµατολογία, ότι έχουµε δέσµευση
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισµένα άλλα θέµατα. Αυτό
που σας ζήτησαν εδώ πέρα οι περισσότερες Κοινοβουλευτικές
Οµάδες είναι να έλθει την επόµενη εβδοµάδα, να µπει στην επιτροπή, έστω ως τροπολογία, να συζητηθεί, να µπορέσει να µελετηθεί και να σας καταθέσουµε και κάποιες επιπρόσθετες προτάσεις. Μπορεί να είναι βελτιωτικές. Μπορεί να σας βοηθήσουµε.
Όταν λέτε στο Κοινοβούλιο και στο Σώµα «τι άλλο θα πούµε, εγώ
την έφερα χθες το βράδυ και τελείωσε αυτή η διαδικασία», υποβαθµίζετε τον ρόλο των Βουλευτών µε τον τρόπο που µιλήσατε.
Δεν έχουµε να σας προτείνουµε κάτι; Δεν νοµίζετε ότι µπορούµε
να βοηθήσουµε σε κάτι οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες και οι Βουλευτές σε σχέση µ’ αυτή την τροπολογία;
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Στην ουσία αυτής της τροπολογίας θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε, όπως, για παράδειγµα, στην αναλογική χρήση. Συστήνεται, όµως, µια ξεχωριστή υπηρεσία και θέλουµε να δούµε
όλα τα συγκεκριµένα δεδοµένα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει
χρόνος αυτή τη στιγµή να µελετηθούν.
Αυτό το οποίο σας έχουµε ζητήσει, λοιπόν, είναι να την αποσύρετε σήµερα και να τη φέρετε, αν θέλετε, ως τροπολογία την
επόµενη εβδοµάδα, αλλά να µπει και στην επιτροπή και να συζητηθεί. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία βλέπουµε
κατ’ αρχάς. Υπάρχουν, για παράδειγµα, πολλές εξουσιοδοτήσεις
στον Υπουργό Υποδοµών, απ’ ό,τι βλέπουµε, σε πολλά άρθρα
και παραγράφους. Αυτό πρέπει να το µελετήσουµε, να δούµε αν
θα µπορούσαµε να λύσουµε κάπως αλλιώς κάποια ζητήµατα ή
αν χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη επεξεργασία.
Βλέπω εδώ ότι µε την παράγραφο 11 εξουσιοδοτείται στον
Υπουργό Υποδοµών η έκδοση προπληρωµένης κάρτας διόδου,
εξουσιοδοτείται στον Υπουργό Υποδοµών ο τύπος προπληρωµένης κάρτας διόδου, εξουσιοδοτείται κάθε άλλο θέµα σχετικά µε
τα ανωτέρω, εξουσιοδοτούνται οι εξαιρέσεις σε σχέση µε την
απαγόρευση για τα οχήµατα στον Υπουργό, εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός για την έκδοση απόφασης για τις κατηγορίες των οχηµάτων. Με λίγα λόγια, ψηφίζουµε κάτι στο οποίο ψηφίζουµε
πάρα πολλές εξουσιοδοτήσεις σε σας, για να προχωρήσετε στη
συνέχεια.
Για να µπορέσουν, όµως, αυτά να συζητηθούν -γιατί καταλαβαίνετε ότι αδικείται η συζήτηση, αν την ανοίξουµε τώρα επί της
ουσίας σε όλα αυτά-, πρέπει να αποσύρετε την τροπολογία και
να τη φέρετε µε την κανονική διαδικασία σ’ ένα νοµοσχέδιο.
Πάντα, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ανοίγει κατάλογος οµιλητών. Όµως, δεν είναι λύση αυτή. Ξέρετε γιατί; Γιατί οι Βουλευτές
δεν έχουν ενηµερωθεί από την ηµερήσια διάταξη ότι σήµερα θα
γίνει συζήτηση πέραν της κύρωσης. Η κύρωση περιλαµβάνει ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο. Το αποτέλεσµα είναι οι Βουλευτές να µην
είναι εδώ. Θα ήθελαν πάρα πολλοί Βουλευτές σήµερα να τοποθετηθούν γι’ αυτό το θέµα, για παράδειγµα. Κανείς δεν θέλει, ξέρετε, να γυρίσει πίσω στην περιοχή του, να του λένε ότι ψήφισε
κάτι διαφορετικό για τα διόδια ή το Κοινοβούλιο και να µη γνωρίζει µέσω αυτής της διαδικασίας τι έγινε.
Να προστατεύσουµε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και για
να την προστατεύσουµε, έχετε κι εσείς κυρίαρχο ρόλο τώρα,
κύριε Σπίρτζη. Προστατεύστε τη. Βγάλτε αυτή την τροπολογία,
για να προχωρήσουµε.
Νοµίζω ότι αυτό είναι προς το συµφέρον όλων αυτή τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της
Βουλής είκοσι µία µαθήτριες και µαθητές και δυο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς θα ζητήσουµε και πάλι από τον Υπουργό να αποσύρει
τη συγκεκριµένη τροπολογία για τα διόδια. Όχι γιατί δεν έχει ενδιαφέρον, ουσία ή και χαρακτήρα άµεσο, αλλά µπορεί να συζητηθεί κάτω από την κανονική διαδικασία, µε τροπολογία σε νοµοσχέδιο, για να µπορούµε να το συζητήσουµε επί της ουσίας και
όχι ως παρεµπίπτον ζήτηµα.
Ανοίγει ένα µεγάλο ζήτηµα, βεβαίως. Εδώ υπάρχει θέµα κατά
πόσον ή όχι πρέπει να υπάρχουν διόδια. Εµείς ας ξεκινήσουµε
απ’ αυτή την αφετηρία. Η δική µας λογική λέει ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν διόδια. Άρα όλη αυτή η συζήτηση πάει αλλού. Να κουβεντιάσουµε και επί της ουσίας όλα αυτά τα ζητήµατα που έθιξαν
και οι άλλοι οµιλητές.
Δεν θα χαθεί κάποιος πολύτιµος χρόνος, κατά τη γνώµη µας.
Ανοίγουµε ένα µαγγανοπήγαδο. Κάθε ζήτηµα είναι σοβαρό. Αν,
λοιπόν, κάθε σοβαρό ζήτηµα έρχεται µ’ αυτή τη διαδικασία, τότε
δεν θα γίνει καµµία συζήτηση επί της ουσίας. Εµείς να πούµε µια
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πιο ολοκληρωµένη άποψη.
Είναι ένα θέµα αυτό. Το λέµε πολύ καλοπροαίρετα στον Υπουργό. Έχουµε διάθεση να την κουβεντιάσουµε, αλλά όχι µε
µια τέτοια διαδικασία.
Θα προχωρήσω στις άλλες δυο τροπολογίες.
Εµείς την επαναλαµβανόµενη τροπολογία του κ. Σταθάκη δεν
την είχαµε ψηφίσει ούτε τις προηγούµενες φορές, ακριβώς γιατί
εδράζεται σε έναν νόµο απόρροια του τρίτου µνηµονίου, που ουσιαστικά µιλάµε για απελευθέρωση της πώλησης αλλά και της
αξιοποίησης από διάφορες εταιρείες των κόκκινων δανείων, των
µη εξυπηρετούµενων δανείων, ενδεχόµενα και των εξυπηρετούµενων δανείων, όπως υπάρχει και στην τελευταία απόφαση του
Eurogroup.
Αυτή η διαδικασία ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, ξεκινώντας ουσιαστικά τον πλειστηριασµό και της πρώτης κατοικίας. Μέσα απ’
αυτή την κατάσταση καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όχι µόνο
δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία, αλλά διαµορφώνονται οι
προϋποθέσεις, για να ανοίξουν οι πλειστηριασµοί. Σ’ αυτήν ακριβώς τη βάση εµείς δεν συµφωνούµε µε τη λογική και µε το πλαίσιο που διαµορφώθηκε και µε το τρίτο µνηµόνιο, όσον αφορά
στα κόκκινα δάνεια, τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ιδιαίτερα των δανείων που αφορούν τη λαϊκή οικογένεια, τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, αλλά και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, τα επαγγελµατικά και αγροτικά δάνεια. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο δεν µπορούµε να ψηφίσουµε αυτή την τροπολογία. Θα
κάνουµε ό,τι και την προηγούµενη φορά και θα ψηφίσουµε
«παρών».
Η τρίτη τροπολογία που έρχεται αφορά στους εργαζόµενους
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Εµείς καταλαβαίνουµε το
γεγονός ότι εδώ υπάρχει µια επιτροπή επί της ουσίας πάνω στα
λαϊκά εισοδήµατα, πάνω στα εισοδήµατα και τους µισθούς των
εργαζόµενων του δηµόσιου τοµέα. Το ενιαίο µισθολόγιο αποτελεί ένα φτωχολόγιο επί της ουσίας για τους δηµόσιους υπαλλήλους, αλλά δεν µπορούν τα ζητήµατα αυτά, κατά τη γνώµη µας,
να αντιµετωπιστούν και να λυθούν έχοντας ειδικές κατηγορίες
εργαζοµένων που µπορεί να έχουν ιδιαίτερο φόρτο, ιδιαίτερη
προσφορά –είναι άλλο ζήτηµα αυτό και µπορούµε να το συζητήσουµε- µέσα από τη λογική της επιδοµατικής πολιτικής. Αυτή η
λογική του διαίρει και βασίλευε δεν µπορεί, κύριε Υπουργέ, να
σταθεί επί της ουσίας και να έχει µακροηµέρευση.
Ακριβώς µια τέτοια λογική χρησιµοποιήθηκε και στο παρελθόν,
για να συκοφαντηθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων και να υπάρξει αυτή η επιδροµή που ακολούθησε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα µέσα από το ενιαίο
µισθολόγιο-φτωχολόγιο, πολύ δε περισσότερο που αυτό το µισθολόγιο θα γενικευθεί και για άλλες κατηγορίες εργαζόµενων
δηµοσίων και κρατικών υπαλλήλων το επόµενο διάστηµα, µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων.
Θα ψηφίσουµε την τροπολογία, αλλά την ψηφίζουµε κάτω απ’
αυτό το σκεπτικό, έχοντας πολύ µεγάλη επιφύλαξη ότι µέσα από
µια τέτοια διαδικασία µπορεί επί της ουσίας να εξυπηρετηθούν
συνολικότερα τα συµφέροντα των εργαζόµενων, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσίκης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το κοινοβουλευτικό έργο είναι επίπονο ενίοτε, πράγµα το οποίο σήµερα βιώνουµε όλοι σε αυτή την Αίθουσα και εστιάζουµε, σε αντιπαράθεση, σχετικά µε το αν θα πρέπει αυτές οι τροπολογίες να συζητηθούν ή αν θα πρέπει να προσκρούσουµε στο τυπικό του Κανονισµού, διότι έρχονται εκπρόθεσµες. Καθώς, όµως, είναι αναγκαία η συζήτησή τους και αιτιολογηµένη καθ’ όλα -και από τους
κύριους Υπουργούς, αλλά και από τη συζήτηση εξ υµών- στηρίζουµε αυτή τη µορφή του κατεπείγοντος της συζήτησης. Και, βέβαια, πιστεύω ότι η ουσία και το περιεχόµενο του κοινοβουλευτικού έργου πολλές φορές πρέπει να προηγείται και να παρέρχεται η τυπολατρία, που, πολλές φορές, κωλύει την πρόοδό
του.
Μπαίνοντας τώρα στις τροπολογίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε τα κόκκινα δάνεια του κ. Σταθάκη, συµφωνούµε απόλυτα στην παράταση, ώστε το νοµοθετικό, ρυθµιστικό, πλαίσιο να γίνει έτσι, ώστε να εξυπηρετεί τους
δανειολήπτες.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για το Σύστηµα Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών και την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Οδικών Τελών, επείσθηµεν από τις εξηγήσεις που
έδωσε ο κύριος Υπουργός, παρά το γεγονός ότι ο χρόνος για όλους µας ήταν λίγος, ώστε να έχουµε την καλύτερη µελέτη της
τροπολογίας και να αποκτήσουµε την πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα. Διότι δύο πράγµατα συντελούν στην αιτιολόγηση
του κατεπείγοντος της συζήτησης αυτής καθ’ αυτή της τροπολογίας αλλά και στην υπερψήφισή της.
Το πρώτο, γενικότερα, είναι ότι µιλάµε για ενσωµάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νοµοθεσία -η µία από το 2004, η
άλλη από το 2009- και η καθυστέρηση είναι µεγάλη.
Επί της ουσίας, όµως και τα τροχαία ατυχήµατα, όπως είπατε,
κύριε Υπουργέ, από τα διελαύνοντα βαριά οχήµατα τις οδούς
του Λεκανοπεδίου, δηµιουργούν κίνδυνο, αλλά και ως προς τη
συντήρηση των οδικών δικτύων, σε µια περίοδο κρίσιµη και οικονοµικής δυσχέρειας, πρέπει όσο µπορούµε τα έξοδα αυτά και
τις δαπάνες να τις µειώνουµε.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, µε την τρίτη τροπολογία, σχετικά µε το επίδοµα των υπηρετούντων στην ΥΠΑ, επίσης, το ψηφίζουµε.
Εδώ εκφράζω µια απορία, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά την
πεποίθηση που εκφράσατε και εσείς αλλά και ο εκπρόσωπος της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, ότι δεν µειώνονται τα έσοδα του κράτους, διότι δεν προέρχονται από αυτά, ώστε
να καλύπτουν τα επιδόµατα των υπηρετούντων στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας. Αφ’ ενός, δεν ξέρω αν είναι µόνο αυτοί
που θα λάβουν αυτό το επίδοµα και αφ’ ετέρου η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λέει, αντιθέτως, ότι από τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχεται µείωση των δηµοσίων εσόδων,
λόγω της καταβολής µέσω του ειδικού λογαριασµού EUROCONTROL των επιδοµάτων, αµοιβών και αποζηµιώσεων στους υπαλλήλους της ΥΠΑ καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου αποδοχών.
Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να µου δώσετε µια εξήγηση
σε αυτή την απορία που εκφράζω.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, εµείς ψηφίζουµε και τις τρεις
τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Φυλής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει από την Ένωση Κεντρώων ο κ. Σαρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η Ένωση Κεντρώων, όσον αφορά την τροπολογία
του κ. Σταθάκη, δεν έχει απολύτως κανένα πρόβληµα στο να την
υπερψηφίσει, καθώς αυτή ουσιαστικά καλύπτει το πρόβληµα το
οποίο έχει δηµιουργηθεί µε την παράταση των κόκκινων δανείων.
Στην τροπολογία του κ. Σπίρτζη, που αφορά το ανώτατο όριο
των αποδοχών µε το EUROCONTROL και εφόσον αυτή αφορά
ανταποδοτικά οφέλη, τα οποία χάνονται και θα µπορούσαν να
δοθούν µε την µορφή επιδόµατος, η Ένωση Κεντρώων επί της
ουσίας δεν θα είχε κάποιο θέµα εάν, όµως, δοθεί η διευκρίνηση,
εάν ουσιαστικά αυτά τα επιδόµατα πηγαίνουν µόνο στους εργαζόµενους στην πολιτική αεροπορία ή ουσιαστικά αφορά όλους
τους εργαζόµενους, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1
του άρθρου.
Για την τροπολογία τώρα, επίσης, του κ. Σπίρτζη, που αφορά
τη σύσταση της υπηρεσίας οδικών τελών για την ηλεκτρονική
διαχείριση των οδικών υποδοµών αντιλαµβανόµαστε ότι χάνονται
χρήµατα, αντιλαµβανόµαστε ότι επιβαρύνεται η συντήρηση του
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οδικού δικτύου, αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει ευθύνη.
Αυτό που δεν αντιλαµβανόµαστε, κύριε Υπουργέ, είναι γιατί
δεν µας δίνετε και εµάς τη χρονική δυνατότητα φέρνοντας αυτή
την τροπολογία σε µια εβδοµάδα, σε δέκα µέρες εδώ στη Βουλή
για να µπορέσουµε να τη συζητήσουµε κανονικά και να µπορέσουµε να πάρουµε και εµείς θέση πάνω σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μιας
και τελείωσε ο κύκλος των αγορητών, θα ήθελα για µια ακόµα
φορά να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό εάν θέλει σε αυτό το στάδιο, πριν δώσω τον λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, να τοποθετηθεί, εάν θα επιµείνει ή όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα τοποθετηθώ.
Πραγµατικά και εγώ είµαι των µέγιστων δυνατών συγκλίσεων
µέσα στο Κοινοβούλιο και έξω από το Κοινοβούλιο ακόµα, ειδικά
σε τέτοια θέµατα. Πραγµατικά, καταλαβαίνω ότι όταν έχουµε κάποιες τροπολογίες που είναι πολιτικά αντικρουόµενες ή που τα
θέµατα που περιλαµβάνουν δεν έχουν συζητηθεί, έχουµε έντονες αντιθέσεις.
Παραδείγµατος χάριν, τι δεν έχει συζητηθεί; Δεν έχει συζητηθεί εάν θα έχουµε µετωπικά αναλογικά διόδια από όλα τα κόµµατα µέσα στο Κοινοβούλιο εβδοµήντα φορές; Σε κάθε κύρωση
νόµου ή σε κάθε αλλαγή των συµβάσεων αυτοκινητοδρόµων δεν
το έχουµε συζητήσει; Είκοσι φορές έχει συζητηθεί.
Δεν έχει συζητηθεί η εφαρµογή των οδηγιών; Έχει ψηφιστεί.
Έχουν ψηφιστεί αυτές οι οδηγίες, έχουν ενσωµατωθεί στο δίκαιο. Τι να συζητήσουµε εάν θα τις εφαρµόσουµε ή όχι και από
πού;
Τρίτον, να συζητήσουµε ότι δεν πρέπει να περνούν ξένες νταλίκες στο παράπλευρο δίκτυο;
Κύριε Δηµοσχάκη, εγώ σας εκτιµώ πάρα πολύ, είστε και από
µια περιοχή που της έχω αδυναµία. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά.
Πάρτε οποιαδήποτε διεύθυνση τροχαίας τηλέφωνο, κάθε µέρα
που καθυστερεί το Κοινοβούλιο να θεσµοθετήσει την απαγόρευση των βαριών οχηµάτων από το παράπλευρο δίκτυο έχουµε νεκρούς, όχι θύµατα. Κάθε µέρα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκαέξι µήνες γιατί δεν έρχεται;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Γιατί δεκαέξι χρόνια δεν το περάσατε εσείς, κύριε Λοβέρδο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Εξαιρετικός διάλογος!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Στο παράπλευρο δίκτυο λέµε δεν πρέπει να περνάνε
βαριά οχήµατα. Αυτό δεν είναι αίτηµα όλων των τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα; Πραγµατικά, τι να συζητήσουµε;
Ευχαριστώ πολύ τον κ. Θεοχαρόπουλο, που έκανε αυτές τις
παρατηρήσεις. Κύριε Θεοχαρόπουλε, οι εξουσιοδοτήσεις πού
υπάρχουν; Στην πλειονότητά τους υπάρχουν και σήµερα. Σήµερα
ποιος καθορίζει τις κατηγορίες οχηµάτων; Με εξουσιοδότηση ο
Υπουργός. Επαναλαµβάνω. Ποιος καθορίζει την τιµολογιακή πολιτική των διοδίων; Με εξουσιοδότηση ο Υπουργός.
Η βινιέτα, την οποία πληρώνει η ξένη νταλίκα που περνάει από
την Εγνατία και πληρώνουµε δεκαετίες και τα δάνεια και τη συντήρησή της. Να το τρέξουµε;
Κάποιοι λοιπόν, όταν έκλειναν το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας
αντί να το αναβαθµίσουν δεν σκέφτηκαν ότι πρέπει να έχουµε
ενιαία ηλεκτρονικά συστήµατα σε όλους τους αυτοκινητόδροµους είτε είναι παραχωρήσεις είτε είναι δηµόσιο, δεν σκέφτηκαν
ότι πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές για αυτά. Κοινότοπα
πράγµατα είναι αυτά, δεν είναι κάτι τροµερό. Δεν σκέφτηκαν ότι
πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστοι µηχανισµοί και συστήµατα ελέγχου.
Πραγµατικά, το γραφείο µου -το ξέρετε- είναι πάντα ανοικτό.
Και στο Κοινοβούλιο είµαι διαθέσιµος για να κάνετε οποιεσδήποτε προτάσεις. Δεν είναι πρόχειρο. Έχει φτιαχτεί εδώ και πάρα
πολλούς µήνες. Έχει συζητηθεί µε φορείς που τους ενδιαφέρει.
Είναι αίτηµα των τοπικών κοινωνιών.
Εγώ κάνω έκκληση στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να το
στηρίξουν και να το ψηφίσουν σήµερα και να το διαφηµίσουν
όλες οι πολιτικές δυνάµεις, σαν Κοινοβούλιο, για την προστασία
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και του δηµοσίου συµφέροντος και της δηµόσιας υγείας.
Έκανε µία ερώτηση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την άλλη τροπολογία. Βεβαίως, το Γενικό Λογιστήριο από την πλευρά του βλέπει µείωση των εσόδων.
Αυτό, όµως, που δεν λέει –και σωστά, γιατί δεν είναι και δουλειά
του να το πει- είναι ότι αν αυτά τα χρήµατα δεν πάνε εκεί, δεν θα
πάνε στο Γενικό Λογιστήριο.
Δηλαδή, αν δεν περάσουµε αυτή την τροπολογία, θα έχουµε
ακόµη µεγαλύτερη µείωση. Διότι, αυτά τα χρήµατα έρχονται ως
έσοδα στο ελληνικό κράτος από το EUROCONTROL για συγκεκριµένα έξοδα. Κι ένα από τα έξοδα αυτά είναι οι αµοιβές αυτών
των ανθρώπων. Άρα δεν θα είναι έσοδα του Γενικού Λογιστηρίου
για να προβλέπει µείωση. Δεν θα υπάρχουν καθόλου. Αυτός είναι
ο λόγος που έπρεπε να διορθωθεί.
Το γιατί δεν το είχαµε δεχθεί όταν το είπε το Ποτάµι, δεν το
ξέρω, δεν ήµουν εγώ εδώ. Δεν το είχε δεχθεί ο Υπουργός που
το χειρίστηκε. Πιστεύω, όµως, ότι δεν είναι στη λογική τού εξαιρούµε έναν κλάδο. Δεν είναι σε αυτή τη λογική. Είµαστε πολύ
συνεπείς σε αυτά που λέµε. Αυτά είναι χρήµατα που έρχονται
από το EUROCONTROL. Δεν θα τα παίρνει η χώρα διαφορετικά,
θα τα χάνει. Είναι αµοιβές που τις δικαιούνται οι άνθρωποι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
σειρά έχουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Μπορούµε σε
αυτό το στάδιο να κάνουµε µια ενδεικτική ψηφοφορία για το εάν
συµφωνούµε στο να συζητηθούν οι τροπολογίες ή όχι, για να ξέρουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι σε τι θα τοποθετηθούν;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όλα µαζί. Η ψηφοφορία να γίνει µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχει
και η πρόταση, εάν απορριφθεί η πρόταση και συζητηθούν τελικά
οι τροπολογίες, να γραφτούν οµιλητές. Βέβαια, δεν βλέπω οµιλητές, αλλά τρεις-τέσσερις µπορεί να γραφτούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι πολλοί οι οµιλητές, κυρία
Πρόεδρε. Μετρηµένοι στα δάχτυλα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το ξέρω. Παρά ταύτα, πρέπει να ακολουθήσω µια τυπική διαδικασία.
Δεν θα αποφασίσω έτσι. Θα πρέπει να γίνει µε µια διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έπρεπε να έχουν γραφτεί, όταν µιλούσαν οι εισηγητές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Παππά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επειδή έχω ανειληµµένες υποχρεώσεις,
µπορείτε να µου δώσετε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό το στάδιο και πριν πάρουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, γιατί δεν θα ξαναδώσουµε µετά τον
λόγο να τοποθετηθούν επί κάθε τροπολογίας και επί κάθε λεπτοµέρειας. Ήδη, ο καθένας από τους αγορητές στην τοποθέτησή
του για το αν πρέπει ή όχι να συζητηθούν, µπήκε και στην ουσία
των τροπολογιών. Άρα λέω ότι σε αυτό το στάδιο ή θα κάνουµε
µια ψηφοφορία στο αν θα συζητηθούν -που σηµαίνει αν θα ψηφιστούν, αυτή είναι η ουσία- ειδάλλως αρχίζουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και κάνουµε τη ψηφοφορία µετά. Δεν έχει
νόηµα, όµως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι εκ του περισσού. Αφού ο Υπουργός δεν τις αποσύρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν τις
αποσύρει ο Υπουργός. Τον κάλεσα δεύτερη φορά να τοποθετηθεί και είπε ότι δεν τις αποσύρει. Άρα σε αυτό το στάδιο προτείνω…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα συζητούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συζητούνται χωρίς ψηφοφορία. Εντάξει.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει η κ. Βάκη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Έχω καλυφθεί από τις προηγούµενες τοποθετήσεις. Κι επειδή τοποθετήθηκα στην αρχή ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση χρόνου και παραιτούµαι υπέρ συναδέλφων Βουλευτών. Θα ήθελα να πω πως
καλό είναι να ανοίξει ένας κατάλογος οµιλητών και ας τοποθε-
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τηθούν οι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν είµαι κι εγώ, βεβαίως, αντίθετος στο
να ανοίξει κατάλογος οµιλητών, αλλά υπάρχει η ιδιοµορφία ότι
αυτή είναι µια συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. Άρα αρκετοί
Βουλευτές δεν ήταν ενήµεροι ότι θα συζητηθεί. Ας το έχουµε
αυτό στο πίσω µέρος του µυαλού µας.
Και ο κ. Παππάς περιµένει να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει το αίτηµα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη
Νέα Δηµοκρατία και –φαντάζοµαι- απ’ όλους τους υπόλοιπους
για εγγραφή οµιλητών -παρά το γεγονός ότι δεν το ξέρουν όλοι
οι Βουλευτές και οπότε θα αξιοποιήσουν αυτή την απόφαση οι
παρευρισκόµενοι- προτείνω οι τοποθετήσεις αυτές να είναι για
δύο λεπτά. Και τώρα να γραφτούν –όποιοι θέλουν- οι οµιλητές.
Άνοιξε το σύστηµα.
Οπότε µετά την κ. Βάκη τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε; Ακούσαµε ότι θέλετε να φύγετε και να ανακοινώσετε ότι θα
σας τα πουν στην ψήφιση των τροπολογιών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα για ένα λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εάν δεν έχουν πρόβληµα οι υπόλοιποι
συνάδελφοι, να µιλήσω.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σπίρτζη, µπλέξατε το δηµόσιο συµφέρον, τη δηµόσια υγεία κ.λπ. στην τροπολογία σας. Αλήθεια, εσείς
δεν ήσασταν –και δεν εννοώ εσάς προσωπικά- η Κυβέρνησή σας,
οι δικοί σας άνθρωποι που έκαναν κλοιό στα διόδια, που άνοιγαν
τις µπάρες και πέρναγαν τα αυτοκίνητα ελεύθερα χωρίς να πληρώνουν; Και έρχεστε τώρα εσείς οι ίδιοι να θεσµοθετείτε πλέον
ηλεκτρονικά τα διόδια;
Δεν αρκεί που ο Έλληνας πληρώνει ΦΠΑ –αποκαλύψαµε ότι ο
ΦΠΑ των Ελλήνων καταλήγει στις Βρυξέλλες- που πληρώνει τέλη
κυκλοφορίας, να πληρώνει και διόδια; Δεν σκέφτεστε τον Έλληνα εργαζόµενο που φεύγει µε το αυτοκινητάκι από τα Λιόσια
να πάει παραδείγµατος χάριν στο Μαρούσι και για το πήγαινεέλα πρέπει να πληρώσει 5,60 ευρώ; Ή θέλει να πάει ένα ταξίδι
για οποιοδήποτε λόγο και για αναψυχή –έχει δικαίωµα ο Έλληνας
στην αναψυχή και του την κόβετε αυτό το καλοκαίρι και πάλι και
περιµένετε τους ξένους- στην Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να
πληρώσει 55 ευρώ διόδια;
Είπα προηγουµένως ότι δεν έχετε συναίσθηση και δεν ανήκετε
στον λαό, ούτε καν στον µέσο Έλληνα δεν ανήκετε. Τα κρατικά
αυτοκίνητα δεν πληρώνουν διόδια. Ανοίγουν οι δρόµοι και περνάνε έτσι χύµα. Δεν καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχετε φέρει
τον ελληνικό λαό αρχικά η συγκυβέρνηση Σαµαρά της Νέας Δηµοκρατίας και µετά εσείς µε τη στήριξη πάλι της Αντιπολίτευσης,
της Νέας Δηµοκρατίας; Δεν ξεχνάµε τον Αύγουστο του 2015 που
τα ψηφίσατε µαζί. Και τώρα υποκριτικά κάνουν δήθεν αντιπολίτευση.
Κυρία Πρόεδρε, εάν δεν έχετε αντίρρηση, επί της διαδικασίας
εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Εµείς δεν είµαστε παρόντες στις
τροπολογίες των κυρίων Υπουργών. Παρ’ όλο που το ήξερε ο κ.
Σταθάκης ότι έπρεπε να δώσει ένα µήνα παράταση, θα µπορούσε να φέρει την τροπολογία το Σαββατοκύριακο. Γιατί την
φέρνει σήµερα ως υπερεπείγουσα; Θα µπορούσε να τη φέρει το
Σαββατοκύριακο. Είχε και συνάφεια µε αυτά που συζητήσατε το
Σαββατοκύριακο.
Είµαστε, όµως, αναγκασµένοι -έστω και αυτό το µαρτύριο σταγόνας που είπα- να πούµε «ναι» στην τροπολογία για την παράταση του ενός µηνός. Στα υπόλοιπα είµαστε απόντες.
Ευχαριστώ που µου δώσατε τη σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης. Έκλεισε ο κατάλογος των οµιλητών. Έχουν εγγραφεί πέντε οµιλητές. Θα µιλήσουν επί δύο λεπτά. Έ-
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χουµε κάνει τον Κανονισµό λίγο λάστιχο, γιατί κανονικά ο κατάλογος ανοίγει µετά τους αγορητές.
Κύριε Βρούτση, θέλετε να µιλήσετε, για πέντε λεπτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πολύ.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι είναι ένα θετικό βήµα που σε ένα
ζήτηµα το οποίο αφορά τροπολογίες, παρ’ ότι είναι διακρατικές
συµφωνίες, ανοίγουµε κατάλογο οµιλητών και το αίτηµα των
Βουλευτών γίνεται δεκτό. Το καταχωρώ στα θετικά.
Κυρία Πρόεδρε, πριν µπω στην ουσία των ζητηµάτων που αφορούν τις τροπολογίες κατ’ εξοχήν -γιατί στα υπόλοιπα είναι κατανοητό ότι συµφωνούµε- θα ήθελα, καθώς δεν έχει στεγνώσει
το µελάνι από την ψηφοφορία της Κυριακής του ασφαλιστικού
και του φορολογικού, να µιλήσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για τα κοινωνικά θέµατα, τα οποία
απορρέουν από την ψηφοφορία που έγινε την Κυριακή και τα
οποία αναδεικνύουν τη διαφορά της κοινωνικής ευαισθησίας µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας.
Θα πω τρία νούµερα και θα µπω επί της ουσίας στις τροπολογίες. Μετά την ψηφοφορία, η οποία σηµειώθηκε την Κυριακή,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός και κυρίως οι
εργαζόµενοι, οι χαµηλοσυνταξιούχοι και οι µισθωτοί ή αυτοί που
αµείβονται µε χαµηλό µισθό, ότι πλέον ο φορολογικός δείκτης
προστασίας των Ελλήνων στο εισόδηµά τους από 9.545 ευρώ –
που το πήρατε- κατεβαίνει στα 8.636 ευρώ.
Αυτό σε επίπεδο εφαρµογής στους µισθούς να ξέρετε ότι έχει
µία επίπτωση βάσει της οποίας παραλάβατε το αφορολόγητο
των µισθωτών στα 682 ευρώ από εµάς και πλέον στα 617 ευρώ
θα φορολογούνται οι µισθωτοί εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα.
Και εδώ θυµάµαι καµµιά φορά τα περίφηµα 751 ευρώ τα οποία
δεν τα κάνατε τελικά πράξη αλλά τα φορολογήσατε.
Το δεύτερο αφορά την κατώτατη σύνταξη. Στην κατώτατη σύνταξη θέλω να σας πω ότι την παραλάβατε στα 486 ευρώ από
εµάς και την κατεβάσατε στα 345 έως 386 ευρώ. Και θυµάµαι,
έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγµα, τις εκφωνήσεις του κ. Κατρούγκαλου και όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που τότε ηγούνταν των αγανακτισµένων. Σήµερα, φυσικά, µπήκε στη Βουλή
αυτή η ηγεσία και σήµερα σιωπούν και δεν λένε τίποτα. Δεν θα
πω για το ΕΚΑΣ, που το καταργείτε και χτυπάει ευθέως τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Θα κλείσω µε ένα ζήτηµα, το οποίο τώρα αρχίζουν και το νιώθουν. Δεν θα πω για τους µηχανικούς, κύριε Σπίρτζη. Γιατί, αν
ανοίξω το θέµα των µηχανικών, προσωπικά εσείς είστε βαθιά εκτεθειµένος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Να ανοίξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ήµουν Υπουργός και βάζατε λουκέτα
και αλυσίδες έξω από το ταµείο των µηχανικών και εµποδίζατε
να καταβληθούν οι εισφορές. Και σήµερα βάζετε στους µηχανικούς 38,2% και στους δικηγόρους και στους γιατρούς; Θυµάστε
τη συµπεριφορά σας όταν ήσασταν συνδικαλιστής, πρόεδρος
των µηχανικών;
Θέλω να πάω στα χωριά κάτω από δύο χιλιάδες.
Κυρία Πρόεδρε, παραδώσαµε, µε ευαισθησία, στα χωριά κάτω
από δύο χιλιάδες την ασφαλιστική εισφορά στα 750 ευρώ και την
πάτε στα 1.335 ευρώ, δηλαδή 87% αύξηση στα χωριά κάτω από
δύο χιλιάδες, στα µικρά µαγαζάκια, στα καφενεία, που κρατούν
συγκολλητικά την κοινωνία στην ύπαιθρο. Αυτές ως γενικές παρατηρήσεις.
Τώρα, επί της ουσίας, στις συµβάσεις συµφωνούµε. Εκ των ων
ουκ άνευ, είναι διακρατικές.
Πρώτον, όσον αφορά τη σύµβαση για τα κόκκινα δάνεια δεν
θα πούµε όχι. Είµαστε θετικοί. Όµως, προσέξτε, κάθε µήνα έρχεται παράταση. Αυτό είναι κοροϊδία και προς το Κοινοβούλιο.
Κατ’ αρχάς, εµείς µεταξύ µας, χάνουµε την αξιοπιστία µας. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι είτε από φόβο πολιτικού κόστους είτε λόγω του
ότι δεν είστε έτοιµοι δεν προχωράτε την οριστική λύση και διευθέτηση των θεµάτων. Εδώ, εµείς λέµε «ναι» στην τροπολογία,
αλλά φέρετε γρήγορα την οριστική λύση.
Δεύτερον, όσον αφορά την Πολιτική Αεροπορία, εννοείται ότι
είµαστε υπέρ. Εσείς νοµοθετήσατε, ειδικά σε αυτή την κρίσιµη
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υπηρεσία για τους Έλληνες, για την ασφάλεια στις πτήσεις, και
στο πολύ επίµαχο αυτό κοµµάτι των εργαζοµένων είµαστε θετικοί. Άρα και σε αυτήν την τροπολογία είµαστε θετικοί.
Όσον αφορά, όµως, τα διόδια να πούµε το εξής: Συµφωνούµε
ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, συµφωνούµε ότι πρέπει να
συζητηθεί, όµως, µε λεπτοµέρεια. Εγώ δεν κατανοώ την επιτάχυνση εκ µέρους της Κυβέρνησης µε εκπρόθεσµη τροπολογία,
όταν έχει περάσει ενάµιση χρόνος που έχετε αναλάβει την Κυβέρνηση. Ελάτε να το συζητήσουµε όλο το πλαίσιο αναλυτικά.
Υπάρχουν θολά σηµεία, γκρίζες ζώνες µέσα σε αυτή την τροπολογία. Πρέπει να απαντηθούν.
Αλλά, εννοείται, κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τη δηµιουργία ενός ακόµη οργανισµού. Πάσχετε να διορίσετε ακόµη
είκοσι άτοµα να παίρνουν µισθό στο διοικητικό συµβούλιο και
γύρω-γύρω κάποιους εκ µέρους των στελεχών;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Το είπε ο κύριος Υπουργός, δεν θα διοριστούν καινούρια άτοµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ακούστε, σε επίπεδο εργαζοµένων το
λέει. Σε επίπεδο, όµως, διοίκησης εµένα δεν µε διασφαλίζει η δήλωση του Υπουργού. Εµένα µε διασφαλίζει τι λέει ο νόµος. Οι
δηλώσεις των Υπουργών την άλλη µέρα της ψηφοφορίας δεν
ισχύουν, αλλά ισχύει ό,τι ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι’
αυτό, λοιπόν, επειδή εδώ µέσα προβλέπεται η δηµιουργία νέου
διοικητικού συµβουλίου και δίνει και τη δυνατότητα δια µέσου
του νέου οργανισµού να τακτοποιηθούν και µερικοί ακόµα φίλοι
του ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνούµε κάθετα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Προτείνω να εναλλάσσονται και οι οµιλητές µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά από εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Λοβέρδο, επειδή βιάζεστε εσείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, γιατί
υπάρχει η συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και πρέπει να πάω.
Ακούστε µε. Είµαι υποχρεωµένος να επανέλθω στο ζήτηµα των
τροπολογιών, γιατί από τα όσα είπε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβα ότι δεν έχει κατανοήσει ποιες είναι
ακριβώς οι αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης.
Είµαστε σε µια πολύ ειδική διαδικασία. Στο παρελθόν κατά
πολύ αυστηρή εξαίρεση σε αυτή τη διαδικασία φέρναµε τροπολογίες. Το τονίζω, κατά πολύ αυστηρή εξαίρεση. Τώρα υπάρχει
ο κανόνας των τροπολογιών σε συνοπτικές ή ειδικές διαδικασίες
και µάλιστα πολλών. Κορδελάκια όχι σε εµάς! Θα µιλάµε τη
γλώσσα της αλήθειας. Αυτή βοηθά να προχωρήσουµε περισσότερο.
Λέω, λοιπόν, το εξής: Αφού φέρατε τρεις τροπολογίες την τελευταία στιγµή, γιατί δεν φέρατε και την τροπολογία της τροπολογίας σας για την παραλιακή; Λέω τώρα εγώ, αφού επείγεστε
να λύσετε τόσα προβλήµατα, εκεί που εξευτελίσατε τον ίδιο σας
τον εαυτό, γιατί δεν σπεύδετε να τα διορθώσετε;
Κυρία Πρόεδρε, την Παρασκευή το βράδυ, πριν το ασφαλιστικό, δεκαέξι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µε επικεφαλής τον κ.
Τσίρκα, από τους οποίους αναγνωρίζω Βουλευτή Αττικής την κ.
Καββαδία µόνο -όλοι οι άλλοι δεν είναι από την Αττική- έφεραν
τροπολογία για τη µεταφορά δικών µε µεγάλο αριθµό µαρτύρων,
κατηγορουµένων και λοιπών στην Παραλιακή. Τους το είπαµε
εδώ. Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη το είδε και το είπε. Τους είπαµε, συνεννοηθείτε µε την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί υπάρχει
θέµα. Είπαν, δεν µας χρειάζονται αυτά, θα τα κάνουµε. Την άλλη
ηµέρα, που ενηµερωθήκαν οι δήµοι, έγινε κινητοποίηση. Δηλώθηκε ότι θα την πάρετε πίσω και κάνατε και σόου ότι προσφέρετε
άλλους χώρους και τα διορθώνετε αυτά και βάλατε και την περιφερειάρχη. Και περνούν οι ηµέρες, αλλά ενώ φέρνετε όλα τα
άλλα, αυτό δεν το φέρνετε. Δεύτερα κορδελάκια σε εµάς!
Το τρίτο θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι για τα διόδια. Πρώτον,
έχετε υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών, αφού ιδρύετε νέα
υπηρεσία; Δεν έχετε. Αυτό είναι τύπος, που τον υποτιµά µια κτηνώδης αντίληψη του τι είναι πλειοψηφία; Ο τύπος είναι επανα-
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λαµβανόµενη ουσία. Πρέπει να έχουµε αυτά, τα οποία ο νόµος
λέει. Μπορεί να έχετε υπογραφή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εγώ δεν την βρήκα, αναζητώντας τη, γιατί δεν έχετε ακολουθήσει την κανονική διαδικασία.
Δεύτερον, σε εµάς λέτε για το παρελθόν; Εσείς οργανώνατε
κινήµατα προπηλακισµού µε το «Δεν Πληρώνω». Ξέρετε πόσες
φορές µου έτυχε να προπηλακιστώ στα διόδια, από τα οποία
περνούσα, από συντρόφους σας; Τον επικεφαλής αυτής της διαδικασίας, που τον είχατε βγάλει µπροστά, τον έχετε υπόδικο και
υπόλογο για µια σειρά από υποχρεώσεις του απέναντι στα διόδια. Ο άνθρωπος έχει δώσει δεκαπέντε χιλιάδες συνεντεύξεις ότι
τον εξαπατήσατε -ο ΣΥΡΙΖΑ- και µας λέτε πως θα µπορούσαµε
εµείς να έχουµε ρυθµίσει στις δικές µας ηµέρες το ζήτηµα των
παράπλευρων οδών, όπου θα υποχρεώναµε µια σειρά αυτοκινητιστές να πάνε από το κυρίως οδικό δίκτυο; Αντιλαµβάνεστε τις
αντιδράσεις σας;
Και, καλώς, ήρθατε εσείς πριν από δεκαέξι µήνες και ενώ έπρεπε να το φέρετε στην κύρωση συµφωνιών του Υπουργείου
Εξωτερικών, µας λέτε και από πάνω ότι τη Βουλή δεν την έχετε
ανάγκη; Γιατί αυτό είπατε. Κάντε τα µόνος σας τότε. Εάν η Βουλή
περιττεύει, κάντε τα µόνος σας τότε.
Εµείς τι σας λέµε; Σας λέµε ότι είχατε σχέδια νόµου και τις περασµένες ηµέρες. Αυτό το θέµα γιατί δεν το φέρνατε εκεί;
Γιατί, κύριε Υπουργέ, έχει δύο όψεις. Η µία όψη βέβαια είναι
αυτή που λέτε και µε την οποία συµφωνούµε, για τις παράπλευρες οδούς, για τα ατυχήµατα. Συµφωνούµε µε αυτό, σωστό είναι
αυτό. Η άλλη όψη είναι η ίδρυση υπηρεσίας. Με αυτό διαφωνούµε. Ιδρύετε νέο κράτος. Σε ένα κράτος που δεν προσφέρει
αυτά που θα έπρεπε, αντί να κάνετε εξορθολογιστικές διαδικασίες, εσείς ιδρύετε διαρκώς και νέες υπηρεσίες.
Η επίλυση των προβληµάτων του λαού µε ίδρυση νέων υπηρεσιών είναι παλιά µέθοδος, κοστοβόρα και αποτυχηµένη σε ό,τι
αφορά την ουσία. Εδώ θέλαµε να εκφραστούν οι απόψεις του
Κοινοβουλίου. Και θέλαµε να κάνουµε διαχωρισµό συµφωνίας
και διαφωνίας. Μας το φέρνετε εδώ µε το Σώµα να µη γνωρίζει
τη διαδικασία και διαµαρτύρεστε, σας φαίνεται και περίεργο; Κάνετε λάθος είναι πάρα πολύ λογικά όλα αυτά που λέµε.
Για το EUROCONTROL, κύριε Θεοχαρόπουλε, αν θυµάµαι
καλά, να προσθέσω ότι αυτό δεν ήρθε το πρώτον επί Βερναρδάκη.
Το θυµάµαι, κύριε Σπίρτζη, να το συζητάµε και µε το σχέδιο
νόµου του κ. Παππά τον Οκτώβριο -έτσι δεν είναι;- δηλαδή παλαιότερα και από τότε, που είχαµε πει ότι είναι πόροι, οι οποίοι
θα χαθούν και να το προσθέσετε. Το κάνετε τώρα. Καλώς το κάνετε. Το στηρίζουµε αυτό.
Τώρα σε ό,τι αφορά τα δάνεια. Κυρία Πρόεδρε, έχουµε ψηφίσει όλες τις παρατάσεις και έχουµε ταυτοχρόνως ρωτήσει πολλές φορές τον αρµόδιο Υπουργό κ. Σταθάκη ποιο είναι το περιεχόµενο του διαλόγου, διότι έχουµε µια κατεύθυνση πληροφοριών από την Κυβέρνηση, η οποία είναι πάρα πολύ αντιφατική.
Στην επιτροπή Τσακαλώτου όλα τα δάνεια, πλην ελαχίστων που
αφορούν πρώτη κατοικία και για έναν χρόνο, έχουν συµφωνηθεί
να δοθούν σε funds.
Στον τρέχοντα διάλογο είναι γνωστό ότι στα δάνεια, που θα
παραχωρηθούν, συµπεριλαµβάνονται και τα εξυπηρετούµενα, τα
λεγόµενα «πράσινα» και όχι τα «κόκκινα». Η στάση του Υπουργού
και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που δεν προσέρχεται και σήµερα, που ταπεινώνει το Σώµα, διότι εκβιάζει µε βάση την ανάγκη
παράτασης την παραβίαση του Κανονισµού, είναι να έρχεται εδώ
και µε απόλυτη πολιτική αγένεια, αφού λέει αυτά που είπε, σηκώνεται και φεύγει.
Στον δε κοινοβουλευτικό έλεγχο, όταν ερωτάται, όχι µόνο ο
ίδιος απουσιάζει, αλλά δεν επιφορτίζει κάποιον από τους τρεις
Υφυπουργούς, που έχει, αντ’ αυτού να έρθουν εδώ και να δώσουν εξηγήσεις. Ο σκοτεινός αυτός τύπος, που λέγεται Υπουργός Ανάπτυξης, έρχεται, µιλάει και την κοπανάει. Δεν είναι σωστό. Και θα έπρεπε στις αιτιάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, και κατάχρηση του χρόνου κάνετε και της ευγένειας.
Σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι αγενής, κυρία Πρόεδρε. Περι-
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φρονεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και περιφρονεί και τη νοµοθετική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, όµως, τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω µε µια ερώτηση που
απευθύνεται στον ασκούντα την κυρίως νοµοθετική πρωτοβουλία, τον κ. Ξυδάκη. Αφορά το Υπουργείο του, όχι τον ίδιο. Σήµερα
είδαµε ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών επισκέπτεται την Αυστρία. Σωστά. Είναι µαζί του και η πρέσβης της χώρας µας στην
Αυστρία, η οποία ανακλήθηκε, σας θυµίζω, πριν από δύο-τρεις
µήνες. Και ανακλήθηκε, επειδή η Αυστρία είχε φερθεί απέναντι
στην Ελλάδα όπως είχε φερθεί, επειδή ακολουθούσε πολιτική
κλειστών συνόρων.
Εµείς είχαµε κρατήσει επιφύλαξη ως προς το µέτρο της ανάκλησης ενός πρέσβη ως µορφή διπλωµατικής διαµαρτυρίας.
Τώρα την παίρνει µαζί του. Τι άλλαξε στην πολιτική των κλειστών
συνόρων; Δεν µας είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλει να κάνει ο
Υπουργός των Εξωτερικών. Θέλει να κλείσει ένα θέµα; Με ποιες
µεταβολές, ενδιάµεσες στάσεις της Αυστρίας, κλείνει το θέµα;
Κακώς το άνοιξε, όπως ήταν η δική µας γνώµη; Χρειάζεται µια
αυτοκριτική. Φαίνεται, από την κίνηση, ότι µονοµερώς επιχειρείται να εξοµαλυνθεί η σχέση µας µε την Αυστρία. Καλό είναι αυτό.
Ωστόσο, στο προηγούµενο χρονικό διάστηµα καταγράφονται
ενέργειες, ορισµένες εκ των οποίων έχουν τη µορφή του διπλωµατικού λάθους. Θα ήταν πολύ καλό ο κ. Ξυδάκης να το σχολιάσει.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
θα δώσω τον λόγο σ’ έναν από τους οµιλητές.
Ο κ. Μπαλαούρας έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Γιατί δύο λεπτά εγώ
και οι άλλοι πέντε; Δεν κατάλαβα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Οι άλλοι είναι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν θέλω να µιλήσω
πολύ παραπάνω, αλλά δεν γίνεται και έτσι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχει δίκιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Πέντε λεπτά οι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι, δύο
λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πρώτη παρατήρηση
και για το Προεδρείο. Ο κ. Λοβέρδος είπε σκοτεινό τύπο έναν
Υπουργό και έπρεπε αµέσως να παρεµβείτε, κυρία Πρόεδρε,
ώστε να τον επαναφέρετε σε µια σωστή τοποθέτηση. Νοµίζω ότι
και ο κ. Λοβέρδος θα το καταλάβει, ότι πιθανόν εν τη ρύµη του
λόγου του να το είπε.
Δεύτερο θέµα, η διαδικασία. Εγώ δεν θα αποστώ -και νοµίζω
όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είµαστε και Βουλευτές- από
τις αιτιάσεις των άλλων συναδέλφων. Η διαδικασία πρέπει να
προσέχεται πάρα πολύ. Δεν πρέπει να αντιγράψουµε όλη την
προηγούµενη περίοδο –δεν θα την πω σκοτεινή- που δεν ήταν
σωστή, όπου έρχονταν εκατοντάδες τροπολογίες και ψηφίζονταν. Σήµερα, που έχουµε ένα νοµοσχέδιο για κύρωση συµφωνίας
µε το Βιετνάµ, δεν νοµίζω ότι χρειαζόταν να έρθουν και µάλιστα
χωρίς ειδοποίηση των Βουλευτών.
Μάλιστα, για µια από αυτές τις τροπολογίες, για τους υπαλλήλους - ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, είχα ασχοληθεί προσωπικά, µε το γραφείο του κ. Χουλιαράκη, εδώ και τέσσερις, πέντε µήνες και περιµέναµε κάποια στιγµή να έρθει. Και ήρθε όχι
µε τον καλύτερο τρόπο.
Βεβαίως, υπάρχει έκτακτη ανάγκη -είµαστε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης- αλλά πρέπει κάπως να προσέχουµε. Και απευθύνοµαι σε όλους, και στη δική µας Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Ήταν σωστό που κάνατε µια υπέρβαση του Κανονισµού και
δώσατε τον λόγο στους Βουλευτές -το σηµειώνω αυτό- κάτι το
οποίο ζήτησαν και οι Βουλευτές των άλλων κοµµάτων.
Όσον αφορά τη συµφωνία: Ο κ. Βρούτσης ήρθε εδώ -το συνηθίζει- και άρχισε να κάνει κριτική για τη συµφωνία. Έφτασε
ακόµη και στα χωριά κάτω των δύο χιλιάδων ατόµων και είπε ότι
θα υποφέρουν οι αγρότες, οι µαγαζάτορες κ.λπ.. Τίποτα από
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αυτά -και το λέω από αυτό εδώ το έδρανο- δεν ισχύει. Αναφέρει
νούµερα, τα οποία δεν στέκουν.
Ανάλογα, λοιπόν, κύριε Βρούτση, µε την ασφαλιστική κλάση
θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν και µάλιστα σε πάρα πολλές
περιπτώσεις λιγότερα από τα προηγούµενα ασφάλιστρα. Είναι
απλά πράγµατα.
Ο δε κ. Λοβέρδος µπορεί να έχει δίκιο, όσον αφορά κάποιες
αιτιάσεις που έβαλε. Όµως, το να θίγουµε τώρα, που δεν είναι η
ώρα, το ζήτηµα της Αυστρίας ή της Σουηδίας ή της Ολλανδίας,
νοµίζω ότι δεν είναι λογικό.
Όµως, είµαι υποχρεωµένος να πω δύο πράγµατα, γιατί περνάµε µια ιστορική -θα έλεγα- στιγµή για την πορεία της χώρας
µας. Προχθές άναψε ένα φως, προκειµένου να υπάρξει µια συµφωνία σηµαντικού χαρακτήρα, που δεν θα αφορά µόνο την αξιολόγηση, η οποία αυτή καθαυτή ήταν πάρα πολύ σηµαντική, αλλά
θα αφορά και τη ρύθµιση του χρέους, έστω και µε βηµατισµούς
τους οποίους θα δούµε στην πορεία. Όµως, πρέπει να ειπωθεί
στον ελληνικό λαό ότι αυτό είναι µια τοµή. Και δεν θα πρέπει όσοι
µένουν πίσω από αυτή την πλευρά, να κάνουν µια τελείως άστοχη κριτική, να πετάνε την µπάλα έξω από την εξέδρα και να ζητάνε ξανά εκλογές. Νοµίζω ότι είναι και γι’ αυτούς καταστροφικό
και για τη χώρα και για την πορεία της.
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνοντας σας λέω το εξής: Από τις 24
Μαΐου, αν όλα εξελιχθούν καλά, τότε πραγµατικά θα υπάρξει ένα
σηµαντικό σηµάδι ελπίδας, ένα φως ελπίδας στον ελληνικό λαό.
Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι θα πετύχει, διότι είναι µια
στρατηγική, η οποία βασίζεται σε µια πολύ δύσκολη συµφωνία,
που αναγκαστήκαµε να κάνουµε, αλλά την υπηρετούµε, δεδοµένου ότι η στρατηγική µας λέει ότι µετά τη συµφωνία και µετά από
τη ρύθµιση του χρέους, εµείς θα µπορέσουµε να προσελκύσουµε επενδύσεις και από έξω και από µέσα, προκειµένου να αρχίσει σιγά-σιγά η οικονοµία να παίρνει µπρος, τα παιδιά από το
εξωτερικό να γυρίσουν, οι άνεργοι να βρουν δουλειά, να αρχίσει
η επίπτωση των φόρων να γίνεται µικρότερη κ.ο.κ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Μπαλαούρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να ειπωθεί πως αυτό το χαρακτηριστικό
της συµφωνίας θα πρέπει -µε προβληµατισµούς και ναι, µε το να
είµαστε σε επιφυλακή- είναι µια τοµή για την εξάχρονη µέχρι
τώρα πορεία της χώρας, µια πορεία καταστροφική, η οποία υπηρέτησε τυφλά τους δανειστές µας.
Εµείς δεν υπηρετούµε. Εµείς καταφέραµε µια σηµαντική πρόοδο, καταφέραµε και φτιάξαµε συµµαχίες και δεν κυβερνάµε,
κύριε Βρούτση, µε φαξ από τη Φρανκφούρτη, από τις Βρυξέλλες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Γιατί ζητάτε τον λόγο
επί προσωπικού; Επειδή είπα το όνοµά σας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πέντε φορές είπατε το όνοµά µου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν σας έθιξα πουθενά. Πού είναι το προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είπατε ότι παίρνω φαξ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όχι, είπα ότι σαν κυβέρνηση παίρνατε φαξ και τα υλοποιούσατε, τα κάνατε νοµοθετήµατα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, κατ’ αρχάς να
πούµε ότι δεν φηµίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ για τον τρόπο
που νοµοθετούν. Πάντοτε έχουµε µια πρόχειρη νοµοθέτηση.
Έχουµε τροπολογίες επί τροπολογιών και τροπολογίες εκπρόθεσµες, της νύχτας. Να σας θυµίσω ότι µια τροπολογία για την
επαγγελµατική εκπαίδευση τις προάλλες είχε έκταση τριάντα
πέντε σελίδων και κόντευε να είναι πιο µεγάλη από το νοµοσχέδιο, µέσα στο οποίο είχε ενταχθεί.
Όσον αφορά στις δύο τροπολογίες στην παρούσα κύρωση,
αυτή των µη εξυπηρετούµενων δανείων και αυτή για τη χρηµα-
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τοδότηση των δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
είµαστε θετικοί.
Στην τρίτη τροπολογία, αυτή του κ. Σπίρτζη για το Σύστηµα
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Οδικών Υποδοµών και την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών, έχουµε να σας
πούµε τα εξής: H τροπολογία περιλαµβάνει µια πρόταση που
σας είχαµε κάνει ως Ποτάµι και στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο και πριν από τρεις µήνες, εδώ, από αυτό το Βήµα,
για τη βινιέτα στα ξένα φορτηγά, που εισέρχονται στο ελληνικό
έδαφος -είναι πάρα πολύ λογικό, έχουµε αργήσει κιόλας να το
κάνουµε- και για την απαγόρευσή τους να κινούνται στους παράδροµους ή στο παράπλευρο οδικό επαρχιακό δίκτυο, γλιτώνοντας έτσι τα τέλη, τα διόδια διέλευσης κ.λπ..
Ωστόσο, δεν έχουµε τον χρόνο τώρα να καθίσουµε να τσεκάρουµε για να δούµε για ποιον λόγο αυτή η ρύθµιση γίνεται µέσω
της σύστασης ενός ακόµη οργανισµού, µίας ακόµη υπηρεσίας.
Εµείς σε αυτό είµαστε επιφυλακτικοί. Δηλώνουµε «παρών». Δεν
την καταψηφίζουµε. Δηλώνουµε, όµως, «παρών», γιατί θεωρούµε
ότι δεν έχουµε τον χρόνο και τα µέσα αυτή τη στιγµή να περάσουµε από τη βάσανο των ερωτήσεων το ζήτηµα της σύστασης
µίας ακόµη δηµόσιας υπηρεσίας.
Την ίδια ώρα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, που συζητάµε για
επείγουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, έχουµε και άλλες
υπερεπείγουσες, στις οποίες η κυβερνητική πλειοψηφία κλείνει
τα µάτια.
Κατ’ αρχάς, αφού µιλάµε για το µεταφορικό δίκτυο της χώρας
και την ανάγκη ανάπτυξης του ελληνικού παραγωγικού δυναµικού µε το να διευκολύνεται η διακίνηση προϊόντων, εµπορευµάτων και αγαθών, θέλω να σας ενηµερώσω, αγαπητοί συνάδελφοι,
για τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του
κ. Τσακαλώτου, από την 1η Ιουνίου το µεγαλύτερο τελωνείο της
χώρας, το 5ο Τελωνείο του Πειραιά, που είναι και ένα από τα µεγαλύτερα τελωνεία της Μεσογείου, δυστυχώς θα βάζει λουκέτο,
θα κλείνει ρολά στις 17.00’, αντί για τις 21.00’ που ίσχυε έως σήµερα και που θα ισχύει έως την 1η Ιουνίου.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το ζήτηµα δεν σας ανησυχεί; Δεν σας
προβληµατίζει; Οι Έλληνες έµποροι, παραγωγοί, που θέλουν να
διακινήσουν τα προϊόντα τους εξαγωγικά, δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο -έως τις 21.00’ δηλαδή, που έως τώρα τουλάχιστον τους εξυπηρετούσαν- για να µετακινήσουν τα εµπορεύµατα
και τα αγαθά από την επαρχία.
Επιπλέον, από το 5ο Τελωνείο του Πειραιά διέρχονται όλα τα
εµπορευτοκιβώτια που εξάγονται διά θαλάσσης από την Ελλάδα
στο εξωτερικό. Αυτό τι σηµαίνει στην πράξη; Αυτό σηµαίνει ότι
οι Έλληνες εξαγωγείς θα βρεθούν τουλάχιστον στη δύσκολη
θέση να χάνουν µια µέρα. Αν πολλαπλασιάσουµε τις τέσσερις
ώρες την ηµέρα, που το τελωνείο θα λειτουργεί λιγότερο επί µία
εβδοµάδα, χάνουν µία ηµέρα εξαγωγών, µε ό,τι αρνητικό έχει
αυτό ως εικόνα για την αξιοπιστία τους έναντι των πελατών τους.
Έχουµε, βέβαια, και την Ειδοµένη: Σας θυµίζω ότι η σιδηροδροµική γραµµή εκεί, ο ελληνοσκοπιανός διάδροµος δηλαδή,
είναι κλειστός εδώ και εξήντα έξι ηµέρες. Έχουµε φτάσει άνω
των δύο µηνών. Μεταφορικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις κυρίως της βορείου Ελλάδος έχουν θέσει σε ηµιαργία άνω του 50%
του προσωπικού τους, για να µην τους διώξουν, αφού δεν µπορούν να µεταφέρουν τα εµπορεύµατα και τα προϊόντα. Οι εξαγωγείς έχουν εγκλωβιστεί και έχει αυξηθεί το κόστος τους, γιατί
τα πηγαίνουν µέσω Βουλγαρίας µε ένα 25% κόστος παραπάνω.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, σε πόση δύσκολη θέση βρίσκονται οι
Έλληνες εξαγωγείς. Τι θα κάνετε γι’ αυτό το θέµα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Επίσης, θα ήθελα να θίξω δύο ακόµη ζητήµατα και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε καταθέσει ερώτηση, διά του επικεφαλής του Ποταµιού, του Σταύρου Θεοδωράκη, και βεβαίως σχεδόν σύσσωµη
και η Κοινοβουλευτική Οµάδα, για να αρθεί η τροπολογία των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, µε την
οποία τα δικαστικά µέγαρα θα χτίζονταν πάνω στο φαληρικό Μέτωπο. Δεν έχουµε πολλές ευκαιρίες αξιοποίησης των ελεύθερων
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δηµοσίων χώρων στην Αττική. Τα ολυµπιακά ακίνητα ήταν για
έναν συγκεκριµένο σκοπό. Μένουν και ρηµάζουν εκεί επί δώδεκα, δεκατρία χρόνια. Θα αντικαταστήσουµε τα ρηµαγµένα
ολυµπιακά ακίνητα µε δικαστικά µέγαρα και δικαστήρια και µεγάλο φόρτο µετακίνησης; Πού; Επάνω στη θάλασσα; Εκεί που
θα έπρεπε, δηλαδή, να έχουµε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα τουριστικό -και όχι- µόνο για την Αθήνα; Δεν έχουµε δει µια τροπολογία να το παίρνετε πίσω.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω µία ακόµη κουβέντα για µια
άλλη τροπολογία Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, µε την οποία ζητούν
να µειωθεί η επιτρεπόµενη απόσταση από τα ξενοδοχεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλά, τώρα αυτό τι
σχέση έχει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα σας πω.
…για τη λειτουργία οίκων ανοχής. Έτσι βλέπουµε την ανάπτυξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αµυρά, σας παρακαλώ. Μην το ανοίξουµε τώρα αυτό το θέµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όλα αυτά συνδέονται, κύριε Πρόεδρε,
διότι όλα αυτά γίνονται µέσω τροπολογιών.
Κι εσείς να είστε πιο ευαίσθητος, αγαπητέ κύριε συνάδελφε.
Όταν οι τροπολογίες έρχονται τη νύχτα, δεν τις έχετε διαβάσει
ούτε κι εσείς και δεν ξέρετε τι ψηφίζετε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν προσέξατε την
οµιλία µου!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσίκη, ένα
λεπτό.
Κατ’ αρχάς, να µπει µία τάξη, για να τελειώσουµε γρήγορα,
γιατί έπεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, για τον οποίο οι συνάδελφοι περιµένουν εδώ και βδοµάδες.
Κύριε Αµυρά, για να µην ξαναρωτήσω, για τις κυρώσεις έχουµε την εικόνα στο Προεδρείο ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά,
ποιοι ψηφίζουν «παρών». Πείτε µας και για τις τροπολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν έχουν τοποθετηθεί οι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν τελειώσαµε, απλά για να το σηµειώσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ψηφίζουµε πριν τοποθετηθούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν ρωτάω εσάς.
Στον κ. Αµυρά, που τοποθετήθηκε, µιλάω. Τι παρεµβαίνετε; Δεν
ρωτώ εσάς. Τον κ. Αµυρά ρωτώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στην τροπολογία του κ. Σταθάκη και του
κ. Τσακαλώτου για την παράταση των κόκκινων δανείων, για τα
µη εξυπηρετούµενα δάνεια, είµαστε θετικοί.
Για τη δεύτερη, για τη χρηµατοδότηση των δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είµαστε θετικοί.
«Παρών» δηλώνουµε στη δεύτερη τροπολογία του κ. Σπίρτζη
για το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Οδικών Αξόνων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Έχουµε δύο
«ναι» κι ένα «παρών», γιατί µπορεί να µην είστε στην Αίθουσα την
ώρα εκείνη.
Είπαµε να πηγαίνουµε εναλλάξ.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο από τη θέση σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, να µου δώστε τον λόγο για µισό λεπτό, προκειµένου να
αποκαταστήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω τον
λόγο κανονικά για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Θέλω να απαντήσω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Ποταµιού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µιλήσετε στα
πέντε λεπτά και γι’ αυτό. Δεν θα φύγει ο κ. Αµυράς. Διότι βλέπω
ότι θα µιλάτε εναλλάξ συνάδελφοι και κοινοβουλευτικοί. Αµέσως
µετά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω τον
λόγο αµέσως µετά ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Στα πέντε
λεπτά που θα έχετε, ευχαρίστως πείτε και αυτό που θέλετε.
Κύριε Μπουκώρο, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια έχει αποχωρήσει ο Υπουργός κ. Σπίρτζης, για την τροπολογία του οποίου γίνεται τόσος λόγος. Είναι µια τροπολογία,
η οποία αλλάζει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο εθνικό οδικό
δίκτυο και στα παράλληλα δίκτυα. Ήρθε ο Υπουργός. Οπωσδήποτε είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία και η αντίδρασή µας δεν
οφείλεται στο περιεχόµενο και στην ουσία της αλλά στον τρόπο
µε τον οποίο νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση.
Παίρνοντας αφορµή από τη σηµερινή τροπολογία, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν
είναι µια καινούργια Κυβέρνηση πια. Έχετε διανύσει το µισό κυβερνητικό βίο της προηγούµενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης
του Αντώνη Σαµαρά. Δεκαπέντε µήνες κλείσατε, είκοσι εννιά
µήνες ήταν ο κυβερνητικός βίος της προηγούµενης κυβέρνησης.
Τι θέλω να πω µε αφορµή τη σηµερινή τροπολογία; Είναι εµφανές ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φοβούµενη το πολιτικό κόστος,
νοµοθετεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Ξεκινάµε από το περσινό δηµοψήφισµα, µε το θολό ερώτηµα
που διοργανώθηκε σε έξι µέρες. Πάµε µετά τον Σεπτέµβριο:
Φέρνετε το µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις 14 Αυγούστου, παραµονή Δεκαπενταύγουστου. Δεν έχει ενηµερωθεί η κοινή γνώµη
καθόλου. Ψηφίζεται. Στη συνέχεια έρχεται η νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µετά τον Σεπτέµβριο και το µεγαλύτερο µέρος του νοµοθετικού σας έργου έχει παραχθεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Φέρνετε το ασφαλιστικό και φορολογικό το προηγούµενο Σαββατοκύριακο, µε απεργία των µέσων ενηµέρωσης και
νοµοθετείτε και πάλι εν κρυπτώ.
Φέρνετε σήµερα µια τροπολογία πολύ σηµαντική, όπως προείπαν όλοι οι προλαλήσαντες, τουλάχιστον από τη δική µας παράταξη, χωρίς να προλάβουµε να τη συζητήσουµε, χωρίς να
ακούσουµε κάποιους ειδικούς, για να προλάβετε προφανώς κάποιες αντιδράσεις των µεταφορέων. Το καταλαβαίνουµε. Αντιληπτό είναι αυτό. Είναι πολύ σπουδαία η τροπολογία. Αλλάζει τις
κυκλοφοριακές συνθήκες. Πρέπει οπωσδήποτε η κυκλοφορία
στο παράλληλο δίκτυο να είναι ασφαλής. Προέρχοµαι από µία
εκλογική περιφέρεια, όπου έχουµε θρηνήσει θύµατα νέα παιδιά
τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό, όµως, πρέπει να έρθει πιο ολοκληρωµένα στη Βουλή και να συζητηθεί εκτενώς, κύριε Υπουργέ.
Στο επόµενο νοµοσχέδιο την επόµενη εβδοµάδα φέρτε το,
εφόσον σχεδόν όλες οι πτέρυγες -η συντριπτική πλειοψηφία- σας
λένε να το δούµε καλύτερα και να νοµοθετήσουµε αρτιότερα.
Επιτέλους πάψτε να νοµοθετείτε εν κρυπτώ.
Κλείνοντας, επειδή έχω ακούσει κάποιους άλλους συναδέλφους ότι είναι ηπιότερα τα µέτρα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από
τα µέτρα των προηγούµενων κυβερνήσεων, κύριε Πρόεδρε,
θέλω να πω το εξής: Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ακύρωσε µε νόµο
κανένα από τα προηγούµενα νοµοθετήµατα ή τα µέτρα ή τις περικοπές των προηγούµενων κυβερνήσεων. Τα υιοθετεί, εισπράττει από εκείνα τα µέτρα και, επιπροσθέτως, βάζει και περικοπές
και µέτρα.
Άρα είναι χειρότερη Κυβέρνηση από τις προηγούµενες και
είναι πολύ απλό το σκεπτικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, να το ξαναδούµε
πιο ολοκληρωµένα. Αυτή είναι η δική µας πρόταση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κατσίκη, επειδή υπεβλήθη η παράκληση σ’ εµένα κι εγώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την υποβάλλω σ’ εσάς, ο κ. Καραθανάσοπουλος χρειάζεται να
φύγει και θέλει για δύο λεπτά τον λόγο. Επειδή σας είχα πει ότι
θα έδινα σε εσάς τον λόγο, σας το λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγκρίνεται.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και τον κ. Κατσίκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και τον κ. Κατσίκη, βεβαίως.
Για τις τροπολογίες είχα τοποθετηθεί και αρχικά. Για την
πρώτη τροπολογία του κ. Σταθάκη θα ψηφίσουµε «παρών», όπως
είχα πει, και για την τροπολογία για τους εργαζόµενους στις υπηρεσίες πολιτικών υπαλλήλων «υπέρ» µε το σκεπτικό το οποίο ανέπτυξα.
Για την τρίτη τροπολογία στην οποία δεν είχα τοποθετηθεί στο
τι θα κάνουµε, είχα ζητήσει από τον κύριο Υπουργό να την αποσύρει. Επιµένει. Εµείς θα ψηφίσουµε «κατά», γιατί όλα αυτά που
ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός είναι προφάσεις εν αµαρτίαις.
Γιατί; Γιατί από τη στιγµή που υπάρχουν διόδια, είναι λογικό
να υπάρχουν αυτές οι επιπτώσεις στον παράδροµο και να επιβαρύνονται οι παράδροµοι. Απ’ αυτήν την άποψη, η δικιά µας θέση
δεν είναι να επιλέξουµε ανάµεσα στο λιγότερο ή στο µεγαλύτερο
κακό κι ούτε είναι αυτή η λογική. Εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν διόδια. Πρέπει να καταργηθούν τα διόδια.
Απ’ αυτή την άποψη είναι άλλο ζήτηµα να κουβεντιάσουµε, αν
τα οχήµατα µε ξένες πινακίδες θα καταβάλλουν κάποια µορφή
τέλους, όταν εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο. Ενδεχοµένως
µπορούµε να συζητήσουµε αυτήν την πλευρά. Είναι άλλο ζήτηµα, όµως, αυτό κι άλλο θέµα είναι να µιλάµε συνολικά για γενίκευση των διοδίων, πολύ δε περισσότερο που µέσα από το ηλεκτρονικό σύστηµα των διοδίων και το αναλογικό, όπως το λέει ο
κύριος Υπουργός, εµείς φοβούµαστε ότι θα υπάρξει µια αύξηση
των διοδίων το επόµενο χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα σοβαρή και,
δεύτερον, ότι µέσα απ’ αυτό το σύστηµα των ηλε- κτρονικών διοδίων παρακολουθούνται το σύνολο των οχηµάτων και των διαδροµών των οποίων κάνουν, άρα καταγράφεται το τι διαδροµή
έκανε ο καθένας, πού την έκανε και για οποιονδήποτε λόγο. Άρα
υπάρχει ο κίνδυνος εγκατάστασης ενός «µεγάλου αδερφού»
µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία.
Απ’ αυτή την άποψη, καταψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε, την τροπολογία για το ηλεκτρονικό σύστηµα των διοδίων και ευχαριστώ
πολύ για τον χρόνο που µου δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κατσίκης έχει
τον λόγο για πέντε λεπτά. Μετά είναι ακόµα δύο οµιλητές, ο κ.
Μηταράκης, και ο κ. Καραναστάσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είπαµε εναλλάξ,
κύριε Kαρρά. Δεν σας έχω ξεχάσει κι εσάς και τον κ. Ριζούλη,
που θα αντικαταστήσει την κ. Βάκη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε. Είµαι εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είστε γραµµένος.
Ως εισηγητής είχατε µιλήσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα σας κακοκαρδίσουµε.
Ορίστε, κύριε Κατσίκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για τριάντα δευτερόλεπτα λαµβάνω τον λόγο, διότι µίλησα προηγούµενα και
ολοκληρώθηκε η διαδικασία, και επί των τροπολογιών έχουµε τοποθετηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώς. Εγώ σας βάζω τον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Δεν έπαιρνα τον λόγο, εάν δεν
ένιωθα την ανάγκη να αποκαταστήσω την αλήθεια, την οποία κακοποίησε και διαστρέβλωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Ποταµιού, ο κ. Αµυράς, λέγοντας ότι µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, οι
ΑΝΕΛ κατέθεσαν τροπολογία για το φαληρικό Δέλτα.
Ουδέν ψευδέστερον τούτου. Αντιθέτως προκαλέσαµε την απόφαση εις τους καταθέσαντες την τροπολογία περί ανακλήσεώς
του και το επιτύχαµε.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προφανώς εννοούσε
ότι την είχατε υπερψηφίσει την υπουργική τροπολογία, και εκ
των υστέρων, συνέβη αυτό ακριβώς που είπατε, όχι ότι την καταθέσατε, ότι την είχατε υπερψηφίσει αρχικά. Διευκρινίσθη το θέµα, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ και για τον σύντοµο χρόνο που είπατε.
Ακολουθεί ο κ. Μηταράκης.
Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα τον λόγο για λόγους αρχής, επειδή από
τον Ιανουάριο του 2015 η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί τις κυρώσεις
διεθνών συµβάσεων, ως έναν τρόπο να φέρνει τροπολογίες, στις
οποίες δεν δίνει τον λόγο σε Βουλευτές.
Είναι θετικό αυτό που συνέβη σήµερα, που άνοιξε ο κατάλογος, όπως συνέβαινε –να σας θυµίσω- στην ΙΕ’ Περίοδο. Πρέπει
να πω ότι ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι η Κοινοβουλευτική
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Βάκη, υπερψήφισε αυτή τη νέα
πρακτική.
Θέλω από εδώ και πέρα, κύριε Πρόεδρε, να σας ζητήσω κάθε
τροπολογία που έρχεται σε κύρωση, να συζητείται µε την ίδια
ακριβώς διαδικασία που συζητούνται οι τροπολογίες που έρχονται σε σχέδια νόµου. Η τροπολογία είναι τροπολογία. Πρέπει οι
Βουλευτές να έχουν δικαίωµα να µιλήσουν.
Επί της ουσίας των τροπολογιών για τα κόκκινα δάνεια, φυσικά
εµείς στηρίξαµε την παράταση που δίνεται. Όµως πρέπει τελικά
να έρθει η Κυβέρνηση και να µας πει, ποιος είναι ο γενικότερος
σχεδιασµός της. Τι διαπραγµατεύεται, τι ζητά και πώς βλέπει να
εξελίσσεται τα επόµενα χρόνια ένα πρόβληµα, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά στις δύο τροπολογίες του Υπουργείου Υποδοµών, δεν θα µπω επί της ουσίας. Θα πάρω όµως µια θετική πλευρά, κύριε Υπουργέ και θα πω ότι, εάν όντως οι τροπολογίες λύνουν όλα αυτά τα προβλήµατα που λέτε, αδικείτε εσείς το έργο
σας.
Στερείτε στη Βουλή το δικαίωµα να ακούσει φορείς, για να επιβεβαιώσουν αυτά που λέτε, στερείτε στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το δικαίωµα να στηρίξουν το έργο σας, στους Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης να ασκήσουν εποικοδοµητική κριτική, στερείτε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου τη δυνατότητα
να συζητήσει αυτά που προτείνετε και πιθανώς, κύριε Υπουργέ,
οι Βουλευτές να µπορούν να προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις
σε αυτό που νοµοθετείτε.
Θα έπρεπε, λοιπόν, οι τροπολογίες να µη χρησιµοποιούνται
από τους Υπουργούς ως µέσο προστασίας του δικού τους έργου. Επειδή η σηµερινή τροπολογία σίγουρα δεν είναι κατεπείγουσα, θα µπορούσατε να την είχατε καταθέσει σήµερα ως αυτόνοµο νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και
σε µια εβδοµάδα πιστεύω ότι θα είχε φτάσει για συζήτηση στην
Ολοµέλεια, βάσει των ειδικών διαδικασιών που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής.
Θα µπορούσε η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, να λύσει
κάποια θέµατα που τέθηκαν από συναδέλφους. Επίσης θα µπορούσε η ΚΕΝΕ, να έχει βοηθήσει στην καλύτερη συγγραφή αυτής της τροπολογίας. Γιατί έχουµε την εµπειρία και µε αυτό που
συνέβη στο παραλιακό µέτωπο της Αττικής, στο οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχει µια παροιµία που λέει «της
νύχτας τα καµώµατα τα βλέπει η µέρα και γελά». Αναγκάστηκε η
ίδια η Κυβέρνηση να έρθει και να αποσύρει –έτσι λέει, δεν το
έχουµε δει ακόµα- µια τροπολογία που πέρασε νύχτα, επειδή δεν
την είχατε επεξεργαστεί.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θεωρώ ότι σήµερα δηµιουργήσαµε ένα νέο προηγούµενο στην ΙΖ’ Περίοδο. Εάν έρθουν νέες
τροπολογίες σε νέες κυρώσεις, πιστεύω ότι πλέον θα τις αντιµετωπίζουµε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Η Προεδρεύουσα είπε πριν ότι ένας από τους λόγους που
ήθελε να µην ανοίξει ο κατάλογος, είναι το κοινοβουλευτικό έργο, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν οι ερωτήσεις των Βουλευτών. Έχει δίκιο. Όµως έµαθα µόλις τώρα ότι από τις δεκαέξι που
έχουν κατατεθεί, µόνο τέσσερις θα συζητηθούν. Δεν θα συζητηθούν δώδεκα έτσι και αλλιώς, άρα θα τελειώσει γρήγορα η συ-
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ζήτησή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό δεν ακυρώνει
τους συναδέλφους που περιµένουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι, αλλά θα έπρεπε να προβλέπεται χρόνος για να µιλούν οι Βουλευτές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µου επιτρέψετε
να σας πω ότι το σωστό θα είναι σε κυρώσεις, να µην κατατίθενται τροπολογίες.
Ο ηθικός αυτουργός ανοίγµατος του καταλόγου, όταν υπάρχουν κυρώσεις και τροπολογίες, δυστυχώς είµαι εγώ. Το λέω
αυτό, γιατί ως Αντιπρόεδρος θα έπρεπε να τηρήσω αυστηρά τον
Κανονισµό. Επειδή όµως αντελήφθην σε ένα αίτηµα που µου είχε
υποβάλει ο κ. Λοβέρδος, που κάθεται απέναντί µου σε παρόµοια
περίπτωση, που µάλιστα αφορούσε πιο σηµαντικές τροπολογίες,
πήρα την ευθύνη και δέχθηκα να ανοίγεται κατάλογος. Έκτοτε
αυτό συνεχίστηκε και φοβάµαι ότι έγινε δεδικασµένο, κάτι το
οποίο δεν είναι απόλυτα συµβατό µε τον Κανονισµό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το λέω απλά για την
ιστορία. Να µην το χρεώσουµε στην κ. Χριστοδουλοπούλου ότι
έφταιγε. Ο φταίχτης είµαι εγώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η παράβαση είναι ότι έρχονται
τροπολογίες, όχι ότι συζητούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακριβώς αυτό είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Είναι αυτό που ζητούσαµε εµείς
στην ΙΕ’ Περίοδο µετ’ επιτάσεως και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τότε ότι δεν
µπορούν να έρχονται τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλάτε για κάτι που
έγινε παλιά. Εγώ µιλάω για την παρούσα φάση. Κύριε Μηταράκη,
έχετε δίκιο, απλά στην παρούσα περίοδο ηθικός αυτουργός είµαι
εγώ.
Κύριε Καραναστάση, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω µόνο για την τροπολογία του
Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων, που έχει σχέση
µε τη διαχείριση των διοδίων και των οδικών υποδοµών.
Αυτό που έρχεται να θεραπεύσει η τροπολογία αυτή, είναι ότι
έχουµε δύο συµβάσεις παραχώρησης, το 2007 του κ. Σουφλιά
και το 2013 του κ. Χρυσοχοΐδη, οι οποίες δηµιούργησαν τεράστια
προβλήµατα, ώστε αυτή τη στιγµή να µην µπορούν να κυκλοφορήσουν σε έναν ασφαλή οδικό άξονα όλα τα αυτοκίνητα λόγω
της τιµολογιακής πολιτικής.
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι αυτή η διαδικασία µε την πρόταση του κ.
Σπίρτζη, έρχεται να θεραπεύσει τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν. Θέλω να πω ότι όλοι κινούνται σε ένα παράπλευρο οδικό
δίκτυο το οποίο δεν είναι ασφαλές, σε ένα δευτερεύον εθνικό δίκτυο, δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα στη συντήρησή
τους και πάνω από όλα δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα
στην οδική ασφάλεια, διότι έχουµε πάρα πολλά ατυχήµατα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ώστε
όλα τα βαριά οχήµατα και κάποια οχήµατα τα οποία είναι πάρα
πολύ επικίνδυνα, να οδηγούνται στον πρωτεύοντα εθνικό άξονα,
δηλαδή στον ΠΑΘΕ, ή σε αυτούς τους άξονες οι οποίοι κατασκευάζονται αυτή τη στιγµή, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα. Όµως πάνω από όλα ερχόµαστε να
καλύψουµε και υποχρεώσεις, που έχουµε µέσα από δύο οδηγίες,
οι οποίες είναι από το 2004 και το 2009 και τις οποίες όλα αυτά
τα χρόνια δεν είχαµε προσπαθήσει να καλύψουµε.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτή η διαδικασία έρχεται να θεραπεύσει
προβλήµατα που υπάρχουν και ότι αυτή η υπηρεσία θα µπορέσει
να βρει τους τρόπους εκείνους, ώστε να πληρώνουν όλοι αναλογικά. Νοµίζω ότι ο στόχος του Υπουργείου, θα πρέπει να είναι η
τιµολογιακή πολιτική που θα εφαρµοστεί να είναι τέτοια, ώστε
κανένας χρήστης του αυτοκινητοδρόµου να µη σκέφτεται να
χρησιµοποιήσει ένα ασφαλές εθνικό οδικό δίκτυο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δίνω τον λόγο στον
κ. Καρρά και θα κλείσουµε τη συζήτηση µε τον κ. Δηµοσχάκη.
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο. Εσείς είστε πάντα πε-
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ριεκτικός και σύντοµος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω, δεν το υπόσχοµαι.
Κατ’ αρχάς να πω τούτο, ότι τιµώ και επαινώ το άνοιγµα της
συζήτησης επί των τροπολογιών. Εγώ είµαι εξ εκείνων, που έχουν στηλιτεύσει την πολιτική της Κυβέρνησης, διότι φαλκιδεύει
το έργο των Βουλευτών και δεν επιτρέπει να έχουµε πλήρη ενηµέρωση επί των τροπολογιών.
Θα προχωρήσω, όµως, για να ακολουθήσω τη σύστασή σας
περί συντοµίας.
Ως προς την τροπολογία για τα λεγόµενα κόκκινα δάνεια,
πράγµατι, θα την ψηφίσουµε. Είµαι εξ εκείνων, που κουραστικά
επίµονα έχουν πει στη Βουλή, ότι έπρεπε να έχει δοθεί µία εξάµηνη παράταση απ’ αρχής του έτους, να µην προσβάλλεται, να
µην ευτελίζεται ο ρόλος της Βουλής, διότι ήταν δεδοµένο ότι
ούτε η αξιολόγηση έκλεινε ούτε νέα συµφωνία µπορούσε να έρθει αλλά επιπλέον δεν είχαµε καµµία ενηµέρωση επί των προθέσεων της Κυβέρνησης.
Θα σηµειώσω, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο µόνο τούτο. Δεν γνωρίζουµε καν σε ποιο ποσοστό θα πουληθούν τα κόκκινα δάνεια
στα funds, δεν γνωρίζουµε καν σε ποιο ποσοστό, θα επιτραπεί
στα funds να βγάλουν τα υπερκέρδη τα οποία αναµένονται και
ακούγονται.
Προχωρώ, λοιπόν, στο επόµενο.
Έχω ένα κενό, κύριε Σπίρτζη, στην τροπολογία για το EUROCONTROL. Έχω ένα τεράστιο κενό. Θα σας το πω και αν έχετε
την καλοσύνη, µου απαντάτε. Τροποποιείται η διάταξη του
ν.4354/2015 και αντικαθίσταται ένα εδάφιο, το οποίο λέει ότι δεν
συνυπολογίζονται τα επιδόµατα και λοιπά. Βλέπω ότι προστίθενται τα άρθρα του ν.2682/1999, που αφορούν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το ερώτηµά µου, λοιπόν, είναι –γιατί δεν το
περιέχει ο νόµος, η διάταξη που προτείνετε- αν θα πηγαίνουν τα
έσοδα του EUROCONTROL για επιδόµατα όλων όσων υπηρετούν στο εξωτερικό. Θυµίζω το πρώτο εδάφιο, που µιλάει για
πάσης φύσεως αποδοχές αστυνοµικών, ενόπλων. Θα πηγαίνουν,
λοιπόν, τα έσοδα του EUROCONTROL σε όλους αυτούς επειδή
υπηρετούν στην αλλοδαπή, ή θα πηγαίνουν µόνο στο προσωπικό
της Πολιτικής Αεροπορίας;
Δεν µου το λέει η τροπολογία σας, κύριε Σπίρτζη, και δεν µου
λέει και κάτι άλλο η αιτιολογική έκθεση. Δεν µου λέει το ποσό το
οποίο θα διατίθεται, για να µπορούµε να είµαστε σε στάθµισησύγκριση, για το αν υπάρχει απώλεια εσόδων του ελληνικού δηµοσίου, όπως λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου ή το αν θα
έχουµε –εν πάση περιπτώσει- µια εξοικονόµηση από αυτά τα
χρήµατα.
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια εγώ θα δηλώσω «παρών» σε αυτήν την τροπολογία. Δεν είµαι σε θέση να την υπερψηφίσω.
Πάµε στην τρίτη τροπολογία τώρα. Η τρίτη τροπολογία –συγχωρέστε µε που θα το πω- είναι ένα µνηµείο κακής νοµοθετήσεως. Για ποιο λόγο; Περιέχει διατάξεις διοικητικού δικαίου –σύσταση αυτοτελών υπηρεσιών- και αυξάνει τις δοµές του κράτους. Δεν έχει σηµασία αν η αυτοτελής υπηρεσία εξαρτάται από
το προσωπικό και θα µεταταχθεί προσωπικό, στην ουσία αυξάνει
τις δοµές του κράτους.
Παρεµβαίνει, αν θέλετε, στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα µε την απαγόρευση κίνησης
στον παράλληλο δρόµο. Εγώ κατανοώ την ανάγκη της ασφαλείας των δρόµων, κατανοώ αιτήµατα κατοίκων, ότι θα πρέπει να
είναι ασφαλής η διαβίωσή τους στον τόπο στον οποίο διαβιούν,
αλλά δεν κατανοώ γιατί περιορίζεται χωρίς αιτιολογία το δικαίωµα της δηµόσιας ελεύθερης κυκλοφορίας, που παρέχει όχι
µόνο το Σύνταγµα, και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στο
πρώτο του άρθρο.
Κύριε Σπίρτζη, στην προφορική σας ανάπτυξη µας είπατε κάτι
διαφορετικό από αυτό που λέει η αιτιολογική έκθεση.
Στην αιτιολογική έκθεση µε την παράγραφο 8 προβλέπεται
απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, γενικά
και αόριστα –όλης της Ελλάδας προφανώς- όλων των µηχανηµάτων έργων, φορτηγών κ.λπ.. Δεν µας είπατε, όµως, ποιο είναι
αυτό το παράπλευρο οδικό δίκτυο, για ποιον απαγορεύεται η διέλευση και, κυρίως, γιατί απαγορεύεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μήπως θα πρέπει να µεταφερθεί η κυκλοφορία αυτή και στις
εταιρείες παραχώρησης, έστω και αν είναι αναλογική πλέον η
χρέωση των διοδίων; Μήπως θα πρέπει να δηµιουργήσουµε επιπλέον έσοδα στις εταιρείες παραχώρησης;
Κύριε Σπίρτζη, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε µε, γιατί νοµίζω ότι λέω σηµαντικά πράγµατα.
Είµαι εξ εκείνων που έχω αναφέρει στην Αίθουσα κάποιες συµβάσεις επιτάχυνσης, και παλαιότερες και σχετικά πρόσφατες, για
τις οποίες δεν έχω πειστεί γιατί υπήρξαν συµβάσεις επιτάχυνσης
και εκταµίευσης δηµοσίων χρηµάτων και διατηρώ τις επιφυλάξεις µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς την τροπολογία αυτή, θα ψηφίσω κατά όσο και εάν
εµφανίζεται ότι επιλύει προβλήµατα.
Και έναν τελευταίο σχολιασµό για τις καταθέσεις των τροπολογιών: Η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, όχι µόνο φέρνει εκπρόθεσµες τροπολογίες άσχετες µε τα νοµοσχέδια αλλά βρήκε και
καινούργιο τρόπο υφαρπαγής της ψήφου των Βουλευτών. Όταν
πρόκειται για ευαίσθητα ζητήµατα, τα οποία δεν τολµούν οι
Υπουργοί, επειδή είναι Βουλευτές της Β’ Αθηνών ή για άλλους
λόγους, να αναλάβουν την ευθύνη, επιστρατεύει –εν αγνοία τους
θέλω να πιστεύω- συναδέλφους Βουλευτές της επαρχίας, τους
βάζει να καταθέτουν τροπολογίες, όπως η καταστροφική για το
beach volley στην Καλλιθέα, κύριε Πρόεδρε –έκανα αυτοψία
στον χώρο και το είδα- και µετά όταν δει τις αντιδράσεις και ότι
δεν µπορεί να το περάσει, λέει «θα το ανακαλέσω».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από τη στιγµή που
ένας Βουλευτής υπογράφει, δεν είναι εν αγνοία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δίνω ένα ελαφρυντικό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η διαδικασία µπορεί
να είναι αυτή που λέτε, αλλά από τη στιγµή που βάζει την υπογραφή του, δεν είναι εν αγνοία του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των θαλασσίων υποθέσεων».
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης δύο λεπτά και κλείνουµε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς, δεν µπορούµε να καλύψουµε το αντικείµενο για το οποίο
έχουµε ζητήσει τον λόγο, διότι κατατέθηκαν τρεις τροπολογίες
στον νόµο περί κύρωσης των δύο γνωστών συµφωνιών. Πίστευα
ότι ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Σπίρτζης, θα είχε αποσύρει την
τρίτη τροπολογία, που αφορά την ίδρυση νέου φορέα, δηµόσιου
οργανισµού θεσµικής υπηρεσίας, η οποία θα ασχοληθεί µε τους
αυτοκινητόδροµους της χώρας και αφορά όλους µας.
Πίστευα ότι µετά την επιχειρηµατολογία όλων των κοµµάτων
και των οµιλητών αυτών, θα είχε πειστεί και θα την απέσυρε.
Δυστυχώς, όµως, ένας δηµόσιος παράγων, ο κ. Σπίρτζης, ο
οποίος, όπως µας έδειξε µέχρι τώρα, συνέθετε και άκουγε, ένα
πολύ µεγάλο θέµα το εισάγει και επιχειρεί να εξασφαλίσει την
ψήφο για την ίδρυση ενός µεγάλου φορέα µέσα από µία τροπολογία.
Κατ’ αρχάς είναι εκπρόθεσµη και κατά δεύτερον πάσχει. Ο κ.
Λοβέρδος το περιέγραψε αναλυτικά. Επιµένω και εγώ ότι πάσχει,
διότι λέει ότι θα καλυφθεί ο οργανισµός αυτός από στελέχη που
προέρχονται από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, από τους ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθµού, καθώς επίσης και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Θα έπρεπε να υπογράφει αυτήν την τροπολογία ο αρµόδιος
Υπουργός, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης ή ο Υπουργός Εσωτερικών. Θα πρέπει, όµως, να µπούµε και στην ουσία της
τροπολογίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Για την ιστορία, το 2014, κύριε Υπουργέ, σταµάτησε η λειτουργία του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας, το οποίο δηµιουργήθηκε το
1927. Μέχρι το 2014 λειτουργούσε µόνο για λογαριασµό των διοδίων Ακτίου και Μαλγάρων, απασχολώντας εκατόν είκοσι υπαλλήλους. Τα υπόλοιπα διόδια λειτουργούν από τους παραχωρησιούχους στο πλαίσιο των συµβάσεων παραχώρησης ως γνωστόν.
Να τονισθεί ότι οι πόροι του ΤΕΟ, του Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, εκτός των δύο σταθµών, ήταν και από τέλη χρήσης µηχανηµάτων δηµοσίων έργων, από ασφάλιστρα αυτοκινήτων, αλλά και
µισθώµατα από παρακείµενες στις εθνικές οδούς εκτάσεις. Στη
συνέχεια η αρµοδιότητα των διοδίων Μαλγάρων και Ακτίου µεταβιβάστηκε, κύριε Πρόεδρε, στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ», κρατική
εταιρεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά να µην κάνουµε ιστορικό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µιλήσουµε, γιατί αφορά ένα σηµαντικό νόµο και ένα σηµαντικό εργαλείο του ελληνικού κράτους και δεν θα πρέπει να
µείνουµε µόνο στον τοµέα της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σύµφωνοι, αλλά ο
χρόνος είναι χρόνος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ο χρόνος είναι χρόνος, αλλά ας την αποσύρει. Ας αποσύρει την τροπολογία, να
έρθει εδώ ο κύριος Υπουργός, να µιλήσουµε και να προσφέρουµε και τις δικές µας γνώσεις και τις δικές µας εµπειρίες ως κόµµα.
Συνεχίζω. Η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, επιθυµεί να συστήσει
µία νέα αυτοτελή υπηρεσία, αντίστοιχη µε αυτή που έκλεισε για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, µε διακριτό τίτλο, Υπηρεσία
Οδικών Τελών και αντικείµενο...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ποιοι ήταν οι δηµόσιοι λόγοι;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Οι δηµόσιοι λόγοι για
τους οποίους έκλεισε. Σας τους ανέφερα προηγουµένως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Γιατί έκλεισε το ΤΕΟ δεν µας είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι διάλογο, σας παρακαλώ. Κύριε Δηµοσχάκη, σας παρακαλώ. Μιλάτε ήδη τέσσερα
λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: …είναι η ανάπτυξη και
λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης οδικών
υποδοµών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχηµάτων. Για τα ηλεκτρονικά συστήµατα τελών διοδίων οχηµάτων υφίστανται και λειτουργούν στο πλαίσιο των συµβάσεων παραχώρησης που υπέγραψε το ελληνικό δηµόσιο µε ιδιωτικές εταιρείες. Άλλα διόδια δεν υπάρχουν.
Τα στοιχεία αυτά εκτιµούµε ότι µπορούν να συλλεγούν από µία
διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων και να
αξιοποιηθούν ή να ελεγχθούν από τη διοίκηση του Υπουργείου.
Δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δηµοσχάκη,
πρέπει να κλείσετε σε τριάντα δευτερόλεπτα, στα πέντε λεπτά.
Δεν µπορώ παραπάνω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι
εισηγητής νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε, έπρεπε να µιλήσετε αρχικά πέντε λεπτά. Μιλήσατε ήδη πεντέµισι λεπτά συν άλλα πέντε και φθάνουµε στα δέκα λεπτά και παραπάνω.
Γι’ αυτό σας αφήνω τον χρόνο, αλλά δεν µπορώ, γιατί ακούω παράπονα ότι κάνω διακριτική µεταχείριση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Μα, είµαι εισηγητής
του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλήσατε ήδη πεντέµισι λεπτά ως εισηγητής. Αυτά λέει ο Κανονισµός. Και άλλα πεντέµισι λεπτά, έντεκα στο σύνολο. Κλείστε σε ένα λεπτό.
Συνεχίστε, κύριε Δηµοσχάκη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Επίσης, είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακού φόρτου.
Επίσης, εκτιµούµε ότι στο πλαίσιο των συµβάσεων παραχώρη-
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σης, το αντικείµενο αυτό µπορεί να λειτουργήσει από τους αντισυµβαλλόµενους του ελληνικού δηµοσίου, όπως και από µία διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
Τρίτον, Ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων. Η Κυβέρνηση µάς
εκπλήσσει άλλη µία φορά, διότι ήδη συστάθηκε στο ΥΠΟΜΕΔΙ
Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων.
Τέταρτον, διαχείριση του Κέντρου Παρακολούθησης Διοδίων.
Η αρµοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων
µεταβιβάστηκε στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων.
Πέµπτον, όσον αφορά τη σύνταξη και έγκριση προδιαγραφών
υποχρεωτικής εφαρµογής για ενιαία αναλογικά διόδια σε όλο το
οδικό δίκτυο, ανεξαρτήτου υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και
εκµετάλλευσης, η αναλογική χρέωση των τελών ανά κατηγορία
οχήµατος είναι ένα δίκαιο και σύγχρονο µέσο και µέτρο είτε
εφαρµοστεί ανά χιλιόµετρο χρήσης του δικτύου.
Και µέσα από αυτήν τη διαδικασία, να έχετε υπ’ όψιν σας ότι
θα εξαφανιστούν, σε ό,τι αφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε µε τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας, εάν την υπερψηφίζετε
ή όχι! Ολοκληρώστε µε το τι κάνει η Νέα Δηµοκρατία ως προς
την τροπολογία. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μιλάτε για εξίµισι λεπτά.
Με συγχωρείτε πολύ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε το «κύριε
Πρόεδρε»! Από τα δύο λεπτά πήγα στα εξίµισι λεπτά, επειδή
είστε εισηγητής, αλλά περαιτέρω δεν γίνεται.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε πολύ. Εφόσον επιµένετε, δεν θα επιµείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν επιµένω εγώ. Ο
Κανονισµός επιµένει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Καταγράφεται, όµως,
στην ιστορία του Κοινοβουλίου ότι δεν δόθηκε χρόνος στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να αναπτύξει τις θέσεις του που
αφορούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δόθηκε πολλαπλάσιος απ’ ό,τι ορίζει ο Κανονισµός, κύριε Δηµοσχάκη. Δεν δέχοµαι
αυτό που λέτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και σας λέω ότι σας
δόθηκε πολλαπλάσιος χρόνος από αυτόν που ορίζει ο Κανονισµός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ο κ. Ριζούλης,
επίσης καθ’ υπέρβαση του Κανονισµού, γιατί χαρτί από το κόµµα
σας δεν έχει έρθει ότι αντικαθιστάτε την κ. Βάκη, έχει τον λόγο
για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Άρα, για τρία λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, για να κρατάµε
τα ίσα και να ξέρουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς κι εµείς, όπως αναφέρθηκε και από κυβερνητικούς
Βουλευτές, θα θέλαµε µια καλύτερη διαδικασία στα ζητήµατα
τροπολογιών. Όµως, όσον αφορά στα ζητήµατα στα οποία η
πλειοψηφία τουλάχιστον του Κοινοβουλίου -όλοι επί της ουσίαςσυµφωνεί ότι θα έπρεπε να λυθούν, αλλά και θα έπρεπε να έχουν
λυθεί από χρόνια –κατηγορηθήκαµε µάλιστα εδώ γιατί δεν τα λύσαµε τώρα, ενώ αυτοί δεν χρειαζόταν να τα λύσουν τα προηγούµενα χρόνια!- εφόσον, δηλαδή, υπάρχει αυτή η συµφωνία, δεν
καταλαβαίνουµε γιατί να µην περάσουν αυτές οι τροπολογίες.
Προφανώς, ο κ. Λοβέρδος δεν βρίσκει κανέναν καλό λόγο
ώστε οι προηγούµενες κυβερνήσεις να τα είχαν λύσει αυτά και
να είχαν τελειώσει µε αυτήν την προτεραιότητα. Η ανικανότητα
δεν τους οδήγησε στο να τα λύσουν αυτά, αλλά περιµένουν να
τα κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Προφανώς, θα τα κάνει η
Κυβέρνηση, όπως έχουν έρθει οι τροπολογίες.
Οι διορισµοί τώρα που δήθεν κάνει η Κυβέρνηση αφορούν µια
υπηρεσία η οποία διαλύθηκε και η οποία είναι απαραίτητη για να
µπορέσει να λειτουργήσει το σύστηµα, το οποίο όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να λειτουργήσει. Το σύστηµα, όµως, χρειάζεται
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µια υπηρεσία που, όµως, δεν πρέπει να έχει διοικητικό συµβούλιο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει διορισµούς! Τι λογική και συνεπαγωγή είναι αυτή, δεν µπορώ να καταλάβω!
Και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και βλέπετε ότι είµαι
σύντοµος. Επειδή χρησιµοποιείται πάντα το Βήµα αυτό σε άσχετα νοµοσχέδια, όπως είπαν µερικοί για τις τροπολογίες, για να
κάνουµε και πολιτικές προεκτάσεις του τι συνέβη το προηγούµενο διάστηµα, θέλω να πω τα εξής.
Εδώ έγινε ένας συνδυασµός ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
µείωσε τις συντάξεις µε το νοµοσχέδιο που πέρασε, χωρίς να
αναφέρεται η αναλογική σύνταξη. Μιλήσαµε µόνο για την εθνική
σύνταξη. Και µετά είπαµε ότι καταργούµε το ΕΚΑΣ, χωρίς να αναφέρουµε ότι υπάρχει η εθνική σύνταξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα αυτά τι σχέση
έχουν µε τις τροπολογίες;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Το 80% της οµιλίας του εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας αυτό ήταν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, εγώ τον εισηγητή τον άκουσα να µιλάει για την τροπολογία και µόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Συγγνώµη, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ήθελα να πω. Το 80% της οµιλίας του ήταν τι έκανε η
Κυβέρνηση το προηγούµενο Σαββατοκύριακο και εγώ το λέω σε
τριάντα δευτερόλεπτα.
Όσο για τις συντάξεις, δεν ειπώθηκε ποτέ πού θα κατέληγαν
οι συντάξεις, όπως προέβλεπε το προηγούµενο νοµοσχέδιο στον
ΟΓΑ, το 2021-2022 που δεν θα υπήρχαν συντάξεις για τον ΟΓΑ.
Και τότε να βλέπαµε ποιος θα έκλαιγε γι’ αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα είχαν σύνταξη και µε τι ασφαλιστικές εισφορές
και σε ποιο κλιµάκιο και πόσα θα πλήρωναν!
Απλά, όπως είπα, χρησιµοποιείται το Βήµα εδώ για να παραπλανήσουµε ουσιαστικά αυτούς που παρακολουθούν και να χάσουµε την ουσία.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, γίνονται δεκτές µαζί µε τις κυρώσεις συµβάσεων, όπως έχουν κατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν και έχουν τοποθετηθεί, πρέπει για τυπικούς λόγους να κάνουµε την ψήφιση. Μετά
τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών και συµφωνιών, πάµε στη συµφωνία µε το ΙΡΑΚ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατώνµελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε
τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε.
σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 430 και ειδικό 4 του κ. Σπίρτζη: «Σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης οδικών υποδοµών, υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης
και οδικών τελών», ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 430 και ειδικό 4 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 431 και ειδικό 5 του κ. Σπίρτζη, του κ. Τσακαλώτου και του κ.
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Χουλιαράκη, σχετικά µε το ανώτατο όριο αποδοχών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 431 και ειδικό 5 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός,
και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα
σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα,
Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί
της αρχής και επί του άρθρου κατά πλειοψηφία.
Δέχεσθε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός,
και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα
σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα,
Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, του άρθρου και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,
αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα,
Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε.
σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε
το άρθρο 96 της Συµφωνίας, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες,
στις 11 Μαΐου 2012, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
Άρθρο δεύτερο
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών
1. Συνίσταται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αυτοτελής υπηρεσία οδικών τελών, υπαγόµενη απευθείας
στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, για την ηλεκτρονική διαχείριση των οδικών υποδοµών µε αντικείµενο: α) την
ανάπτυξη και λειτουργία Συστήµατος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Οδικών Υποδοµών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων
οχηµάτων, β) την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήµατος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλο-
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φοριακών φόρτων, γ) την ανάπτυξη και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων
(Ε.Υ.Τ.), που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δ) τη διαχείριση του κέντρου παρακολούθησης
διοδίων, ε) τη σύνταξη και έκδοση προδιαγραφών υποχρεωτικής
εφαρµογής για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, σε όλο το
οδικό δίκτυο ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και
εκµετάλλευσης, στ) τη γνωµοδότηση στον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων για τα σηµεία ανέγερσης και λειτουργίας των σταθµών τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και σε εισόδους της χώρας και ζ) την παρακολούθηση και απόδοση των
εσόδων, εκτός αυτών που αφορούν συµβάσεις παραχώρησης
που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α’ 64), όπως ισχύει.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατηγορίες των οχηµάτων, βάσει των
οποίων, η υπηρεσία οδικών τελών εκδίδει τα ηλεκτρονικά µέσα
χρέωσης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1.
3. Στην υπηρεσία οδικών τελών υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η
κατασκευή και διαχείριση νέων σταθµών τελών διοδίων διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος, εκτός των συµβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α’ 64), όπως ισχύει.
4. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και
δ’ της παραγράφου 1 συνδέονται διαλειτουργικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα του οδικού δικτύου της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων σε αυτά και αυτών, που αφορούν σε συµβάσεις παραχώρησης.
5. Η υπηρεσία οδικών τελών διοικείται από: α) τον Διοικητή και
β) τον Υποδιοικητή, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τρία (3) έτη µε δυνατότητα παράτασης µόνο µία φορά. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής
πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή αλλοδαπής Οικονοµικών Σχολών ή Τµηµάτων, επαγγελµάτων ανάλυσης αγορών,
Προγραµµατισµού, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διπλωµατούχοι
Μηχανικοί, και πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εµπειρία σε
συναφές αντικείµενο µε τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας
της υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι µηνιαίες αποδοχές του Διοικητή και Υποδιοικητή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176), οι οποίες καλύπτονται από τις πιστώσεις
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η πλήρωση όλων των θέσεων του τακτικού προσωπικού γίνεται µε µετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων µονίµων ή µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν
στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α’ και β’ βαθµού ή σε φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα,
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α’ 101).
Η µισθοδοσία του απασχολούµενου προσωπικού, καθώς και
κάθε άλλη εν γένει δαπάνη που προκύπτει από τη λειτουργία
αυτής, βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της υπηρεσίας σε
Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις, Τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες αυτών, ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, η κατανοµή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η σύσταση θέσεων
προσωπικού και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω.
6. Για την υποβοήθηση του έργου της παραγράφου 1, συστήνεται γνωµοδοτική επιτροπή οδικών υποδοµών αποτελούµενη
από:
1) Τον Διοικητή Υπηρεσίας, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον
Υποδιοικητή Υπηρεσίας.
2) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Υπηρεσίας,
µε τον αναπληρωτή του.
3) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, µε τον αναπληρωτή του.
4) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, µε τον αναπληρωτή του.
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5) Έναν (1) ανώτερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
6) Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου ελλήνων συγκοινωνιολόγων µε τον αναπληρωτή του και
7) δύο (2) εκπροσώπους της εταιρίας «Ελληνικές Υποδοµές
και Οδοί µε Διόδια» µε τους αναπληρωτές τους.
Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για διάρκεια δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές. Οι ιδιώτες - µέλη
της επιτροπής δικαιούνται την αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
7. Η χρέωση διοδίων εφαρµόζεται, ανά κατηγορία οχήµατος:
α) αναλογικά ανά χιλιόµετρο χρήσης του δικτύου αρµοδιότητας
της υπηρεσίας οδικών τελών και β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου αρµοδιότητας της Υπηρεσίας «Οδικά
Τέλη», µε την επιφύλαξη των συµβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α’ 64), όπως ισχύει. Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων µετωπικών σταθµών διοδίων ανεξαρτήτως αν για αυτούς έχει ακολουθηθεί γενικός τρόπος υπολογισµού χρεώσεων
τελών σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, εφόσον αυτή η χρέωση δεν ανταποκρίνεται σε πραγµατική χρήση του κάθε ενός
οχήµατος χωριστά που διέρχεται το οδικό δίκτυο.
8. Η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο απαγορεύεται για
οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης, βαρέα οχήµατα, για µηχανήµατα έργων, φορτηγών και λοιπές κατηγορίες οχηµάτων, όταν
αυτά υπερβαίνουν µικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται
εξαιρέσεις από την απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου για
ειδικούς λόγους, που αφορούν στην µόνιµη διαµονή του ιδιοκτήτη του οχήµατος σε όµορη περιοχή, σε δηµότη, σε εκτέλεση
δηµοσίου ή ιδιωτικού έργου, σε έδρα εγκατάστασης της επιχείρησης, σε ιδιοκτήτες αγροτικής χρήσης οχηµάτων και τροχήλατων µηχανηµάτων που είναι κύριοι ακινήτου όµορης περιοχής,
όταν σε αυτά εξυπηρετούνται αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, σε λεωφορεία ΚΤΕΛ και ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας διέλευσης, των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης χορήγησής
της, η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τη χορήγησή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε τα ανωτέρω.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται: α) τα σηµεία ανέγερσης και λειτουργίας
σταθµών διοδίων, είτε καθολικά στο σύνολο του οδικού δικτύου,
είτε κατά τµήµα αυτού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού µέσου παρακολούθησης διοδίων τελών της περίπτωσης α’
της παραγράφου 1 και σε σηµεία εισόδων και εξόδων του δικτύου, β) το ύψος τελών ανά κατηγορία οχήµατος και ανά διανυόµενο χιλιόµετρο ή χρονική περίοδο χρήσης της παραγράφου 7
του παρόντος, γ) οι απαλλαγές υποχρέωσης καταβολής τελών
διοδίων σε ειδικές κατηγορίες και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού
ιδίως σε άνεργους, ΑµεΑ, κατοίκους όµορης του δικτύου περιοχής, καθώς και σε οχήµατα εξυπηρέτησης εκτάκτων αναγκών όπως οχήµατα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνοµίας,
ασθενοφόρα κ.α. και δ) η κατάργηση των µετωπικών σταθµών
διοδίων ανάλογα µε την τµηµατική εφαρµογή του συστήµατος
της παραγράφου 1.
10. Η συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Υπηρεσίας παραµένει στους αρµόδιους φορείς σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
11. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται: α) η υπηρεσία έκδοσης της Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου του εθνικού οδικού δικτύου ή τµήµατός του, επιλεγόµενης διάρκειας ισχύος µε
αναλογική χρέωση και οι λοιπές λεπτοµέρειες έκδοσής της, β) ο
τύπος της Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου, (π.χ. αυτοκόλλητο),
που τοποθετείται στο όχηµα και γ) κάθε άλλο σχετικό θέµα µε
τα ανωτέρω.
Άρθρο τρίτο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α’ 176) τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζονται το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τα προβλεπόµενα στα άρθρα 34 και 34Α του ν. 2682/1999
(Α’ 16) επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, καθώς και οι αµοιβές από κάθε είδους προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος,
καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..»

21. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

24. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

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

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

27. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

28. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

29. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

30. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

31. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

32. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

33. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

34. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4,
Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε., από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 116 παράγραφος 1 της Συµφωνίας.
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. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

19. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

35. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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 (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Αναφορικά µε το δεύτερο νοµοσχέδιο: Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, του άρθρου και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση
της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών
της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ,
αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις
αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Προχωρούµε στην ψήφιση του άρθρου και της τροπολογίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 429 και ειδικό 3 «Ρυθµίσεις θεµάτων περί µη εξυπηρετούµενων δανείων, τροποποίηση διατάξεων του ν.4354/2015»;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 429 και ειδικό 3 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις και
άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεσθε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις και
άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, του άρθρου και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών - µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συνολική Συµφωνία - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του
Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις,
που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 2012, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως
εξής:
Άρθρο δεύτερο
Ρυθµίσεις θεµάτων περί µη εξυπηρετούµενων
δανείων - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
(Α’ 176)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, 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 Εφη-
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µερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια µε εγγυήσεις του
Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρι τη 15η Ιουνίου 2016.»
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας-Πλαίσιο
µε τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις που κυρώνεται από την
πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 63 παράγραφος 1 της
Συµφωνίας.
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. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

19. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

21. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

24. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

9924

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

31. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

32. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

33. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

34. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

35. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

36. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»

27. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

28. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

29. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

30. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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 (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’ -12 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 13 Μαΐου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 848/10-5-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προετοιµασία για την αντιµετώπιση των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές.
2. Η µε αριθµό 843/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου
προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή της χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών για την πληρωµή των σχολικών καθαριστριών.
3. Η µε αριθµό 847/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά την παραχώρηση
ακινήτων Ζώνης Α2 του Ολυµπιακού Πόλου Φαλήρου.
4. Η µε αριθµό 849/10-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τον
χαρακτηρισµό της έκτασης Αφάντου Ρόδου ως αρχαιολογική
ζώνη.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 844/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διάθεση υπέρ του Τµήµατος Οινολογίας και Τροφίµων Δράµας
των αναγκαίων πέντε πιστώσεων προς πρόσληψη απαιτούµενου
ελάχιστου αριθµού µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος.
2. Η µε αριθµό 846/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.
Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του θέµατος της εφηµερίας παιδιάτρου στην Αργολίδα.
3. Η µε αριθµό 831/26-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα προβλήµατα
του χώρου φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών στο Σκαραµαγκά.
4. Η µε αριθµό 825/25-4-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Ένωσης Κεντρώων κ. Θεοδώρας Μεγαλοοικονόµου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υπολειτουργία του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Μεταξά.
5. Η µε αριθµό 826/25-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.
Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών του
Δηµοσίου.
6. Η µε αριθµό 829/25-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το
παλιό χρέος 90 εκατοµµυρίων ευρώ στα αστικά λεωφορεία, που
οφείλεται στις προηγούµενες διοικήσεις.
7. Η µε αριθµό 799/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις
ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκιδικής.
8. Η µε αριθµό 708/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβλη-
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µάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω
τις ερωτήσεις που δεν συζητούνται σήµερα λόγω κωλύµατος των
κυρίων Υπουργών και θα επαναπροσδιοριστούν για συζήτηση.
Η δεύτερη µε αριθµό 837/6-5-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
τα «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ», δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η πέµπτη µε αριθµό 836/4-5-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων
κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
τα προβλήµατα και τις προοπτικές της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Οχηµάτων (ΕΛΒΟ), δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 835/28-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη του
Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς
στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο (ΕΠ) - Επιστηµονικό Πεδίο Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστηµών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του Υπουργού Παιδείας κ. Νικολάου Φίλη.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 3999/16-3-2016 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη
προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση του Παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης
για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους Λακωνίας, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας κ. Νικολάου
Φίλη.
Η τέταρτη µε αριθµό 841/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 42 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α), µε συνέπεια την πρόκληση
σοβαρών προβληµάτων στους αγρότες που έχουν τη χρήση των
καστανοτεµαχίων ή σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν το σχετικό
δικαίωµα, δεν θα συζητείται λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Ιωάννη Τσιρώνη.
Η πρώτη µε αριθµό 840/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µη εµπρόθεσµη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιότητας κατ’ επάγγελµα αγρότη, για
τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 838/6-5-2016 επίκαιρη ερώτηση
του Δεύτερου Κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων-µεταναστών στο Ελληνικό, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη
Μουζάλα.
Η έβδοµη µε αριθµό 813/21-04-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη «διαφαινόµενη παρέµβαση του Υπουργείου στους
διαγωνισµούς επιλογής 100 ιατρών και 400 νοσηλευτών», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.
Παύλου Πολάκη.
Η όγδοη µε αριθµό 794/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Στεργίου προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη πρόληψης, θεραπείας και στήριξης των
καρκινοπαθών Βόλου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη.
Η δεύτερη µε αριθµό 2808/193/1-2-2016 ερώτηση και αίτηση
κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υπόθεση της µικρής
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Μελίνας στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του Υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού.
Η ένατη µε αριθµό 545/15-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο ΕΚΑΒ, δεν θα συζητηθεί
λόγω αρνήσεως προσέλευσης του κυρίου Υπουργού.
Τέλος, η τρίτη µε αριθµό 842/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το σκάνδαλο των αυτοκινήτων VW, δεν θα συζητηθεί µετά από συνεννόηση του ερωτώντος Βουλευτή µε τον αρµόδιο Υπουργό.
Τώρα, µετά από συνεννόηση που έχει γίνει µε τους συναδέλφους που προηγούνται και κατόπιν παράκλησης του κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου, παρ’ ότι η ερώτησή του είναι η έκτη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου, θα συζητηθεί πρώτη.
Εποµένως θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 830/26-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αντικανονικές περικοπές ενισχύσεων, την
αναγκαία παράταση της προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο
το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά δικαιώµατα.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρ’ ότι η ερώτηση έχει αναβληθεί για µία εβδοµάδα, συνεχίζει να είναι επίκαιρη ως προς τα περισσότερα τουλάχιστον θέµατα τα οποία θέτει και αφορά την καταβολή των ενισχύσεων και
γενικότερα το σύστηµα διαχείρισης των ενισχύσεων. Έγινε µετά
από µεγάλη καθυστέρηση και η καταβολή του υπολοίπου και εκδόθηκαν τα οριστικά δικαιώµατα που δικαιούται κάθε παραγωγός για την περίοδο 2015-2020.
Η ανακοίνωση αυτών των δικαιωµάτων έφερε αναστάτωση
στον χώρο των αγροτών, γιατί παρατηρήθηκαν πάρα πολλά
λάθη. Απ’ ό,τι φαίνεται, αυτό αφορά µεγάλο ποσοστό των αγροτών.
Εποµένως, θεωρούµε ως πρώτιστο καθήκον του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης να φροντίσει, ούτως ώστε να δοθεί συγκεκριµένη προθεσµία στους παραγωγούς, που θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τον ορισµό των δικαιωµάτων τους, προκειµένου να
προβούν σε ενστάσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέµα.
Το δεύτερο θέµα, για το οποίο θέλω την ενηµέρωση από τον
κύριο Υπουργό, είναι να δούµε τι γίνεται µε τις πληρωµές ορισµένων κατηγοριών. Παραδείγµατος χάριν, αυτοί οι οποίοι είναι
στον έλεγχο, πότε θα πληρωθούν; Να δούµε τι γίνεται µε τους
νέους αγρότες οι οποίοι δικαιούνται µία ενίσχυση, σύµφωνα µε
την ΚΑΠ, για κάποια χρόνια. Πότε θα καταβληθεί αυτή η ενίσχυση που αφορά τους νέους αγρότες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, να σας πω ότι υπάρχει ένα θέµα µε όσους είχαν µεταβιβάσει, αλλά και τους ανθρώπους που εντάχθηκαν στο προηγούµενο πρόγραµµα νέων αγροτών, της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.
Για όλα αυτά θέλουµε τις απαντήσεις, ούτως ώστε να ξέρουµε
πραγµατικά πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν και ποια είναι η
πρόθεση του Υπουργείου για τα θέµατα των δικαιωµάτων και τα
θέµατα των πληρωµών για όλες τις κατηγορίες.
Βεβαίως, εκκρεµούν ακόµα πληρωµές και για τα βιολογικά.
Παρ’ ότι έγιναν πληρωµές το προηγούµενο διάστηµα κάποιων
περιόδων, εκκρεµούν ακόµα συµπληρωµατικές πληρωµές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
την τιµητική σας σήµερα, έχετε τέσσερις ερωτήσεις. Έχετε τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, εσείς λέτε ότι φέραµε αναστάτωση στον χώρο. Εµείς από την άλλη πλευρά λέµε ότι βάλαµε
τάξη στις πληρωµές, για τον απλούστατο λόγο -µόνο ένα θα σας
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πω- ότι για πρώτη φορά η χώρα µας το 2015 δεν έχει υποστεί κυρώσεις, δηµοσιονοµικές διορθώσεις. Και αυτό όσο και να θέλετε
να το κρύβετε είναι ένα µεγάλο επίτευγµα, δεδοµένου ότι µε την
πορεία που είχαµε µέχρι σήµερα περίπου το 20% των ενισχύσεων κάθε χρόνο το υφιστάµεθα σε πρόστιµα και ανακλήσεις.
Βάλαµε, λοιπόν, µια τάξη.
Λογικό είναι, εκ των πραγµάτων, όταν βάζεις µια τάξη σε µια
κατάσταση, η οποία κυρίως χαρακτηριζόταν από χαώδη λειτουργία, να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν, για τον
απλούστατο λόγο ότι οπωσδήποτε είχαν τις επιπτώσεις, και βεβαίως να υπάρχουν και από την άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι
είδαν για πρώτη φορά ότι τα πράγµατα κατανέµονται σε αυτούς
όπως ακριβώς δικαιούνταν. Βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση
από την άλλη πλευρά να µην υπάρχουν οι αντιδράσεις. Τα ξέρετε
όλοι. Ξέρουµε όλοι µας πώς λειτουργεί ο χώρος.
Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι εµείς τηρήσαµε τις νόµιµες
διαδικασίες που ο κανονισµός εφαρµογής της νέας ΚΑΠ προβλέπει, ένας κανονισµός µε τον οποίο συµφωνήσατε εσείς, συµφώνησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, και που βεβαίως έχει τα
αρνητικά του. Κυρίως έχει τα αρνητικά του όσον αφορά τον
τρόπο εφαρµογής του. Γι’ αυτό, όταν πριν από λίγες µέρες ανακοίνωσε ο κ. Χόγκαν ότι δίνεται ένας µήνας παράταση για την
οριστικοποίηση υποβολής των αιτήσεων στον ΟΣΔΕ, δεν ήµασταν εµείς που πρωτοστατήσαµε εκεί, ήταν πάρα πολλά κράτη.
Και η αποδοχή για να πάµε µέχρι τις 15 του Ιούνη ήταν σχεδόν
καθολική, από όλους τους Υπουργούς, πράγµα που σηµαίνει ότι
και οι άλλες χώρες είχαν ανάλογα προβλήµατα µε την εφαρµογή
της νέας ΚΑΠ.
Εµείς, όµως, παρά τα προβλήµατα, ήµασταν από τις πρώτες
χώρες που έγκαιρα πληρώσαµε και τον Δεκέµβρη και που βεβαίως ολοκληρώσαµε πριν το Πάσχα, όπως είχαµε πει, τις πληρωµές της ενιαίας ενίσχυσης.
Μπαίνουν ζητήµατα που έχουν σχέση και µε το πότε ολοκληρώνονται οι διαδικασίες. Ξέρετε ότι όταν κλείσει –και µιλάµε για
τον Ιούνιο-, τότε θα πληρωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν µπει
στον έλεγχο. Έτσι προβλέπεται από τη διαδικασία. Και εκεί έχουν
ένα πρόβληµα µε τις µεταβιβάσεις µε τους νέους αγρότες. Θα
δούµε πώς θα καλύψουµε τις ανάγκες που όντως υπάρχουν µέσα από το απόθεµα, γιατί πρέπει να ικανοποιηθούν οι νέοι αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Από εκεί και πέρα, όµως, αυτό το ζήτηµα το βάλαµε ήδη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν το δέχθηκαν τώρα για να το λύσουν.
Εµείς θα επιµείνουµε εν όψει της αναθεώρησης του 2017, για να
µπορέσουµε πραγµατικά να λύσουµε το µεγάλο πρόβληµα που
έχει προκύψει εξαιτίας του κανονισµού και της –θα έλεγα- πρόβλεψης, που δεν µπόρεσε τελικά να υλοποιηθεί, διότι δεν υπάρχουν δυνατότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προφανώς, δεν υπάρχει συγκεκριµένη απάντηση στα ερωτήµατα και θα παρακαλέσω στη δευτερολογία τουλάχιστον να δοθούν: Πότε θα υποβληθούν οι
ενστάσεις, πότε θα γίνουν οι πληρωµές, πότε εκτιµάτε ότι θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία;
Κοιτάξτε, θα σας καταθέσω στα Πρακτικά το έγγραφο σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα και η Πολωνία –και καλώς, γιατί το
ζητούσα και εγώ- κατέθεσαν το αίτηµα για την παράταση -όχι
άλλες χώρες- γνωρίζοντας τα προβλήµατα. Καταθέτω, λοιπόν,
αυτό το έγγραφο, διότι είπατε ότι δεν το καταθέσαµε εµείς, ότι
δεν το ζητήσαµε εµείς, ότι το ζήτησαν άλλες χώρες.
Θα σας καταθέσω και δύο δηµοσιεύµατα από τα πολλά. Το
ένα έχει τίτλο: «Σε τρεις µέρες τούς µείωσαν τα δικαιώµατα» και
το δεύτερο δηµοσίευµα που λέει: «Αγωγή για τις πετσοκοµµένες
επιδοτήσεις των αγροτών». Τα συγκεκριµένα στοιχεία να τα διαβάσει ο κύριος Υπουργός µε την ησυχία του, να δει ότι υπάρχει
θέµα και πρόβληµα. Αφού δεν πιστεύει τους Βουλευτές, να δει
µήπως πιστεύει τους παραγωγούς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι εικοσιοκτώ χιλιάδες οι νέοι
αγρότες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
δώστε τα χαρτιά για να κατατεθούν στα Πρακτικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν δοθεί το δικαίωµα για τις ενστάσεις, θα δείτε, κύριε
Υπουργέ, ποια είναι η φύση του προβλήµατος.
Έχουµε τεράστιο θέµα µε τους νέους αγρότες. Οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν στο προηγούµενο πρόγραµµα, έχουν θέµατα µε τις µεταβιβάσεις -όχι µόνο νέων αγροτών, αλλά και
άλλων- και τα δικαιώµατα και τη µείωση των χρηµάτων που ήταν
να πάρουν. Είπατε ότι θα δούµε πώς θα πληρωθούν οι νέοι αγρότες από αυτά που προβλέπει η νέα ΚΑΠ, θα βρούµε εκεί απόθεµα, θα κάνουµε, θα δείξουµε. Είναι πολύ γενικά αυτά τα οποία
µας είπατε.
Πιστεύω ότι τα προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν περισσότερο αποτελεσµατικά -και θα είναι προς όφελος και της
δουλειάς που κάνει ή που θέλει να κάνει η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου- εάν υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Δυστυχώς,
δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των θεµάτων από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κλείσει οι πύλες ενηµέρωσης για τους πολίτες
και τους αγρότες και πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια.
Με την ευκαιρία να σας πω ότι υπάρχουν εκκρεµότητες που
έχουν να κάνουν µε το παλιά άρθρα 68 και 52, µε την πληρωµή
συνδεδεµένης ενίσχυσης για το γάλα και για το κρέας.
Υπάρχουν πάρα πολλά, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να τα δείτε
συγκεκριµένα. Αφήστε τώρα τις θεωρίες για το συµµάζεµα ή για
τα πρόστιµα. Τα πρόστιµα, ξέρετε, αφού περάσει η χρονιά, αφού
περάσει και ο δεύτερος χρόνος, καταλογίζονται, δεν καταλογίζονται αµέσως. Θα το δούµε, λοιπόν, αυτό.
Όµως υπάρχει ένα τεράστιο θέµα και θα σας παρακαλούσα
στη δευτερολογία σας να µας πείτε τι γίνεται µε το πρόγραµµα
αγροτικής ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, 6 δισεκατοµµύρια «κοιµούνται». Όταν λέµε ότι θέλουµε χρήµατα για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας, υπάρχουν 6 δισεκατοµµύρια διασφαλισµένα,
ολόκληρα, για το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης και δεν γνωρίζουµε πότε θα ενεργοποιηθούν και ποιες δράσεις θα ενεργοποιηθούν και σε ποιο χρόνο. Έχει γίνει µία προδηµοσίευση για
τους νέους αγρότες, για το πρόγραµµα νέων αγροτών και λέει
ότι η κανονική δηµοσίευση θα βγει τον Σεπτέµβρη, αλλά τους
λέει, πηγαίνετε τώρα να κάνετε µεταβιβάσεις από τους γονείς ή
άλλους, των περιουσιών, κάντε δήλωση του ΟΣΔΕ και τον Σεπτέµβρη που θα έρθει η ώρα, εάν τους απορρίψει, δεν λέει τι θα
γίνει µε τη διαδικασία. Είναι κάτι πρωθύστερο αυτό, νοµίζω. Εάν
όµως, έστω και ως πρωθύστερο, διευκολύνει, θα πρέπει να δώσετε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, κύριε Υπουργέ.
Τι γίνεται, λοιπόν, και µε το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης,
µε τα 6 ολόκληρα δισεκατοµµύρια, που και αυτά η επάρατη, προηγούµενη Κυβέρνηση τα διασφάλισε, όπως και τη νέα ΚΑΠ και
λοιπά, και δεν έχετε βγάλει ακόµα τις οµάδες εργασίας, δεν
έχετε συγκροτήσει ακόµα τις οµάδες εργασίας, προκειµένου να
βγουν οι οδηγοί για το κάθε πρόγραµµα;
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι απαράδεκτο δεκαέξι µήνες
να µην έχουν βγει οι οδηγοί εργασίας από την 1η Ιανουαρίου
2015 και µετά. Δεν ξέρω εάν είναι δική σας αρµοδιότητα ή του
κ. Μπόλαρη, του Υπουργείου σας πάντως είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
παρακαλώ κλείστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θέλουµε απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν λάβετε τον
λόγο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση για δύο
δευτερόλεπτα.
Ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ζητεί άδεια
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ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για το διάστηµα από 2 Ιουνίου έως 5 Ιουνίου 2016. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνάδελφος έχει πάντα την τάση να γενικεύει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από ένα
θέµα που φέρνει, γενικότερα όσον αφορά τα ζητήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα απαντήσετε επί
της επίκαιρης ερώτησης, γιατί για το δεύτερο σκέλος θέλετε
µισή ώρα και δεν προτίθεµαι να σας δώσω τον χρόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω ότι υπάρχουν ειδικές διαδικασίες
και εάν οι ενστάσεις που υποβληθούν δικαιολογούν ότι µπορεί
να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα, υποβάλλονται τέτοιες ενστάσεις
και τις συγκεντρώνουµε.
Και αντιλαµβάνεσθε ότι επειδή είναι συγκεκριµένος ο Κανονισµός και απαγορεύεται πέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία
να κάνουµε µεταβολές, όµως ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυτές οι
ειδικές συνθήκες που να µπορούµε να δικαιολογήσουµε, τότε θα
το κάνουµε. Το ξέρουν αυτό οι αγρότες.
Αναφερθήκατε στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Ξεχάσατε, κύριε συνάδελφε, ότι ως κυβέρνηση είχατε στείλει το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, µας το επέστρεψαν µετά από
έξι-επτά µήνες ως απαράδεκτο και τελικά κάναµε τις απαραίτητες διορθώσεις τον Δεκέµβρη, εγκρίθηκε το συγκεκριµένο πρόγραµµα και ήδη βρισκόµαστε στη διαδικασία συγκρότησης
οµάδων. Εντός του πρώτου εξαµήνου έχουµε ήδη προγραµµατίσει -κάναµε µία δηµοσίευση για τους νέους αγρότες- και άλλες
δράσεις και προγράµµατα.
Να είστε σίγουροι ότι και θα το επικοινωνήσουµε και έχουµε
τον απαραίτητο χρόνο. Συνολικά 7 δισεκατοµµύρια θα είναι τα
χρήµατα τα οποία θα µπουν στον αγροτικό χώρο µέσα από το
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Αντιλαµβάνεσθε ότι για εµάς, αλλά
και γενικά για τη χώρα µας –δεν το λέω τώρα για την Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- είναι το µοναδικό εργαλείο που µπορεί να έχει ο
αγροτικός χώρος για να µπορέσει να πάει µπροστά. Και ήδη άρχισε να πηγαίνει µπροστά.
Από εκεί και πέρα, αγαπητέ συνάδελφε, το τι κάνουµε εµείς
για τον αγροτικό χώρο και πραγµατικά αδικούµαστε, όσον αφορά τουλάχιστον τη µετάδοση αυτών που κάνουµε, εγώ θα σας
καταθέσω ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» -µη µου πείτε ότι ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» είναι η εφηµερίδα, η οποία εκφράζει τον χώρο µας–το οποίο λοιπόν αναφέρεται σε αυτά που κουβεντιάζαµε τις προηγούµενες ηµέρες, στις
επιπτώσεις, στις φορολογικές επιβαρύνσεις, πώς θα µεταβληθούν όσον αφορά τον αγροτικό χώρο από την εφαρµογή του
νόµου που τις προηγούµενες ηµέρες συζητήσαµε. Και λέει για
εισοδήµατα από 5.000 έως 20.000 και θα δείτε στην κατάσταση
αναλυτικά ότι ο αγροτικός χώρος έχει επιστροφές που ξεκινούν
από 1.200 έως 1.300 ευρώ και φθάνουν µέχρι του σηµείου που
υπερκαλύπτουν πολλαπλάσια τις εισφορές που θα υπάρχουν
σχετικά µε τον ΕΛΓΑ.
Αντιλαµβάνεσθε, λοιπόν, ότι αυτό που είπα προχθές ότι ο αγροτικός χώρος βιώνει µία ιστορική ηµέρα, διότι για πρώτη φορά
µπαίνει το αφορολόγητο, για πρώτη φορά αντιµετωπίζεται ως
πολίτης πρώτης κατηγορίας, µε την εθνική σύνταξη. Και αυτό
εσείς το αγνοήσατε εντελώς και έγινε µία µάχη.
Σας το καταθέτω για να ενηµερωθείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικός Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώσατε κύριε
Υπουργέ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω µία
ηµεροµηνία. Πότε µπορούν να υποβληθούν ενστάσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε αυτό το ερώτηµα
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δεν υπήρξε απάντηση. Οφείλω να το πω, επειδή είπα για το άλλο.
Βασίλη, τελειώσαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πείτε το, κύριε Υπουργέ, για να
ενηµερωθούν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό. Υπήρξε απάντηση
συγκεκριµένη, η οποία λέει όταν υπάρχουν λόγοι που µπορούν
να δικαιολογήσουν, υποβάλλονται ενστάσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πού;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να εξετάσουµε
τους λόγους και αν πραγµατικά οι λόγοι αυτοί µπορούν να γίνουν
αποδεκτοί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα το προχωρήσουµε. Δεν µπορούµε να δεσµευθούµε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ωραία, πού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας παρακαλώ, τελειώσαµε την ερώτησή σας. Σας έδωσαν και
τη σειρά τους οι συνάδελφοι, να µην κάνουµε κατάχρηση.
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 839/9-5-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Πέλλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Σηφάκη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών, για τη µειωµένη παραγωγή σε όλες σχεδόν τις δενδρώδεις καλλιέργειες Πέλλας και Ηµαθίας.
Κύριε Σηφάκη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά τις σοβαρές ζηµιές λόγω
καιρικών φαινοµένων στις αγροτικές δενδρώδεις καλλιέργειες
των Νοµών Πέλλας και Ηµαθίας, αλλά και της περιοχής Βελβεντού του Νοµού Κοζάνης.
Συγκεκριµένα, πέραν του παγετού και των χαλαζοπτώσεων
που αποζηµιώνονται από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ, έχει παρατηρηθεί µειωµένη παραγωγή σε όλες σχεδόν τις δενδρώδεις καλλιέργειες µε συµπτώµατα περιορισµένη καρπόδεση, αγονιµοποίητα άνθη, αλλά και ατροφικούς καρπούς που πέφτουν.
Με δεδοµένο ότι η ζηµιά είναι πολύ µεγάλη, µε βάση τις αρχικές εκτιµήσεις τόσο των εποπτών του ΕΛΓΑ όσο και των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των συγκεκριµένων περιφερειακών ενοτήτων –έχω εδώ την έκθεση της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας- και ακόµη µε δεδοµένο ότι η οικονοµία αυτών βασίζεται
κατά συντριπτικό ποσοστό στην οικονοµία του πρωτογενούς
τοµέα και η ζηµιά αυτή έρχεται να προστεθεί στις σοβαρές ζηµιές των αγροτικών καλλιεργειών και τα δύο προηγούµενα χρόνια και ακόµα λαµβάνοντας υπ’ όψιν αφ’ ενός την τροποποίηση
του άρθρου 5 του ν.3877/2010, που έγινε µε το άρθρο 71 του
ν.4235/2014 που επιτρέπει την αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ ζηµιάς
πάνω από ορισµένο ποσοστό ανά νοµό σε περίπτωση µειωµένης
παραγωγής σε δενδρώδεις καλλιέργειες µετά από το πόρισµα
της Επιστηµονικής Επιτροπής που συγκροτείται από τον Υπουργό και για την τεκµηρίωση των παραπάνω και αφ’ ετέρου άλλες
ίσως δυνατότητες αποζηµίωσης που υπάρχουν µέσω του προγράµµατος de minimis, του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, όσον αφορά τις θεοµηνίες ή προβληµάτων από κλιµατικές
συνθήκες ή των ΠΣΕΑ, κατόπιν φυσικά έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προβλεφθούν τα αλόγιστα πακέτα τύπου
Χατζηγάκη, που σε τελευταία ανάλυση πέφτουν στις πλάτες των
παραγωγών, αντί να τους ανακουφίσουν, ερωτάσθε σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, για την ανακούφιση του αγρότη
των προαναφερόµενων νοµών, µε ποια µέσα και µε ποιο χρονοδιάγραµµα.
Ακόµη, αβίαστα προκύπτει η ανάγκη έναρξης της διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την τροποποίηση του κανονισµού του ΕΛΓΑ. Σε συζήτηση µε τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.
Κουρεµπέ, µας διατυπώθηκε η πρόθεση του οργανισµού να δεχθεί προτάσεις των αγροτικών συλλόγων και των συνεταιρισµών
των νοµών που έχουν δενδρώδεις καλλιέργειες, που προαναφέρθηκαν, για την εκπόνηση αναλογιστικών µελετών, µε στόχο την
πρόσθετη κάλυψη των αγροτών και από άλλες ζηµιές που δεν
καλύπτονται από τον κανονισµό.
Ερωτάσθε αν προτίθεστε να παροτρύνετε τον ΕΛΓΑ να προ-
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χωρήσει άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες, κυρίως στην ανάθεση
των αναλογιστικών µελετών, για να µην είµαστε κάθε χρόνο στη
δύσκολη θέση να συζητάµε τα ίδια πράγµατα µε τον ίδιο σχεδόν
τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, οι ζηµιές είναι όντως όπως
τις περιγράψατε. Έγιναν όπως έγιναν και αναγγελίες και κατατέθηκαν οι σχετικές δηλώσεις από τους παραγωγούς. Αυτό που
µένει τώρα σε εµάς είναι να αρχίσουµε το έργο της εκτίµησης,
ώστε να διαπιστωθεί και το µέγεθος της ζηµιάς και ταυτόχρονα
να δούµε ποιο ποσοστό µπορεί να µας καλύψει ο κανονισµός του
ΕΛΓΑ και από εκεί και πέρα να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε,
ιδιαίτερα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται
από τον σηµερινό κανονισµό.
Μετά το πέρας όλης αυτής της διαδικασίας θα ακολουθήσει η
πληρωµή, όσον αφορά αυτούς που καλύπτονται. Μένει να δούµε
τώρα τι θα κάνουµε για το υπόλοιπο κοµµάτι.
Βεβαίως, επειδή υπάρχουν ζηµιές που εµείς θέλουµε, σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΑ, να δούµε πώς θα αξιοποιήσουµε και τα
υπόλοιπα εργαλεία, αυτά που είναι γνωστά -πρόγραµµα de minimis και ΠΣΕΑ- και να δούµε τη δυνατότητα µέσω των επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή. Όλο αυτό είναι ένα κοµµάτι που
θα το χρησιµοποιήσουµε, για να στηρίξουµε την αγροτική παραγωγή.
Από εκεί και πέρα, όπως και εσείς γνωρίζετε, σχετικά µε τα
ΠΣΕΑ -δηλαδή το κοµµάτι που αφορά τις κρατικές ενισχύσειςιδιαίτερα εκεί, θέλουµε να δούµε το µεγάλο ζήτηµα της ακαρπίας, που έχει προκύψει στην περιοχή από τις συγκεκριµένες ζηµιές. Το θέµα είναι ότι σίγουρα αυτό οφείλεται σε θεοµηνίες και
σε καιρικές συνθήκες. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το αποδείξουµε.
Από εκεί και πέρα, θα δούµε πώς µέσα από τα όρια που προβλέπονται, όσον αφορά το 30% των ζηµιών οµοειδών ειδών στις
περιφερειακές ενότητες, τη σχέση της απώλειας της παραγωγής
µε την παραγωγή των προηγούµενων χρόνων, δηλαδή στοιχεία
τέτοια από πλευράς του Υπουργείου που θα µας δώσουν τη δυνατότητα να δούµε πώς θα µπορέσουµε να στοιχειοθετήσουµε
τα αντίστοιχα de minimis και όσα είπαµε παραπάνω µέσα από
τον κρατικό µηχανισµό και να υποβάλλουµε το συγκεκριµένο αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να µας εγκρίνει αυτήν τη
δυνατότητα.
Ήδη τα έχουµε ξαναπεί αυτά που συζητούσαµε για ανακτήσεις και όλα αυτά τα πρόστιµα που έρχονται ότι οφείλονταν και
κατά ένα µεγάλο µέρος στο ότι δεν έπαιρναν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας -θέλω να είµαι ειλικρινής
διότι πρόκειται για χρήµατα που προέρχονται από τον κρατικό
προϋπολογισµό- πιστεύουµε ότι θα µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε, γιατί όντως υπάρχει θέµα ζηµιάς στην περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σηφάκη, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε ικανοποίηση άκουσα
εκ µέρους σας την αναγνώριση του προβλήµατος, όσον αφορά
το µέγεθος της ζηµιάς, όσο και το γεγονός ότι θα καταβάλλετε
τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την ανακούφιση των πληγέντων αγροτών.
Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω εκ µέρους των αγροτών,
των προαναφερόµενων περιοχών, όσο και εκ µέρους των συναδέλφων που παρίστανται εδώ, της κυρίας Καρασαρλίδου, του κ.
Αντωνίου από την Ηµαθία και του κ. Δηµητριάδη από την Κοζάνη
που µόλις έφυγε, να προχωρήσετε µε όσο το δυνατόν στενότερο
χρονοδιάγραµµα στην ολοκλήρωση της εξέτασης των πιθανών
τρόπων αποζηµίωσης, διότι το πρόβληµα είναι µεγάλο.
Φυσικά µας ενδιαφέρει η νοµιµότητα, ό,τι γίνεται να πατάει σε
στέρεο έδαφος, να µην είναι υπό την αίρεση επιστροφής των
όποιων χρηµάτων από τον αγροτικό κόσµο. Η ευκαιριακή πολιτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν, δηλαδή ας δώσουµε
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τώρα ό,τι δώσουµε για πολιτικούς λόγους, ακόµη και δύο µέρες
πριν από τις εκλογές και ας τα γυρίσει πίσω ίσως ο αγρότης στο
µέλλον, µε άλλη κυβέρνηση και άλλον Υπουργό και θα φταίει
αυτός ο Υπουργός που βάζει τους καταλογισµούς τότε και όχι
εκείνος που δηµιούργησε αρχικά το πρόβληµα, είναι µια πολιτική
που δεν µας βρίσκει καθόλου σύµφωνους. Είναι καταδικαστέα
και δεν απηχεί τις διαθέσεις του ταλαιπωρηµένου αγροτικού κόσµου.
Ακόµα, θα επιθυµούσαµε στην επιτροπή που θα βάλετε να επεξεργάζεται το θέµα αυτό, µετά την πρώτη εξέταση, να συµµετέχει ένας τουλάχιστον αγρότης από κάθε νοµό εκ των πληγέντων,
ούτως ώστε να έχετε τη γνώµη του αγρότη απευθείας, τη συµφωνία του ή τις αντιρρήσεις του στις συζητήσεις που θα γίνουν.
Επιπλέον, η συµµετοχή του αγροτικού κόσµου στις προτάσεις
για την αναµόρφωση του κανονισµού του ΕΛΓΑ, πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, όπως πιστεύουµε και η συµβολή σας στην αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων για την ανάθεση των αναγκαίων αναλογιστικών µελετών, µελέτες που θα βγάλουν τα δεδοµένα για µια πιθανά πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση όποιων
αγροτών επιθυµούν, πέραν της βασικής υποχρεωτικής βεβαίως,
ασφάλισης για να καλύπτονται περισσότερες ζηµιές, µε βάση κάποιες προϋποθέσεις που θα τεθούν και σε διαδικασία διαβούλευσης.
Θέλω να είµαι βέβαιος ότι επί των ηµερών της Υπουργίας σας
θα εκκινήσει ακόµα η αναγκαία συζήτηση για τη στρατηγική ανάπτυξη στον αγροτικό τοµέα, που καλύτερα από όλους γνωρίζετε
ότι λείπει από τον αγροτικό χώρο όλες τις προηγούµενες δεκαετίες.
Με τη συζήτηση για τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και τη χωροθέτηση µε επιστηµονικό τρόπο καλλιεργειών και ποικιλιών,
αξιοποιώντας και τα στατιστικά στοιχεία, θα επιτευχθεί η ορθολογική ανάπτυξη στους Νοµούς Πέλλας, Ηµαθίας και Κοζάνης
και η διεύρυνση της χρονολογικής περιόδου συγκοµιδής, µε καλύτερα αποτελέσµατα στη διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε
εγχώριες και διεθνείς αγορές.
Κλείνοντας, για ακόµη µια φορά θέλω να σας επισηµάνω ότι η
εξεύρεση λύσης για την ανακούφιση των αγροτών των πληγέντων περιοχών είναι πάρα πολύ επιτακτική, καθώς η ζηµιά είναι
µεγάλη και ο κόσµος αυτός θα πεινάσει, δεν θα µπορέσει να καλλιεργήσει την επόµενη σεζόν και ίσως, σε ορισµένες περιπτώσεις, δηµιουργηθούν και ανθρωπιστικά προβλήµατα στους
αγρότες και στις οικογένειές τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, έχουµε µπροστά µας ένα
πρόβληµα το οποίο πρέπει να δούµε -όπως κι εσείς πολύ σωστά
επισηµάνατε- και πώς θα δώσουµε µια λύση άµεσα. Επειδή,
όµως, πρόκειται για µια περιοχή που δυστυχώς επαναλαµβάνονται τέτοιου είδους προβλήµατα, πρέπει να δούµε πως µέσα από
την τροποποίηση του κανονισµού του ΕΛΓΑ θα το αντιµετωπίσουµε σε µόνιµη βάση.
Σχετικά µε το πρώτο αίτηµα, όντως ήδη αυτήν την ώρα είµαστε
στη συγκρότηση µιας επιστηµονικής επιτροπής, διότι πραγµατικά θέλει τεκµηρίωση για να µπορέσει να γίνει αποδεκτό το αίτηµα. Σε αυτήν την επιτροπή, δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να
συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, απλά εγώ σας λέω
ότι πρόκειται για τεχνοκρατική επιστηµονική επιτροπή. Καλό,
όµως, είναι να ακούγεται και η άποψη των αγροτών.
Μέσα από αυτήν την τεκµηρίωση, µέσα από την τεκµηρίωση
των δυσµενών καιρικών συνθηκών -µέσω της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας-, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα,
όσον αφορά τη σηµερινή του κατάσταση.
Όµως, για να το δούµε από την πλευρά του ΕΛΓΑ, θα πρέπει
οπωσδήποτε να προηγηθεί µια επιστηµονική µελέτη, που θα δείχνει πώς µπορεί ο ΕΛΓΑ να καλύψει τις συγκεκριµένες ζηµιές.
Να δούµε και το ζήτηµα της αναλογιστικής µελέτης, όσον αφορά
το ύψος του ασφαλίστρου, διότι αν µείνουµε στη λογική της ανταποδοτικότητας του ασφαλίστρου και υπάρχει ένα ασφάλιστρο
πάρα πολύ υψηλό, δεν δεσµεύοµαι, αλλά να δούµε πώς στην
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προκειµένη περίπτωση θα καλύψουµε το κοµµάτι, το οποίο δεν
µπορεί να καλυφθεί από ένα υψηλό ασφάλιστρο από τους παραγωγούς. Βεβαίως, αυτά προϋποθέτουν, όταν ολοκληρωθούν, να
βγει η αναγκαία υπουργική απόφαση για να µπορέσουµε να τα
καλύψουµε.
Πάντως, αυτό που θέλω να σας πω, µιας και αναφερθήκατε,
όσον αφορά τη στρατηγική για το χώρο, είναι ότι εµείς έχουµε
ήδη καταθέσει σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης στους θεσµούς
σχετικά µε τον αγροτικό χώρο. Έχει εγκριθεί αυτό το σχέδιο. Στη
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων συζητήσαµε γι’ αυτό.
Αυτό που µας µένει πλέον είναι, αφού ολοκληρώσουµε την
αξιολόγηση, κι εµείς να επικοινωνήσουµε και πραγµατικά να έλθουµε σε επαφή µε τον κόσµο για να δούµε πώς σε συνδυασµό
µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεκινάµε να υπηρετούµε πραγµατικά τον χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συζητηθεί τώρα
η τέταρτη µε αριθµό 819/25-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά
προγράµµατα και τα προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική
λύση που δόθηκε το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή η επίκαιρη ερώτησή µου έχει τρία σκέλη, θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε µια µικρή
ανοχή. Αφήστε τη δευτερολογία. Θα τη χρειαστείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Δεκαέξι µήνες τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, ασχολήθηκα ιδιαίτερα µε τα προβλήµατα των αγροτών, διότι
η Λάρισα είναι κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή.
Το προσωπικό µου συµπέρασµα είναι ότι τα περισσότερα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν από τις επιλογές των προηγούµενων
διοικήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας.
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ
καλά. Δυστυχώς, η Αντιπολίτευση µάς κουνάει το δάχτυλο και
ρωτά για ποιον λόγο καθυστερούν οι πληρωµές, για ποιον λόγο
γίνονται αυτά.
Η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση έχει τρία σκέλη, κύριε
Υπουργέ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν
πάρα πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι που την αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης την έχουν καταθέσει εκπρόθεσµα. Είναι πάρα
πολλοί αυτοί. Την κατέθεσαν εκπρόθεσµα για οικονοµικούς λόγους. Είτε δεν είχαν να πληρώσουν το συγκεκριµένο ποσό, είτε
δεν γνώριζαν. Σηµειωτέον ότι η έλλειψη ενηµέρωσης προς τους
αγρότες είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Αυτοί, λοιπόν, ως ποινή αποκλείονται για τουλάχιστον πέντε
χρόνια, όχι για ένα, αλλά για πέντε χρόνια. Πρέπει να αποδείξουν
ανωτέρα βία στην υποβολή της συγκεκριµένης αίτησης. Όπως
πολύ καλά καταλαβαίνετε, είναι άδικο εκατοντάδες -να µη σας
πω χιλιάδες- αγρότες σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον για τη Λάρισα εκατοντάδες αγρότες που είτε δεν γνώριζαν είτε δεν είχαν
αυτά τα σαράντα-πενήντα ευρώ, να αποκλείονται από την αίτηση
ενιαίας ενίσχυσης για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Δεύτερον, για τους καλλιεργητές που είναι ενταγµένοι στα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα βιολογικής γεωργίας και νιτρορύπανσης, αυτοί οι άνθρωποι ακολούθησαν πιστά το πρόγραµµα, πλην όµως κινδυνεύουν να απενταχθούν από το πρόγραµµα λόγω της χωροθετικής διευθέτησης του θέµατος. Ποτέ
δεν τους ζήτησε κάποιος τοπογραφικό διάγραµµα. Η βασική
αιτία απένταξής τους από το πρόγραµµα είναι ακριβώς το τοπογραφικό διάγραµµα.
Τρίτον, υπάρχει η γνωστή τεχνική λύση που δόθηκε τον Δεκέµβριο του 2014, όπου πολλοί κτηνοτρόφοι ενώ χρησιµοποιούσαν
συγκεκριµένους βοσκοτόπους σε συγκεκριµένα µέρη, ξαφνικά
τριάντα, πενήντα, εκατό χιλιόµετρα πιο µακριά είδαν τους βοσκοτόπους.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το 55ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, η υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης γίνεται είτε από τον ίδιον τον αγρότη είτε από εκπρόσωπό του. Υπάρχουν συγκεκριµένες πύλες χωρίς άλφα,
χωρίς βήτα. Βεβαίως έχουν την υποχρέωση οι ίδιες οι πύλες να
ενηµερώνουν τους αγρότες. Όµως οι ηµεροµηνίες είναι δεσµευτικές.
Αυτό που εµείς από τη δική µας πλευρά κάνουµε, όταν έχουν
προβλήµατα, ιδιαίτερα από την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, είναι
να προσπαθούµε όσο το δυνατόν να δώσουµε µια παράταση και
απευθυνόµαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εκεί παίρνονται
οι αποφάσεις.
Αυτό που θέλω να σας πω για τη συγκεκριµένη περίπτωση
είναι ότι ήδη έχουµε πάει και την προηγούµενη χρονιά ένα µήνα
πίσω. Πάλι βρέθηκαν εκπρόθεσµοι αγρότες. Να αποδεχθούµε
ότι ίσως να µην υπάρχει από πλευράς του Υπουργείου, του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των πυλών ενηµέρωση, αλλά ας το δούµε και από την
πλευρά των αγροτών. Γι’ αυτό επιµένουµε να οργανωθούν επιτέλους, να παρακολουθούν τις εξελίξεις, τις υποχρεώσεις τους.
Επειδή µιλάµε για την καινούρια χρονιά, θα έλεγα ότι ήδη έχουν ενηµερωθεί. Δίνουµε ένα µήνα περισσότερο. Σε περίπτωση
όµως που µέχρι τις 9 Ιουλίου κάποιος δεν έχει καταθέσει την αίτησή του, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να έχουµε αίτηµά του µε το οποίο θα
δικαιολογεί τους λόγους για τους οποίους δεν έκανε την ένσταση, για να δούµε πώς θα το προχωρήσουµε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Όµως, αυτές οι διαδικασίες κάποια στιγµή θα πρέπει να σταµατήσουν για να µπορούµε να κάνουµε τη δουλειά µας σωστά.
Δίνοντας ένα και ενάµιση µήνα παράταση στην υποβολή των αιτήσεων των ενστάσεων φέρνει τις πληρωµές πιο πίσω και µετά
έχουµε διαµαρτυρίες γιατί δεν πληρώσαµε έγκαιρα. Θα πρέπει
να έχουµε µια συνεννόηση µεταξύ µας.
Για το θέµα των αιτήσεων ανωτέρας βίας -γιατί αυτό µπορούµε
να επικαλεστούµε στο πρόβληµα που βάλατε-, εµείς θα κάνουµε
τα αδύνατα δυνατά για µια ελάχιστη παρέκκλιση έχοντας, βεβαίως, στο νου µας ότι η ορθή εφαρµογή των κανονισµών είναι
απαραίτητη, για να µην έχουµε τα πρόστιµα και τις επιπτώσεις
από τη λειτουργία.
Για τα υπόλοιπα που βάλατε θα απαντήσω στη δευτερολογία,
ιδιαίτερα στα γεωργοπεριβαλλοντικά θέµατα και την τεχνική
λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή τηρούνται
Πρακτικά, οι λόγοι ανωτέρας βίας δεν χρειάζεται να αναλυθούν
και πολύ, έτσι;
Παρά ταύτα, σας δίνω δυο λεπτά τον λόγο, κύριε Κόκκαλη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σωστά µιλάτε. Ίσως
µια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διεύρυνση των
λόγων ανωτέρας βίας θα ήταν µια λύση ικανοποιητική. Σίγουρα
ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεών του. Πρέπει να ενηµερώνεται και µέχρι τις 9 Ιουλίου να υποβάλει την αίτηση ενιαίας
ενίσχυσης. Πλην όµως, το αποτέλεσµα από τη µη υποβολή της
αίτησης είναι πάρα πολύ δυσµενές, διότι χάνει το δικαίωµα να
πληρωθεί για πέντε χρόνια και όχι για ένα χρόνο.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω ότι για το δεύτερο σκέλος αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να απενταχθούν για λόγους
για τους οποίους δεν ενηµερώθηκαν καν. Για παράδειγµα, κανείς
δεν τους είπε ότι πρέπει να προσκοµίσουν τοπογραφικό διάγραµµα. Η αιτία κινδύνου απένταξής τους είναι ακριβώς η χωρο-
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θετική διαφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα για τα γεωργοπεριβαλλοντικά ξέρετε ότι είχαµε προβλήµατα το 2008-2009. Κάναµε µια πολύ µεγάλη προσπάθεια για να µπορέσουµε να
φτάσουµε στο τέλος του 2015 έχοντας πληρώσει και το 2013.
Ακόµα έχουµε εκκρεµότητες στα συγκεκριµένα ζητήµατα.
Αυτό, όµως, που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως είναι
ρητή η αναφορά ότι πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία αναγνώρισης των αγροτεµαχίων, η έκτασή τους, η θέση τους στο σύστηµα αναγνώρισης, η χρήση τους και για άλλες δραστηριότητες. Αυτά πρέπει να τους λέγονται όταν υποβάλουν στη συγκεκριµένη πύλη το αίτηµά τους. Είδατε ότι εµείς, από τη δική µας
πλευρά, κάναµε µια σηµαντική κίνηση τριπλασιάζοντας τις αντίστοιχες πύλες, όχι µόνο γιατί µέσα από αυτήν τη διαδικασία τελικά υπήρξε µια θετική επίπτωση όσον αφορά τις τιµές -το παράβολο, που κατέβαλλαν οι αγρότες έπεσε στο µισό σε σχέση
µε αυτό, που υπήρχε προηγουµένως- αλλά και ταυτόχρονα µπαίνει ένας ανταγωνισµός, από πλευράς των πυλών, να κάνουν καλύτερα τη δουλειά.
Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Ο κανονισµός είναι συγκεκριµένος. Μέσα από αυτές τις πύλες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Όσον αφορά το κοµµάτι της τεχνικής λύσης, που δώσαµε για
τους βοσκοτόπους, όντως δώσαµε τις τεχνικές λύσεις για να κάνουµε τις πληρωµές και ταυτόχρονα να αποφύγουµε για το 2015
αυτό που σας είπα, το πρόστιµο. Ήδη προχθές µας ήρθε πρόστιµο, που αφορούσε το 2013, γύρω στα 267 εκατοµµύρια. Υπάρχει η εκκρεµότητα του προστίµου για το 2014, το οποίο δεν
ξέρω πόσο θα είναι. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτά πρέπει να
τα λαµβάνουµε υπ’ όψιν και εκ των πραγµάτων εκεί δηµιουργούνται προβλήµατα. Όλα αυτά, όµως, θα τα λύσουµε.
Ειδικά για το θέµα των βοσκοτόπων, όπου ήδη µε τα προσωρινά και οριστικά σχέδια, που µπαίνουν τώρα θα έχουµε και απόθεµα επιλέξιµων εκτάσεων για τους βοσκοτόπους, που θα
καλύπτει όχι µόνο τα προβλήµατα αλλά και κυρίως την προοπτική που θέλουµε να δώσουµε στον χώρο.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο χώρος της αιγοπροβατοτροφίας είναι ο χώρος, που έχει το συντριπτικό πλεονέκτηµα για να
µπορέσει η χώρα µας να σταθεί στον αγροτικό χώρο γενικότερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µόνο να δοθεί η δυνατότητα -για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης- της διόρθωσης
στο πρόγραµµα νιτρορύπανσης. Μόνο γι’ αυτό δεν απαντήσατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το µελετάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 3 Μαρτίου 2016 (Συνεδρίαση ΠΔ’) και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 3 Μαρτίου 2016 (Συνεδρίαση ΠΔ’) επικυρώθηκαν.
Θα συζητηθεί τώρα η τελευταία για σήµερα επίκαιρη ερώτηση.
Είναι η πέµπτη µε αριθµό 832/26-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου, του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τους Υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέτρα αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης
καλλιεργειών και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε
21-4-2016 στις περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας ΕΠ Λασιθίου Κρήτης.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πυρκαγιά ξέσπασε σε συνθήκες ισχυρότατων ανέµων στις περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας µε ανυπολόγιστες, βέβαια, καταστροφές σε χιλιάδες
στρέµµατα θερµοκηπιακών καλλιεργειών, σε ελαιόδεντρα, που
αποτελούν και τη βασική αγροτική ενασχόληση των κατοίκων, σε
δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε ζώα, σε αγροικίες, µηχανήµατα και σε δίκτυα άρδευσης χιλιάδων µέτρων, που δεν επιτρέπουν την άρδευση ακόµα και όσων καλλιεργειών διασώθη-
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καν. Και, µάλιστα, κάηκαν δέντρα, που ήταν στις πλαγιές των
βουνών, πράγµα, που βέβαια ελλοχεύει τον κίνδυνο ακόµα µεγαλύτερης καταστροφής σε περίπτωση βροχοπτώσεων.
Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη άµεσης κρατικής παρέµβασης και στήριξης των πληγέντων.
Σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ: Γιατί µέχρι σήµερα δεν έχετε κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και πυρόπληκτη; Έχουν ήδη περάσει είκοσι µέρες, αυτοψία έγινε, κατέβηκε
µάλιστα ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας στην Ιεράπετρα, ο ΕΛΓΑ είναι ενηµερωµένος, η περιφέρεια είναι ενηµερωµένη, έχετε ανταλλάξει και έγγραφα µεταξύ σας.
Δεύτερον, θα αποζηµιώσετε άµεσα, χωρίς πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, όρους και περιορισµούς, στο 100% τη
φυτική και ζωική παραγωγή του κατεστραµµένου φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου των εγκαταστάσεων; Θα δώσετε τη δυνατότητα στους πληγέντες για ένταξη στο καθεστώς αποζηµιώσεων,
στον ΕΛΓΑ, στα ΠΣΕΑ, ακόµα και στον ΟΣΔΕ, για να µην χάσουν
τις ενισχύσεις τους οι άνθρωποι;
Επίσης, καταστράφηκαν σπίτια, στάβλοι, αποθήκες. Θα υπάρξει κρατική οικονοµική στήριξη, που να ανταποκρίνεται στο πραγµατικό κόστος ανακατασκευής ή επισκευής; Αντιλαµβάνεστε ότι
αν αυτό δεν γίνει, οι πληγέντες θα πέσουν στα δίχτυα των τραπεζών και των τοκογλύφων.
Δόθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης 95.000 ευρώ για την
αποκατάσταση των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης και άλλων
υποδοµών. Οι καταστροφές, βέβαια, είναι πολύ µεγαλύτερες.
Δεν επαρκούν τα ποσά αυτά.
Επίσης, δεν επαρκεί και το εξευτελιστικό ποσό των 80.000
ευρώ για την πολιτιστική προστασία του Δήµου Ιεράπετρας, που
δίνει η Κυβέρνηση για το 2016 σε µια περιοχή, βέβαια, πολλών
και αυξηµένων αναγκών. Είστε διατεθειµένοι να δώσετε άµεσα
έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στον δήµο από τον κρατικό προϋπολογισµό;
Βέβαια, η αντιµετώπιση των καταστροφών από την πυρκαγιά
απαιτούν τεχνικά, αντιπληµµυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για
την προστασία των αγροτικών υποδοµών και των κατοικιών από
κατολισθήσεις και πληµµύρες. Σας είπα προηγουµένως τι µπορεί
να προκύψει από µια βροχή.
Για όλα αυτά -βέβαια και για τη δασοπυρόσβεση θα έλεγα κάποια πράγµατα, θα τα πω στη δευτερολογία µου- πρέπει να µας
δώσετε πολύ συγκεκριµένες απαντήσεις, γιατί εάν δεν λυθεί το
πρόβληµα, όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα χίλια µύρια
προβλήµατα, που αντιµετωπίζει ο αγροτικός κόσµος ως αποτέλεσµα και της δικής σας αντιλαϊκής, αντιαγροτικής πολιτικής, της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µε τις πετσοκοµµένες επιδοτήσεις και µε το ασφαλιστικό, διότι έστω και αν λέτε εσείς τώρα για
το αφορολόγητο, στην πραγµατικότητα θα τους τα πάρετε µέσω
του ασφαλιστικού.
Άρα θα ήθελα πολύ συγκεκριµένες απαντήσεις για όλα όσα
σας έθεσα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, όπως αντιλαµβάνεστε,
συγκεκριµένες απαντήσεις για τόσα θέµατα, που βάλατε είναι
δύσκολο να δοθούν.
Εκείνο, που θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή είναι ότι αίτηµα
για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της συγκεκριµένης περιοχής δεν έχουµε εµείς στα χέρια µας, πόσο µάλλον
όταν δεν είναι δική µας αρµοδιότητα το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Αν κληθούµε και υπάρχει ένα τέτοιο αίτηµα από τα αρµόδια
Υπουργεία, βεβαίως, θα καταθέσουµε και τις δικές µας εκτιµήσεις, αυτά που ξέρουµε.
Αυτά, που ξέρουµε είναι ότι όντως έγιναν ζηµιές από τις συγκεκριµένες πυρκαγιές ευρύτερα στην περιοχή της Ιεράπετρας.
Είχαµε ιδιαίτερα στο φυτικό κεφάλαιο πολλές ζηµιές, ιδίως σε
δενδρώδεις καλλιέργειες, σε πολλά θερµοκήπια, πάνω από 200
στρέµµατα. Για όλα αυτά έχουν γίνει αναγγελίες. Υποβλήθηκαν
εκατόν δέκα αρχικές αιτήσεις ζηµιάς. Έχουν γίνει οι απαραίτητες
επισηµάνσεις από πλευράς του ΕΛΓΑ. Καταλαβαίνετε ότι θα
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δούµε τις σχετικές καταγραφές, που θα κάνουµε και κατά πόσον
καλύπτονται από πλευράς του ΕΛΓΑ αυτές οι ζηµιές και από εκεί
και πέρα µπαίνει το ζήτηµα της κάλυψης από κρατικές ενισχύσεις. Όπως είπα και προηγουµένως, οι κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή τα ΠΣΕΑ, θέλουν µια διαδικασία τεκµηρίωσης και απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούµε, λοιπόν, κατά πόσον θα
υπάρξει η έγκριση -που είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει, γιατί ήταν
µεγάλη η ζηµιά- και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κατά πόσον
οι δηµοσιονοµικές συνθήκες επιτρέπουν την κάλυψή τους.
Οπωσδήποτε, όµως, δεν είναι µόνο οι ζηµιές αυτές, που σας
είπα για την φυτική παραγωγή. Υπάρχουν και ζηµιές µεγάλες στα
µελισσοσµήνη. Και εκεί έχουµε ένα πρόβληµα. Δεν είναι καταγεγραµµένη, ακριβώς, η κατάσταση όσον αφορά τον αριθµό. Αντιλαµβάνεστε ότι στηριζόµαστε πλέον σε εκτιµήσεις, στηριζόµαστε
σε πληροφορίες, αλλά ειδικά επειδή το συγκεκριµένο κοµµάτι
πρέπει να το στηρίξουµε να είστε σίγουροι ότι θα κάνουµε τα
αδύνατα δυνατά για να τα καλύψουµε.
Βεβαίως, βάλατε και άλλα ζητήµατα. Εγώ εκείνο, που έχω να
σας πω είναι ότι ιδιαίτερα στα θέµατα, που αφορούν τη δική µας
αρµοδιότητα προσπαθούµε στο πλαίσιο της ΣΑΕ 581 να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα, που υπάρχουν ιδιαίτερα στα αρδευτικά
έργα και προβλήµατα τα οποία έχουν προκύψει λόγω και ανωτέρας βίας, όπως είπα και προηγουµένως. Όµως επί αυτών και επί
άλλων, που θα σας πω δεν έχουµε κανένα αίτηµα εµείς στο
Υπουργείο. Δηλαδή, εµείς, πέραν αυτών, που ήδη εκτιµήσανε οι
υπηρεσίες µας και τα οποία επεξεργαζόµαστε, δεν έχουµε τίποτε
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εν πάση περιπτώσει καλά όσα µας είπατε,
αλλά κάθε φορά, που προκύπτει µια θεοµηνία, µια καταστροφή,
πυρκαγιά, βροχοπτώσεις, παγετός, κ.λπ., λειτουργεί και λίγο ως
πρόσχηµα να λέει η Κυβέρνηση «Ξέρετε, ακόµα δεν µου έχουν
δώσει εγγράφως το ok για να κηρυχθεί εκτάκτου ανάγκης η περιοχή και κ.λπ..».
Εγώ σας µεταφέρω τα αιτήµατα των αγροτών, σας µεταφέρω
αιτήµατα του δήµου, σας µεταφέρω αιτήµατα φορέων της περιοχής, που πρέπει άµεσα αυτά να ικανοποιηθούν. Και πάνω σε
αυτό το ζήτηµα, θέλουµε σαφείς, συγκεκριµένες απαντήσεις για
το αν γρήγορα, έγκαιρα, δηλαδή, θα ικανοποιήσετε στο 100% το
ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και τις επιπτώσεις που έχουν υποστεί
οι αγρότες στην περιοχή.
Και ξέρετε, όλα είναι ένα πακέτο. Δεν µπορείς να ξεχωρίσεις
το θέµα της αποζηµίωσης από τον ΕΛΓΑ, από τα ΠΣΕΑ κ.λπ., από
τις ζηµιές, που έχουν υποστεί τα ζώα, τα κτήρια ή το θέµα της
δασοπυρόσβεσης, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι όλα αυτά συντελούν
στην επίλυση συνολικά του προβλήµατος.
Βέβαια, γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τους περιορισµούς, που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που εσείς οι ίδιοι έχετε θέσει. Για
δείτε, όµως, πόση γραφειοκρατία, πόση δυσκινησία υπάρχει για
την αποζηµίωση τέτοιων περιπτώσεων από θεοµηνίες, από πυρκαγιές, από παγετούς, ενώ αντιθέτως, µε ευκολία, για παράδειγµα µέσα από αναπτυξιακούς νόµους, -όπως ο νέος αναπτυξιακός
νόµος, που έχετε ήδη καταθέσει- δίνετε κίνητρα σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους µε πρόσχηµα να υπάρξει καλό επενδυτικό κλίµα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Την ίδια στιγµή και οι µικροµεσαίοι αγρότες θέλουν να επενδύσουν στη γη τους, θέλουν να παράγουν, θέλουν να ζήσουν. Κι
εδώ µιλάµε τώρα για πακέτα Γιούνκερ 35 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, για το νέο ΕΣΠΑ, πακτωλό, δηλαδή, δισεκατοµµυρίων, που
τελικά από αυτά δεν πρόκειται να πάει τίποτα στους µικροµεσαίους αγρότες.
Να, λοιπόν, ποια είναι και η διαφορά µας µε την πολιτική την
οποία ασπάζεστε, η οποία ουσιαστικά καταστρέφει τον µικροµεσαίο αγρότη, για να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα
χέρια.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εµείς νοµίζουµε ότι πρέπει να
προσπεράσετε δικονοµικά τερτίπια, τις γραφειοκρατίες και άµεσα να αποζηµιώσετε τους παραγωγούς και ειδικά σε τέτοιες συνθήκες. Μάλιστα αυτό, που σας λέµε είναι ότι ο ΕΛΓΑ και όλοι
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αυτοί οι οργανισµοί πρέπει να είναι κρατικοί δηµόσιοι φορείς µε
επαρκή κρατική χρηµατοδότηση κι όχι αυτοχρηµατοδοτούµενοι.
Δηλαδή, τη στιγµή, που ο αγρότης συµβάλλει για να υπάρχει ο
ΕΛΓΑ, την ίδια στιγµή τα χρήµατα αυτά δεν επιστρέφουν στον
ίδιο τον αγρότη. Και φυσικά, πρέπει να αλλάξει και ο Κανονισµός
του ΕΛΓΑ και να αποζηµιώνεται κατά 100% το σύνολο όλων
αυτών.
Όσον αφορά τις ανάγκες της πυρόσβεσης, η περιοχή είναι ξηροθερµική περιοχή και πιάνει µία έκταση από τη Βιάννο µέχρι την
Ιεράπετρα, που είναι δασώδης, έχει θερµοκηπιακές καλλιέργειες, έχει ελαιόδεντρα, είναι ορεινή- ηµιορεινή περιοχή και χρειάζεται να εξοπλιστεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αυτή τη στιγµή
έχει είκοσι ανθρώπους, ενώ χρειάζεται να έχει είκοσι οκτώ. Δεν
έχει µηχανήµατα.
Την ίδια στιγµή βάζουµε τον δήµο και τους εθελοντές να βγάζουν τη δουλειά, που έπρεπε να κάνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Βέβαια, δίνουν τιτάνιο αγώνα όλοι οι άνθρωποι εκεί, πυροσβέστες, εθελοντές, ο δήµος κ.λπ., αλλά δεν µπορείς να λύσεις έτσι
το πρόβληµα.
Αν, λοιπόν, δεν δείτε και τα θέµατα πυρόσβεσης, πιθανόν αύριο µεθαύριο να αντιµετωπίσουµε και τα ίδια προβλήµατα ξανά
και να ξανασυζητάµε πάλι για το πώς θα επιλυθούν αυτά τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, µετά τις ζηµιές η διαδικασία
είναι αυτή. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι, µε βάση την πραγµατικότητα, που έχουµε στα χέρια µας, να γιατρέψουµε όσο γίνεται
τα προβλήµατα. Όλοι οι αγρότες, που παθαίνουν ζηµιές υποβάλλουν αντίστοιχες δηλώσεις. Εγώ σας λέω ότι ακόµα και σε αυτές
τις περιπτώσεις, που δεν έχουν υποβάλει όλοι, ψάχνουµε και
τους βρίσκουµε. Τελικά, πρέπει να αποζηµιωθούν όλοι, πόσο
µάλλον όταν τους καλύπτει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.
Από εκεί και πέρα, για τις άλλες δαπάνες, που αφορούν αποκαταστάσεις, ζηµιές γενικότερες, κυρίως σε έργα υποδοµών,
πρέπει να υπάρξει µια αντίστοιχη τεχνική έκθεση. Πρέπει ο αντίστοιχος δήµος να εξετάσει την κατάσταση, να συγκεντρώσει τα
όποια αιτήµατα και να µας βοηθήσει για να τον βοηθήσουµε κι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

εµείς, για να µπορέσουµε –αυτό που είπατε προηγουµένως- να
στοιχειοθετήσουµε τους λόγους αυτούς για τους οποίους ζητάµε την ενίσχυση, την κάλυψη αυτών των ζηµιών µέσα από τον
κρατικό προϋπολογισµό, υπό την έγκριση -επαναλαµβάνω- της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο, γιατί απλούστατα για
το θέµα της εξειδίκευσης των ζηµιών και των αντίστοιχων ποσών,
που είναι να τις καλύψουν δεν είµαστε ακόµη έτοιµοι, διότι τώρα
βρισκόµαστε σε αυτή τη διαδικασία.
Βάλατε ειδικά θέµατα όπως, για παράδειγµα, το ποια είναι η
φιλοσοφία του ΕΛΓΑ. Βεβαίως, η φιλοσοφία του ΕΛΓΑ είναι η λογική της ανταποδοτικότητας. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω µαζί
σας για το εάν τουλάχιστον ένα κοµµάτι του ασφαλίστρου από
πλευράς των υποχρεώσεων του ΕΛΓΑ στους αγρότες θα µπορούσε να καλυπτόταν και από κρατική συµµετοχή. Σας είπα,
όµως, ότι όταν είναι τέτοια η δηµοσιονοµική κατάσταση κι όταν
πόσο µάλλον προαπαιτείται να επανεξετάσουµε τον Κανονισµό,
δεν είναι της ώρας αυτά.
Επίσης, βάλατε το µεγάλο θέµα της δασοπυρόσβεσης. Όσο –
δεν είναι αρµοδιότητά µας, απλώς το λέω- δεν συµµετέχουν οι
κάτοικοι των περιοχών και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να
έχουν σχέση µε το δάσος, τόσο θα έχουµε προβλήµατα.
Στην προκειµένη περίπτωση πρέπει επειγόντως τους κατοίκους των ορεινών, των προβληµατικών περιοχών να τους βάλουµε σε διαδικασία και οικονοµικού οφέλους σε σχέση µε την
προστασία του δάσους, για τον απλούστατο λόγο τού να µην
βιώνουµε, κύριε Πρόεδρε, τις εικόνες όπου όταν παίρνει φωτιά
το δάσος στο βουνό και οι κάτοικοι της υπαίθρου κοιτάζουν τον
ουρανό για να δουν εάν έρχεται το αεροπλάνο ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 13.16’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων
ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

