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ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 6 Ιουλίου 2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.13’ στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου συνήλθε η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 7 Ιουλίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1078/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου (Σάκη) Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο
παράγραφος 3 του ν.2859/2000, αναφορικά µε την Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000).
2. Η µε αριθµό 1074/1-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βαγιωνά προς
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής της κατασκευής ζωτικής σηµασίας
έργων στην Χαλκιδική.
3. Η µε αριθµό 1069/28-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Μίχου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την «ανακριβή τηλεπισκόπηση των εκτάσεων, που οδηγεί σε πρωτοφανές οικονοµικό αδιέξοδο τους βαµβακοκαλλιεργητές».
4. Η µε αριθµό 1077/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ.
Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε
την επιστολή του αρµόδιου Επιτρόπου για θέµατα που αφορούν
τον πρόσφατο νόµο για την αδειοδότηση των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης.
5. Η µε αριθµό 1084/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας στα ξενοδοχεία.
6. Η µε αριθµό 1071/29-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την αυτοκινητοβιοµηχανία «VOLKSWAGEN».
7. Η µε αριθµό 1083/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
A’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σύστηµα πυροπροστασίας του Σέιχ Σου.

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1079/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Ηγουµενίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υποβάθµιση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ για τους ασφαλισµένους του
Νοµού Ηρακλείου.
2. Η µε αριθµό 1075/1-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τον περιορισµό του παράνοµου εµπορίου φαρµάκων.
3. Η µε αριθµό 1081/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Χατζησάββα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στελέχωση και ανάπτυξη του τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης (ΣΤΕ) του ΤΕΙ στο Κιλκίς.
4. Η µε αριθµό 1070/29-6-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Δράµας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Χαράς Κεφαλίδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
την ελεύθερη είσοδο στα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για τους εικαστικούς καλλιτέχνες.
5. Η µε αριθµό 1080/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ στον
Νοµό Λάρισας και τη δηµιουργία τοµέων ΕΚΑΒ σε κέντρα υγείας
του Νοµού Λάρισας.
6. Η µε αριθµό 1044/27-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
επαγγελµατική και εργασιακή αναβάθµιση των «βοηθών νοσηλευτών».
7. Η µε αριθµό 1041/24-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γεωργίου
Λαζαρίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις εξετάσεις λήψης πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης
των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
8. Η µε αριθµό 1043/24-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–
ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την προαναγγελία τραγικών εξελίξεων
στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
9. Η µε αριθµό 1047/27-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
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σης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εκπαίδευση των προσφύγων.
10. Η µε αριθµό 1042/24-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθανασίου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό του ελληνικού δηµοσίου µε τη «SIEMENS».
11. Η µε αριθµό 914/27-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη «δηµιουργία παράνοµων νηπιαγωγείων και οικοτροφείων στην Ξάνθη».
12. Η µε αριθµό 545/15-2-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας στο ΕΚΑΒ.
13. Η µε αριθµό 944/3-6-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ασθενείς που χειρουργούνται µε δικά τους έξοδα στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
«ΑΧΕΠΑ».
14. Η µε αριθµό 961/7-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου (Σάκη) Βαρδαλή προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων
(«ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.»).
15. Η µε αριθµό 966/7-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάσταση στο Γενικό
Κρατικό Νίκαιας.
16. Η µε αριθµό 935/31-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις και τα
προβλήµατα του στόλου του ΕΚΑΒ.
17. 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».
18. Η µε αριθµό 1017/21-6-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις διαγραφές
σπουδαστών δηµόσιων ΙΕΚ από τα µητρώα του ΟΑΕΔ.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5701/27-5-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τον
σχεδιασµό για την έναρξη λειτουργίας του πολυδύναµου Ιατρείου Τυµπακίου – Ηρακλείου Κρήτης.
2. Η µε αριθµό 4375/304/31-3-2016 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το οικονοµικό µέγεθος της
σύµβασης µε τον Κιµ Γκλεν.
3. Η µε αριθµό 3062/10-2-2016 ερώτηση του Ανεξάρτητου
Βουλευτή Λακωνίας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά την αποζηµίωση των µεριδιούχων Συνεταιριστικών Τραπεζών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία.

Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της σύµβασης.
Ωστόσο, επειδή έχουν κατατεθεί δύο υπουργικές τροπολογίες,
η υπ’ αριθµ. 530/103 και η υπ’ αριθµ. 531/104, καθώς και τρεις
βουλευτικές, η υπ’ αριθµ. 515/100, η υπ’ αριθµ. 528/101 και η υπ’
αριθµ. 529/102, προτείνω να τοποθετηθούν αρχικά επί της αρχής
της σύµβασης ο κ. Γεώργιος Γερµενής από τον Λαϊκό ΣύνδεσµοΧρυσή Αυγή και η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, που καταψήφισαν στη Διαρκή Επιτροπή, καθώς
και ο αρµόδιος Υπουργός, ο οποίος θα τοποθετηθεί στο τέλος
συνολικά.
Στη συνέχεια προτείνω να συζητηθούν µαζί οι τροπολογίες µε
τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τους αρµόδιους Υπουργούς –και αν ήθελε
κάποιος να εγγραφεί, θα µπορούσε να το κάνει- και ο καθένας
να πάρει τον λόγο για πέντε λεπτά.
Αφού ολοκληρωθεί και η συζήτηση επί των τροπολογιών µε τις
τοποθετήσεις και των αρµόδιων Υπουργών, κατόπιν θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η κύρωση έχει
συµπληρωθεί και µε άλλα δύο άρθρα. Οπότε ενέχει σηµασία νοµοσχεδίου. Επιπλέον, προστέθηκαν χθες το βράδυ και άλλες δύο
τροπολογίες. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε να συζητήσουµε νοµοσχέδιο πια. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος
στους εισηγητές, να µιλήσουν συνολικά και στην κύρωση και στα
άρθρα, που είναι τελείως διαφορετικά θέµατα.
Γι’ αυτό, ζητάµε από πλευράς Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να υπάρχει η άνεση του χρόνου για συνολική τοποθέτηση
σε όλα τα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, κυρία Μανωλάκου. Θα υπάρξει άνεση του χρόνου. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πρόκειται για ενσωµάτωση δύο τροπολογιών στο σώµα. Θα
υπάρξει αυτή η άνεση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά που ακολουθείται -όχι από εσάς- αυτή η τακτική, που η Βουλή προσαρµόζεται στη λογική της Κυβέρνησης να θεωρεί τη Βουλή σπίτι
της, χωράφι της και να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι της κατέβει στο
µυαλό, εµείς θα επεµβαίνουµε. Θα επεµβαίνουµε κάθε φορά που
θα γίνεται αυτό.
Και πού γίνεται κατά κόρον; Στις περιπτώσεις της κύρωσης συµβάσεων, συµφωνιών. Τι γίνεται εκεί, κύριε Πρόεδρε; Τα είπαµε και
στη Διάσκεψη των Προέδρων. Τα θυµάστε. Παρακάµπτονται όλοι
οι κανόνες της καλής νοµοθέτησης, δηλαδή η προ- κοινοβουλευτική διαβούλευση, η κεντρική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, η
Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών, η αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή και οι φορείς που έρχονται εκεί να µιλήσουν.
Κάθε φορά που θα γίνεται αυτό, εµείς, αποδεικνύοντας ότι δεν
θα πάθουµε µιθριδατισµό, θα παίρνουµε τον λόγο και θα καταγγέλλουµε αυτή την τακτική, όπως κάνουµε και σήµερα.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε σήµερα τροπολογία Υπουργείου είκοσι µία σελίδες! Την περασµένη εβδοµάδα, πάλι σε κύρωση,
ήρθε άλλη µία παρόµοια, που είναι µικρό σχέδιο νόµου. Τι θα γίνει, δηλαδή; Δεν υπάρχει περιθώριο το Προεδρείο να αποκρούει
τις κοινοβουλευτικές αυτές πρακτικές; Γιατί γινόταν αυτό τα περασµένα χρόνια;
Παρ’ ότι υπήρχε κι εκεί το φαινόµενο των τροπολογιών, δεν
υπήρχε στις κυρώσεις. Κατ’ αυστηράν εξαίρεσιν γινόταν αυτό
στις κυρώσεις. Εδώ εκµεταλλεύεται η Κυβέρνηση. Εκµεταλλεύεται µια συνοπτική κοινοβουλευτική διαδικασία, που έγινε χάριν
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συντοµίας και αφορά κυρώσεις κειµένων, για τα οποία στην αρµόδια επιτροπή δεν υπήρξε σύγκρουση. Τα πιο πολλά κόµµατα
στηρίζουν. Όπως κι εµείς στηρίζουµε τη σηµερινή. Κάνετε δεκτή
αυτή την τραγική τακτική. Όχι.
Δεύτερον, συµφωνώ µε αυτό που είπε η κ. Μανωλάκου. Είχαµε
την κύρωση, αλλά είχαµε και δύο τροπολογίες. Αφού είχαµε την
κύρωση και είχαµε και δύο τροπολογίες, έχουµε κλασικό σχέδιο
νόµου. Επειδή λειτουργούµε κατ’ οικονοµία, αφού το Προεδρείο
κακώς -όχι εσείς, το Προεδρείο συνολικά- κάνατε δεκτή την παρέµβαση από τα Υπουργεία χθες το βράδυ και, εν πάση περιπτώσει, αφού δεχτήκατε τις δύο τροπολογίες, που ενσωµατώθηκαν,
κατ’ οικονοµίαν, κύριε Πρόεδρε, ερµηνεύοντας τον Κανονισµό,
πρέπει εσείς όχι απλώς να δεχθείτε µε κάποια καλοσύνη την
άνεση χρόνου στους οµιλητές, αλλά και οι εισηγητές, οι οποίοι
συµφώνησαν µε το κυρωτικό κείµενο, να πάρουν τον λόγο κανονικά.
Πρέπει, δηλαδή, και επί της συµβάσεως να ακολουθηθεί µια
κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον
από συναδέλφους να εγγραφούν, αλλά οι εισηγητές -και οι οκτώ,
αν το επιθυµούν- θα πρέπει να πάρουν τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, αν το επιθυµούν, να πάρουν τον λόγο.
Κύριε Λοβέρδο, εγώ θα έλεγα να παρακάµψω ορισµένους χαρακτηρισµούς. Κατά τα άλλα, θα κληθεί ο Υπουργός να τεκµηριώσει τα της τροπολογίας. Παρακάµπτω, λοιπόν, κάποιους χαρακτηρισµούς και όποιος επιθυµεί από τους εισηγητές να πάρει
τον λόγο, θα τον έχει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καρρά, αν δεν
έχετε να προσθέσετε κάτι επί των ήδη λεχθέντων, εγώ λέω να
προχωρήσουµε στη διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Το κατανοώ απόλυτα,
κύριε Πρόεδρε. Συµπληρωµατικά µόνο προς τον σκοπό καταγραφής.
Πρέπει να γίνεται διάλογος µέσα στην Αίθουσα. Οι τροπολογίες, όπως έρχονται, έρχονται σαν αυτοτελή νοµοσχέδια. Η κατάσταση αυτή –το έχω πει επανειληµµένα- µειώνει το κύρος της
Βουλής, µειώνει το κύρος των Βουλευτών και εµποδίζει την καλή
νοµοθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κύριε Καρρά. Επαναλαµβάνετε την προηγούµενη επιχειρηµατολογία. Παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ναι, κύριε Δανέλλη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα κυρώνουµε µια απόφαση του Συµβουλίου του 2014,
µια απόφαση η οποία είναι ούτως ή άλλως εκτός πραγµατικότητας. Αφορά, δηλαδή, µια ευρωπαϊκή πραγµατικότητα των δύοδυόµισι χρόνων πριν.
Σήµερα είναι σε εξέλιξη –και, µάλιστα, θα ολοκληρωθεί µέχρι
τον Οκτώβρη, Νοέµβρη το πολύ- η συζήτηση για την ενδιάµεση
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και του
ευρωπαϊκού προϋπολογισµού µέσα σε µια πολύ διαφορετική
πραγµατικότητα, που επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο από το
Brexit.
Δεν φτάνει που µε τέτοια καθυστέρηση καλούµαστε να ψηφίσουµε κάτι, το οποίο δεν αφορά πια κανέναν και δεν έχει σχέση
µε τη σηµερινή πραγµατικότητα, αλλά στην κύρωση αυτή έχουµε
εµβόλιµα, πέρα των δύο τροπολογιών που ενσωµατώθηκαν µε
τη σύµφωνη γνώµη και κατά παράβαση του Κανονισµού από την
επιτροπή, και δύο εκπρόθεσµες τροπολογίες, οι οποίες αφορούν
εντελώς διαφορετικά πεδία και, βεβαίως, από µόνα τους θα
έπρεπε να αποτελούν ένα νοµοθετικό σώµα.
Στέκοµαι ιδιαίτερα στην εκπρόθεσµη τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, όπου αφορά ένα µείζον ζήτηµα για την οργάνωση και λειτουργία της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που έχει να
κάνει µε τον τρόπο εκλογής, εξέλιξης των εκπαιδευτικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρχεται να τροποποιήσει µια άλλη
τροπολογία, που πρόσφατα ψήφισε το Σώµα, αν θυµάµαι καλά,
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µε το νοµοσχέδιο για την έρευνα. Αυτό δείχνει την προχειρότητα,
γιατί η σπουδή δεν φέρνει ποτέ ορθά αποτελέσµατα.
Γι’ αυτό τον λόγο εµείς διαµαρτυρόµαστε, κύριε Πρόεδρε, και
για τη µεθοδολογία αλλά και για την προχειρότητα, µε την οποία
πολύ σοβαρά ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε εξαιρετικά σοβαρούς τοµείς, όπως είναι ο τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αντιµετωπίζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα έλεγα ότι για την
παθολογία της καθυστέρησης κύρωσης των συµβάσεων έχουν
ειπωθεί κατά καιρούς πολλά. Αυτή είναι µια χρόνια παθολογία.
Έχει τεθεί ως στόχος, µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, να κυρώνονται οι συµβάσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μανιάτη, θέλετε να προσθέσετε κάτι διαφορετικό ή να προχωρήσουµε; Αφού
κάναµε δεκτή και τη διαδικασία, όποιος θέλει εκ των εισηγητών
να µιλήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας το λέω αυτό για
να εξοικονοµήσουµε χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εδώ, υπάρχει µια συγκυρία για το κορυφαίο όργανο της δηµοκρατίας στην Ελλάδα, που είναι η
Βουλή των Ελλήνων. Εάν αντιµετωπίσουµε µε απολύτως τυπικό
τρόπο την κύρωση ενός κορυφαίου κειµένου, την ίδια στιγµή,
που έχουµε δηµοψηφίσµατα σε εξέλιξη και µια πλήρη αναταραχή
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευνουχίζουµε τον ρόλο των αντιπροσώπων του λαού.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι ακριβώς µε αφορµή το γεγονός ότι έχουµε
σήµερα να κυρώσουµε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, που
είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες, για τους
οποίους έχουµε φτάσει εδώ που έχουµε φτάσει ως Ευρώπη, επιβάλλεται να συζητήσουµε µε άνεση και επί του κειµένου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι
είναι µια πολύ καλή ευκαιρία, οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες να καταθέσουν και τις δικές τους προτάσεις, για το πώς µπορούµε να
ξεφύγουµε από αυτό το τέλµα, στο οποίο βρισκόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με αφορµή το Brexit
ο κ. Τουσκ είπε ότι πρόκειται για το τέλος του δυτικού πολιτισµού. Αν θέσουµε και αυτό το θέµα, τι θα γίνει µε τον πολιτισµό
αυτό…
Τον λόγο έχει ο κ. Γερµενής για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να µην τοποθετηθώ κι εγώ; Δεν µπορώ να τοποθετηθώ, όπως τοποθετήθηκαν και τα υπόλοιπα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να σας πω ότι δεν διαφωνούµε µε
τους προλαλήσαντες. Κάθε φορά, όµως, που έχουµε µια κύρωση, γίνεται ο χαµός.
Προσέξτε όµως, εµείς µε την Κυβέρνηση δεν ασχολούµαστε
καθόλου. Αυτή, τη δουλειά της κάνει. Εσείς ως Προεδρείο –και
δεν αναφέροµαι προσωπικά σ’ εσάς, αλλά στο Προεδρείο ως θεσµού- πρέπει να πάρετε θέση στη Διάσκεψη των Προέδρων και
να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας αν συµφωνείτε µε αυτά που κάνει
η Κυβέρνηση ή δεν συµφωνείτε. Διότι κάθε φορά ερχόµαστε σε
αυτή την Αίθουσα και συζητάµε τα ίδια πράγµατα.
Δεν µπορούµε να συζητήσουµε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται να φέρνουµε τροπολογίες είκοσι µίας σελίδων, όπως ακούστηκε προηγουµένως. Ερχόµαστε και σε δύσκολη θέση, γιατί
µπορεί κάποιες από τις τροπολογίες αυτές, κάποιες από τις κυρώσεις να είναι σωστές και δεν προλαβαίνουµε να τις µελετήσουµε. Οπότε εσείς ως Προεδρείο πρέπει να πάρετε µια θέση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Γερµενή, ελάτε
στο Βήµα, έχετε τον λόγο επί της κυρώσεως της συµφωνίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχω δώσει τον λόγο
στον κ. Γερµενή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ διευκολύ-
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νετε τη διαδικασία. Μίλησε ο κ. Δανέλλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δικαιούµαι τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι µπορεί να προσθέσει; Η δική σας παρουσία τι µπορεί να προσθέσει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα σας πω τι θα προσθέσει. Ανοίξτε µου
το µικρόφωνο και θα σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Γιατί; Σας έχω κλείσει
το µικρόφωνο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα σας πω, κύριε Πρόεδρε. Δεν επρόκειτο να πάρω τον λόγο αλλά κάνατε ένα επιθετικό σχόλιο. Μόλις
τελείωσε ο κ. Μανιάτης τη δική του εισαγωγική τοποθέτηση, είπατε ότι µόνο για τα ύστερα του κόσµου να µη µιλήσουµε.
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε µε να µιλήσω.
Εσείς, λοιπόν, που είστε «ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στο
αλεύρι», να µας πείτε, κύριε Πρόεδρε, εάν δέχεστε εσείς, όπως
και ο κ. συνάδελφος που νωρίτερα µίλησε, ή τουλάχιστον να σχολιάσετε αυτή την τακτική. Δύο τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, δύο άλλες τροπολογίες εν είδει νοµοσχεδίου εντάσσονται
µέσα στην κύρωση. Κάντε µας ένα σχόλιο. Σχολιάσατε για τα
ύστερα του κόσµου. Σχολιάστε τώρα και για την αρχή του κόσµου και για τον τρόπο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Προστέθηκε
και η δική σας παρουσία. Προχωράµε.
Κύριε Γερµενή, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τι είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Προστέθηκε και η
δική σας παρουσία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πώς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Προστέθηκε και η
δική σας παρουσία στις υπόλοιπες!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην παρακωλύετε τη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί σχολιάζετε, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτό τώρα; Δεν θα
τοποθετηθούµε;
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πλάκα µας κάνετε εκεί
στην Έδρα;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έτσι όπως το λέτε, έχουµε τον λόγο
για να προστεθούµε κι εµείς στο σακί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ λέω να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό λέω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ύφος σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αµυρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακουστήκατε. Αυτό είπα. Σας πείραξε αυτό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ύφος σας µας πειράζει!
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, µας πειράζει όλους!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μας πειράζει να σχολιάζετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τα πάντα σας πειράζουν.
Κύριε Γερµενή, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σήµερα είµαστε εδώ, για να ψηφίσουµε µια κύρωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
η οποία είχε ψηφιστεί ήδη το 2014 και έρχεται προς κύρωση δυο
χρόνια αργότερα.
Όπως γνωρίζουµε, ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει από τους δικούς της πόρους, οι οποίοι είναι γνωστοί ως σύστηµα των ιδίων πόρων. Αυτοί οι πόροι, λοιπόν, αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφέρουµε εδώ ότι ο προϋπολογισµός
αυτός είναι ισοσκελισµένος, δηλαδή τα έσοδα δεν µπορούν να
ξεπερνούν τα έξοδα.
Όπως είδαµε στα έγγραφα που στείλατε να µελετήσουµε σχετικά, προβλέπεται η εφαρµογή διορθωτικού µηχανισµού για τις
δηµοσιονοµικές ανισορροπίες του Ηνωµένου Βασιλείου για τα
έτη 1995-2013.
Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα καλείται να πληρώσει για τα προβλήµατα της Αγγλίας τεράστια ποσά τα επόµενα χρόνια. Προκα-
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λεί αγανάκτηση στον ελληνικό λαό αυτό το γεγονός, όταν ο ίδιος
αντιµετωπίζει, ουσιαστικά, προβλήµατα εθνικής και οικονοµικής
επιβίωσης.
Η επόµενη τραγελαφική διαπίστωση είναι ότι για την ίδια περίοδο, που εµείς θα καταβάλλουµε υπέρογκα ποσά, άλλα κράτη,
όπως η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Αυστρία, θα συµµετέχουν
στο ελάχιστο.
Εδώ έχουµε µια οφθαλµοφανή ανισότητα. Ουσιαστικά οι πιο
πλούσιες οικονοµικά χώρες από την Ελλάδα πληρώνουν λιγότερα και ο µηχανισµός διόρθωσης των βρετανικών προβληµάτων
χρηµατοδοτείται απ’ όλα τα κράτη µέλη εκτός από τη Γερµανία,
τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία.
Είναι απαραίτητο να καταγγείλουµε τις περιπτώσεις, που κατά
τη γνώµη µας, αποδεικνύουν τις ανισότητες που προκύπτουν
από την εφαρµογή του συγκεκριµένου µηχανισµού.
Η πρώτη περίπτωση, αφορά την επιβολή ενιαίου συντελεστή
καταβολής φόρου, που βασίζεται στον ΦΠΑ και ορίζεται στο
0,30% του ΑΕΠ για όλες τις χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της
Ελλάδος, για τα έτη από το 2014 έως το 2020, εκτός βέβαια από
τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία, για
τις οποίες ο συγκεκριµένος συντελεστής ορίζεται στο 0,15%.
Διερωτώµαι: Γιατί η Ελλάδα που βρίσκεται σε δεινή οικονοµική
κατάσταση, υποχρεώνεται να πληρώνει µε βάση τον αυξηµένο
συντελεστή; Η διαπίστωση είναι εµφανής. Υπάρχει αναντιστοιχία
ανάµεσα στη ζητούµενη συνεισφορά του ελληνικού κράτους και
την πραγµατική οικονοµική του δυνατότητα.
Η δεύτερη περίπτωση, αφορά τις προβλέψεις που περιέχονται
στην απόφαση του Συµβουλίου, που σύµφωνα µε αυτές για την
περίοδο 2014-2020, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, θα ωφεληθούν από ακαθάριστες µειώσεις της ετήσιας συνεισφοράς
τους βάσει του ΑΕΠ κατά 130 εκατοµµύρια ευρώ, κατά 695 εκατοµµύρια και 185 εκατοµµύρια αντιστοίχως. Κατά τον ίδιο τρόπο,
η Αυστρία θα ωφεληθεί κατά 30 εκατοµµύρια ευρώ το 2014, κατά
20 εκατοµµύρια ευρώ το 2015 και κατά 10 εκατοµµύρια ευρώ το
2016.
Αντίθετα σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, η Ελλάδα υποχρεούται για το χρονικό διάστηµα από
το 2014 έως το 2020, να καταβάλει το υπέρογκο ποσό των 12,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µετεξελιχθεί σε µια αντεθνική οργάνωση, που µοναδικό σκοπό έχει την εκµετάλλευση των πόρων
των πλέον αδύναµων µελών της, προς όφελος της πολιτικής επιβίωσης των ισχυροτέρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δυο λεπτάκια ακόµα, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξεκίνησε το
ρολόι πιο αργά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Οι αποφάσεις που αφορούν στο σύστηµα των ιδίων πόρων, λαµβάνονται µετά από διαβουλεύσεις
του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς να
απαιτείται η ουσιαστική συµβολή των εθνικών κοινοβουλίων, που
ουσιαστικά κυρώνουν, όπως θα κάνετε και εσείς σήµερα, τις ήδη
υπάρχουσες αποφάσεις. Αποκτά, λοιπόν, η ελληνική Βουλή τον
ρόλο του κοµπάρσου.
Συµπεραίνουµε, δυστυχώς, για άλλη µια φορά την ουσιαστική
αποδυνάµωση των εθνικών κοινοβουλίων και την ενδυνάµωση
των υπερεθνικών κέντρων άσκησης εξουσίας. Το πείραµα της
παγκοσµιοποίησης δείχνει να βρίσκεται σε ένα από τα τελικά του
στάδια, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της χειραγώγησης των
λαών, την παραµόρφωση των εθνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, την καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας, την κατάργηση των εθνικών οικονοµιών και των εθνικών συνόρων, καθώς
και της ξεδιάντροπης επεµβατικότητας στα εθνικά θέµατα.
Οι διεθνείς δυνάστες κερδοσκοπούν σε βάρος των λαών της
Ευρώπης. Οι Έλληνες που µας ακούν, ξέρουν ότι εµείς οι εκπρόσωποι του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κατανοούµε πλήρως
τις τραγικές συνθήκες που βιώνουν οι λαοί της Ευρώπης και ειδικότερα της Ελλάδος. Προτάσσουµε την εθνική σηµαία και αντιστεκόµαστε µε κάθε τρόπο και παλεύουµε, έτσι ώστε να κατα-
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στείλουµε τις εχθρικές δυνάµεις και τις πολιτικές που επιβάλλονται στη χώρα µας και δεύτερον, να διαµορφώσουµε τις συνθήκες
εκείνες, που θα οδηγήσουν στην οικονοµική και ηθική ανάταση
του ελληνικού λαού.
Η άδικη εφαρµογή αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, την
ώρα που διανύουµε τον έκτο χρόνο που η χώρα βρίσκεται στο
µνηµόνιο, αποτελεί τον σηµαντικότερο λόγο, για τον οποίον θα
καταψηφίσουµε τη συγκεκριµένη κύρωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Μανωλάκου, θα ήθελα να κάνω
δυο ανακοινώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
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Μανιάτη.
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε στις 5-7-2016 σχέδιο νόµου: «Αναλογική εκπροσώπηση
των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 9775/6616/5-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής: Σύσταση και συγκρότηση της
υποεπιτροπής µε θέµα: «Το χρέος και η αποµείωσή του» της
Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην κοινοβουλευτική διαφάνεια και θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα ανακοίνωση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μανιάτη, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θέλω να τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε,
επί της σύµβασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, να µιλήσει πρώτα η κ. Μανωλάκου.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος για έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το Brexit, που εκφράζει ανταγωνισµούς µεταξύ καπιταλιστών αλλά και εργατική λαϊκή δυσαρέσκεια, εγκλωβιζόµενη,
όµως, µέσα σε ενδοαστικές αντιθέσεις, δεν µπορεί να οδηγήσει
σε επιλογές υπέρ των συµφερόντων της εργατικής τάξης και των
φτωχών λαϊκών στρωµάτων, αφού η καπιταλιστική Βρετανία της
στερλίνας, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα αλλάξει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της, δεν θα σταµατήσει την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα.
Ωστόσο η Βρετανία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πέµπτη στον κόσµο µε όρους ΑΕΠ
και καλύπτει µέχρι σήµερα το 20% των εσόδων του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι το κύριο ζήτηµα.
Το αναφέρω, γιατί συζητάµε για τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν υλοποιηθεί το Brexit, τότε θα γίνει
ανακατανοµή των υποχρεώσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, βέβαια, αυτός ή άλλος
προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι σε βάρος
των λαών και υπέρ των µονοπωλίων. Γιατί οι ανταγωνισµοί στον
καπιταλισµό δεν καταργούνται. Όποιο και εάν είναι το µέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λαοί θα δέχονται ακατάπαυστα ολοένα και πιο σφοδρή επίθεση από τους καπιταλιστές.
Γι’ αυτό είναι µονόδροµος η διεκδίκηση της ικανοποίησης όλων των αναγκών τους και η αντικαπιταλιστική, αντιµονοπωλιακή
πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινωνικοποίηση των
µονοπωλίων, για να ανοίξει ο δρόµος για τη δική τους ευηµερία.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι λεφτά των λαών, είναι οι πόροι των
προϋπολογισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητάµε σήµερα και που τα µοιράζει στα µονοπώλια και σε κατασταλτικούς
µηχανισµούς, σε Ευρωστρατό, Ευρωαστυνοµία και άλλα.
Η Ελλάδα, δηλαδή ο λαός µας, πληρώνει 12,5 δισεκατοµµύρια
για να µοιράζονται σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Σε
καµµία περίπτωση δεν τα παίρνει πίσω η λαϊκή οικογένεια, που
έχει τσακιστεί το εισόδηµά της, που οι ανάγκες της αυξήθηκαν
και µαστίζεται από ανεργία και φτώχεια.
Μπορεί κανείς να βγάλει συµπεράσµατα στα τριάντα πέντε
χρόνια που είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωφελήθηκε η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα της πόλης και της υπαίθρου;
Από το κακό στο χειρότερο πάνε. Τα µεσαία στρώµατα καταστρέφονται, συρρικνώνονται και τα τελευταία εργατικά και κοινωνικά δικαιώµατα που έχουν αποµείνει, θα εξαφανιστούν από
την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων, την κατάργηση της µόνιµης και σταθερής δουλειάς, τους µισθούς και τις συντάξεις
φτώχειας. Επίσης ετοιµάζονται οµαδικές απολύσεις, περιορισµοί
ακόµα και στο δικαίωµα της απεργίας και άλλα.
Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά υπηρετεί ο προϋπολογισµός της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µόνο µνηµόνια διαρκείας για τους λαούς.
Αυτό το σχέδιο νόµου, λοιπόν, η κύρωση της απόφασης καθορίζει τις πηγές και το ποσό των ίδιων πόρων, τα κράτη µέλη δίνουν από τον εθνικό προϋπολογισµό το 1,23% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Εθνικού Εισοδήµατος, δηλαδή περίπου το 0,9% του
ΑΕΠ της κάθε χώρας.
Επίσης είναι δασµοί επί των εισαγωγών από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι φόροι για την παραγωγή ζάχαρης,
καθώς και το ποσοστό από ΦΠΑ που εισπράττεται από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προβλέπονται µειωµένες πληρωµές για Ολλανδία και Σουηδία
και µειωµένη απόδοση ΦΠΑ για Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία και
Αυστρία. Μειώνεται ακόµα το ποσό που παρακρατούν τα κράτη
µέλη σαν έξοδο για την είσπραξη του ΦΠΑ, σε όφελος του προ-
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ϋπολογισµού και των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι ένα µέρος από το βαρύ τίµηµα που πληρώνει ο λαός
µας, µε τη συµµετοχή της χώρας σε αυτή τη διακρατική ιµπεριαλιστική ένωση των µονοπωλίων. Πρόκειται για χρήµατα από τη
λεηλασία του τσακισµένου εισοδήµατος των εργατικών λαϊκών
οικογενειών από τη σηµερινή Κυβέρνηση και τις προηγούµενες.
Επιπλέον υπάρχει συζήτηση σε εξέλιξη, για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων από τα κράτη µέλη για χρηµατοδότηση του ευρωενωσιακού προϋπολογισµού, που θα πληρώσουν και πάλι η
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.
Συνεπώς είναι ένας προϋπολογισµός βαθιά ταξικός, όπως είναι
και ο ελληνικός προϋπολογισµός, όχι µόνο γιατί τα έσοδα προέρχονται σε συντριπτικό βαθµό από την αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος και την άµεση ή έµµεση φορολογία αλλά και γιατί
αναδιανέµεται το εργατικό λαϊκό εισόδηµα σε όφελος των µονοπωλιακών οµίλων, µέσα από τα ευρωενωσικά ταµεία και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γι’ αυτούς τους λόγους, καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου.
Όσον αφορά το άρθρο δεύτερο, θα το ψηφίσουµε. Όµως, ζητάµε να ενσωµατωθεί στην παράγραφο 1 το δίκαιο αίτηµα του
Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου αναγνώρισης του πτυχίου
τους, όπως συµβαίνει και µε τους άλλους κλάδους.
Επισυνάπτουµε το αίτηµά τους στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η τροπολογία, η οποία έγινε άρθρο τρίτο και αφορά µετακινήσεις και οδοιπορικά του Εθνικού και Κρατικού Θεάτρου Βόρειας
Ελλάδας, είναι απαράδεκτη. Διότι η ισχύουσα συλλογική σύµβαση αυτών των θεάτρων προβλέπει ηµερήσια αποζηµίωση συνολικά 110 ευρώ και εσείς την καταπατάτε, τη µειώνετε δραστικά.
Εµείς ζητάµε να δίνεται και στους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας και του Εθνικού Θεάτρου συνολικά το
ποσό των 110 ευρώ, όπως προβλέπει η συλλογική σύµβαση.
Επίσης, η τροπολογία για το Εθνικό Θέατρο δεν ξεκαθαρίζει
τι θα παίρνουν οι ηθοποιοί σήµερα. Λέει: «Όταν θα λήξει το µνηµόνιο, θα παίρνουν 130 ευρώ συνολικά». Ζήσε Μάη µου να φας
τριφύλλι, όταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσκυνάτε, έχει κόφτες και µνηµόνια διαρκείας, βασανίζει τον λαό και
τους εργαζόµενους, για να κερδοφορούν οι κεφαλαιοκράτες και
τα µονοπώλια.
Όµως, όσον αφορά και την επόµενη παράγραφο που έχει
σχέση µε οδοιπορικά έξοδα για µια σειρά εργαζοµένων, τα πετσοκόβετε προκλητικά.
Καταθέτουµε την αναφορά του Συνδικάτου Εργαζοµένων του
ΙΓΜΕ. Βέβαια, παρόµοια προβλήµατα αφορούν και τους άλλους
κλάδους, προκειµένου να υπάρξουν ρυθµίσεις εκτός έδρας µετακινήσεων για το ΙΓΜΕ. Διότι αν παραµείνουν ως έχουν, δυσκολεύουν, καθόλου δεν διευκολύνουν τις λειτουργίες του ΙΓΜΕ,
αφού απασχολεί και τεχνικό προσωπικό όλων των βαθµίδων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 531 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκαλείτε, υποχρεώνοντας τους γεωτεχνικούς εκτιµητές να µετακινούνται για το εκτιµητικό έργο, βάζοντας ουσιαστικά κάλυψη δαπανών των οδοιπορικών από την τσέπη τους. Θα κόβονται ως περισσότερα –γιατί;- διότι ο γεωργοκτηνοτρόφος πληρώνει τέλη εκτίµησης, δηλαδή τα οδοιπορικά
και τα εισπράττει ο ΕΛΓΑ. Όµως, τα πετσοκόβετε.
Εµείς καταθέτουµε το αίτηµα και τη θέση του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΕΛΓΑ και θα πούµε περισσότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης των τροπολογιών.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μανιάτη, να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

σας ρωτήσω κάτι; Αν επεκταθείτε και στα θέµατα των τροπολογιών, δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε πρώτα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν θα µιλήσω για
τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν είµαι καθόλου σίγουρος αν όποιοι Έλληνες πολίτες παρακολουθούν αυτήν
τη συζήτηση έχουν καταλάβει περί τίνος συζητούµε, πρέπει να
πούµε ότι εδώ σήµερα συζητάµε για την κύρωση ενός πολύ
σπουδαίου κειµένου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο πολυετής δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός. Είναι τα έσοδα και τα
έξοδα της Κοινότητας, τα έσοδα και τα έξοδα όλων των κρατώνµελών για τα επόµενα πέντε χρόνια.
Αυτή η συζήτηση συµπίπτει µε µια τραγική εξέλιξη στην Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µε κορύφωση το Brexit.
Θεωρώ, λοιπόν, πως από τη στιγµή που έχουµε την Κυβέρνηση
να καταθέτει σε κύρωση σύµβασης για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροπολογίες πολλών σελίδων, που αφορούν από το Υπουργείο Παιδείας µέχρι τον τρόπο
µετακίνησης των εκτιµητών του ΕΛΓΑ, θα συνιστούσε ακύρωση
όλων µας, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το να µη συζητήσουµε ακριβώς σε αυτή την Αίθουσα αυτά που συµβαίνουν στην
Ευρώπη και που πιθανά έχουν οδηγήσει στο σηµείο που έχουµε
φθάσει.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγες ηµέρες είχαµε µια τραυµατική εξέλιξη στην Ευρώπη µε το αποτέλεσµα του
δηµοψηφίσµατος στη Μεγάλη Βρετανία. Είχαµε έναν σοβαρό
τραυµατισµό της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εάν δεν
προσέξουµε και εάν δεν συνεισφέρουν σε αυτήν την προσοχή
τα εθνικά κοινοβούλια, αυτός ο σοβαρός τραυµατισµός της
ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να εξελιχθεί σε θανάσιµο
και να εξελιχθεί σε µια διαδικασία η οποία θα φέρει την Ευρώπη
πίσω στα παλιά, σε αυτό που ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ χαρακτήρισε ως Ευρώπη-η σκοτεινή ήπειρος του 20ου αιώνα.
Έχουµε, λοιπόν, υποχρέωση σήµερα να καταθέσουµε, έστω
και συνοπτικά, κάποιες σκέψεις.
Brexit: Γιατί Brexit; Γιατί ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας υπέκυψε και αυτός στον λαϊκισµό, τη δηµαγωγία και σε ανόητους
και ψεύτες πολιτικούς οι οποίοι, όταν πέτυχαν τον στόχο τους,
σαν τα ποντίκια εγκατέλειψαν το καράβι. «Την κοπάνησαν» και
«την κοπάνησαν» αφήνοντας τον βρετανικό λαό και όλους εµάς
τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς να δούµε πώς θα χειριστούµε τις ψευδολογίες τους, τις δικές τους αυταπάτες, τα δικά
τους ψέµατα.
Βέβαια στην πατρίδα µας είχαµε µια άλλη αντιµετώπιση. Αντί
για την παραίτηση είχαµε µια µεγαλοπρεπέστατη κυβίστηση: Το
αποτέλεσµα «ΟΧΙ» του δηµοψηφίσµατος -πέρσι τέτοια εποχήέγινε ένα µεγαλοπρεπέστατο «ΝΑΙ», που όµως δυστυχώς συνοδεύτηκε από ένα τεράστιο κόστος για τον ελληνικό λαό, πάνω
από 86 δισεκατοµµύρια ευρώ, αύξηση του ΕΝΦΙΑ, κόψιµο του
ΕΚΑΣ και εις το διηνεκές ξεπούληµα του συνόλου της δηµόσιας
περιουσίας, του συνόλου αυτού που αποτελεί την προίκα του ελληνικού λαού για τα επόµενα ενενήντα εννέα χρόνια.
Δεν ξέρω ποιο θα ήταν καλύτερο, η παραίτηση ή η κυβίστηση.
Ξέρω, όµως, πολύ καλά ότι η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός παρασύρουν λαούς σε επιλογές για τις οποίες οι ίδιοι έχουν µετανιώσει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Και θέλετε και µια απόδειξη για την Ελλάδα; Πριν λίγες ηµέρες
δηµοσιεύτηκε δηµοσκόπηση για το ποιοι θεωρούν ότι το δηµοψήφισµα ήταν σωστή επιλογή. Το 63% των Ελλήνων πολιτών θεωρούν ότι ήταν ένα τραγικό λάθος. Αδυνατούµε, λοιπόν, ως
Δηµοκρατική Συµπαράταξη να αντιληφθούµε τους πανηγυρισµούς του κυρίου Πρωθυπουργού από το Πεκίνο, ο οποίος
θριαµβολογεί επί της ιστορικής ήττας της Ελλάδας, επί της ιστορικής ήττας της αλήθειας απέναντι στον ελληνικό λαό και µάλιστα προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα πράγµατα κάνοντας το
άσπρο µαύρο και το µαύρο άσπρο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το 62%!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαδόπουλε,
παρακαλώ!
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Συζητούµε τώρα το δηµοσιονοµικό
πλαίσιο. Για να δούµε, µόλις τώρα έγιναν αυτά; Η ιστορία αυτή
είναι µια προϊούσα ιστορία υποταγής µιας κορυφαίας διεθνούς
επιπέδου πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε κάποιες δεκαετίες νωρίτερα, για να υπάρξει ισορροπία ανάµεσα στα κράτη -µέλη και
τους λαούς, που υπέκυψε σε βραχυπρόθεσµα κυβερνητικά και
εθνικιστικά συµφέροντα.
Από το 1,24% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της Ευρώπης, πριν τρία µόλις χρόνια µε απόφαση του Συµβουλίου των
Αρχηγών έγινε 1,23%. Μειώθηκε κατά 0,01%. Η µείωση αυτή,
όµως, ήταν ένα ακόµη συµβολικό µήνυµα ότι κάποιοι κοιτούν
µόνο την πάρτη τους και δεν κοιτούν την ολότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και πού φτάσαµε τώρα; Φτάσαµε στο σηµείο να εξαρτάται η
χρηµατοδοτική επιβίωση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, άρα η επιβίωση και όλων των χρηµατοδοτικών εργαλείων και των διαρθρωτικών ταµείων που στηρίζουν τις πιο αδύναµες χώρες, από τη βούληση και την επιλογή του ισχυρότερου
κάθε φορά κράτους – µέλους.
Γιατί; Γιατί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το 2013 ο προϋπολογισµός της Κοινότητας προσδιορίστηκε κατά 76% από το
πόσο συνεισφέρουν τα κράτη – µέλη και µόλις κατά 11% από την
ουδέτερη και µακριά από κυβερνητικές σκοπιµότητες επιστροφή
του ΦΠΑ.
Ένα µεγάλο στοίχηµα, λοιπόν, που πρέπει να βάλει και η σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά και όλοι εµείς που συµµετέχουµε σε
Κοινοβουλευτικές Οµάδες του Κοινοβουλίου είναι να αντιστρέψουµε αυτήν την πορεία, να επανέλθουµε σε επιλογές που δεν
θα εξαρτώνται από τις επιλογές του κάθε κ. Όρµπαν στην Ουγγαρία, που θέλει να κάνει δηµοψήφισµα για να πετάξει σήµερα
έξω τους µετανάστες, αύριο τους Εβραίους, µεθαύριο τους
Ροµά ή δεν ξέρω τι άλλο. Και για να µην εξαρτάται, επίσης, το
µέλλον των ευρωπαϊκών λαών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
το πώς επιλέγει κάθε χώρα ένα ισχυρό κράτος, όπως η Μεγάλη
Βρετανία ή η Γερµανία, για εσωτερικούς λόγους να χρηµατοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εµείς, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, στο αντικείµενο
αυτό που ερχόµαστε να κυρώσουµε, στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο έχουµε καταθέσει δύο πολύ συγκεκριµένες προτάσεις. Τις λέω τηλεγραφικά.
Τις καταθέσαµε στο Ευρωκοινοβούλιο, στη µεγάλη συνάντηση
που έκαναν οι Ευρωπαίοι σοσιαλδηµοκράτες πριν από δύο µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι προτάσεις, λοιπόν, είναι οι εξής:
Πρώτον, να αποφασιστεί και να στηρίξουν όλες οι οµάδες του
Ευρωκοινοβουλίου τη δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού ταµείου
καταπολέµησης της ανεργίας και στήριξης της απασχόλησης,
έτσι ώστε, µαζί µε τα εθνικά προγράµµατα καταπολέµησης της
ανεργίας και τις τοµεακές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης,
να έχουµε και µια πανευρωπαϊκή οµπρέλα, µε την οποία το µεγάλο πρόβληµα που έχουν ιδιαίτερα οι νέοι σε χώρες του Νότου
και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, δηλαδή το πρόβληµα της
ανεργίας, να αντιµετωπιστεί ως µια νέα ολιστικού χαρακτήρα κορυφαία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
Και η δεύτερη πρότασή µας, που επίσης σχετίζεται αµεσότατα
µε το κείµενο το οποίο ερχόµαστε εδώ να κυρώσουµε και το
οποίο, επαναλαµβάνω, είναι υπό διαπραγµάτευση -και άρα, αυτά
που λέµε εµείς εδώ πρέπει να τα ακούσει η Κυβέρνηση, για να
τα θέσει στο τραπέζι του διαλόγου-, είναι να επανέλθει αυτό που
είχαµε καταθέσει από το 2012 και 2013, δηλαδή να εφαρµοστεί
ο φόρος των βραχυπρόθεσµων χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, αυτό που λέµε στη διεθνή ορολογία ο «φόρος Τόµπιν».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να επιβληθεί µικρή φορολόγηση στις βραχυπρόθεσµες κερδοσκοπικού χαρακτήρα κινήσεις στα χρηµατιστήρια, ώστε, παρακρατώντας ένα µικρό µέρος από αυτές τις συναλλαγές –αυτός
είναι ο «φόρος Τόµπιν»- να καταφέρουµε να ενισχύσουµε, µε
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τρόπο που δεν επιβαρύνει κανέναν ευρωπαϊκό λαό, τις µεγάλες
δεξαµενές χρηµάτων, οι οποίες θα βοηθήσουν να έχουµε µια περιφερειακή και εθνική σύγκλιση όλων των οικονοµιών για την καταπολέµηση της ανεργίας.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι κανένας από εµάς δεν θέλει να δει να εµφανίζονται το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα χιλιάδες φάτσες σαν του κ. Φάρατζ, που δεν θα είναι πια Βρετανός νησιώτης,
αλλά ηπειρώτης. Και έχουµε ήδη πολλές τέτοιες φάτσες να εµφανίζονται σαν τον κ. Φάρατζ, την κ. Μαρί Λεπέν και τον κ. Πέπε
Γκρίλο στην Ιταλία. Γι’ αυτό σε αυτά τα θέµατα πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και επιτέλους, πολιτικά και µε σοβαρότητα στο εθνικό Κοινοβούλιο, να δούµε πώς µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε τις µεγάλες προκλήσεις που έχουµε µπροστά
µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια ερώτηση θα ήθελα
να κάνω επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα ανοίξει κατάλογος επί των τροπολογιών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ λέω να δώσω
στους δύο Υπουργούς τον λόγο για να επιχειρηµατολογήσουν.
Θέλετε εσείς µετά τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, απλά κάποιοι συνάδελφοί µου θέλουν να τοποθετηθούν. Γι’ αυτό ρωτάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το έχουµε πει ήδη,
κύριε Αµυρά, ότι αν το επιθυµεί κάποιος, µπορεί να εγγραφεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ωραία, θα ανοίξει κατάλογος. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Φίλη, έχω µια ανακοίνωση να σας κάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα: «Καλοκαιρινό Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο και 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω.
Καλωσορίζουµε τα παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τροπολογίες που καταθέτουµε, αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Μια πρώτη κατηγορία θεµάτων που διευκρινίζονται αφορούν
την προκήρυξη και την εκλογή καθηγητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Προφανώς, συµµορφούται η διοίκηση προς
τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας για ανάλογα ζητήµατα. Όπως, επίσης, προσπαθούµε να συνδυάσουµε στον καθορισµό του αριθµού των µελών του εκλεκτορικού σώµατος και
τη δυναµικότητα του τµήµατος στο οποίο ανήκει η προκηρυχθείσα θέση για καθηγητή ΑΕΙ.
Επίσης, επιχειρούµε να διευκρινίσουµε και άλλα ζητήµατα,
όπως για παράδειγµα ότι προϋπόθεση εκλογής ή εξέλιξης του
καθηγητή δεν είναι αποκλειστικά η συνάφεια, αλλά µπορεί να
είναι «και η συνάφεια», δηλαδή «ή και η συνάφεια» της διδακτορικής διατριβής µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση
θέσης. Η λογική είναι απλή. Δεν θέλουµε να υπάρχει µία «βιοµηχανία» επί του αρχικού, επί του διδακτορικού των υποψηφίων να
καταλάβουν µία καθηγητική θέση. Το θέµα είναι να υπάρχει µία
επιστηµονική εξέλιξη και να κρίνεται από τις αρµόδιες πανεπιστηµιακές αρχές.
Απλώς, για την ιστορία θέλω να αναφέρω ότι πρόλαβα στο
τέλος της ακαδηµαϊκής του σταδιοδροµίας τον καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου τον αείµνηστο Χριστοφιλόπουλο, για τον οποίο
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ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε πει, όταν εξελέγη καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου, «Ο αθεόφοβος ξεκίνησε
µε διδακτορικό στο Αστικό, προχώρησε µε Υφηγεσία επί του Εµπορικού και έγινε καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου».
Ήταν µία εποχή ωριµότητας, για να κρίνουµε µε έναν τρόπο
ολόπλευρο, σφαιρικό και όχι στενά τεχνοκρατικό και εστιασµένο
στα επιµέρους τον επιστήµονα και βεβαίως µία καθολική πανεπιστηµιακή παρουσία. Αυτό θέλουµε και σ’ αυτό επιµένουµε. Η
κρίση επ’ αυτού του αντικειµένου αφορά πάντοτε τα πανεπιστήµια.
Υπάρχουν, επίσης, ορισµένες άλλες διατάξεις που αφορούν
τα µη αυτοδύναµα τµήµατα των πανεπιστηµίων. Εκεί όπου δεν
υπάρχουν καθηγητές βαθµίδων αναπληρωτή και πρώτης βαθµίδας, εκεί θα έχει την ευθύνη κατά περίπτωση επίκουρος καθηγητής, διότι υπάρχει θέµα λειτουργικότητας των µη αυτοδύναµων τµηµάτων στα πανεπιστήµια. Επίσης, θα συµµετέχουν µε
έναν εκπρόσωπό τους και οι άλλοι εκπρόσωποι της επιστηµονικής κοινότητας.
Στέκοµαι, όµως, ιδιαιτέρως στη ρύθµιση η οποία αφορά το σύνολο της πανεπιστηµιακής κοινότητας, πανεπιστηµιακούς, φοιτητές και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι το θέµα των
πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να έχετε µία τάξη µεγέθους,
πρόκειται για δωρεάν διανοµή σαράντα δύο χιλιάδων τίτλων πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων -απ’ αυτούς, βέβαια, ενεργοί είναι
µόνο οι δεκαέξι χιλιάδες- που προσφέρονται από επτακόσιους
σαράντα πέντε εκδότες και οκτακόσιους δεκαεννέα αυτοεκδότες, µε ετήσιο κόστος 60 εκατοµµύρια ευρώ. Τα συγγράµµατα
διανέµονται σε έναν συνολικό αριθµό δύο εκατοµµυρίων εκατόν
είκοσι χιλιάδων εντύπων σε διακόσιους τριάντα χιλιάδες φοιτητές. Και µόνο τα µεγέθη συνιστούν µία οργανωτική και λειτουργική πρόκληση για κάθε διοικητικό σύστηµα. Θα έλεγα ότι είναι
η µεγαλύτερη συγκροτηµένη αγορά βιβλίου στη χώρα µας.
Θα ήθελα, όµως, να κάνω µία µικρή αναφορά. Ενώ όλα τα
κόστη στην εκπαίδευση και σε άλλες προµήθειες του δηµοσίου
έπεσαν κατά τη διάρκεια του µνηµονίου –µάλιστα, µε δραµατικό
τρόπο και πολλές φορές εις βάρος της ποιότητας των προµηθειών- ειδικά στον χώρο των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων
έχουµε µία µικρή έκρηξη των δαπανών προς τα πάνω, δηλαδή
από 45 εκατοµµύρια ευρώ περίπου στα 60 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν έχουµε νέα βιβλία που να δικαιολογούν τόσο µεγάλη αύξηση. Δεν έχουµε αύξηση του αριθµού των φοιτητών. Όµως,
παρ’ όλα αυτά και συνήθως µε τους ίδιους εκδότες ως συµβαλλόµενους µε το ελληνικό δηµόσιο, έχουµε µία τόσο µεγάλη
έκρηξη δαπανών για τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα.
Είναι, λοιπόν, αναγκαίος ο έλεγχος και η εκλογίκευση αυτών
των δαπανών. Προκαταβολικά λέω ότι όσα χρήµατα εξοικονοµηθούν -και µπορούν να εξοικονοµηθούν αρκετά χρήµατα- δεν θα
πάνε σε κάποια µαύρη τρύπα χρέους, αλλά θα επενδυθούν από
το Υπουργείο Παιδείας στις δαπάνες για τις εστίες και τη φοιτητική µέριµνα, δηλαδή ξανά υπέρ των φοιτητών και των φοιτητριών.
Άρα, η προσπάθεια που κάνουµε δεν είναι µία προσπάθεια
απλώς για να εξοικονοµήσουµε χρήµατα. Είναι µία προσπάθεια
να εξοικονοµήσουµε χρήµατα από εκεί που προβλέπουµε ότι
υπάρχουν σπατάλες, αλλά υπέρ των φοιτητών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτό που κάνουµε µε τη ρύθµιση είναι ότι δηµιουργούµε δύο
επιτροπές, µια επιτροπή η οποία αναλαµβάνει την κοστολόγηση
των διδακτικών βιβλίων και µια επιτροπή που αναλαµβάνει τον
δειγµατοληπτικό έλεγχο αυτών των αποφάσεων.
Η προηγούµενη ρύθµιση µιλούσε για µια ενιαία επιτροπή, η
οποία όµως δεν λειτούργησε ως ενιαία επιτροπή, διότι ήταν µια
δικέφαλη επιτροπή µε αντικρουόµενες στην ουσία αρµοδιότητες.
Δεν µπορεί αυτός ο οποίος αποφασίζει για την κοστολόγηση των
συγγραµµάτων να είναι και αυτός ο οποίος κάνει τον δειγµατοληπτικό έλεγχο και κρίνει επί των ενστάσεων που προβάλλονται.
Χρειάζεται να διαφοροποιήσουµε αυτές τις δύο επιτροπές µε
διαφορετικά καθήκοντα.
Συνεπώς εισάγουµε ένα σύστηµα θεσµικών αντιβάρων στην
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κοστολόγηση βάσει νέων αυστηρών κριτηρίων και διατύπωσης
προδιαγραφών, που αφ’ ενός θα µειώνουν τη συνολική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισµό και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράµµατα για τους φοιτητές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Είναι προφανές ότι αυτή η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης
θα ελέγχει τη διαµόρφωση της τιµής µε βάση την κοινή υπουργική απόφαση κοστολόγησης, ενώ θα προσδιορίζει µεταξύ
άλλων επακριβώς τα κριτήρια για την υπαγωγή του διδακτικού
βιβλίου σε κατηγορίες, είτε ιατρικό είτε µουσικό είτε µαθηµατικό
κ.λπ. και την αναγκαιότητα τετραχρωµίας –κάτι που ξέρετε ότι
είναι µια πατέντα για να αυξάνεται η τιµή του βιβλίου- του πανεπιστηµιακού εγχειριδίου. Επίσης, θα προσδιορίζει και τους άλλους παράγοντες µείωσης του κόστους µε τη διασφάλιση της
ποιότητας των συγγραµµάτων.
Επίσης, η δεύτερη επιτροπή, η Επιτροπή Δειγµατοληπτικού
Ελέγχου και Ενστάσεων θα ελέγχει τη διαµόρφωση του κόστους,
αλλά από διαφορετική αφετηρία, µε ελέγχους στην κοστολόγηση και στο κόστος των διανεµόµενων τίτλων καθεµίας από τις
εκδοτικές επιχειρήσεις και θα επιλύει και διαφωνίες µεταξύ εκδοτών και Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης.
Πριν καν παρουσιαστεί αυτή η τροπολογία, γίναµε δέκτες παραπόνων ή και αντιδράσεων. Έχουµε πλήρη συνείδηση ότι αυτή
η ρύθµιση που είναι επ’ ωφελεία του ελληνικού δηµοσίου και ιδιαιτέρως των φοιτητριών και των φοιτητών και µια ρύθµιση η
οποία εξορθολογίζει και θέτει φραγµούς σε σπατάλες, είναι µια
ρύθµιση που προκαλεί συµφέροντα. Είµαστε αποφασισµένοι να
αντιµετωπίσουµε αυτές τις πιέσεις, πιστεύουµε µε τη σύµφωνη
γνώµη όλης της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Τέλος, υπάρχουν και ορισµένες άλλες ρυθµίσεις, όπως είναι
η ρύθµιση µε την οποία λήγει η παράταση θητείας των γραµµατέων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Αυτή ήταν άλλη
µια πατέντα, µε την οποία χωρίς να ορίζονται νέοι γενικοί γραµµατείς των πανεπιστηµίων και χωρίς να έχει γίνει έλεγχος και
αξιολόγηση αυτού του θεσµού, υπήρχε µια -µε προσωπικό χαρακτήρα είναι η αλήθεια πολλές φορές- προσωπική ανανέωση
αυτής της θητείας. Εµείς, λοιπόν, καταργούµε αυτό το καθεστώς
που χρονίζει.
Και ακριβώς εξ αυτής της ρύθµισης, το ελληνικό δηµόσιο κερδίζει 1.850.000 ευρώ. Δεν είναι µεγάλο το ποσό, αλλά είναι ένα
ποσό το οποίο ουσιαστικά το δίναµε ως ελληνικό δηµόσιο, χωρίς
να υπάρχει ανάγκη.
Υπάρχουν και ορισµένες άλλες ρυθµίσεις, οι οποίες θα έλεγα
ότι είναι περισσότερο βελτιώσεις νοµοτεχνικού χαρακτήρα παρά
ουσίας, που αφορούν το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και το ΙΚΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, σας
ευχαριστούµε πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ συγγνώµη, αλλά δώστε
µου µια µικρή ανοχή ενός λεπτού για να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Επειδή προηγουµένως γενικεύθηκε η πολιτική συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι έναν χρόνο µετά το δηµοψήφισµα
στην Ελλάδα, είµαστε υπερήφανοι ως Κυβέρνηση και πολιτικές
δυνάµεις, που ζητήσαµε από τον ελληνικό λαό να παρέµβει σε
µια οριακή στιγµή της διαπραγµάτευσης. Και το «όχι» παραµένει
µε την έννοια ότι ο λαός θα καλείται να λέει τη γνώµη του όποτε
είναι αναγκαίο, θα καλείται να είναι η τελευταία καταφυγή της
δηµοκρατίας. Είτε µας αρέσει το αποτέλεσµα ενός δηµοψηφίσµατος είτε όχι, επαναλαµβάνω ότι θα είναι η τελευταία καταφυγή της δηµοκρατίας.
Διότι διαφορετικά, αν τεχνοκρατικές ελίτ και κυβερνητικές
αδιαφανείς µερικές φορές λειτουργίες στον χώρο της Ευρώπης
επιχειρούν να υποκαταστήσουν τη λαϊκή θέληση, τότε τα αδιέξοδα είναι πολύ µεγαλύτερα και πολύ πιο επικίνδυνα, όπως δείχνει η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Αποστόλου έχει
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τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, µε την τροπολογία που φέρνουµε αντιµετωπίζονται τέσσερα ζητήµατα του
αγροτικού χώρου.
Με την παράγραφο 1, ρυθµίζονται θέµατα που προκύπτουν τη
µεταβατική περίοδο µέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιµων γαιών και συγκεκριµένα, ρυθµίζονται πρώτον, η κατανοµή των επιλέξιµων βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, συνιστώνται επιτροπές στις Περιφερειακές
Ενότητες για τη ρύθµιση των θεµάτων κατανοµής και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να ρυθµίσει κάθε
θέµα που προκύπτει σχετικά µε τη µίσθωση και το µίσθωµα.
Με τη δεύτερη παράγραφο, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
τις µετακινήσεις συγκεκριµένων υπαλλήλων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των εποπτευόµενων από
αυτό φορέων -εκτός βεβαίως από αυτά που αφορούν Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΠΑΛΘ- για ελέγχους που διενεργούν ή για συµµετοχή τους σε επιθεωρήσεις, σε παραλαβές
έργων, δειγµατοληψίες και λοιπά. Η τροπολογία αυτή είναι επιβεβληµένη, προκειµένου να ανταποκριθούν κατά τον προσφορότερο και οικονοµικότερο τρόπο οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι στο
έργο τους.
Η παράγραφος 3 κρίνεται σκόπιµη, προκειµένου να συµπεριλάβει τη δυνατότητα συγκρότησης γνωµοδοτικών επιτροπών και
επιτροπών αξιολόγησης που έχουν σχέση µε τις ανάγκες εφαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Θαλασσών.
Με την παράγραφο 4 τροποποιούνται οι διατάξεις του δευτέρου µέρους του ν.4314/2014 που κυρίως αφορούν επιχειρησιακές δοµές του προγράµµατος αλιείας και θαλάσσιας πιστοποίησης. Ορίζεται µια ειδική υπηρεσία, δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες. Πάντως, πρόκειται για ρυθµίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες
και για να ανταποκριθούµε σε ζητήµατα ελέγχου και εκτιµήσεων,
αλλά κυρίως για να προχωρήσουµε και το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης και το ΕΠΑΛΘ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε για την
οικονοµία του χρόνου.
Έχω υποσχεθεί στον κ. Βεσυρόπουλο τον λόγο. Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία όπως τονίστηκε από τον αρχικό µας εισηγητή στην αρµόδια επιτροπή, θα
υπερψηφίσει το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο συνιστά κύρωση
της απόφασης του συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 που ελήφθη
µεσούσης της ελληνικής προεδρίας. Είναι µια επιβεβληµένη κίνηση, που αίρει τα εµπόδια και τα προβλήµατα που υπήρχαν
στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία καταγράφηκαν το 2014.
Να θυµίσω ότι τη συγκεκριµένη χρονιά ο προϋπολογισµός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθοριζόταν σε µηνιαία βάση, αφού δεν
υπήρχε συµφωνία µεταξύ των κρατών-µελών για το κανονιστικό
πλαίσιο εισφοράς κάθε χώρας στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
Η κύρωση αυτής της απόφασης που συζητάµε σήµερα είναι
πολύ σηµαντική και έρχεται σε µια συγκυρία που το ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα αντιµετωπίζει προκλήσεις και κινδύνους που προέρχονταν από τον λαϊκισµό του τίποτα.
Μπροστά σε αυτόν τον θανάσιµο κίνδυνο βρέθηκε και η χώρα
µας έναν χρόνο πριν, όταν κινδύνευσε να βρεθεί κυριολεκτικά
στο κενό. Ήταν ένας κίνδυνος που θα µπορούσαµε να αποφύγουµε, αν η Κυβέρνηση είχε δείξει στοιχειώδη ρεαλισµό.
Σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν βαρύ το
κόστος από τα plan B, τις δηµιουργικές ασάφειες, τα δηµοψηφίσµατα χωρίς αντίκρισµα και χωρίς ουσιαστικό αντικείµενο και
τους αυτοσχεδιασµούς της Κυβέρνησης. Χρειαζόµαστε περισσότερη Ευρώπη, σύγκλιση των κανόνων και αυτή η απόφαση του
συµβουλίου 2014/335 για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, µε όλα
τα προβλήµατα, τις ελλείψεις που υπάρχουν και τις αναγκαίες
προσθήκες και διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν στο
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µέλλον.
Τι εννοούµε, όµως, µε τον όρο «ίδιοι πόροι»; Είναι τα έσοδα
που προέρχονται από εισφορές, πριµοδοτήσεις, συµπληρωµατικά εξισωτικά ποσά ή συντελεστές και δασµούς, όπου υπάρχουν
ακόµα. Είναι τα έσοδα από τον ΦΠΑ και είναι και τα έσοδα που
συνεισφέρει κάθε χώρα στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε βάση το ΑΕΠ της.
Ο προϋπολογισµός των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς µειώθηκε από το
1,24% του ΑΕΠ στο 1,23% του ΑΕΠ, ενώ κάτω από αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να είχε αυξηθεί και αυτό, γιατί δεν υπήρξε κοινός βηµατισµός ανάµεσα στις χώρες-µέλη και ιδιαίτερα ανάµεσα
σε χώρες, όπως η Βρετανία και η Σουηδία, που έθεταν το ζήτηµα
µειωµένης συνεισφοράς τους.
Είναι ευθύνη όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάµεων να αναστρέψουν αυτή την εικόνα και κυρίως να ανασυνθέσουν µε πιο
δίκαιο τρόπο τον προϋπολογισµό των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε
κάτι. Δεν µπορεί, από τη µια πλευρά, να προχωρούµε στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση, δεν µπορεί να προχωρούµε στον
συντονισµό των οικονοµικών µας πολιτικών, δεν µπορεί να έχουµε καθιερώσει το κοινό µας νόµισµα, το ευρώ και την ίδια
στιγµή ο κοινοτικός προϋπολογισµός να παραµένει καθηλωµένος
κοντά στο 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να
µεγαλώσει, προκειµένου να απορροφά µε τον πιο δίκαιο και αποτελεσµατικό τρόπο τους κραδασµούς που δηµιουργούν κρίσεις
όπως αυτή που βιώνουµε από τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας.
Γι’ αυτό θα πρέπει να ανατρέξουµε στις πηγές από τις οποίες
διαµορφώνονται σήµερα οι ίδιοι πόροι. Ποιες είναι αυτές; Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, που βασίζονται στους δασµούς των εισαγωγών από τρίτες χώρες, στον πόρο του ΦΠΑ και στον πόρο
από το ΑΕΠ. Σήµερα, η σχέση αυτών των τριών πηγών είναι ετεροβαρής. Οι ίδιοι πόροι προέρχονται σε ποσοστό που αγγίζει τα
3/4 από τις συνεισφορές των κρατών-µελών µε βάση το ΑΕΠ, ενώ
τη δεκαετία του 1980 ήταν µόλις το 1/10. Με τον τρόπο αυτό,
όµως, οι ισχυρότερες χώρες νιώθουν ότι συνεισφέρουν περισσότερο, µε αποτέλεσµα να καθίστανται επιφυλακτικές.
Συνεπώς, η µεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να αποκαταστήσουµε ξανά το ισοζύγιο σε ό,τι αφορά στις πηγές από τις
οποίες προέρχονται οι ίδιοι πόροι. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα
πεδίο στο οποίο πρέπει να υπάρξει συναντίληψη και συµφωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την απόφαση 2014/335/ΕΕ,
που κυρώνουµε σήµερα, εισάγονται νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά
στον προϋπολογισµό των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 2 τα κράτη-µέλη παρακρατούν πλέον
ως έξοδα είσπραξης το 20% των παραδοσιακών ιδίων πόρων.
Υπενθυµίζω ότι στην προηγούµενη απόφαση του 2007 το ποσοστό αυτό της παρακράτησης ήταν 25% των παραδοσιακών ιδίων
πόρων, άρα έχουµε µια µείωση 5% περίπου, κάτι που είναι προς
όφελος των χωρών-µελών που βρίσκονται στην περιφέρεια της
Ευρώπης.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου, του άρθρου
2, ο ενιαίος συντελεστής που εφαρµόζεται για όλα τα κράτηµέλη καθορίζεται στο 0,30% των εσόδων από τον ΦΠΑ. Επίσης,
ο συντελεστής καταβολής των ιδίων πόρων που προέρχονται
από τον ΦΠΑ για τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία
διαµορφώνεται στο 0,15% για την περίοδο 2014-2020, ενώ την
προηγούµενη περίοδο ήταν 0,10%. Έχουµε, δηλαδή, αύξηση
πάλι προς όφελος των χωρών της περιφέρειας.
Στόχος, όµως, πρέπει να είναι για αυτές τις χώρες να εναρµονιστούν τα κριτήρια και να καταβάλλουν και αυτές ανάλογο ποσοστό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαφέστατα και δεν ισχυρίζεται
κανείς µας ότι µέσα από την κύρωση αυτής της απόφασης λύνονται όλα τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δηµοσιονοµική
ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, όµως, ένα πρώτο
βήµα, όπως είπα, γιατί σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει µια συµφωνία για τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι πρέπει να
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υπάρξει µια συνολική µεταρρύθµιση του συστήµατος ίδιων
πόρων, να υπάρξουν νέοι πόροι πανευρωπαϊκής εµβέλειας, που
θα αντισταθµίζουν βραχυπρόθεσµες κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίων, µε σκοπό να χρηµατοδοτηθούν κοινές αναπτυξιακές
ευρωπαϊκές πολιτικές.
Επισηµαίνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε ψήφισµά του
τον Απρίλιο του 2014, είχε ταχθεί υπέρ της συνολικής µεταρρύθµισης του συστήµατος των ιδίων πόρων, µετά από διάλογο µε τα
εθνικά κοινοβούλια.
Ο ευρωσκεπτικισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι της
µόδας. Εγώ, όµως, θέλω να αναφερθώ στους σκεπτόµενους πολίτες µε τη φωνή της λογικής, µε σύνεση και µε στοιχεία. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει σε πολλά, να αποκτήσει πολιτική ενότητα, να υιοθετήσει πολιτικές ανάπτυξης. Μόνο που όταν επέλθει
αυτή η αλλαγή, η Ελλάδα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι
µέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η κρίση των τελευταίων
ετών δεν µπορεί να µηδενίσει τα θετικά αποτελέσµατα που είχε
για τη χώρα η συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο.
Σε οικονοµικό επίπεδο τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα της δεκαετίας του 1980, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε η καλύτερη διαχείριση και η
κατανοµή τους, άλλαξαν την Ελλάδα. Σε αυτήν ειδικά την πενταετία, η Ελλάδα θα συνεισφέρει 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ συµµετοχή ως κράτος-µέλος, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου.
Την ίδια, όµως, πενταετία θα εισρεύσουν στη χώρα ευρωπαϊκοί
πόροι συνολικού ύψους 40 δισεκατοµµυρίων, κάτι που συνιστά
ως αυταπόδεικτες τις θετικές και ευεργετικές συνέπειες από τη
συµµετοχή µας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Σ’ έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο κανείς δεν µπορεί να απεµπολεί ή να θέτει σε
κίνδυνο τη συµµετοχή της χώρας σ’ έναν υπερεθνικό οργανισµό
που διασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας,
όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σ’ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία θα υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο. Από εκεί και πέρα, όµως, θα ήθελα να στηλιτεύσω την απαράδεκτη πρακτική κατάθεσης νέων τροπολογιών
για µια ακόµα φορά και παρά το γεγονός ότι ο κ. Χουλιαράκης
στην επιτροπή είχε πει ότι δεν πρόκειται να κατατεθούν άλλες
τροπολογίες εκτός από τις δύο που αρχικά κατατέθηκαν. Το είχε
πει στη Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Μανωλάκου.
Παρ’ όλα αυτά κατατέθηκαν και άλλες τροπολογίες αρµοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, στην τελευταία υπάρχει και η υπογραφή του κ. Χουλιαράκη.
Επιβεβαιώνεται για µία ακόµα φορά ότι τα λόγια και οι δεσµεύσεις των Υπουργών αυτής της Κυβέρνησης έχουν µηδενική αξία.
Πρόκειται για µια συνεχιζόµενη αντικοινοβουλευτική πρακτική
που προσβάλλει τους θεσµούς και κυρίως τη Βουλή.
Εµείς σ’ αυτήν την παρωδία κοινοβουλευτικής διαδικασίας δεν
πρόκειται να συµµετάσχουµε. Σας καλούµε να αποσύρετε τις
δύο συγκεκριµένες τροπολογίες αρµοδιότητας των Υπουργείων
Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και να συζητηθούν ενταγµένες σε νοµοσχέδια που πρόκειται να έλθουν στη Βουλή.
Αυτές οι απαράδεκτες πρακτικές πρέπει να σταµατήσουν και
αυτό αποτελεί ευθύνη και του Προέδρου της Βουλής, γιατί πλέον
η αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά της Κυβέρνησης δεν περιορίζεται µόνο στην κατάθεση σωρείας άσχετων τροπολογιών τη
δωδεκάτη ώρα, αλλά και στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
Παναγιώταρε. Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είπαµε να
προηγηθούν οι ειδικοί αγορητές. Κάποιος άλλος ειδικός αγορητής θα πάρει τον λόγο, παρακαλώ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καµµένε, έχει
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διευρυνθεί η συζήτηση. Δεν το πήρατε είδηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το πήρα είδηση, αλλά υπήρχε µια
αταξία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να υπερψηφίσουµε
ως Ανεξάρτητοι Έλληνες τη συγκεκριµένη οδηγία η οποία είναι
από το 2014. Είναι µια µεγάλη συζήτηση αυτή που πρέπει να
γίνει. Θα υπερψηφίσουµε και τις τροπολογίες.
Προσωπικά θα συγχαρώ τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, ο
οποίος προσπαθεί να µαζέψει έξοδα. Νοµίζω ότι όποιος προσπαθεί να µαζέψει έξοδα σ’ αυτό το κράτος πρέπει να χαίρει συγχαρητηρίων όλης της Βουλής και όχι µόνο του συγκυβερνώντος ή
του κυβερνώντος κόµµατος. Πρέπει να εκλογικευθούν τα έξοδα
σ’ όλα τα µήκη και πλάτη αυτού του σπάταλου δηµοσίου. Επίσης,
υπερψηφίζουµε τις τροπολογίες του κ. Αποστόλου και των λοιπών συναδέλφων.
Κλείνοντας µε το θέµα της κατ’ αρχήν ψήφισης της εναρµόνισής µας στην ευρωπαϊκή οδηγία, θέλω να πω ότι µετά τα τελευταία γεγονότα στη Μεγάλη Βρετανία, πρέπει όλοι να ευχηθούµε
στο κυβερνών κόµµα. Απ’ ό,τι γνωρίζω, είναι δύο κυρίες υποψήφιες για την αρχηγία του κόµµατος µε δηµοκρατικές διαδικασίες.
Ευχόµαστε σύντοµα να εκλέξουν τον αρχηγό τους έτσι ώστε να
περάσουµε στην επόµενη µέρα. Η επόµενη µέρα, απ’ ό,τι γνωρίζουµε –και είναι σηµαντικό αυτό για τα οικονοµικά της Ευρώπης
και τη διαχείριση της διαπραγµάτευσης µε τη Μεγάλη Βρετανίαείναι συγκεκριµένη. Η µία υποψήφια υποστηρίζει την άµεση ενεργοποίηση του άρθρου 50 και την άµεση έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη υποψήφια είπε ότι µπορούν να αρχίσουν πολύ αργότερα, έως και τις αρχές του 2017.
Τα δύο αυτά ζητήµατα έχουν να κάνουν άµεσα µε τα οικονοµικά της Ευρώπης, άµεσα µε τους πόρους της Ευρώπης που συζητά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, άµεσα µε µακροχρόνια
µακροοικονοµικά αλλά και µικροοικονοµικά στοιχεία. Θα επηρεαστούν άµεσα ο τραπεζικός τοµέας και ο συνταξιοδοτικός τοµέας της Ευρώπης. Βλέπουµε τι συµβαίνει στην Ιταλία. Μία τράπεζα στο Βέλγιο έκλεισε πριν από έναν µήνα, αλλά δεν είναι τώρα
της παρούσης να αναλύσουµε το τι συµβαίνει ακριβώς.
Υπάρχει µια µεγάλη ανησυχία και αυτή η ανησυχία έχει προέλθει από το απλό δηµοκρατικό δικαίωµα του κάθε λαού να προβεί σ’ ένα δηµοψήφισµα και να αποφασίσει για ένα πολύ σηµαντικό και σαφές ερώτηµα που του ετέθη. Έτσι τίθενται πάντοτε
τα ερωτήµατα, µ’ ένα «ναι» ή µ’ ένα «όχι», για να αποφασίζει ο
λαός για το πολιτικό µέλλον της χώρας του ή για όποιο είναι το
διακύβευµα του δηµοψηφίσµατος.
Από το δηµοψήφισµα αυτό, όµως, προήλθαν και προέκυψαν
κάποια πολύ σηµαντικά στοιχεία. Για µένα, δυστυχώς, βγήκαν
στην Ευρώπη. Θυµάµαι τις πιέσεις που έχει περάσει και η Κυβέρνησή µας πέρυσι, αλλά και παλαιότερες κυβερνήσεις -και του κ.
Παπανδρέου και του κ. Σαµαρά και η συγκυβέρνηση του κ. Σαµαρά µε τον κ. Παπανδρέου και τον κ. Παπαδήµο- τις απίστευτες
πιέσεις της φεντεραλιστικής Ευρώπης, η οποία ήθελε να επιβάλει τη γνώµη της µε εντελώς αντιδηµοκρατικούς τρόπους στη
δηµοκρατική διαδικασία µιας κυρίαρχης χώρας, είτε αυτές είναι
εκλογές είτε αυτό λέγεται δηµοψήφισµα.
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε ότι ο κ. Σουλτς έχασε για άλλη
µια φορά την ψυχραιµία του αυτές τις µέρες και είπε ότι δεν µπορεί να αφήσουµε να αποφασίσει ένα πλήθος για την Ευρώπη.
Ονόµασε τους ψηφοφόρους της Μεγάλης Βρετανίας «crowd».
Για εµένα είναι προσβλητικό. Δεν είναι πλήθος. Είναι πολίτες µιας
µεγάλης Ευρώπης, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωµα να αποφασίσουν.
Με λύπησε η σύµπλευση στην άποψη του κ. Σουλτς τόσο της
κ. Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι τα δηµοψηφίσµατα είναι επικίνδυνα, όσο και του νέου Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αναρωτήθηκε αν είναι δυνατόν
µια πλειοψηφία σε ένα ερώτηµα στο δηµοψήφισµα να καθορίσει
το µέλλον µιας χώρας. Ναι, κ. Μητσοτάκη, είναι δυνατόν αυτό να
συµβεί.
Θα πρέπει, ορµώµενοι από τη σηµερινή οδηγία, να δούµε ποια
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είναι η µεγάλη εικόνα στην Ευρώπη. Η µεγάλη εικόνα στην Ευρώπη είναι µια, την οποία πρέπει να αποφασίσουµε εάν µας αρέσει ή όχι και πώς θα πορευτούµε µέσα σε αυτήν.
Σε δεύτερη συνέντευξή του ο κ. Σουλτς πρότεινε στο Ευρωκοινοβούλιο να υπάρχει µια µεγάλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Για
αυτό πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος και να τον ανοίξουµε και
µεταξύ µας. Δεν είναι ανάγκη να µας τον ανοίξουν οι Ευρωπαίοι,
όταν αυτοί το θελήσουν. Ας τον ανοίξουµε µεταξύ µας. Χρειάζεται µια υπερκυβέρνηση στην Ευρώπη, µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, σκοπό, να τον γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και να αποφασίσουν εάν τους αρέσει; Ναι ή όχι; Χρειάζεται στην Ευρώπη
µια οικονοµική υπερδιακυβέρνηση, ένα κεντρικό Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο θα ελέγχει τα οικονοµικά όλων των κρατών
σαν να είναι υποκαταστήµατα πολυεθνικής; Ναι ή όχι;
Η στελέχωση, οι εθνότητες και οι εθνικότητες των µελών που
αυτήν τη στιγµή είναι σε καίριες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει ασχοληθεί κάποιος να δει από πού προέρχονται, εάν, δηλαδή, είναι Γερµανοί, Δανοί, Έλληνες και τις ποσοστώσεις; Διότι
οι ποσοστώσεις στη στελέχωση στο σύνολο των υπαλλήλων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή έχω τα στοιχεία, πηγαίνει σχεδόν
µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και τη συµµετοχή, αλλά είναι
πολύ σηµαντικό να δει κάποιος το ποιοτικό χαρακτηριστικό στις
θέσεις που παίρνουν αποφάσεις, στις υψηλά αµειβόµενες θέσεις
και στις θέσεις οι οποίες επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις νοµοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί το 85% είναι Γερµανοί.
Η «περισσότερη Ευρώπη», όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι,
είναι ένα ζητούµενο το οποίο το θέλουµε στην Ελλάδα, γιατί
έχουµε βοηθηθεί πολύ και θα βοηθηθούµε, εφ’ όσον έχουµε το
ταµείο µας σε τάξη. Όµως θα πρέπει να προσέχουµε τι θα έρθει
στο µέλλον, διότι εάν παίρνονται αποφάσεις µακριά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να µας απασχολήσει ιδιαίτερα.
Μια ισχυρή κυβέρνηση αποφασίζει για τον εαυτό της. Επειδή
θα γίνει συζήτηση -και προβλέπω ότι αυτή η συζήτηση που θα
γίνει σε σχέση µε το περσινό δηµοψήφισµα, µε τη συνέντευξη
για το βιβλίο του κ. Γκάλµπρεϊθ και όλα αυτά που γίνονται και θα
γίνουν για λόγους εντυπωσιασµό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και
όχι για λόγους ουσίας-, το ουσιαστικό ερώτηµα που θα θέσω σε
όλους τους Βουλευτές, αλλά κυρίως στους συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης είναι ένα, εάν µια κυβέρνηση πρέπει να έχει σε
µια σκληρή και ισχυρή διαπραγµάτευση -που πιστεύω ότι έκαναν
και οι ίδιοι, αλλά κάναµε και εµείς- ένα plan B. Η ερώτηση είναι
απλή: Πρέπει να έχει plan B, ναι ή όχι; Το ποιο θα είναι το plan B
είναι ένα άλλο ζήτηµα. Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Εάν απαντηθεί
αυτό το ερώτηµα, νοµίζω ότι θα λυθούν και πολλές άλλες απορίες.
Δεύτερον, πολύ σηµαντικό, έγινε µια µεγάλη συζήτηση για τις
συντάξεις και το ΕΚΑΣ. Με την ευκαιρία θα σας αφήσω το e-mail
του κ. Χαρδούβελη. Έχω συζητήσει και σηµειώσει το pension reform. Είναι όλα στα αγγλικά. Το ΕΚΑΣ έχει αποφασιστεί να κοπεί
από το 2015 και 2016.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Να µειωθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το «wipe out» στα αγγλικά σηµαίνει σβήσιµο. To «phase out» σηµαίνει εξάλειψη, κύριε Σταϊκούρα.
Έχω την δεύτερη ανάλυση στο δεύτερο κοµµάτι, το οποίο έχει
να κάνει µε την ενοποίηση των ταµείων και την εξάλειψη του
ΕΚΑΣ από τον Δεκέµβριο του 2014. Τα καταθέτω στα Πρακτικά
για όποιον θέλει να τα δει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, το οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µισό λεπτό ακόµα σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το κουδούνι λέει
«fade out», κύριε Καµµένε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: «Fade out» ήταν ένα ωραίο τραγούδι των Metallica.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για τον χρόνο εννοώ.
Σβήστηκε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα θα ήθελα
ακόµα.
Θέλω να πω, επίσης, το εξής: Ζητάτε να συσταθεί εξεταστική
επιτροπή. Προσωπικά, ειλικρινά, θα ήταν χαρά µου, αλλά όχι πολιτικά, τεχνοκρατικά διαπραγµατευτικά, ως ενεργός πολίτης και
ως ενεργός Βουλευτής, να συµµετέχω σε εξεταστική για ότι
έγινε πέρυσι.
Συγχρόνως, θα καταθέσω την προσωπική µου πρόταση.
Επειδή µε κάλεσε γρήγορα ο κύριος Πρόεδρος -την έχω στο
έδρανό µου- θα την φέρω την ερώτηση, µόλις κατέβω από το
Βήµα. Εγώ θα πρότεινα και µια εξεταστική για το PSI. Την προτείνω, την καταθέτω και θα καταθέσω κάποιες ερωτήσεις για το
PSI, οι οποίες θα ήθελα να απαντηθούν από την Αντιπολίτευση.
Τέλος, κλείνω λέγοντας ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα
πολύ τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τις τελευταίες ηµέρες έχει επιδοθεί σε διαπραγµατεύσεις. Είναι αεικίνητος. Να τον συγχαρούµε για αυτό. Έχει
πάει στο Λονδίνο, έχει δει την «PIMCO», την «BLACKROCK», την
«BLACKSTONE», το «SOROS FOUNDATION», την «KKR». Έχει
δει όλα τα µεγάλα µαγαζιά, τους κακούς των αγορών. Να τον ευχαριστήσω, διότι διαπραγµατεύεται για το καλό της Ελλάδας.
Θα τον παρακαλέσω, όταν έρθει στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε,
πρώτον, να µας αναλύσει τι διαπραγµατεύσεις έκανε, ποιες προτάσεις έκανε, εκπροσωπώντας τη χώρα µας στις αγορές και
στους κυρίους που είπα –τους γνωρίζουµε όλοι ποιοι είναι.
Δεύτερον, να µας πει εάν πρότεινε να έρθουν τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ επενδύσεις, που όλοι τα θέλουµε, σε αυτήν την
κυβέρνηση ή στη δική του. Διότι εάν έχει πει στους έξω «αυτή
δεν είναι καλή κυβέρνηση, αλλά να µου φέρετε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν έρθω εγώ στην κυβέρνηση», αυτό δεν είναι
εθνική πολιτική. Αυτό είναι ταπεινή προσωπική λαϊκίστικη πολιτική. Στα αγγλικά το λένε populism. Ο λαϊκισµός δεν είναι εθνικό
προτέρηµα και δεν είναι εθνικό σπορ. Ή θα φέρουµε τις επενδύσεις τώρα να σώσουµε την πατρίδα ή δεν θα τις φέρουµε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καµµένε, στα
αγγλικά λέµε enough.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Και όταν µιλά µε τον Πόλσον, ο
οποίος παίρνει τα κόκκινα δάνεια και καταγγέλλει εµάς που παίρνουµε τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να έρθει
σαν Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο -γιατί δεν πήγε ο κ. Τσίπρας να τον δει ούτε εγώ, πήγε
ο κ. Μητσοτάκης- και να µας πει τι συζήτησε µαζί του, τι διαπραγµατεύτηκε, τι του είπε για τη συµµετοχή του στην «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»,
τι του είπε για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τι του είπε η
«KKR», που θα κάνει διαχείριση 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ στην
«EUROBANK» και την «ALPHABANK», και να δούµε ποιος είναι ο
εθνικός του ρόλος. Είµαι σίγουρος ότι θα το κάνει και τον προκαλώ να έρθει να µας απαντήσει πώς διαπραγµατεύτηκε για το
καλό της Ελλάδας. Τέλος ο λαϊκισµός!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Φίλης για µια σύντοµη νοµοτεχνική βελτίωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Καταθέτω µια νοµοτεχνική βελτίωση. Προσθέτουµε
στα προσόντα για την εκλογή καθηγητών και το κλινικό έργο για
τους ιατρούς, εκεί που είναι αναγκαίο.
Στα ζητήµατα που αφορούν τα αυτοδύναµα τµήµατα τον ΑΕΙ,
επιµένουµε στη ρύθµιση για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ να συµµετέχουν εκπρόσωποι. Το ζήτηµα που
αφορά τη φοιτητική συµµετοχή είναι ένα γενικότερο θέµα που
δεν αφορά τα τµήµατα αυτά, άρα το παραπέµπουµε σε συνολική
ρύθµιση για τα πανεπιστήµια.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Αντωνίου έχει
τον λόγο.
Ο κατάλογος των οµιλητών έχει κλείσει. Αποµένει ο κ. Καβαδέλλας από τους ειδικούς αγορητές και εισηγητές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισµό που απαρτίζεται από τις συνεισφορές των κρατών–µελών.
Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ µόνο µετά από επικύρωση από τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
Συντάγµατος για τις διεθνείς συνθήκες που αποτελεί για την Ελλάδα και τον θεµέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσης.
Οι νέες διατάξεις θα έχουν αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, προκειµένου να εξασφαλιστεί η µετάβαση
στο αναθεωρηµένο σύστηµα ίδιων πόρων.
Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 150 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου και πάνω από το 90%
των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακατανέµονται στα κράτη–µέλη και χρησιµεύουν στην αναχρηµατοδότηση των διαφόρων κοινών πολιτικών.
Ο προϋπολογισµός υπάγεται στα όρια που καθορίζονται από
το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τα µέγιστα ετήσια ποσά που µπορεί να δαπανήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
σε διάφορους τοµείς της πολιτικής σε µια συγκεκριµένη χρονική
περίοδο ως εξής:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση προϋπολογισµού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση και ακολουθούν η έγκριση από τα εθνικά Κοινοβούλια, ώστε η πρόταση
να καθίσταται προϋπολογισµός του επόµενου έτους. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τον τρόπο µε τον οποίο διατέθηκε ο
προϋπολογισµός. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει
εξονυχιστικά τις δαπάνες και αν τα κονδύλια του προϋπολογισµού διατέθηκαν σύµφωνα µε τους Κανόνες και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δίνει την έγκρισή του.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα έχει σκοπό την κύρωση της απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2014/335/ΕΕ Ευαρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων του
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε κατά
τη Σύνοδο του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 26ης Μαΐου
2014. Το συµβούλιο ενέκρινε την νέα απόφαση για τους ίδιους
πόρους, η οποία προβλέπει ορισµένες αλλαγές ιδίως όσον αφορά τους διορθωτικούς µηχανισµούς για την περίοδο 2014–2020.
Η απόφαση αφορά το σύστηµα ίδιων πόρων της Ένωσης που θα
πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την εύρυθµη ανάπτυξη των πολιτικών της Ένωσης. Οι ρυθµίσεις που ορίζει η απόφαση πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κανένα κράτος-µέλος δεν
επιτρέπεται να υφίσταται υπερβολικό δηµοσιονοµικό βάρος σε
σχέση µε τη σχετική του ευηµερία για λόγους κοινωνικής ισορροπίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνει µεγάλη σηµασία στην βελτίωση του συστήµατος ιδίων πόρων και
για τον λόγο αυτόν το 2014 συγκροτήθηκε ειδική οµάδα υψηλού
επιπέδου, µε σκοπό να προτείνει βελτιώσεις για το σύστηµα ίδιων
πόρων. Η οµάδα θα επεξεργαστεί και την πρόταση για ένα κοινό
σύστηµα φόρων επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών που
έθεσε το συµβούλιο τον Σεπτέµβριο του 2011 και στόχευε στη
θέσπιση κοινού συστήµατος για την φορολόγηση των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, µε την πρόθεση να εφαρµοστεί για το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014–2020.
Ο φόρος χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών θα µπορούσε να
αποτελέσει νέο ίδιο πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών της. Όλοι θα ωφεληθούν από τον
φόρο αυτό, χάρη στην εξασφάλιση πρόσθετων δηµόσιων εσόδων, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση
της οικονοµικής µεγέθυνσης και της ευηµερίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τα κράτη-µέλη θα ωφεληθούν, επίσης, από αυτήν την νέα
πηγή εσόδων τόσο από την άποψη της άµεσης χρηµατοδότησης
των δικών τους προϋπολογισµών όσο και από την άποψη µείωσης των εισφορών τους στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης. Ωστόσο, ο φόρος δεν εντάχθηκε στην απόφαση 2014
που συζητάµε σήµερα και συνεχίζονται εδώ και τρία χρόνια οι
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την επιβολή του φόρου επί των χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών. Η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης υποστηρίζει
στις διαβουλεύσεις ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
εισαγωγής του φόρου αυτού.
Οι σηµαντικότερες ρυθµίσεις της απόφασης αναλύθηκαν και
από άλλους εισηγητές και στην αρµόδια Επιτροπή, οπότε δεν θα
σας επιβαρύνω µε επιπλέον χρόνο.
Θέλω να πω δύο λόγια για την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έχει µια καθαρή συνεισφορά στα έσοδα του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργεί ένα σηµαντικό κενό στον προϋπολογισµό ιδίων πόρων, το
οποίο πρέπει να καλυφθεί. Ο τρόπος και η διαδικασία θα πρέπει
να αντιµετωπιστεί σύντοµα από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα µε την εξέλιξη που θα έχουν οι διαπραγµατεύσεις για την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα
βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Το ευρωπαϊκό εγχείρηµα
και η ιδέα της ολοκλήρωσης της Ευρώπης έχει θολώσει στα
µάτια πολλών ευρωπαϊκών λαών εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας και αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που υπονοµεύει
την ανάπτυξη και αυξάνει την ανεργία και την ανασφάλεια των
ευρωπαίων πολιτών κυρίως των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων. Η δίκαιη ανάπτυξη προϋποθέτει κοινωνική ισορροπία, αναλογική διανοµή του πλούτου και των βαρών, όχι µόνο οριζόντια
µεταξύ των κρατών-µελών, αλλά και κάθετα µεταξύ των πολιτών
κάθε κράτους. Η οικονοµική και κοινωνική αυτή ανασφάλεια αναζητεί, δυστυχώς, διέξοδο στην ακροδεξιά, στον ρατσισµό και
κυοφορεί τον φόβο απέναντι στους πρόσφυγες και τους µετανάστες. Η Ευρώπη το επόµενο διάστηµα πρέπει να λάβει σοβαρές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αποτέλεσµα του βρετανικού
δηµοψηφίσµατος πρέπει να µας προβληµατίσει όλους. Η απάντηση στα προβλήµατα των λαών της Ευρώπης δεν είναι η επιστροφή στο καθεστώς των εθνικών ανταγωνισµών και των εθνικών περιχαρακώσεων, που στοίχισαν ιστορικά και πληρώθηκαν
µε τεράστιες καταστροφές και ποτάµια αίµατος
Η απάντηση στο ερώτηµα «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη;»
για εµάς είναι απλή. Θέλουµε µια καλύτερη Ευρώπη, µια Ευρώπη
κοινό σπίτι όλων των ευρωπαϊκών λαών, ειρηνική, δηµοκρατική,
αλληλέγγυα. Θέλουµε µια Ευρώπη που θα ενισχύει την κοινωνική
συνοχή και τη δίκαιη ανάπτυξη, τα οφέλη της οποίας θα διαχέονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.
Ο κοινοτικός προϋπολογισµός αποτελεί το εργαλείο για την
επίτευξη αυτών των στόχων, ενώ οι διατάξεις αποτελούν δέσµευση όλων των κρατών για την εξυπηρέτηση του κοινού σκοπού.
Εάν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εν συντοµία να αναφερθώ στα άρθρα 2 και 3.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο χρόνος έχει στερέψει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω
ότι ρυθµίζονται επείγοντα και έκτακτα ζητήµατα, τα οποία πρέπει
να ρυθµιστούν για την οµαλότερη λειτουργία της διοίκησης και
τα οποία υπερψηφίζουµε. Επίσης, υπερψηφίζουµε τις σηµερινές
τροπολογίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Παιδείας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Καβαδέλλας έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την
οµαλή συνεργασία σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, της ενέργειας και της επιστήµης. Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στηρίζεται στις συνεισφορές κάθε κράτους, ανάλογα
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µε τις δυνατότητές του.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µάς αναφέρει το ακριβές ποσό που θα δώσουµε για την
εξαετία 2014-2020. Είναι 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το ποσό
αυτό. Αυτή την οικονοµική µας συνεισφορά µέχρι το 2020 αν την
πάρουµε αποσπασµατικά, θα φανεί ότι είναι ιδιαίτερα µεγάλο το
ποσό για τις δυνάµεις της χώρας µας. Αυτή τη δικαιολογία χρησιµοποιούν κάποιοι ευρωσκεπτικιστές τόσο στην Ελλάδα όσο και
σε ολόκληρη της Ευρώπη, για να αποδοµήσουν τη χρησιµότητα
της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι αυτή η
συνεισφορά είναι αρκετά µικρότερη από τα οικονοµικά οφέλη
που θα αποκοµίσει η χώρα µας στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Επειδή και στη συγκεκριµένη επιτροπή ακούστηκαν ορισµένες
φωνές κατά αυτής της συµµετοχής, οφείλω αυτήν τη στιγµή να
αναφέρω κάποια συγκεκριµένα στοιχεία που θα τεκµηριώσουν
του λόγου το αληθές. Ας δούµε µόνο τις οικονοµικές σχέσεις της
Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014:
Οι συνολικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα
ήταν 7,095 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστού του ελληνικού Ακαθάριστου
Εθνικού Εισοδήµατος ήταν 3.98%. Η συνολική συνεισφορά της
Ελλάδας στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν
περίπου 1,82 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η συνεισφορά της Ελλάδας
στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος της χώρας ήταν 1,02%.
Με λίγα λόγια, µόνο σε ένα χρόνο, εισπράττουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που τους δίνουµε σε πέντε χρόνια. Και
επειδή ήδη οι άνθρωποι µάς λένε ότι ζούµε σε µια γερµανοκρατούµενη Ευρώπη που µας εκµεταλλεύεται, παραθέτω και τα αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία στην περίπτωση της Γερµανίας:
Οι συνολικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γερµανία
ήταν 11,484 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες της
ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του γερµανικού Ακαθάριστου
Εθνικού Εισοδήµατος είναι µείον 0,39%. Η συνολική συνεισφορά
της Γερµανίας στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ήταν 25,816 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η συνεισφορά της Γερµανίας
στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος της χώρας είναι µείον 0,87%.
Το 2014, δηλαδή, η Ελλάδα κέρδισε 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Γερµανία πλήρωσε 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε αυτό το σηµείο, όµως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι µεγάλες δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι επειδή αποκοµίζουν άµεσο
όφελος από αυτήν την ενέργειά τους, αλλά επειδή επωφελούνται
από τη συνεργασία των αγορών, της επιστήµης και της κοινωνίας.
Όταν δηλαδή µία δυνατή χώρα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, τη συµφέρει να έχει πολλές και εύκολα προσβάσιµες αγορές. Εν προκειµένω στην περίπτωση της «ΕΥΡΑΤΟΜ» η αγαστή
συνεργασία είναι η µοναδική οδός και το µοναδικό µέλλον της
κοινής ευρωπαϊκής ευηµερίας. Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή
των εισφορών κρατών–µελών στο πλαίσιο της «ΕΥΡΑΤΟΜ» γίνεται µε βάση τους συµφωνηθέντες κανόνες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν, για παράδειγµα, έχει συµφωνηθεί εισφορά βασισµένη
στο ΑΕΠ κάθε χώρας, τότε, όταν µειώνεται ή αυξάνεται σηµαντικά το ΑΕΠ αυτό, αναλόγως πρέπει να ρυθµίζεται και η συνεισφορά στον τοµέα ενέργειας στην «ΕΥΡΑΤΟΜ». Αυτό, φυσικά,
επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς συνεργασίας, αλλά και σε
οποιαδήποτε άλλη συλλογική και κοινοτική προσπάθεια.
Γι’ αυτό και στο προκείµενο νοµοσχέδιο συµφωνήθηκαν αναπροσαρµογές για ορισµένες χώρες, γεγονός που µας βρίσκει
σύµφωνους. Βέβαια, εµείς έχουµε λιγάκι ως προς τις βόρειες
χώρες περισσότερες υποχρεώσεις. Αυτό θα πρέπει να το δούµε.
Πάντως, η πυρηνική ενέργεια, η σχάση παράγει το 35% της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μερικές από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις –αυτές που υπάρχουν σήµερα- θα λειτουργούν και για τα επόµενα είκοσι έτη τουλάχιστον. Oπότε υπάρχει ο γνωστός κίνδυνος, από τον οποίο,
δυστυχώς, έχουµε µια κακή εµπειρία τα προηγούµενα χρόνια.
Όµως, ο γενικός στόχος του προγράµµατος της «ΕΥΡΑΤΟΜ»
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‘14 –’18 είναι σαφής. Μιλάµε για πυρηνική έρευνα, αλλά και εκπαίδευση. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και ακτινοπροστασίας, βεβαίως. Η δεύτερη προσπάθεια καταβάλλεται στη µακροπρόθεσµη διαδικασία
αφαίρεσης του άνθρακα από το ενεργειακό σύστηµα, κατά τρόπο ασφαλή και αποδοτικό.
Η πυρηνική ενέργεια αυτήν τη στιγµή ως έχει, αποτελεί πράσινη ενέργεια µε ελάχιστες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις.
Ωστόσο, πρέπει να ισχύσουν αυστηροί κανόνες στην υλοποίηση
και γι’ αυτό τα χρήµατα που δίνουµε στην «ΕΥΡΑΤΟΜ» δαπανώνται τόσο σε άµεσες όσο και σε έµµεσες δράσεις.
Σχετικά µε αυτές τις δράσεις πρώτη θα µας ενδιαφέρει, βέβαια, η ασφάλεια των πυρηνικών συστηµάτων. Οι δράσεις αυτές
αφορούν και την ιατρική. Η «ΕΥΡΑΤΟΜ» συµβάλει στην ανάπτυξη
ιατρικών εφαρµογών, ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ άλλων, της ασφαλούς και προστατευµένης προµήθειας και
χρήσης ραδιοϊσοτόπων.
Η Ένωση Κεντρώων τάσσεται υπέρ της προώθησης των κοινοτικών συµφερόντων. Το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ταυτίζεται µε αυτό της Ελλάδας και οφείλουµε να επικυρώσουµε
το προκείµενο νοµοσχέδιο. Όπως ήδη σηµείωσα και στις προηγούµενες παρεµβάσεις µου, η «ΕΥΡΑΤΟΜ» προβλέπει ακόµα
και συγκρότηση επιχειρήσεων για την εφαρµογή συγκεκριµένων
πρωτοβουλιών. Αυτά είναι πρωταρχικής σηµασίας για την ανάπτυξη της πυρηνικής βιοµηχανίας στην Ευρώπη. Η «ΕΥΡΑΤΟΜ»
αποτελεί κατάκτηση τόσο σε ενεργειακό όσο και σε οικονοµικό
και αναπτυξιακό επίπεδο και πρέπει να επικυρώσουν ανεπιφύλακτα αυτήν τη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έπρεπε να είχα επτά λεπτά.
Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης,
οι οποίες είναι γνωστές. Εµείς ζητάµε χωρίς καθυστέρηση να
προχωρήσουµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και άλλων νοµοσχεδίων που έχουν σχέση µε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Προχωράµε στον κατάλογο των οµιλητών, που είναι τέσσερις
κι έχουν από πέντε λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα από πλευράς µου να χαιρετίσω τη νοµοθετική πρωτοβουλία των Υπουργείων Πολιτισµού, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, που µε αυτήν την τροπολογία, µε την παρούσα ρύθµιση
ορίζονται εκ νέου τα έξοδα οδοιπορικών και διανυκτέρευσης των
εργαζοµένων στα κρατικά θέατρα, στο Εθνικό Θέατρο και στο
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.
Είχα την ευκαιρία να επισηµάνω σε επιστολή µου στις 10-62016 προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και Οικονοµικών ότι οι
εργαζόµενοι -ηθοποιοί και τεχνικοί- των κρατικών θεάτρων είχαν
υποστεί µια κατάφωρη αδικία, η οποία είχε προκύψει κατά την
εφαρµογή του ν.4336/2015 και όπως είχε τροποποιηθεί από το
ν.4389/2016 στα άρθρα 10 και 11 περί µειώσεων οδοιπορικών και
εξόδων διανυκτέρευσης δηµοσίων υπαλλήλων.
Θεωρώ ότι µε την εν λόγω προτεινόµενη διάταξη αποκαθίσταται η τάξη. Οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί εργάζονται σε έναν δηµόσιο φορέα, όπως είναι ένα κρατικό θέατρο, αλλά δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Έχουν µία πολύ συγκεκριµένη σύµβαση τριών
ή πέντε µηνών και µετά βρίσκονται πάλι έξω στο ελεύθερο, στο
ιδιωτικό θέατρο.
Ακόµα, οι ηθοποιοί δεν είναι όπως οποιοσδήποτε δηµόσιος
υπάλληλος, που θα πάει σε µία αποστολή για µία ή τρεις ηµέρες.
Βρίσκονται µήνες µακριά από το σπίτι τους και τα σαράντα ευρώ
που προέβλεπαν οι υπό τροποποίηση διατάξεις, έκαναν αδύνατη
ακόµα και τη διαβίωσή τους.
Θέλω να πω ότι έχουµε κακή εµπειρία µαξιµαλιστικών τακτικών
σε αυτόν τον χώρο. Και γιατί το λέω; Γιατί η αποζηµίωση είναι 95
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ευρώ, από τα 112 ευρώ που ήταν. Και ελπίζω σύντοµα να πάει
στα 112 ευρώ ξανά, κι αν µπορέσουµε, ακόµα και να τα υπερβεί.
Έχουµε την εµπειρία της απεργίας των ηθοποιών για τη συλλογική σύµβαση τον Μάρτιο του 2013, όπου η Κυβέρνηση Νέας
Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ κατήργησε τη συλλογική µας σύµβαση,
που ήταν 1200 ευρώ. Τότε, θυµάµαι, οι συνδικαλιστές από την
πλευρά του ΚΚΕ δεν δέχθηκαν την ενδιάµεση πρόταση της
ΠΕΕΘ για 800 ευρώ. Οι τεχνικοί του θεάτρου την δέχθηκαν. Οι
ηθοποιοί δεν την δέχθηκαν, µε αποτέλεσµα το «ή 1200 ευρώ ή
τίποτα», που έλεγαν οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ, να γίνει τίποτα.
Γιατί έπεσε η σύµβαση, οι ηθοποιοί εκλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι, µε 3,5 ευρώ την ώρα, 7 ευρώ την παράσταση, χωρίς πρόβες. Το «ή όλα ή τίποτα», αυτά τα αποτελέσµατα έχει.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το ΚΚΕ νοµοθέτησε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ναι. Ναι, αυτή
ήταν η στάση του µέσα στο ΣΕΗ. Ήταν η στάση του στη συνέλευση του ΣΕΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κυρία
Μανωλάκου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Είµαι ηθοποιός,
απήργησα και απολύθηκα. Τα ξέρω λίγο καλύτερα από εσάς.
Ακούστε έναν εργαζόµενο ηθοποιό, που αγωνίστηκε, έδωσε τη
µάχη του και παρ’ ότι διαφωνούσε µε το «ή 1200 ευρώ ή τίποτα»,
το υποστήριξε -γιατί αυτή ήταν η πλειοψηφία, όπως εισηγήθηκε
το ΚΚΕ- και πήραµε τίποτα. Πήραµε 3,5 ευρώ την ώρα, 7 ευρώ
την παράσταση.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και τώρα θα ψηφίσετε το έκτρωµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ναι, 95 ευρώ να
παίρνουν οι συνάδελφοί µας για να εργαστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σκουρολιάκο,
δεν τα λέτε στην κ. Μανωλάκου. Δεν κάνετε διάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Θεωρώ, λοιπόν,
σηµαντική αυτή την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και καλώ όλες
τις πτέρυγες της Βουλής να την υπερψηφίσουν, γιατί ήταν µία
αρρυθµία η οποία έβαζε σε κίνδυνο και την εύρυθµη λειτουργία
των κρατικών θεάτρων και δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες των
εργαζοµένων σε αυτά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταϊκούρα,
έχετε τον λόγο. Αν µπορείτε κι εσείς να συµβάλετε στην οικονοµία του χρόνου, γιατί είχαµε ορίσει την δωδεκάτη ως ώρα διεξαγωγής της πληροφορίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο αγαπητός συνάδελφος κ. Καµµένος προηγουµένως είπε ότι πρέπει να µπει τέλος στον λαϊκισµό και ταυτόχρονα, κατέθεσε ένα έγγραφο που,
υποτίθεται, ότι ήταν το e-mail του κ. Χαρδούβελη, στο οποίο λέει
ότι µέσα έλεγε για κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ταυτόχρονα, όπως
είπα, µίλησε για τέλος του λαϊκισµού.
Το έγγραφο είναι ψευδές. Στη σελίδα 31, το e-mail αναφέρει
συγκεκριµένα για «εξορθολογισµό και όχι κατάργηση». Είναι
σαφής η αναφορά στο «όχι κατάργηση». Και ταυτόχρονα, ο συνάδελφος λέει: «τέλος στον λαϊκισµό». Έλεος! Δεν βγάζουµε
άκρη, όταν εδώ µέσα πολλοί συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχτισαν καριέρες πάνω στον λαϊκισµό.
(Χειροκροτήµατα)
Παράλληλα, µίλησε για το τι είπε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στους
επενδυτές. Θα µου επιτρέψει να του πω ότι ήµουν παρών σε όλες
τις συναντήσεις. Έγιναν σοβαρές συζητήσεις, αποτύπωσε αντικειµενικά, µε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, την οικονοµική
και πολιτική κατάσταση της χώρας, κατέθεσε τους προβληµατισµούς του για το ασκούµενο µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής
και ανέπτυξε τις προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας για την επίτευξη βιώσιµων αριθµών οικονοµικής µεγέθυνσης.
Αυτές οι προτάσεις εδράζονται στην υλοποίηση διαθρωτικών
αλλαγών, στην υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων, στην ενίσχυση
της ρευστότητας στην οικονοµία, µέσα από την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών, την εµπροσθοβαρή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, την εκκαθάριση του ενεργητικού και την ενίσ-
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χυση του παθητικού των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Κατέθεσε προτάσεις για τη µείωση των φορολογικών συντελεστών, µέσα από την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας,
την εύρεση δηµοσιονοµικών ισοδυνάµων από το σκέλος των δαπανών, τη µείωση των µεσοµακροπρόθεσµων στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσµατα και προτάσεις για την ενίσχυση της
βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους. Είναι προτάσεις ρεαλιστικές, πλήρεις, που ακούστηκαν µε πολλή προσοχή απ’ όλους τους
συνοµιλητές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εξελίξεις των τελευταίων
ετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε αποκορύφωµα την έκβαση του
βρετανικού δηµοψηφίσµατος, οφείλουν να µας προβληµατίσουν.
Η Ευρώπη περνάει δύσκολες στιγµές. Το δοµικά και θεσµικά ηµιτελές οικοδόµηµα της οικονοµικής και νοµισµατικής ενοποίησης,
η ατολµία, οι εµβαλωµατικές, οι αποσπασµατικές απαντήσεις
στην οικονοµική κρίση ο φόβος για τα κύµατα προσφύγων και
µεταναστών, η δαιδαλώδης συγκρότηση και η γραφειοκρατική
λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εµφάνιση
στους κόλπους κάποιων πρακτικών επιβολής και δογµατισµών,
η µονοδιάστατη προσήλωση στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, το
χάσµα ανταγωνιστικότητας, η γοητεία της πολιτικής ρητορείας
που εδράζει στον λαϊκισµό, όλα αυτά έχουν ενθαρρύνει τον αντιευρωπαϊσµό, τον ευρωσκεπτικισµό, τον εθνικισµό και έχουν ενισχύσει τον κίνδυνο επιστροφής σε καθεστώτα προστατευτισµού
και περιχαράκωσης.
Στο πεδίο της οικονοµίας έχει ενισχυθεί η αστάθεια και η αβεβαιότητα στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, έχουν αναβληθεί
επιχειρηµατικές αποφάσεις, αρχίζει να επιβαρύνεται ο ρυθµός
οικονοµικής µεγέθυνσης.
Για τον λόγο αυτό η Ευρώπη οφείλει µε ειλικρίνεια και ψυχραιµία µε νηφαλιότητα και ρεαλισµό, αλλά κυρίως µε διορατικότητα,
να κάνει µια γενναία αυτοκριτική και να προχωρήσει στη λήψη
σοβαρών αποφάσεων µε τη διαµόρφωση και υιοθέτηση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού σχεδίου που να εµπνέει τους λαούς, µε την
εφαρµογή των αρχών της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς που
εδράζεται στην αρµονική σύζευξη των πολιτικών δηµοσιονοµικής
σταθερότητας και ανάπτυξης, µε την έµπρακτη απόδειξη τη δηµιουργικής αλληλεγγύης, µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την φορολογική εναρµόνιση, µε την εµβάθυνση της ένωσης σε συγκεκριµένα πεδία και
τοµείς, όπως είναι η ασφάλεια, η άµυνα, η τραπεζική ένωση µε
την εγγύηση των καταθέσεων, µε τον συντονισµό των δηµοσιονοµικών πολιτικών και τη διεύρυνση του κοινοτικού προϋπολογισµού.
Αυτά είναι τα αναγκαία βήµατα. Βήµατα όπως το σηµερινό. Και
είναι θετικό που έρχεται προς κύρωση στο ελληνικό Κοινοβούλιο,
επιτέλους, αφού εξαντλήθηκε το περιθώριο της διετίας η απόφαση του συµβουλίου για το σύστηµα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Πρόκειται για µια ευρωπαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία, που επικεντρώνεται τόσο στους κανόνες για την κατανοµή των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του ετήσιου προϋπολογισµού της
Ένωσης όσο και στις κατηγορίες των ιδίων πόρων και τις ειδικές
µεθόδους υπολογισµού τους.
Πρόκειται για µια θετική πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2011.
Προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε από την ελληνική προεδρεία το
πρώτο εξάµηνο του 2014 όταν και ο οµιλών είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η ελληνική προεδρεία τότε πέτυχε στο τέλος Ιανουαρίου 2014 την
οµόφωνη πολιτική συµφωνία για το νοµοθετικό πακέτο των ιδίων
πόρων για τη νέα περίοδο του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2014-2020 η οποία και ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2014 επί
ελληνικής προεδρίας από την ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ωστόσο, στο πεδίο του εξορθολογισµού –και ολοκληρώνω σε
µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε- του συστήµατος των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική προεδρία τότε προχώρησε
και σε ένα ακόµα βήµα. Ακολουθώντας σχετική πολιτική δέσµευση προωθήσαµε µέσα από συγκεκριµένες ενέργειες και πολιτικές συµφωνίες τη σύσταση οµάδας υψηλού επιπέδου για
τους ίδιους πόρους. Η συγκεκριµένη οµάδα έχει σκοπό την επα-
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νεξέταση του συστήµατος των ίδιων πόρων ώστε να καταστεί η
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο διαφανής αποδοτική, απλή και δίκαιη, για να εξασφαλιστούν επαρκείς
πόροι για την εύρυθµη υλοποίηση και ανάπτυξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: …των πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των οποίων η Ελλάδα αποτελεί καθαρό ωφελούµενο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µια νοµο-
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τεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Φίλης έχει τον
λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
Καταθέτω µια νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι περισσότερο εκφραστική για τα θέµατα προκήρυξης και εκλογής καθηγητών στα
πανεπιστήµια.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μια ακόµα κύρωση ευρωπαϊκών αποφάσεων µε διετή καθυστέρηση. Περισσότερη καθυστέρηση δεν θα µπορούσατε να κάνετε, γιατί έως εκεί ορίζεται. Μία κύρωση που επί της ουσίας
υποχρεώνει την πατρίδα µας να καταβάλει 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ από το περίσσευµά µας. Και εδώ γελάµε, διότι βρισκόµαστε στον έκτο χρόνο των µνηµονίων, των επαχθών καταστάσεων
και δυσάρεστων εµπειριών για τον ελληνικό λαό.
Και δεν χρειάζεται να διαβάσω και εγώ τις ανισότητες, που
προκύπτουν από την εν λόγω κύρωση µεταξύ χωρών του Νότου
και χωρών του Βορρά. Η πατρίδα µας είναι απ’ αυτές τις χώρες,
που θα πληρώνουν µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τον πλούσιο Βορρά. Και αυτό δείχνει το ότι δεν υπάρχει κανενός είδους
αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουµε ότι δεν υπάρχει
αναλογικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα απ’ όλα όσα θα έπρεπε να
υπάρχουν και να είναι το ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω για τον έναν χρόνο από το περίφηµο δηµοψήφισµα και το περήφανο 63% του ελληνικού λαού
που είπε όχι σε όλα όσα από την εποµένη η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, παρ’ ότι είχε την έγκριση του ελληνικού λαού για να έρθει
σε σύγκρουση µε τους πάντες και τα πάντα, έπραξε. Και εδώ
βλέπουµε το θράσος όπου βγαίνουν τα στελέχη της Κυβέρνησης
και οµιλούν για τον λαό. Ο λαός έκανε το καθήκον του. Εσείς, όµως, δεν το κάνατε και βρεθήκατε σε χειρότερη θέση και απ’ αυτούς τους οποίους κατηγορούσατε ότι ήταν στα τέσσερα όλα
αυτά τα χρόνια. Εσείς πάτε έρποντας αυτή τη στιγµή.
Αυξήσατε τον ΕΝΦΙΑ, κατεβάσατε και άλλο τον κατώτατο µισθό, τις συµβάσεις εργασίας, έχετε διαλύσει στην κυριολεξία τα
πάντα, ξεπουλήσατε το οτιδήποτε, κάνατε µε πολύ µεγάλη ευκολία όλα εκείνα για τα οποία κατηγορούσατε την προηγούµενη
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας. Και –όπως λέτε- αισθάνεστε και περήφανοι για όλα αυτά.
Και ακούσαµε από κάποιον προλαλήσαντα ότι οι Έλληνες πλήρωσαν βαρύ τίµηµα µε το δηµοψήφισµα, µε όλα όσα προηγήθηκαν και κατά τη διάρκεια του δηµοψηφίσµατος. Εµείς έχουµε να
απαντήσουµε ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει ένα βαρύτατο τίµηµα από το 2010 όπου αρχίσαµε να µπαίνουµε στα µνηµόνια,
ένα τίµηµα το οποίο δυστυχώς έχει διαχρονικότητα. Δεν µπορέσατε εσείς, παρ’ ότι λέγατε τα εντελώς αντίθετα και διαφορετικά
στον ελληνικό λαό, να κάνετε τίποτα γι’ αυτό. Συνεχίζετε µία πρακτική η οποία είναι εντελώς λανθασµένη εις βάρος του ελληνικού
λαού και υπέρ των τοκογλύφων τραπεζιτών και των δανειστών
µας.
Όσο για το σχόλιο για κάποιες φάτσες, που αναδεικνύονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως του Φάρατζ, της Λεπέν και άλλων,
εµείς έχουµε να πούµε ότι αυτές φάτσες µαζί µε τις δικές µας
φάτσες της Χρυσής Αυγής εδώ στην Ελλάδα και µε άλλους εθνικιστές σε ολόκληρη την Ευρώπη και ευρωσκεπτικιστές αφυπνίζουν τους λαούς, έτσι ώστε να µην πάµε σε έναν ολοκληρωτικό
θάνατο, σε µία ολοκληρωτική καταστροφή των ευρωπαϊκών
λαών και των πατρίδων.
Θα µιλήσουµε λίγο και για την υποκρισία. Θα µιλήσω και εγώ
για µια άλλη φάτσα, αυτή του Προέδρου των σοσιαλιστών στην
Ισπανία, κ. Πέδρο Σάντσες. Είχε πάει τάχα µου να επισκεφτεί
πρόσφυγες και λαθροµετανάστες. Τους έσφιγγε το χέρι και µετά
από λίγο έβαζε οινόπνευµα και διάφορα απολυµαντικά, για να
δούµε την υποκρισία των απανταχού σοσιαλιστών. Μια ζωή υποκριτές είσαστε!
Όσο για το δηµοψήφισµα στην Βρετανία, ήταν το πρώτο χτύπηµα σε αυτή τη φαύλη και βρώµικη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία
λειτουργεί αποκλειστικά και µόνο υπέρ προς όφελος των τραπεζιτών. Και –αν θέλετε- να καταπολεµήσετε –γιατί ακούσαµε και
διάφορες κουβέντες και στη σηµερινή κύρωση- την ανεργία και
να φέρετε την ανάπτυξη, σίγουρα πάντως δεν θα το πράξετε µε
το να αφήνετε να µπαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοµµύρια
µετανάστες στην πατρίδα µας, ούτε µε τις φοροκαταιγίδες, τις
συνεχιζόµενες και εξακολουθητικές θα µπορέσει να υπάρξει καθ’
οιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη, ούτε µε τα εθνοκτόνα µνηµόνια τα
οποία δηµιουργούν όλα τα προηγούµενα, ούτε µε την εκ περι-
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τροπής εργασία που χαίρεστε γιατί κάποιοι εργάζονται µία ώρα
την ηµέρα, µία µέρα την εβδοµάδα και αυτοί δεν υπολογίζονται
στους άνεργους και λέτε ότι «να, εµείς βελτιώνουµε τους δείκτες
της ανεργίας».
Και κάποιος αναρωτήθηκε, πού θα βρούµε νέους πόρους. Σίγουρα δεν θα βρούµε νέους πόρους –όπως ο κ. Κατρούγκαλος,
που αναφερόµενος στο ΕΚΑΣ εντελώς υποκριτικά είπε ότι θα
πρέπει να βρούµε από κάπου ισοδύναµα - από ισοδύναµα. Τα
ισοδύναµα τα εξαντλήσατε, τα τελειώσατε, δεν µπορεί να γίνει
τίποτα. Και ο κ. Καµµένος, ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όταν ψήφιζε µειώσεις και περικοπές στους στρατιωτικούς
έλεγε ότι δεν είναι έτσι και θα βρούµε τα ισοδύναµα. Και ο κ. Χουλιαράκης τον έβγαλε ψεύτη µόλις προχθές, λέγοντας ότι δεν
υπάρχουν µέχρι στιγµής και ότι δεν έχει κατατεθεί κανένα ισοδύναµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε και εµένα για δύο λεπτάκια να
συνεχίσω.
Με µια πραγµατική ανάπτυξη θα έρθει βελτίωση της οικονοµίας της πατρίδος µας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, ανάπτυξη η οποία είναι ταυτόσηµη µε την πρωτογενή παραγωγή και
τον προστατευτισµό των προϊόντων της πατρίδος µας και των
Ελλήνων εργαζοµένων απέναντι στη λαίλαπα των διαφόρων εισαγόµενων, κυρίως από τις τρίτες χώρες.
Πίστη στις ικανότητες των διοικούντων. Είναι κάτι το οποίο δεν
έχετε, γι’ αυτό και ξεπουλάτε τα φιλέτα αυτά τα οποία απέφεραν
κέρδη -τα περισσότερα εξ αυτών που πουλάτε µε µεγάλη ευκολία- και µε σωστή διαχείριση θα µπορούσαν να αποφέρουν πολύ
περισσότερα έσοδα στον κρατικό κορβανά προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.
Και είδαµε µόλις χθες ότι ο κ. Τσίπρας έκανε τις ίδιες ακριβώς
δηλώσεις, που είχε κάνει και ο κ. Σαµαράς όταν είχε επισκεφθεί
την Κίνα λέγοντας για το µεγαλείο και ότι κατασκευάζονται εκατοντάδες πλοία Ελλήνων εφοπλιστών στην Κίνα. Μα, η µαγκιά θα
ήταν να κατασκευαστεί έστω και ένα σε ένα ελληνικό ναυπηγείο
απ’ αυτά τα ναυπηγεία τα οποία τα εξαιρέσατε απ’ αυτόν τον
ψευτοαναπτυξιακό νόµο και που δεν δίνετε κανένα κίνητρο στην
ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία.
Θέλουµε τη χριστιανική Ευρώπη των πατρίδων, των λαών, των
εθνών µε τα ιδιαίτερα σύνορα, µε τις παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε έθνους και του κάθε λαού. Δεν θέλουµε την
Ευρώπη των τραπεζιτών, δεν θέλουµε την Ευρώπη των γαµψοµύτηδων τοκογλύφων, δεν θέλουµε την Ευρώπη των υποτακτικών των κορακιών των distress funds, που µας τους παρουσιάζετε ως επενδυτές, δεν θέλουµε την Ευρώπη των απάτριδων,
των υποτακτικών, δεν θέλουµε την Ευρώπη των µουλάδων, της
σαρίας, της µπούργκας. Θέλουµε µία µεγάλη Ελλάδα σε µία
ελεύθερη Ευρώπη και προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε µέχρι την τελική νίκη.
Σαφώς και καταψηφίζουµε την εν λόγω κύρωση και καταψηφίζουµε και τις τέσσερις τροπολογίες οι οποίες, εκτός του γελοίου του πράγµατος που ανέφεραν όλοι οι προλαλήσαντες,
είναι και άσχετες µε το εν λόγω νοµοσχέδιο. Μόνο σε µία υπάρχει
ένα άρθρο, στην 510/98, το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά, επειδή
τα υπόλοιπα δεν έχουν κανέναν ενδιαφέρον και τα θεωρούµε επιζήµια, δεν θα υπερψηφίσουµε καµµία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα παιδιά µεταναστών και έντεκα
συνοδοί από το Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς, για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Δεν θα χρειαστώ περισσότερο από
τρία-τέσσερα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
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Θα αναφερθώ µόνο στην υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε χθες αργά το απόγευµα από το Υπουργείο Παιδείας. Μία
τροπολογία η οποία ήταν έτοιµη από την 1 Ιουλίου, όπως φαίνεται από τις υπογραφές και της κ. Αναγνωστοπούλου λίγο πριν
φύγει για Κίνα, και κατατέθηκε, όµως, χθες αργά το απόγευµα –
δεν ξέρω- ίσως προκειµένου να µας αιφνιδιάσει. Πάντως σήµερα
η κ. Αναγνωστοπούλου, η οποία είναι αρµόδια για την τριτοβάθµια εκπαίδευση Αναπληρώτρια Υπουργός, δεν είναι εδώ για να
µας δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και αυτό το σηµειώνω.
Γιατί η τροπολογία αυτή αναφέρεται στο γεγονός της εξέλιξης
των µελών ΔΕΠ. Έρχεται µία υπουργική τροπολογία να διορθώσει µία βουλευτική τροπολογία η οποία είχε κατατεθεί πριν από
ενάµιση περίπου µήνα. Και αυτό µόνο τιµή δεν περιποιεί στο νοµοθετικό έργο της Κυβέρνησης. Μία διαδικασία, τα εκλεκτορικά
σώµατα και όλα αυτά, η οποία έχει πάρα πολλές λεπτοµέρειες
και η οποία θα έπρεπε να έχει έρθει µε κανονικές διαδικασίες,
δηλαδή, να µιλήσουµε στην επιτροπή, να ακούσουµε τους φορείς και να καταλήξουµε στις βέλτιστες λύσεις για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Επίσης, εκείνο που θα ήθελα να πω για τη συγκεκριµένη τροπολογία και για τα εκλεκτορικά σώµατα είναι ότι βλέπουµε θετικά
µόνο το γεγονός ότι επαναφέρετε το πληροφοριακό σύστηµα
ΑΠΕΛΛΑ στην εξέλιξη των µελών ΔΕΠ, τουλάχιστον αυτό υπονοείται. Δυστυχώς, δεν είναι εδώ ο Υπουργός για να µας διαβεβαιώσει γι’ αυτό το πράγµα.
Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι οι ρυθµίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Εκεί ουσιαστικά αλλάζει ο όρος «δίδακτρα» µε τον όρο «οικονοµική συµµετοχή των
φοιτητών» και µε πολύ µεγάλη περιέργεια θα θέλαµε να ακούσουµε ποια είναι η διαφορά µεταξύ των δύο εκτός αν η έννοια
των διδάκτρων δεν συνάδει µε την αριστερή αισθητική και γι’
αυτό το αλλάζουµε σε µία νέα γλώσσα, σε ένα νέο new speak.
Σε σχέση µε τις ρυθµίσεις για το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, θα ήθελα να σηµειώσω ότι, εάν κατάλαβα καλά -γιατί την
έχουµε µόνο µερικές ώρες την τροπολογία στα χέρια µας- διευρύνεται ουσιαστικά η δεξαµενή των φοιτητών οι οποίοι θα παίρνουν υποτροφία. Απ’ αυτούς που είχαν βαθµό πάνω από 8,51,
αυτούς δηλαδή που έπαιρναν άριστα, θα διευρυνθεί και σ’ αυτούς που είναι µε βαθµό «λίαν καλώς». Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα ένα συρρικνωµένο ποσό το οποίο έχει το ΙΚΥ στη διάθεσή
του να µοιράζεται σε πολύ περισσότερο κόσµο, µε αποτέλεσµα
να ευτελιστεί τελικά η έννοια της υποτροφίας.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι εµείς ζητούµε την απόσυρση αυτής της τροπολογίας, την αναβολή τουλάχιστον της κατάθεσής της, ώστε να έρθει µε το νοµοσχέδιο για το Ελληνικό
Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, το οποίο θα περάσει από τη διαβούλευση και θα έρθει τις επόµενες εβδοµάδες. Να έρθει εκεί η
συγκεκριµένη τροπολογία, να συζητηθεί στις επιτροπές, γιατί
έτσι όπως έρχεται αδικείται το νοµοθετικό έργο, αδικούνται και
τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας ευχαριστούµε
ιδιαιτέρως, κύριε Μαυρωτά, για τον χειρισµό του χρόνου. Για να
δούµε, εάν θα σας συναγωνιστεί ο κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα περιοριστώ στις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει και
αφορούν δύο πάρα πολύ σηµαντικά θέµατα που απασχολούν την
κοινωνία. Έχουν κατατεθεί, όµως, κατ’ επανάληψη και οι αρµόδιοι Υπουργοί και συγκεκριµένα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει έρθει όλες τις προηγούµενες φορές, για να τοποθετηθεί επ’ αυτών.
Σήµερα το ίδιο έκανε. Ήρθε, µίλησε για τις τροπολογίες που
κατέθεσε το Υπουργείο του, αλλά έφυγε. Δεν έµεινε, για να µας
απαντήσει γιατί προτείνει µία διάταξη για τους εκτιµητές, παραδείγµατος χάριν, του ΕΛΓΑ, η οποία δεν λύνει το πρόβληµα. Γιατί,
λοιπόν, προτείνει µία διάταξη, η οποία έχει µεγαλύτερο κόστος
απ’ αυτό που προτείνει η δική µας τροπολογία και βεβαίως δεν
λύνει το πρόβληµα; Αυτό δεν το λέει ο Κεγκέρογλου, δεν το λέει
ο Μανιάτης ή οι Βουλευτές, δεν το λένε καν οι εργαζόµενοι, το
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λέει η ίδια η διοίκηση του ΕΛΓΑ.
Η διοίκηση του ΕΛΓΑ, η διορισµένη διοίκηση από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε χθεσινό δελτίο τύπου εκφράζει τη λύπη
της, γιατί προωθείται µία διάταξη, η οποία είναι περισσότερο κοστοβόρα και λιγότερο αποτελεσµατική. Το να πάρει το λεωφορείο ο εκτιµητής του ΕΛΓΑ, να πάει στις 10 ή στις 11 η ώρα στο
κεφαλοχώρι και από το κεφαλοχώρι να πάρει ταξί και αν δεν
υπάρχει ταξί, να πάρει κανένα σκαφτικό για να τον πάει ή οτιδήποτε άλλο είναι µία άθλια πρόταση από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Ας έρθει, για να µας απαντήσει πού σκοντάφτει και
δεν υιοθετεί την πρόταση που έχει προέλθει από τη διοίκηση του
ΕΛΓΑ, την οποία έχουµε καταθέσει εµείς ως τροπολογία. Δεν
έχουµε καταθέσει δική µας, την πρόταση της διοίκησης του
ΕΛΓΑ έχουµε καταθέσει. Τι είναι αυτό που κάνει τον κ. Αποστόλου να µην επιλύει το θέµα; Νοµίζω ότι πρέπει να κληθεί να έρθει
στην Αίθουσα και να τοποθετηθεί.
Αυτήν τη στιγµή σε ένα νοµό υπάρχουν δεκαπέντε χιλιάδες
ανέλεγκτες υποθέσεις σε σχέση µε εκτιµήσεις που πρέπει να γίνουν επιτόπου. Όλο και συσσωρεύονται περισσότερες. Αυτά,
όµως, είναι ζηµία για τους παραγωγούς και για την αγροτική οικονοµία. Δεν µπορούν να καλλιεργήσουν τη νέα καλλιεργητική
περίοδο, λόγω αυτής της αδυναµίας του ΕΛΓΑ και των εκτιµητών
να κάνουν τη δουλειά τους. Ζητούµε, λοιπόν, να έρθει στην Αίθουσα και να τοποθετηθεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί
της τροπολογίας, που είναι ουσιαστικά της διοίκησης του ΕΛΓΑ,
την οποία εµείς έχουµε καταθέσει.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά ένα µεγάλο θέµα που έχει να
κάνει µε τους αγρότες και τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, αλλά
και µε όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα στο χθεσινό ηµερήσιο τύπο
έγινε και πρώτο θέµα. Γιατί; Γιατί αποτελεί ένα πραγµατικό πρόβληµα για την κοινωνία. Λόγω των καθυστερήσεων που έχουν
υπάρξει στην εκπλήρωση υποχρεώσεων του κράτους προς ιδιώτες, που µπορούν να απαριθµηθούν και για τον αγροτικό χώρο,
οι οποίες αφορούν αποζηµιώσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις επιδοτήσεων ή επιστροφή φόρου πετρελαίου, υπήρξε δυστυχώς
αδυναµία για την τήρηση των εκατό δόσεων απ’ όσους είχαν ενταχθεί σε αυτές. Με αυτήν την έννοια έχουµε καταθέσει τροπολογία που δίνει το δικαίωµα της ανάκτησης του δικαιώµατος της
ρύθµισης των εκατό δόσεων, εφόσον αυτός που την έχασε καταβάλει τα οφειλόµενα.
Καµµία χάρη σε κανέναν. Δικαίωµα του δίνουµε εκεί που το
κράτος είναι ασυνεπές, εκεί που το κράτος έχει προκαλέσει την
ύφεση, εκεί που το κράτος προκαλεί τα λουκέτα, εκεί που το κράτος προκαλεί αυτήν την κατάσταση στην αγορά και δεν αφήνει
τους ανθρώπους να λειτουργήσουν και να κρατήσουν τις ρυθµίσεις στις οποίες µπήκαν -γιατί ήθελαν να µπουν- να είναι εντάξει
στις υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό δηµόσιο και όσον
αφορά το φορολογικό µέρος και όσον αφορά τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Θα είναι όφελος και για τα ασφαλιστικά ταµεία και για το δηµόσιο, γιατί θα εισπράξει χρήµατα άµεσα. Θα εισπράξει όλα
αυτά τα οποία δεν καταβλήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα και
θα καταβληθούν αναδροµικά και βεβαίως θα έχουµε στη συνέχεια την εξυπηρέτηση των εκατό δόσεων.
Θα σας πω µόνο το νούµερο και κλείνω. Από τους εκατόν
τριάντα χιλιάδες που εντάχθηκαν στις ρυθµίσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία, σήµερα µόνο πενήντα πέντε χιλιάδες τις πληρούν.
Ε, αυτό, λοιπόν, πρέπει να το δει το Υπουργείο και να έρθει εδώ
ο κ. Κατρούγκαλος, που είναι αρµόδιος, να τοποθετηθεί και ο κ.
Αλεξιάδης ή ο κ. Χουλιαράκης από το Υπουργείο Οικονοµικών
και να κάνετε αποδεκτή αυτή την τροπολογία-ρύθµιση, την οποία
έχουµε καταθέσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ φοιτητές από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και
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Μεσογειακών Σπουδών ΔΙΚΕΜΕΣ του Πανεπιστηµίου Σαν Ντιέγκο.
Τούς καλωσορίζουµε θερµά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κοινοβουλευτική απόγνωση που δηµιουργείται απ’ αυτού
του είδους τη νοµοθέτηση –έκανα αναφορά στην αρχή της σηµερινής συνεδρίασης, να µην τα επαναλάβω- νοµιµοποιεί τις προτάσεις και σκέψεις αυτών που θέλουν να προτείνουν, αν πάµε σε
Αναθεώρηση του Συντάγµατος, δεύτερο νοµοθετικό σώµα. Μην
το παίρνετε ελαφρά τη καρδία το θέµα αυτό. Ελαφρά τη καρδία
σκεπτόµενοι κοινοβουλευτικά οργανώνουµε το αντίθετό µας. Να
το συνειδητοποιήσετε αυτό.
Ο κ. Φίλης έφερε την περασµένη εβδοµάδα τροπολογία-µίνι
σχέδιο νόµου. Το επαναλαµβάνει µία εβδοµάδα µετά αυτό και
φέρνει τροποποιήσεις -και τώρα εδώ- ως δήθεν νοµοτεχνικές
βελτιώσεις µισής σελίδας. Αδυνατούµε να βοηθήσουµε το νοµοθετικό έργο.
Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση. Το σχέδιο νόµου Φίλη –διότι
περί αυτού πρόκειται- συνυπογράφει η αρµοδία Αναπληρωτής
Υπουργός, η κ. Αναγνωστοπούλου, η οποία, όµως, είναι στην
Κίνα και απ’ ό,τι θυµάµαι, έφυγαν Πέµπτη βράδυ. Αν είχε υπογράψει πριν φύγει, γιατί δεν κατετέθη η συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση από τότε; Κοροϊδευόµαστε εδώ; Κοροϊδευόµαστε; Μην πω κάτι άλλο, πώς µπήκε η υπογραφή. Αν ήταν έτοιµη,
όµως, όπως προκύπτει λογικά κοινοβουλευτικά, για να µην περάσουµε στο πεδίο των αλχηµειών, γιατί δεν ήρθε η τροπολογία
αυτή εµπροθέσµως; Είναι θέµατα αυτά τα οποία ρυθµίζει, που
δεν ενδιαφέρουν;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξέρετε ότι αλλάζουν οι προϋποθέσεις υποτροφίας από το ΙΚΥ; Αντί του «άριστα» συν κοινωνικά
κριτήρια για όποιον θέλει, πάµε στο «λίαν καλώς». Σας θυµίζει
Μπαλτά αυτό; Εµάς Μπαλτά µας θυµίζει. Είναι τιµή σας αυτό που
κάνετε; Το ξέρετε, πρώτα απ’ όλα; Ξέρετε ότι η εκλογή καθηγητή
στο πανεπιστήµιο από εκλεκτορικό σώµα µε ψήφους οκτώ στους
έντεκα τώρα θέλει έξι στους έντεκα; Σας αρέσει; Ξέρετε ότι τροποποιείτε νόµο σας του Μαΐου; Ξέρετε ότι καταργείτε τη θέση
των γενικών γραµµατέων πανεπιστηµίων, χωρίς να ορίζετε τι θα
τους αντικαθιστά για το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µέχρι να
φέρετε νέα ρύθµιση;
Τα ξέρετε αυτά; Αυτά θα ψηφίσετε. Το χέρι µας εµείς δεν θα
το βάλουµε και αν ορισµένες από τις ρυθµίσεις του κ. Φίλη έχουν
µέσα τους ορθότητα, αυτή θα έπρεπε να αναδειχθεί µέσα από
τον κοινοβουλευτικό διάλογο και να επιτραπεί και σε εµάς να συνεισφέρουµε.
Ενώ φέρνετε αυτά, δεν αξιωθήκατε ακόµα να φέρετε αυτό που
σας λέµε. Δεν είχα προλάβει, λόγω της πτώσης της προηγούµενης κυβέρνησης. Ήταν έτοιµη η διάταξη νόµου, υπογεγραµµένη.
Ξέρετε ότι αν καταδικαστεί κάποιος για αδίκηµα µε ποινή σαράντα, πενήντα ηµερών φυλάκισης, απολύεται από το Πανεπιστήµιο; Απολύεται! Και είναι πάρα πολύ λογικό για ορισµένα
αδικήµατα να πάµε τη σχετική απόλυση στους έξι µήνες. Ξέρετε
ότι µιλάµε µε το Υπουργείο πέντε µήνες και κάποιος κύριος τα
σταµατάει αυτά; Γιατί δεν µπαίνει η διαδικασία στη σωστή της
βάση επιτέλους;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι
που ο Υπουργός Παιδείας είπε στο τέλος της οµιλίας του και
θεωρώ ότι αξίζει σχολίου σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Είναι πολιτικό θέµα µεγάλης περιωπής. Ανέφερε τα περί δηµοψηφίσµατος πέρυσι. Δεν θα του πω ότι η αλχηµεία του «όχι» που
έγινε «ναι» δεν τον τιµά. Θα του πω κάτι άλλο. Κύριε Φίλη, είδε
το φως της δηµοσιότητας βιβλίο του κ. Τζέηµς Γκαλµπρέιθ. Θα
το έχετε υπ’ όψιν σας. Ο τίτλος του είναι «Καλωσόρισες στη µαρτυρική αρένα». Σε αυτό αναφέρεται το σχέδιο Β’ της Κυβέρνησης
Τσίπρα από το Μάρτιο του 2015, ως ο Γκαλµπρέιθ µας λέει. Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, στα µέτρα του σχεδίου Β’ ήταν
το κλείσιµο των τραπεζών, οι υποσχετικές αντί µισθών και συντάξεων, η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
η εθνικοποίηση των τραπεζών και η επιστράτευση των δηµοσίων
υπαλλήλων κ.α..
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Τα είχατε υπ’ όψιν σας; Ξέρετε ότι αυτά δεν τα είχατε πει στον
ελληνικό λαό; Ξέρετε ότι για έναν Υπουργό κατά το άρθρο 152
του Ποινικού Κώδικα αυτό είναι παράβαση πληρεξουσιότητας,
δηλαδή κακούργηµα; Εάν αυτά δεν τα συζητήσει µία εξεταστική
επιτροπή της Βουλής -και έχουµε προτείνει να αφορά από την
ένταξη στο ευρώ και µετά- ποιος θα τα συζητήσει; Οι δηµοσιογράφοι και οι Βουλευτές εκτός αιθούσης Κοινοβουλίου;
Η πρότασή µας πρέπει να γίνει δεκτή. Πρέπει να αισθάνεσθε
µειονεξία που συµµετέχουµε στις εξεταστικές επιτροπές που δηµιουργείτε και που δεν έχετε φέρει τις άλλες προτάσεις ούτε καν
για συζήτηση στη Βουλή.
Δεν φτάνει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε δύο Υπουργούς -νυν
Υπουργούς της Κυβέρνησης- να λένε σε τηλεοπτική εκποµπή
προχθές ότι ο Βαρουφάκης δεν είναι αυτά του πλάνου B’. Ο Βαρουφάκης εισηγείτο την αναδίπλωση τον Φεβρουάριο του 2015.
Είναι εκείνος ο οποίος διάλεγε ευρωπαϊκό δρόµο. Ο Βαρουφάκης! Πώς τον Μάρτιο του 2015 παίρνει αυτήν την εντολή;
Αν πιστέψουµε Κοτζιά και Παππά, τότε ο Βαρουφάκης είχε
γραµµή που ακολουθήσατε από το δηµοψήφισµα και µετά, ενώ
άλλος του έδωσε εντολή να πάει αντίθετα και να εκπονήσει το
σχέδιο Β’, µε αυτά τα οποία ο Γκαλµπρέιθ αναφέρει. Αυτά θα τα
λένε οι πολιτικολογούντες εκτός Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε;
Αυτά πρέπει να τα πει η εξεταστική επιτροπή.
Μιας, λοιπόν, που κάνει κοινοβουλευτικό το όλο θέµα σήµερα
µε πρωτοβουλία του ο Υπουργός Παιδείας, ο καταθέτων τροπολογία -δηλαδή σχέδιο νόµου και όχι τροπολογία- και αφού εισηγείται στο Σώµα τις απόψεις που εισηγήθηκε, ακούστε και αυτές
τις απόψεις, που είναι οι απόψεις τις οποίες συµµερίζεται η τεράστια πλειοψηφία πια του ελληνικού λαού για την κοροϊδία που
υπέστη τον Ιούλιο του 2015.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Τα δανεικά θα τα δώσετε πίσω;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αφήστε τα αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Δεν µιλάτε για εκείνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
Σιµορέλη.
Ο κ. Βρούτσης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε το πλαίσιο της Συµφωνίας σε επίπεδο κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύστηµα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τοποθετήθηκε και ο εισηγητής µας, η θέση
της Νέας Δηµοκρατίας είναι θετική. Ψηφίζουµε τη συµφωνία. Άλλωστε, ήταν δική µας πρόταση, η οποία έρχεται στα όρια των
δύο ετών που απαιτείται και οριοθετείται από τον ίδιο τον Κανονισµό.
Όµως, είναι µια µέρα κατά την οποία η πολιτική επικαιρότητα,
λόγω της επετείου του δηµοψηφίσµατος-απάτη, κάνει το Εθνικό
µας Κοινοβούλιο, την Εθνική Αντιπροσωπεία να ανοίξει και το
συγκεκριµένο θέµα. Γιατί αυτή τη στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας και οι Έλληνες βρίσκονται έκπληκτοι καθηµερινά από τις συνεχείς αποκαλύψεις, αποκαλύψεις οι οποίες
διαδέχονται η µία την άλλη, αποκαλύψεις για τις οποίες η Νέα
Δηµοκρατία έχει ζητήσει εξεταστική επιτροπή, αποκαλύψεις για
τις οποίες, όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής κατόπιν νέου διαβήµατος που έκανε η Νέα Δηµοκρατία, το ζήτηµα θα ανοίξει. Εύχοµαι να µην ανοίξει µέσα στον Αύγουστο και να ανοίξει λίαν
συντόµως, για να µην κρυφτεί ως µείζον ζήτηµα, που αφορά την
Ελληνική Δηµοκρατία, µέσα στην περίοδο των θερινών διακοπών.
Παρόντος, όµως, και του Υπουργού, του κ. Χουλιαράκη, καλό
θα ήταν να ειπωθούν αυτά, διότι ο κ. Χουλιαράκης ήταν και τότε
Υπουργός. Ήταν παρών στην προγραµµατισµένη και µεθοδευµένη υπονόµευση της Δηµοκρατίας, του Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος, µέσα από το ονοµαζόµενο «PLAN Β», το οποίο γράφει ο
Γκαλµπρέιθ, Σύµβουλος του Βαρουφάκη, άρα της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την περίοδο εκείνη, άρα και του κ. Χουλιαράκη, ο
οποίος εµµέσως και σαφώς φυσικά λέει ότι θα κλείσουν οι τράπεζες, ότι οι µισθοί και οι συντάξεις θα πληρωθούν µε υποσχετι-
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κές, ότι θα εθνικοποιηθούν οι τράπεζες και θα υπάρχει επιστράτευση των δηµοσίων υπαλλήλων.
Δεν είναι τυχαίο ότι και ο κ. Τσίπρας δύο µέρες πριν το Δηµοψήφισµα επισκέφθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, συναντώντας τον κ. Καµµένο, όπου ακούσαµε το περιβόητο, το απαράδεκτο, το µοναδικό, που η πολιτική ευαισθησία, η δηµοκρατική
ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ κατάπιε αµάσητο, ότι ο Στρατός είναι
έτοιµος να εφαρµόσει εσωτερική ισορροπία, να εφαρµόσει ειρηνικές διαδικασίες στο εσωτερικό της χώρας.
Όλα αυτά αποτελούν ανοιχτές προκλήσεις για το πολιτικό σύστηµα και τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι, πλέον, όπως γνωρίζετε και βιώνετε καθηµερινά, σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Διότι
είδαν όχι µόνο τη µεγάλη απάτη του δηµοψηφίσµατος, αλλά και
την πραγµατική απάτη σε όλα όσα υποσχεθήκατε, τα οποία
πλέον έρχονται στην τσέπη τους απανωτά.
Μετά το πρώτο κύµα των µειώσεων του 2015 -το 2% στις κύριες συντάξεις, το 6% στις επικουρικές, την κατάργηση της κατώτατης σύνταξης 486 ευρώ, η απίστευτη αναλγησία- µέσα στο
2016 έρχεται να εφαρµοστεί πλέον, σε ένα νέο περιβάλλον µε τα
απόλυτα ψέµατα να καταρρέουν το ένα µετά το άλλο, η νέα πολιτική, η ανάλγητη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταργεί το
ΕΚΑΣ, µειώνει τις επικουρικές συντάξεις και στη συνέχεια µειώνει
και τις κύριες συντάξεις των νέων συνταξιούχων από 10%-30%.
Παράλληλα, ο κόφτης ακονίζει τα δόντια του, καθώς, όπως
γνωρίζουµε, εάν δεν πετύχουν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι, που
από ό,τι φαίνεται δεν θα πετύχουν, αµέσως θα µειωθούν οι συντάξεις και των νυν συνταξιούχων.
Φυσικά, οι φόροι, οι τροµακτικοί φόροι των νησιωτών όλων των
Ελλήνων, η αύξηση του ΦΠΑ, αποτελούν για εσάς προσωπικά,
κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, αλλά και για το οικονοµικό επιτελείο, µια µεγάλη ντροπή για την εξαπάτηση του ελληνικού
λαού και για τα επώδυνα µέτρα τα οποία του φέρατε.
Όµως, θέλω να πω δύο τρία πραγµατάκια, τα οποία θεωρώ σηµαντικά για να ξεκαθαρίσουµε τις σχέσεις µας και να αποκατασταθεί η αλήθεια. Πριν από λίγο, Βουλευτής από την Πλειοψηφία
της Κυβέρνησης κατέθεσε στην προσπάθειά του να παραποιήσει
την αλήθεια και να παραπλανήσει και το Εθνικό Κοινοβούλιο, κείµενα βάσει των οποίων υποτίθεται ότι στο e-mail Χαρδούβελη καταγραφόταν η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αυτά είναι τα κείµενα που
κατέθεσε. Τα ζήτησα πριν από λίγο και τα πήρα.
Ξέρετε τι κείµενα είναι αυτά; Είναι πλαστογραφία. Πλαστογραφία σε σχέση µε αυτά που είπε. Είναι τα non paper του Μαξίµου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Έχει κατατεθεί…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Non paper του Μαξίµου κατέθεσε αντί
του e-mail Χαρδούβελη.
ΔΗΜΗΤΡΗΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το e-mail Χαρδούβελη είναι
πάνω από σαράντα σελίδες. Καταθέστε όλο το σώµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κρατάω, λοιπόν, στα χέρια µου τη σελίδα 31 του e-mail Χαρδούβελη, την οποία θα καταθέσω για να
αποσαφηνιστεί στον ελληνικό λαό ποια είναι η πραγµατικότητα
και η αλήθεια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Το σώµα να καταθέσετε, όχι τη σελίδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να σταµατήσετε να είστε ψεύτες. Θα
σας κυνηγάνε οι χαµηλοσυνταξιούχοι για το µεγάλο ψέµα και την
απουσία ευαισθησίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Προσβάλλετε το Κοινοβούλιο. Να
καταθέσετε όλο το σώµα του κειµένου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λέει, λοιπόν, το e-mail Χαρδούβελη, το
οποίο είχα επιµεληθεί προσωπικά, στη σελίδα 31 για το ΕΚΑΣ το καταθέτω και για τα Πρακτικά, να το πάρετε για να τελειώνει
το συγκεκριµένο ζήτηµα- «not its abolishment», δηλαδή «όχι κατάργηση».
Παρακαλώ να διανεµηθεί σε όλους τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, για να δουν την πραγµατικότητα. Και κυρίως,
πρέπει να τη δει ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όλο το σώµα να καταθέσετε, όχι
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τη σελίδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στο e-mail Χαρδούβελη δεν υπήρχε κατάργηση του ΕΚΑΣ. Υπήρχε ο εξορθολογισµός του. Είναι γραµµένο µε σαφήνεια. Δεν υπήρχαν τα επώδυνα µέτρα. Το ύψος των
παρεµβάσεων σε επίπεδο ασφαλιστικού ήταν 310 εκατοµµύρια
ευρώ, τα οποία κάνατε 3,1 δισεκατοµµύρια.
Αυτό είναι το αποτύπωµα του λογαριασµού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που
σήµερα πληρώνει ως αποτέλεσµα του λαϊκισµού και της δηµαγωγίας ο ελληνικός λαός στο σύνολό του.
Και το άκρον άωτον, αυτό που προκαλεί και από χθες εισπράττω -γιατί πέρα της ιδιότητας µας, είµαστε και πολίτες και
εκπροσωπώ έναν νησιωτικό νοµό, έναν νοµό ο οποίος εξαπατήθηκε, τον Νοµό Κυκλάδων, όπως και όλο το Αιγαίο- είναι η κατάργηση του ΦΠΑ. Ξέρετε τι εισπράττω;
Χθες, ο κ. Κατρούγκαλος είχε το θράσος, κουνώντας το δάχτυλο στον ελληνικό λαό, να πει ότι θα επιστρέψει το ΕΚΑΣ µε
αντισταθµιστικά µέτρα. Καλά, ποιον κοροϊδεύετε; Υπουργέ των
Οικονοµικών, µπορεί να γίνει αυτό; Σήµερα, καταργήσατε το
ΕΚΑΣ, το οποίο θα είναι και µέχρι τέλος Δεκεµβρίου, και θα δώσετε αντισταθµιστικά; Θυµίζω ότι τα ίδια είχατε υποσχεθεί και
στους νησιώτες, ότι µόλις γίνει κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, θα επαναφέρετε µε αντισταθµιστικά µέτρα τον χαµένο
ΦΠΑ στους πολίτες µε έναν µηχανισµό που θα γίνει από αυτήν
τη φορολογική δήλωση. Έγινε τίποτα; Βλέπω νησιώτες ανάµεσά
µας στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως έγινε και δεν το µάθαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, βάλτε µια τελεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ο ορισµός της εξαπάτησης. Επειδή τα
ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια, κατέθεσα τα συγκεκριµένα κείµενα στη Βουλή. Επιτέλους, να πείτε την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι την εισπράττετε την αλήθεια από τον ελληνικό
λαό, ο οποίος πλέον σας έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Αµυράς από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι βρισκόµαστε ενώπιον
ακόµα ενός µνηµείου προχειρότητας όσον αφορά τη νοµοθέτηση από την πλευρά της Συγκυβέρνησης.
Εχθές το βράδυ ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Φίλης, κατέθεσε
µια υπουργική τροπολογία µε την οποία διόρθωνε, άλλαζε µια
βουλευτική τροπολογία, η οποία είχε γίνει δεκτή, είχε γίνει νόµος
του κράτους µόλις πριν από έναν µήνα.
Με άλλα λόγια, προχείρως νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση. Κατεπειγόντως νοµοθετεί και κατεπειγόντως τροποποιεί ό,τι κατεπειγόντως νοµοθέτησε. Αυτό δεν είναι σοβαρή κοινοβουλευτική
διαδικασία.
Βέβαια, εάν το στοίχηµα και η προσπάθεια της Κυβέρνησης
είναι να εκθέσει τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος πριν από µια
βδοµάδα στη συζήτηση για τον Κανονισµό της Βουλής είπε ότι
η πιεστική νοµοθέτηση πια πρέπει να µείνει πίσω µας, µάλλον τα
έχει καταφέρει.
Καθίσαµε, λοιπόν, εµείς στο Ποτάµι και υπολογίσαµε τα ποσοστά επί των υπουργικών τροπολογιών και των βουλευτικών που
έγιναν δεκτές -κυρίως εκπρόθεσµες και εκτός θέµατος και συνάφειας µε το κατά συζήτηση κάθε φορά σχέδιο νόµου- και βρήκαµε ότι το 80% των υπουργικών τροπολογιών έρχονται να διορθώσουν, να αλλάξουν νοµοθετήµατα, στα οποία η Βουλή κατέληξε µετά από άλλες τροπολογίες, δηλαδή, ένας µύλος.
Λυπάµαι που δεν είναι εδώ ο Υπουργός Παιδείας, γιατί έχω να
τον ρωτήσω δύο ουσιαστικά πράγµατα σε σχέση µε τη νυχτερινή
υπουργική τροπολογία. Θέλω να τον ρωτήσω για το θέµα του
συστήµατος ΑΠΕΛΛΑ το οποίο επαναφέρει -για ποιο λόγο τότε
καταργήθηκε πριν από ένα µήνα;- όπως επίσης και για το ζήτηµα
των υποτροφιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Πήρε ο κ. Φίλης τη σκυτάλη από τον κ. Μπαλτά και τι κάνει; Λέει
ότι στις υποτροφίες φεύγει το 8,51% ως βαθµός, ούτως ώστε να
διεκδικήσει µέσω του ΙΚΥ ένας φοιτητής την υποτροφία βάσει
των κοινωνικών κριτηρίων και το πηγαίνει στο «λίαν καλώς».
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Ερωτώ, λοιπόν: Η αριστεία αλλάζει όνοµα και τυπικά; Πείτε
µας -αυτά ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό, αλλά απουσιάζει- θα
αυξηθεί το ποσό των υποτροφιών ή όχι; Μήπως το κάνει έτσι
απλώς για να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές; Ποιο είναι το νοητικό -να το πω έτσι- αντικείµενο αυτού
του είδους της αλλαγής και από την «αριστεία» πήγαµε στο «λίαν
κ
αλώς» για τις υποτροφίες;
Επίσης, ο κύριος Υπουργός ανέφερε, µιλώντας για το δηµοψήφισµα, ότι είναι η τελευταία καταφυγή του ελληνικού λαού,
είτε µας αρέσει είτε όχι το αποτέλεσµα. Αυτό είπε ο κ. Φίλης.
Εγώ ερωτώ, λοιπόν, εσάς τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων: Νιώθετε υπερήφανοι; Νιώθετε ικανοποιηµένοι που αλλάξατε το «όχι» του 63% και το κάνατε «ναι»; Γιατί δεν κρατάτε
µια σιγή, µια σεµνότητα, αλλά βγαίνετε και πανηγυρίζετε κιόλας
γιατί µετατρέψατε το «όχι» σε «ναι»;
Δεν θέλω να έχω καν στο µυαλό µου τι διαλόγους θα είχαµε
εδώ εάν ήταν παρούσα η πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η
κ. Κωνσταντοπούλου.
Ωστόσο, µιας που είναι και ο κ. Χουλιαράκης εδώ, κύριε Υπουργέ θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Εν όψει της είσπραξης
της υποδόσης των 2,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ µετά το Eurogroup
του Σεπτεµβρίου, θα ήθελα, παρακαλώ, να µου πείτε: Υπάρχει
καθυστέρηση ή όχι στη µεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ. Ποιες θα είναι οι διαδικασίες; Παρακαλώ, αν θέλετε, ενηµερώστε µας, όπως επίσης και για το χρονοδιάγραµµα.
Και κάτι ακόµα: Τι θα γίνει µε τα εργασιακά; Διαβάζουµε ότι
θα τα φέρετε ή την πρώτη ή την τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου, όταν ο κόσµος θα είναι µάλλον στις παραλίες. Εξηγήστε
µας, ποιος είναι ο οδικός χάρτης για τη νέα αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στο οικονοµικό τοπίο της χώρας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τους γενικούς
γραµµατείς των πανεπιστηµίων δεν µπορούµε να κατανοήσουµε
για ποιο λόγο κάνετε τώρα εσπευσµένα τις αλλαγές µε υπουργική τροπολογία και δεν περιµένετε πρώτα να ψηφισθούν οι εσωτερικοί κανονισµοί και οργανισµοί στα πανεπιστήµια. Αυτή είναι
η φυσική διαδικασία. Έτσι σέβεσαι το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων.
Ωστόσο, είναι άλλη µια ένδειξη του πόσο πρόχειρα αυτή η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τα σοβαρά ζητήµατα. Είναι µια ένδειξη
του πόσο προτάσσει αυτή η Κυβέρνηση το κοµµατικό της συµφέρον και το µοίρασµα των κοµµατικών πελατών της, παρά να
κοιτάει ευρύτερα, να επιδιώκει συναινέσεις, έχοντας βέβαια το
µυαλό της στο τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσµο. Πρέπει να σταµατήσουµε να είµαστε µια περίκλειστη χώρα κοινωνικά και πολιτικά και να ανοίξουµε τα φτερά µας στον υπόλοιπο κόσµο, τώρα
που αυτή την εποχή, περισσότερο από ποτέ, οι Έλληνες το
έχουν ανάγκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Εν πάση περιπτώσει, καταλήγοντας, θα ήθελα να σας πω ότι
οι υπουργικές τροπολογίες πάνω σε βουλευτικές τροπολογίες
της νύκτας είναι µια σοβαρή ένδειξη αδυναµίας. Είναι µια αδυναµία νοµοθέτησης, είναι µια αδυναµία κοινοβουλευτικού σεβασµού στις διαδικασίες και πάνω απ’ όλα είναι µια, θα έλεγα,
περίεργη στάση έναντι των πολιτών. Οι πολίτες µαθαίνουν νυχτιάτικα το τι µέτρα λαµβάνονται, τα οποία τους αφορούν.
Απευθυνόµενος στα υπουργικά έδρανα, εγώ θα σας έλεγα να
ακολουθήσετε το δρόµο της αριστείας, ούτε καν του «λίαν
καλώς» το οποίο εξισώσατε µε το «άριστος». Και εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι εµείς δεν θα καθόµαστε σιωπηλοί όταν
φέρνετε, µε ανορθόδοξο τρόπο, ρυθµίσεις οι οποίες είναι εις
βάρος των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας εν
γένει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Χουλιαράκης έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για
µισό λεπτό πριν την τοποθέτηση του Υπουργού, για να ανα-
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φερθώ στις τροπολογίες. Δεν µπορούµε να µην µιλήσουµε για
τις τροπολογίες που κατατέθηκαν το βράδυ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μανωλάκου,
έκανα δεκτό το αίτηµά µας και διευρύνθηκε η συζήτηση. Με βάση το δικό σας αίτηµα.
Ο κ. Χουλιαράκης έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για µισό λεπτό θέλω τον λόγο. Δεν
µπορεί να µην µιλήσω για τις τροπολογίες που ήρθαν χθες το
βράδυ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ο κύριος Υπουργός δεν κράτησε
το λόγο του. Ήρθαν τροπολογίες χθεσινοβραδινές, ενώ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα δεχθεί άλλες.
Δεύτερον, πρόκειται για τροπολογίες για τις οποίες ο κόσµος
πρέπει να ενηµερωθεί και τα κόµµατα να πάρουν θέση. Δεν µπορεί, ας πούµε, ο Υπουργός Γεωργίας να φέρνει τροπολογία όπου
κοροϊδεύει, παραπλανά, καταργεί υπηρεσία του υπουργείου και
στρώνει το χαλί για έλεγχο και αξιολόγηση επενδύσεων από ιδιώτες και να µην τοποθετηθούµε. Επίσης, δεν γίνεται να µην απαντήσουµε σε τοποθετήσεις, όπως του κ. Σκουρολιάκου, που υµνεί
την καταπάτηση των συλλογικών συµβάσεων των ηθοποιών µε
το πετσόκοµµα των οδοιπορικών. Τελικά είναι πολύ αγωνιστική
η στάση του!
Για όλα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούµε, όπως και για την
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μανιάτη, έχετε
κι εσείς τον λόγο για µισό λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή προφανώς
έγινε κάποια παρανόηση, ως ειδικός αγορητής ζητώ να µου δώσετε δυο λεπτά, όχι παραπάνω, για να τοποθετηθώ επί των τροπολογιών που έχουµε καταθέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
Μανιάτη. Έχετε ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα ήταν αδιανόητο να έχουµε καταθέσει τροπολογίες και να µην µου δώσετε τον λόγο για δυο λεπτά
να τεκµηριώσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για ένα λεπτό έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δύο λεπτά, παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαµβάνω αυτό που είπαµε και στην
αρχή. Η τροπολογία µας για τη δυνατότητα να επανενταχθούν
στις εκατό δόσεις όσοι χωρίς ευθύνη τους, αλλά µε αποκλειστική
ευθύνη του κράτους, δεν ενετάχθησαν, επειδή χρωστούν είτε
στα φορολογικά όργανα είτε στα ασφαλιστικά όργανα, θεωρούµε ότι είναι απολύτως λογική, δεδοµένου ότι η ίδια η πραγµατικότητα λέει πως από τους εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες που
είχαν ενταχθεί αρχικά, κατάφεραν και συνεχίζουν µόνο πενήντα
πέντε χιλιάδες.
Κατά συνέπεια, χωρίς κανένα απολύτως κόστος και προκειµένου το ελληνικό δηµόσιο να εισπράξει, θεωρούµε πως η παράταση της δυνατότητας να επανενταχθούν µε βάση την τροπολογία που έχουµε καταθέσει θα είναι προς όφελος και της κοινωνίας, αλλά και των δηµοσίων εσόδων.
Η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται µε κάτι αδιανόητο. Εµένα
δεν µου έχει ξανατύχει. Καταθέτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τροπολογία για τις µετακινήσεις των εκτιµητών του ΕΛΓΑ
-που είναι δεκάδες χιλιάδες οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα που
περιµένουν τους εκτιµητές να πάνε στα χωράφια και να δουν τι
γίνεται µε τις αποζηµιώσεις- και η διοίκηση του ΕΛΓΑ -θα καταθέσω για τα Πρακτικά το έγγραφο της διοίκησης, όχι συνδικαλιστικού οργάνου- διαφωνεί και λέει πως η τροπολογία του Υπουργού θα φέρει πολλαπλάσιο κόστος από αυτό που υπάρχει σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
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γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η πρότασή µας, λοιπόν, κατατεθειµένη µε τροπολογία, είναι
να γίνει αποδεκτή η πρόταση της διοίκησης του ΕΛΓΑ, ώστε και
άµεσα να βγουν οι εκτιµητές και το ελληνικό δηµόσιο να κερδίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ αδιανόητο αυτό που γίνεται µε την τροπολογία του κ.
Φίλη. Θα σχολιάσω µόνο ένα ζήτηµα, που έχει να κάνει πια και
µε την αισθητική.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή ακριβώς έχει λίγα χρήµατα το ελληνικό
δηµόσιο, οι υποτροφίες του ΙΚΥ είναι λίγες και τις δίνουµε µόνο
στους αρίστους, όσους έχουν πάνω από 8,5. Ο κ. Φίλης, χωρίς
να λέει ότι «θα αυξήσω τον προϋπολογισµό των υποτροφιών του
ΙΚΥ», κατεβάζει το ποσοστό αυτό στο 6,5, στο «λίαν καλώς».
Έχουµε εδώ, δηλαδή, λογική «Μπαλτά».
Η ερώτησή µου, συναδέλφισσες και συνάδελφοι: Αυτό είναι
αποδεκτό και µε ποιον τρόπο θα γίνει η αξιολόγηση πολύ µεγαλύτερου αριθµού δικαιούχων φοιτητών, όταν είναι πολύ λιγότερα
τα χρήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μανιάτη, βάλτε
την τελεία σας, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε παρεξηγήσει
την ανεκτικότητά µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το ίδιο δε ισχύει για τους γενικούς
γραµµατείς των πανεπιστηµίων, που θα µείνουν χωρίς διοίκηση
τα πανεπιστήµια.
Ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, που αφορά εµµέσως και τον
παρόντα κ. Χουλιαράκη, αλλά σαφέστατα αφορά τον νυν παρόντα Υπουργό κ. Τσιρώνη.
Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που
υποφέρουν από τις ζώνες οικιστικού ελέγχου. Έχω καταθέσει
τροπολογία και ζητώ να παραταθεί το καθεστώς που υπάρχει
τώρα µέχρι να ρυθµιστεί νοµοθετικά από την Κυβέρνηση, έτσι
ώστε να µη µετεγκατασταθούν υποχρεωτικά στην Αργολίδα,
στον Βόλο, στα Γιάννινα, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα και σε άλλες
περιοχές της χώρας, που έχουν ζώνες οικιστικού ελέγχου, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που δεν φταίνε σε τίποτα και δεν µπορούν
να µετεγκατασταθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Τελεία και ερωτηµατικό!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι σύντοµος. Νοµίζω ότι θα χρειαστώ λιγότερο από τρία
λεπτά.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω σχόλιο πάνω στην τοποθέτηση
του κ. Σταϊκούρα. Εµείς θεωρούµε αναµφίβολα θετικό το γεγονός ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα ενηµερώνει για τις θέσεις του τους διεθνείς επενδυτές.
Θέλω να ελπίζω πως µαζί µε την παρουσίαση των θέσεων της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης θα ενηµερώνει
τους επενδυτές και για το νέο περιβάλλον σταθερότητας που εµπεδώνει τώρα η ελληνική οικονοµία και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που διαµορφώνονται.
Όµως, ακόµα κι αν δεν το κάνει ο ίδιος, να είναι βέβαιος πως
την ίδια δουλειά κάνουµε κι εµείς συστηµατικά κάθε µήνα. Την
επόµενη εβδοµάδα θα είµαι κι εγώ στο Λονδίνο για να δω ακριβώς τους ίδιους επενδυτές, χωρίς όµως να σηκώνουµε τη φασαρία που σήκωσε ο κ. Μητσοτάκης µε µια τέτοια επίσκεψη.
Θα ήθελα, όµως, τις θέσεις που κοινοποιεί ο ίδιος στους διεθνείς επενδυτές να τις κοινοποιήσει και σ’ εµάς, να ξέρουµε κι
εµείς τι ακριβώς λέει για µια σειρά θεµάτων, που µέχρι τώρα παραµένει αόριστος, αλλά να ξέρει και ο ελληνικός λαός, που µέχρι
σήµερα δεν έχει καθαρή εικόνα για τις θέσεις αυτές.
Θα επιστρέψω στο κύριο θέµα και θα ήθελα να ζητήσω από
την Ολοµέλεια να υπερψηφίσει το σχέδιο νόµου για την κύρωση
της απόφασης για το σύστηµα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για µια περιοδική έγκριση του συ-
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στήµατος χρηµατοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού,
που καλύπτει ένα πολύ µεγάλο εύρος θεµάτων.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία πως το µέγεθος του προϋπολογισµού είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Θα θέλαµε και παλεύουµε να
είναι αρκετά υψηλότερο. Δεν υπάρχει επίσης αµφιβολία πως θα
θέλαµε να έχει µια πολύ ισχυρή διάσταση αντικυκλικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, που σήµερα απουσιάζει, µε τη θέσπιση –εάν
θέλετε- αυτόµατων σταθεροποιητών, για παράδειγµα επιδοµάτων ανεργίας σε ευρωπαϊκή κλίµακα ή άλλων µεταβιβαστικών
πληρωµών.
Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό, ειδικά για µια χώρα σαν την
Ελλάδα, µια χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας που γνώρισε ένα
«ασύµµετρο σοκ», κατά τους οικονοµολόγους, που αφορά δηλαδή την ίδια και όχι την υπόλοιπη Ευρώπη και που κατά συνέπεια το µοναδικό εργαλείο σταθεροποίησης, η νοµισµατική πολιτική, δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικό.
Παρ’ όλα αυτά, θεωρούµε ένα πολύ θετικό βήµα την ψήφιση
του σηµερινού νοµοσχεδίου και καλώ ξανά την Ολοµέλεια να το
ψηφίσει.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά µε σχόλια που ακούστηκαν
για την τροπολογία της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ για το θέµα των εκατό δόσεων. Κατ’ αρχάς, είναι ένα
θέµα που βλέπουµε θετικά.
Μην ξεχνάτε ότι η ρύθµιση των εκατό δόσεων νοµοθετήθηκε
από την Κυβέρνηση της Αριστεράς πριν από ένα χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λάθος!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λάθος! Τον Σεπτέµβριο του
2014 ψηφίστηκε η ρύθµιση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα, θεωρήθηκε τότε µονοµερής ενέργεια και
µας επιπλήξατε γι’ αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ησυχία!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Από την άλλη πλευρά, είναι αδύνατον να οικοδοµηθεί
–και θα ήθελα να το προσέξετε αυτό- ένα αξιόπιστο σύστηµα
εσόδων και να εµπεδωθεί η φορολογική συνείδηση, όταν κάθε
χρόνο υπάρχουν αντίστοιχες ρυθµίσεις.
Για παράδειγµα, δεν µπορεί να εµπεδωθεί η αξιοπιστία ενός
νοµίσµατος, όταν κάθε χρόνο υποτιµάται. Με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, δεν µπορεί να εµπεδωθεί αξιόπιστο φορολογικό σύστηµα,
όταν κάθε χρόνο υπάρχουν ρυθµίσεις γι’ αυτούς που δεν ανταποκρίνονται µε συνέπεια στη φορολογική τους υποχρέωση. Τι κίνητρο άλλωστε θα είχε κάποιος να είναι συνεπής, όταν γνωρίζει
πως κάθε τόσο υπάρχει ρύθµιση;
Θα πρέπει, λοιπόν, να βρεθεί µια βέλτιστη ισορροπία ανάµεσα
στις συνέπειες της ύφεσης στην ικανότητα των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων να πληρώνουν φόρο από τη µία και την επιβράβευση, αν θέλετε, των συνεπών φορολογούµενων από την
άλλη.
Η τροπολογία που κατέθεσε η Δηµοκρατική Συµπαράταξη
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ δεν πετυχαίνει αυτή τη βέλτιστη ισορροπία.
Έχουµε θετική στάση. Το βλέπουµε και θα επανέλθουµε.
Τέλος, θέλω να πω δύο λόγια –γιατί ακούστηκαν απίστευτες
ανακρίβειες- για το βιβλίο του Γκάλµπρεϊθ. Κατ’ αρχάς, ακούστηκε ότι «ήταν σύµβουλος του κ. Χουλιαράκη».
Κύριε Βρούτση, το διάστηµα Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2015
ήµουν Πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγµάτευσης από τον
Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2015.
Ο κ. Γκάλµπρεϊθ δεν είχε απολύτως καµµία θεσµική θέση και προσέξτε- δεν βρέθηκα ποτέ, παρ’ ότι ήµουν επικεφαλής της τεχνικής διαπραγµάτευσης, ούτε σε µια σύσκεψη µε τον Γκάλµπρεϊθ
παρόντα. Ποιος είναι ο κ. Γκάλµπρεϊθ;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ρωτάµε κι εµείς. Ποιος
είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πρώτα απ’ όλα, αυτά που λέει είναι απίστευτες φαιδρότητες και ανεκδιήγητοι δονκιχωτισµοί από έναν άνθρωπο που
δεν είχε απολύτως καµµία θεσµική θέση.
Όµως, θα ήθελα πολύ να µας πει –γιατί δεν το λέει σε ένα βι-
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βλίο διακοσίων πενήντα σελίδων– µε ποιους συµµετείχε σε ποιες
συσκέψεις, τη στιγµή που δεν είχε απολύτως καµµία επαφή µε
τη θεσµική δοµή της διαπραγµάτευσης από τον Απρίλιο µέχρι
τον Αύγουστο του 2015;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι λέτε τώρα; Αυτά τα έχει πει ο κ. Τσίπρας από εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του
Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
δεύτερο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το άρθρο
τρίτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 530 και ειδικό 103, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 530 και ειδικό 103 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 531 και ειδικό 104 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 531 και ειδικό 104 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για
το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για
το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, επί των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος η Απόφαση 2014/335 /ΕΕ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστηµα ιδίων πόρων της Ε.Ε., της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’176)
προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής:
«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αλλά µε
απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον απαιτούµενο από τις οικείες
διατάξεις χρόνο εµπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.»
2. Στο τέλος του άρθρου 33 του ν. 4354/2015 προστίθενται,
από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ’, ι’, ια’ και ιβ’ ως εξής:
«θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007 (Α’59).
ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α’173).
ια.Της αριθµ. 38222/1357/11.4.1985 κ.υ.α. (Β’203) σχετικά µε
την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι
είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του ν. 2065/ 1952.
ιβ. Του άρθρου 109 του ν. 2071/1992 (Α’123).»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’176) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι παράγραφοι 2 έως 6 αναριθµούνται
αντίστοιχα.
Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015
1. Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94) προστίθενται παράγραφοι 5 και
6, ως εξής:
«5. Για τους µετακινούµενους µε εντολή του Εθνικού Θεάτρου
και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ)(εφεξής
«Θέατρα») σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιόµετρων από την
έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν η µετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγµένες ανάγκες της
πραγµατοποίησης της χειµερινής και θερινής περιοδείας των Θεάτρων και µε σκοπό την προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση
των καλλιτεχνικών παραγωγών των Θεάτρων. Ειδικά, για τις µετακινήσεις των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, η ηµερήσια αποζηµίωση ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα
διανυκτέρευσης στο ποσό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η
ηµερήσια αποζηµίωση καταβάλλεται και για την ηµέρα επιστροφής των µετακινούµενων στην έδρα τους, µετά το πέρας των παραστάσεων.
6. Για τους µετακινούµενους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώµατος Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ),
τους υπαλλήλους του Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και τους
µηχανικούς του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης
έργων και µελετών εκτός της έδρας απασχόλησής τους, σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιόµετρων από την έδρα τους και µικρότερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόµετρα, εφόσον κινούνται
µε ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και µικρότερη από
εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, όταν κινούνται µε συγκοινωνιακό
µέσο, αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η µετακίνηση
γίνεται σε δύσβατες περιοχές και αφορά εργασίες πεδίου, που
απαιτούν απασχόληση του µετακινούµενου πλέον των οκτώ (8)
ωρών και βεβαιώνονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διοίκησης.»
2. To εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94) τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της
υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015,
ποσά ηµερήσιας αποζηµίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να
ισχύουν.»
Άρθρο τέταρτο
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Ρυθµίσεις θεµάτων προκηρύξεων
και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.
1. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.
4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1.α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των
βαθµίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος, καθώς και η
συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστηµονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων µε το
γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση
κατοχής διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικού αντικειµένου εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά
τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης (de lege artis). Στην
περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, προϋπόθεση για την
εκλογή αποτελεί το αναγνωρισµένο έργο µε βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς, η συµµετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του
έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου
εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ. 123/1984 (Α’39), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 111/1994 (Α’4), το π.δ. 119/2005 (Α’177), το
π.δ. 187/1996 (Α’145) το π.δ. 390/1995 (Α’217) και το π.δ. 34/2005
(Α’51), µέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισµού του οικείου
Α.Ε.Ι..
β) Για τα προσόντα εκλογής των καθηγητών των Πανεπιστηµίων µε την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α’87) και
αντίστοιχα για τις βαθµίδες των καθηγητών των Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται, µε την ίδια επιφύλαξη, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
1404/1983 (Α’173), όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του ν. 4009/2011 (Α’195). Κάθε αντίθετη στα άρθρα
αυτά διάταξη καταργείται.
γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόµενη βαθµίδα µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισµό
τους στη βαθµίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής
τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη µονιµοποίηση των επί θητεία
Επίκουρων Καθηγητών. Οι µόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε µετά τη δηµοσίευση της πράξης
µονιµοποίησης τους.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’195) όπως
ισχύει µετά τη λέξη «από» διαγράφονται η λέξη «δεκαπέντε» και
ο αριθµός «15».
3. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Το Εκλεκτορικό Σώµα συγκροτείται µε πλήρως αιτιολογηµένη, ως προς το γνωστικό αντικείµενο των µελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής:
(α) για όσα από τα Τµήµατα αριθµούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές
µε τους αναπληρωµατικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο
Τµήµα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές µε τους αναπληρωµατικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε
εκείνο της προς πλήρωση θέσης και (β) για όσα από τα Τµήµατα
αριθµούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές µε τους αναπληρωµατικούς
τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τµήµα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ
(8) καθηγητές µε τους αναπληρωµατικούς τους, του ίδιου ή
άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή
Ερευνητές της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε εκείνο της προς πλήρωση
θέσης.»
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α’195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
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«γ) Η τριµελής εισηγητική επιτροπή οφείλει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη συγκρότησή της
και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ηµέρες να καταθέσει εισηγητική
έκθεση στην οποία οφείλει: α) να αναλύσει και να αξιολογήσει
το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας
κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήµης, β) να
διατυπώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται
στα απαιτούµενα από το νόµο προσόντα και ειδικότερα για τη
συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου της προς πλήρωση θέσης
µε το γνωστικό αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς
και η συνάφεια αυτής, επιστηµονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων µε το γνωστικό αντικείµενο της
προς πλήρωση θέσης, γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός
υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή
τους. Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστηµονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για
την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται
να ζητά συστατικές επιστολές από καθηγητές οµοταγούς Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε εκείνο της προς πλήρωση
θέσης. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αµέσως µετά την κατάθεσή της στα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος και τους υποψηφίους µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α’195) όπως ισχύει, µετά τη λέξη «υποψηφίων» τίθεται κόµµα (,) και προστίθεται η φράση «καθώς και µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου κριτήρια και προϋποθέσεις.»
6. Οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης θ’ της παρ.
5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’195) όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Το αποτέλεσµα της κρίσης είναι θετικό για τον µοναδικό
υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους
σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώµα απαρτίζεται
από έντεκα (11) µέλη και τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους
σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώµα απαρτίζεται
από δεκαπέντε (15) µέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,
ββ) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς
υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την
ίδια συνεδρίαση µεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συµµετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και
στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.»
7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016
(Α’83) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:
(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α’24) και ισχύει.
(β) Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως ισχύει.
4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόµενες, κατά τη δηµοσίευση του ν.
4386/2016 (Α’83) διαδικασίες, εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
διατάξεις. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, ως τέτοιες νοούνται οι διαδικασίες για τις οποίες η αίτηση εξέλιξης καθηγητή
ή υπηρετούντος λέκτορα έχει υποβληθεί πριν από τη δηµοσίευση
του ν. 4386/2016. Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/ Β2/9.10.2013
(Β’2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης
και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών», η
οποία επανέρχεται σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει
λήξει η ισχύς των ως άνω µητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά
γνωστικό αντικείµενο µε απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από
γνώµη της Κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων
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των τµηµάτων της σχολής.»
8. Από της δηµοσιεύσεως του ν. 4386/2016 (Α’83) και µέχρι την
έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν.
4009/2011 (Α’195) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/
Β2/9.10.2013 (Β’2619) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών»
η οποία εφαρµόζεται κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’195) όπως ισχύει. Σε
περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω µητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείµενο µε απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ύστερα
από εισήγηση των συνελεύσεων των τµηµάτων της σχολής.
Στα µητρώα εσωτερικών µελών εγγράφονται και επίκουροι καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύµατος.
9. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται µε βάση τα
προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο
19 του ν. 4009/2011 (Α’195) όπως ισχύει, ανάλογα µε το γνωστικό
αντικείµενο της θέσης και τη βαθµίδα στην οποία γίνεται η
εκλογή ή η εξέλιξη.
10. Η εκλογή και η εξέλιξη καθηγητή γίνεται µε ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.
11. Μόνιµοι επίκουροι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές
που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόµενη βαθµίδα, έχουν
το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους
µετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από τη λήψη
της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους. Το άρθρο 73 του ν.
4386/2016 (Α’83) καταργείται.
12. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων
θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων
θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
των Πανεπιστηµίων γίνεται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης α’ της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’195).
14. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’195) «Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων».
Άρθρο πέµπτο
Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για τα µη αυτοδύναµα Τµήµατα
των Α.Ε.Ι.
Η παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’193) όπως ισχύει
αντικαθίσταται ως εξής:
«30. α. Σε όσα Τµήµατα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
περί αυτοδυναµίας του ν. 2454/1997 (Α’7), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α’270), σε συνδυασµό µε το
άρθρο 13 παρ. 51 του ν. 3149/2003 (Α’141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τµήµατος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά
όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τµήµατος.
Στη Συνέλευση συµµετέχει ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των
µελών του, καθώς και ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
που ορίζονται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία µεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύονται
από τα αρµόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προσωπικού.
β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη ή
του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., µε την οποία ορίζεται και ο
Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται κατά προτεραιότητα
από τη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του
οικείου Τµήµατος, σε περίπτωση δε κατά την οποία στο Τµήµα
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δεν υπηρετεί καθηγητής των ως άνω βαθµίδων δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος Επίκουρος Καθηγητής. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τµήµατος. Εντός προθεσµίας ενός µηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναµίας του Τµήµατος, κινείται µε ευθύνη του Πρύτανη ή του
Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τµήµατος και
συγκρότησης της Συνέλευσης Τµήµατος.»

σης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος. Οι γραµµατείς
των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
έπειτα από διαδικασία επιλογής ολοκληρώνουν τη θητεία για την
οποία έχουν επιλεγεί.

Άρθρο έκτο
Ρυθµίσεις για τα συγγράµµατα των Α.Ε.Ι.

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (Α’159) µετά τη λέξη «τουλάχιστον» και
πριν από τη λέξη «στα» οι αριθµοί και λέξεις «8,51 σε κλίµακα
βαθµολογίας 0-10» διαγράφονται και τίθενται στη θέση τους οι
λέξεις «λίαν καλώς».

Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α’195) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραµµάτων της παρ. 1
που αναρτώνται στον «Εύδοξο» ελέγχεται από την Επιτροπή
Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγµατοληπτικού
Ελέγχου και Ενστάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης,
καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για τον τρόπο ελέγχου της
διαµόρφωσης του κόστους των συγγραµµάτων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση,
καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για το έργο και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγµατοληπτικού Ελέγχου επί των διανεµόµενων συγγραµµάτων κάθε εκδοτικής επιχείρησης, η οποία
λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της
Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να
επιβάλλουν διοικητικά πρόστιµα και ποινές στις περιοριστικά
αναφερόµενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο έβδοµο
Ρυθµίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2552/1997 (Α’266) όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «ο ορισµός» και
πριν από τη λέξη «και» οι λέξεις «των διδάκτρων» διαγράφονται
και τίθενται οι λέξεις «της οικονοµικής συµµετοχής των φοιτητών».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/
1997 µετά τη λέξη «διάρκειας» και πριν από τη λέξη «ενός» προστίθεται η λέξη «µέχρι» .
3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/
1997 η λέξη «µισθοδοσία» αντικαθίσταται από τη λέξη «αµοιβή» .
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’266) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 20% επί του ύψους
της συµµετοχής των φοιτητών χρησιµοποιείται για την ανάθεση
έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύµατος, την ανάπτυξη των Προγραµµάτων Σπουδών, την εφαρµογή των συστηµάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρµογή του ιδιαίτερου συστήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη για την υποστήριξη
της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύµατος δαπάνη.»
5. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 µετά το κόµµα
(,) που έπεται των αρχικών γραµµάτων «Ε.Α.Π.» τίθεται τελεία (.)
και οι λέξεις «που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» διαγράφονται.
Άρθρο όγδοο
Λήξη της κατά παράταση θητείας
των γραµµατέων των Α.Ε.Ι.
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α’195)
καταργείται. Οι κατά παράταση θητείες των γραµµατέων των
Α.Ε.Ι. λήγουν αυτοδικαίως από της δηµοσιεύσεως του παρόντος.
Οµοίως παύει να ισχύει από της δηµοσιεύσεως του παρόντος η
σε εφαρµογή της καταργηθείσης διάταξης ανάθεση καθηκόντων
των γραµµατέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάµενο διεύθυν-

Άρθρο ένατο
Ρυθµίσεις θεµάτων του Ιδρύµατος
Κρατικών Υποτροφιών

Άρθρο δέκατο
1. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 (Α’164) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τη µεταβατική περίοδο µέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3:
α) Η κατανοµή των επιλέξιµων βοσκότοπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αριθµ.
873/55993/20.5.2015 (Β’942) κοινή απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τροποποιείται µε απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας συνιστάται επιτροπή µε έργο:
αα) Τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας της κατανοµής
και τη διόρθωση τυχόν σφαλµάτων αυτής που εντοπίζονται σε
τοπικό επίπεδο.
ββ) Τη χωρική αναπροσαρµογή της κατανοµής των δικαιωµάτων χρήσης της βοσκής σε περίπτωση που σε τµήµατα ή και σε
ολόκληρη τη βοσκήσιµη γη απαγορευτεί η βόσκηση ή αυτή χαρακτηρισθεί αναδασωτέα στο πλαίσιο της δασικής νοµοθεσίας.
γγ) Την κατανοµή επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεµα, σε νέους κτηνοτρόφους και
σε κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε µέτρα
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας.
δδ) Την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των
κτηνοτροφών.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται, οι αρµοδιότητες, ο αριθµός των µελών, η
θητεία, οι ιδιότητές τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε
το έργο και τη λειτουργία των επιτροπών.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα µέλη
των επιτροπών.
δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων καθορίζεται το ύψος του µισθώµατος.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται θέµατα που αφορούν το µίσθωµα και τους
υπόχρεους καταβολής µισθώµατος για τα δικαιώµατα χρήσης
της βοσκής, το χρονικό διάστηµα παραχώρησης που δεν µπορεί
να ξεπερνά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, τη διαδικασία
και τους όρους µίσθωσης, τον τρόπο καταβολής και διάθεσης
του µισθώµατος στις οικείες περιφέρειες µε σκοπό την εκπόνηση
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τις κυρώσεις και τα αρµόδια όργανα επιβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.»
2. α) Η παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 (Α’78) τροποποιείται ως εξής:
«5. Τα χιλιοµετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης της παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94) δεν εφαρµόζονται για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των εποπτευόµενων φορέων αυτού που
διενεργούν ή συµµετέχουν σε προβλεπόµενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγµατοληψίες. Για
το ως άνω προσωπικό η διανυκτέρευση των εκτός έδρας µετα-
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κινούµενων επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα τους
είναι µεγαλύτερη:
α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, εφόσον κινούνται µε
ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχηµα,
β) από ογδόντα (80) χιλιόµετρα, εφόσον κινούνται µε συγκοινωνιακό µέσο,
γ) από είκοσι (20) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις στη νησιωτική
Ελλάδα.»
β) Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94) τροποποιείται ως
εξής:
«δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις,
αυτοψίες ή δειγµατοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και
επισκέψεις κοινωνικής, υγειονοµικής ή ιατρικής µέριµνας, και
µέχρι πεντακόσια πενήντα (550) χιλιόµετρα µηνιαίως, για όλες
τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, µε προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά και εφόσον βεβαιώνεται αρµοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιµο υπηρεσιακό όχηµα
για τις µετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται
η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη
διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήµατος σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο µέσο µαζικής µεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόµετρα αναγνωρίζεται το αντίτιµο του φθηνότερου εισιτηρίου
των συγκοινωνιακών µέσων. Όλως εξαιρετικώς, σε περίπτωση
εκτεταµένης φυσικής καταστροφής και µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, οι µετακινήσεις των εκτιµητών του
ΕΛΓΑ δύνανται να υπερβαίνουν το παραπάνω µηνιαίο χιλιοµετρικό όριο.
Οι µετακινήσεις των εκτιµητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκεινται στους
περιορισµούς των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 7.»
3. Η τέταρτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.
4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«- στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωµοδοτικών επιτροπών.»
4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’265) ως
ακολούθως:
α) Η παρ. 9 του άρθρου 61 αντικαθίσταται, ως εξής:
«9α. «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπου καταχωρούνται
τα δεδοµένα που αφορούν στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
9β. «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα» εφεξής ΟΠΣ: το
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης
και Τουρισµού, όπου καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν
στα ΕΠ του ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά προγράµµατα, µεταξύ
των οποίων και το ΕΠΑλΘ.»
β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62, αντικαθίστανται, ως εξής:
«Ειδικά για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, ως Αρχή Πιστοποίησης δυνάµει του άρθρου 126 του Κανονισµού 1303/2013 ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
παρόντος.»
γ) Η παράγραφος β’ του άρθρου 63 καταργείται.
δ) Στο άρθρο 63 προστίθενται παράγραφοι στ’ και ζ’ ως εξής:
«στ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας, η
οποία συνεστήθη µε την παρ. 7ε του άρθρου 5 του ν. 3614/2007
και ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, καταργείται
από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και
Θάλασσας και ενσωµατώνεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και
Θάλασσας, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα ως απορρέουν από τις υποχρεώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους σε σχέση µε την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 στο
πλαίσιο του ν. 3614/2007 και ειδικότερα, όπως αυτές προκύπτουν
από την 1676/26.6.2009 κ.υ.α. εκχώρησης (Β’1867) όπως ισχύει.
Το προσωπικό της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας αποσπάται αυτοδικαίως για
το υπόλοιπο της θητείας τους στην ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.
ζ. Όπου εφεξής σε νοµική ή κανονιστική διάταξη αναφέρεται
η ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, νοείται η ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.»
ε) Η παρ. 3 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή
η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαµβάνοντας
υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δηµο- σιονοµικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση µέρους ή
του συνόλου της χρηµατοδότησης της πράξης από το ΠΑΑ ή το
ΕΠΑλΘ αντίστοιχα. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται
στα αρµόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.»
στ) Το άρθρο 72 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δράσεις του προγράµµατος ΠΑΑ που θα εγγραφούν στο
ΠΔΕ θα χρηµατοδοτηθούν µε µεταφορά των πιστώσεων από την
Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασµό (ΕΛΕΓΕΠ) που
τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών,
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία πληρωµών των έργων του προγράµµατος
ΠΑΑ που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογαριασµό. Ειδικότερα, οι δηµόσιες δαπάνες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από
το ΠΔΕ ή και τον τακτικό προϋπολογισµό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ.»
Άρθρο ενδέκατο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11
αυτής.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

8. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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 (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αντικείµενο σήµερα είναι η εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής
των Ελλήνων.
Μετά τις εκλογές της 20ής Σεπτεµβρίου του 2015, κατά την
εκλογή Αντιπροέδρων, στις 4 Οκτωβρίου 2015, δεν εξελέγη Αντιπρόεδρος από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης.
Πρόσφατα, µετά την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής µε το ΦΕΚ 122 Α’/30-6-2016 και ειδικότερα σύµφωνα µε το
άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε, η διάταξη έχει ως εξής: «Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκλεγεί Αντιπρόεδρος σε µία από
τις προβλεπόµενες θέσεις, τη θέση καταλαµβάνει, εφόσον εκλεγεί, ο προερχόµενος από την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης και, εάν δεν εκλεγεί, ο προερχόµενος
από την έκτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολί-
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τευσης και ούτω καθεξής, οπότε και επαναπροσδιορίζεται η σειρά των Αντιπροέδρων, κατ’ αντιστοιχία προς τη δύναµη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.». Η ρύθµιση αυτή είναι κατά την πρώτη
εφαρµογή της αµέσως εφαρµοστέα.
Εποµένως αντικείµενο της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης είναι η εκλογή Αντιπροέδρου σε µία από τις προβλεπόµενες θέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού της Βουλής,
όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 122 Α’/30-6-2016.
Η ψηφοφορία γίνεται διά ψηφοδελτίων και είναι µυστική. Σας
έχει διανεµηθεί ψηφοδέλτιο µε το όνοµα του προτεινοµένου για
το αξίωµα του Αντιπροέδρου. Επίσης υπάρχουν και λευκά ψηφοδέλτια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κατατεθεί από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού προς τον
Πρόεδρο της Βουλής επιστολή, µε βάση το κείµενο της οποίας
τίθεται η υποψηφιότητα του Βουλευτή Α’ Αθηνών κ. Σπυρίδωνος
Λυκούδη.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τα ψηφοδέλτια που σας
έχουν µοιραστεί έχουν το όνοµα του συναδέλφου Σπύρου Λυκούδη, όπως βεβαίως υπάρχει και ένα λευκό ψηφοδέλτιο, ενδεχοµένως για άλλη προτίµηση.
Θα γίνει εκφώνηση του καταλόγου και όποιος συνάδελφος
ακούει το όνοµά του θα προσέρχεται και θα ρίχνει το ψηφοδέλτιο
στην κάλπη.
Καλούνται επί του καταλόγου οι συνάδελφοι κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Καλούνται, επίσης, επί της ψηφοδόχου ως ψηφολέκτες οι συνάδελφοι κ. Γεώργιος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο συνάδελφος
κ. Ιωάννης Σαρακιώτης.
Παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προσέλθουν στην
κάλπη, για να αρχίσει η ψηφοφορία.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, σας γνωστοποιώ ότι στο Προ-
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εδρείο έχουν αποσταλεί, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, σφραγισµένες επιστολές συναδέλφων για
συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία εκλογής του Αντιπροέδρου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην
καταµέτρηση που θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Υπάρχει συνάδελφος που
δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι σφραγισµένες επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο για συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία σχετικά µε την
εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το
άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, θα καταχωριστούν στα
Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

12757

12758

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

12759

12760

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κηρύσσεται περαιωµένη η
ψηφοφορία και παρακαλώ τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΙΑΛΟΓΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 211 Βουλευτές.
Υπέρ του αξιώµατος του Αντιπροέδρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 186 Βουλευτές.
Λευκά: 25.
Άκυρα: 0.
Εποµένως ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης, σύµφωνα µε το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος της
Βουλής στη θέση που δεν έχει πληρωθεί και επαναπροσδιορίζεται η σειρά των Αντιπροέδρων, κατά αντιστοιχία προς τη δύναµη
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, ως εξής: Ο κ. Αναστάσιος Κουράκης ως Α’ Αντιπρόεδρος, όπως ήταν, ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος
ως Β’ Αντιπρόεδρος, όπως ήταν, η κ. Αναστασία ΧριστοδουλοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

πούλου ως Γ’ Αντιπρόεδρος, όπως ήταν, ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης ως Δ’ Αντιπρόεδρος, όπως ήταν, και αναριθµούνται οι υπόλοιποι. Με βάση το αποτέλεσµα, στην κενή θέση ο κ. Σπυρίδων
Λυκούδης ως Ζ’ Αντιπρόεδρος, ο κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός ως
Ε’ Αντιπρόεδρος και ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης ως ΣΤ’ Αντιπρόεδρος. Έτσι συµπληρώνεται το Προεδρείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των
Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης, όσον αφορά την εκλογή
του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 7 Ιουλίου 2016 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

