ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9467
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου, σελ.
9401
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών
Σπουδών - Royal University of Chicago και µαθητές από τα
Εκπαιδευτήρια "ο Πλάτων", σελ. 9398, 9403, 9412
4. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η
κυρία Ιρίνα Γεροβάγια, πρώτη Αντιπρόεδρος της Κρατικής
Δούµα της Οµοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και ο Πρέσβης της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην
Αθήνα κ. Αντρέι Μασλόφ, σελ. 9404
5. Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Βουλευτή κ. Γεωργίου Λαζαρίδη µε
την οποία δηλώνει την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την παραµονή
του ως ανεξάρτητος Βουλευτής, σελ. 9392 - 9394
6. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 27-62018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό
Υγείας κ. Μάκη Βορίδη, σελ. 9411
7. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 9395, 9396, 9398, 9405,
9407, 9412, 9414, 9417, 9422, 9426, 9429, 9430, 9431, 9433,
9434, 9438, 9440, 9441, 9443, 9444, 9446, 9452, 9453, 9455,
9456
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 28 Ιουνίου 2018, σελ. 9391
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Μηχανισµός
εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του
Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», σελ.
9395 - 9462
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής: «Μηχανισµός Εφαρµογής, κρατική
εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», σελ. 9392
3. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών,
Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Τουρισµού, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, καθώς και οι Υφυπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασ-

φάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών κατέθεσαν στις 26-6-2018 σχέδιο νόµου: «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», σελ. 9401
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
Αθήνα, σήµερα στις 27 Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.14’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου 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 28 Ιουνίου 2018.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1852/25-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Ακριώτη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Δηµοτική Αγορά Χαλκίδας».
2. Η µε αριθµό 1856/25-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αγροτών από δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας».
3. Η µε αριθµό 1844/21-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η υπογείωση των
σιδηροδροµικών γραµµών του ΟΣΕ στη Λάρισα».
4. Η µε αριθµό 1883/26-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
σχετικά µε τη «µετατροπή των συµβάσεων των είκοσι τριών (23)
υδρονοµέων εργαζοµένων της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» σε αορίστου χρόνου και την ένταξή τους στον κανονισµό προσωπικού και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)».
5. Η µε αριθµό 1835/19-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ.
Σπυρίδωνος Λυκούδη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Ένταξη όλων
των µορφών της σκλήρυνσης κατά πλάκας στον πίνακα των µη
αναστρέψιµων παθήσεων».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1857/25-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Νέος Μετωπικός Σταθµός Διοδίων της Εγνατίας Οδού στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας».
2. Η µε αριθµό 1882/26-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλά-

δας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε
θέµα: «Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε Κέρκυρα και Παξούς».
3. Η µε αριθµό 1881/26-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σχετικά µε την κατάσταση των εργαζοµένων στην ΑΕΠΙ και τα δικαιώµατα των δηµιουργών δικαιούχων µελών της.
4. Η µε αριθµό 1836/19-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Πειραιώς
κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα:
«Βουλευτής Σύριζα εµφανίζεται ως Μακεδόνας µε προσφυγή
κατά της Ελλάδας».
5. Η µε αριθµό 1749/5-6-2018 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Όλγας Κεφαλογιάννη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως».
6. Η µε αριθµό 1834/19-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Παρεµπόδιση
συνδικαλιστικής δράσης στο ξενοδοχείο “IKOS” στην Κέρκυρα
και παράνοµη κατακράτηση συνδικαλιστικών στελεχών στον
χώρο του ξενοδοχείου από την εργοδοσία».
7. Η µε αριθµό 1638/15-5-2018 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Όλγας Κεφαλογιάννη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σε απόγνωση οι κάτοικοι των Εξαρχείων».
8. Η µε αριθµό 1812/14-6-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο
Σκαραµαγκά».
9. Η µε αριθµό 1554/24-4-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Χατζησάββα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανέγερση κτηρίου για τη στέγαση του τµήµατος εθνικών οδών Παιονίας».
10. Η µε αριθµό 1151/26-2-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Χατζησάββα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ερωτήµατα σχετικώς µε την υπόθεση πράκτορα βάσει αποκαλύψεων
του Π. Καµµένου».
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5821/10-5-2018 ερώτηση του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αγροτών και κτηνοτρόφων Νοµού Δράµας και αναπτυξιακό σχέδιο δράσης του Υπουργείου για τον νοµό».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Μηχανισµός Εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού
Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις».
Έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρελήφθη
και θα κατατεθεί στα Πρακτικά επιστολή ανεξαρτητοποίησης του
κ. Γεωργίου Λαζαρίδη από τους ΑΝΕΛ.
(Η προαναφερθείσα επιστολή κατατίθεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡMΕ’ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία,
γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και
άλλες διατάξεις».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως επείγον. Η αρµόδια Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία τον χαρακτηρισµό του
ως επείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Κανονισµού της
Βουλής.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 25 Ιουνίου 2018 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία έως
δύο συνεδριάσεις. Προτείνω η συζήτηση να είναι ενιαία επί της
αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών. Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Καµατερό, σας λέω κάτι που το γνωρίζετε, ότι όσοι θέλουν να εγγραφούν οµιλητές θα το κάνουν µέχρι το τέλος της οµιλίας του
δεύτερου εισηγητή.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Ηλίας Καµατερός από τον ΣΥΡΙΖΑ
για δώδεκα λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι, συζητάµε σήµερα για
το µεταφορικό ισοδύναµο. Αξίζει να πούµε για όσους δεν παρακολούθησαν τις συζητήσεις στις επιτροπές ότι µεταφορικό ισοδύναµο είναι το µέτρο εκείνο, το οποίο καλύπτει την αυξηµένη
διαφορά κόστους µεταφοράς προσώπων και εµπορευµάτων από
και προς τα νησιά, τη διαφορά που υπάρχει σε σχέση µε τη µετακίνηση στην ενδοχώρα.
Αυτό πώς προκύπτει; Έγιναν και µελέτες και συζητήσεις, διαβούλευση µηνών µε φορείς. Επειδή είναι πρώτη φορά και τα
στοιχεία είναι λειψά, δεν είναι ολοκληρωµένα, γι’ αυτό και η εφαρµογή του µέτρου προβλέπεται να είναι πιλοτική για το επόµενο εξάµηνο του 2018 και από την 1-1-2019 θα εφαρµοστεί για
όλα τα νησιά. Στο πρώτο εξάµηνο θα εφαρµοστεί κυρίως στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου πλην της Ρόδου και στα µικρά
νησιά των Κυκλάδων και των Ιονίων Νήσων. Στην ολοκληρωµένη
του µορφή θα εξαιρείται η Κρήτη, η Εύβοια λόγω µεγέθους και
η Λευκάδα λόγω της σύνδεσής της µε την ενδοχώρα.
Πώς θα εφαρµοστεί; Σαν τιµή σύγκρισης παίρνεται το χιλιοµετρικό κόστος µετακίνησης στην ενδοχώρα µε το ΚΤΕΛ. Είναι η
πιο σταθερή τιµή, η πιο προσιτή τιµή για να το συγκρίνει κανείς,
καθορίζεται µε υπουργικές αποφάσεις. Μετατρέπεται στη θάλασσα αυτή η χιλιοµετρική απόσταση σε µίλια, καθορίζεται τιµή
ανά µίλι και έτσι, ανάλογα και µε την απόσταση προκύπτει και η
διαφορά, η οποία αποδίδεται στους νησιώτες, ώστε η τιµή τελικά, το κόστος της µεταφοράς τους στη θάλασσα να είναι ίδιο
µε το κόστος µεταφοράς στην ενδοχώρα. Η χρηµατοδότηση θα
είναι από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Δικαιούχοι αυτή
τη στιγµή θα είναι οι κάτοικοι των νησιών και οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στα νησιά.
Μπαίνει ένα θέµα -για να καταλάβουµε και για τι µιλάµε- για τι
ποσά µιλάµε. Από τις πρώτες εκτιµήσεις που υπάρχουν και τις
µελέτες, προκύπτει ότι ανάλογα µε την απόσταση που έχει το
νησί από το κέντρο ή την απόσταση που θέλει να µετακινηθεί ο
νησιώτης από νησί σε νησί, από το δικό του νησί στα άλλα, η διαφορά ποικίλλει. Μπορεί να είναι το όφελος από 500 - 600 ευρώ
τον χρόνο το λιγότερο και µπορεί να φτάσει και 1.200 και 1.300
ευρώ και παραπάνω, οπότε δεν µιλάµε για ευκαταφρόνητα ποσά.
Επίσης, στο προτελευταίο άρθρο του νοµοσχεδίου προβλέπεται και η ίδρυση Σχολής Ναυτικού στην Κάλυµνο, που είναι ένα
αναπτυξιακό µέτρο όχι µόνον για το συγκεκριµένο νησί, αλλά και
για την ευρύτερη περιοχή και αξίζει να είναι στην Κάλυµνο και
για συµβολικούς λόγους αλλά και για την παράδοση που έχει το
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νησί στη ναυτιλία.
Τίθεται τώρα το ερώτηµα: Αυτό το µεταφορικό ισοδύναµο, για
το οποίο συζητάµε σήµερα, είναι αυτό που θέλουµε; Όχι.
Κατ’ αρχάς είναι ένα µεταφορικό ισοδύναµο για τους νησιώτες. Εµείς θέλουµε ένα µεταφορικό ισοδύναµο για τα νησιά, που
να προβλέπει δηλαδή ότι οι µεταφορές όλων από και προς τα
νησιά θα έχουν το ίδιο κόστος που ισχύει για την ενδοχώρα. Αυτό
καταλαβαίνετε ότι είναι το αναπτυξιακό µέτρο που πρέπει να
εφαρµοστεί κάποια στιγµή για τα νησιά µας, γιατί θα διευκολύνει
και τη µεταφορά προσώπων είτε για τουριστικούς είτε για επαγγελµατικούς λόγους από και προς τα νησιά, που τώρα είναι πάρα
πολύ ακριβή. Όµως είναι ένα πρώτο βήµα.
Στην επόµενη τριετία το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι θα αναπτυχθεί ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τις µεταφορές στη
θάλασσα, για την ακτοπλοΐα. Οπότε σε αυτό το χρονικό διάστηµα
µπορούµε να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό το ολοκληρωµένο σχέδιο, που θα πλησιάζει όσο γίνεται το ιδανικό του µεταφορικού ισοδύναµου, µε δεδοµένο -να το ξέρουµε αυτό- ότι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρµόζεται πουθενά µε αυτόν τον
τρόπο. Σε κάποιες χώρες στις οποίες εφαρµόζεται, εφαρµόζεται
είτε µε τη µορφή κουπονιών, όπως γίνεται στη Δανία, είτε µε επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει το δηµόσιο, οι φορείς, η τοπική
αυτοδιοίκηση κ.λπ., που έχουν τη δυνατότητα να καθορίζει τις
τιµές. Εµείς δεν θα αντιγράψουµε κανένα µοντέλο. Οφείλουµε,
όµως, να µελετήσουµε ένα µοντέλο το οποίο θα προσαρµόζεται
στις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας µας, που είναι η πολυνησιωτικότητα και µάλιστα µε µικρά νησιά, κάτι το οποίο δεν υπάρχει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου από τις τοποθετήσεις των
φορέων και των κοµµάτων προέκυψαν ορισµένες αιτιάσεις.
Οι φορείς στο σύνολό τους τοποθετήθηκαν θετικά, κάνοντας
κάποιοι τις παρατηρήσεις τους για το πώς θα λειτουργήσει καλύτερα. Όλοι ξέρουµε ότι υπάρχει πάντα το καλύτερο. Εξήγησα
πριν ότι είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα και µετά την εφαρµογή
του θα δούµε όχι µόνον τη βελτίωσή του, αλλά και την τελειοποίησή του, την ολοκλήρωσή του, έτσι ώστε να καλύπτει το µεταφορικό ισοδύναµο στη συνολική του µορφή, όπως το θέλουµε.
Από τη µεριά, όµως, των κοµµάτων πρέπει να επισηµάνω και
να καυτηριάσω την υποκριτική στάση τους, γιατί, ενώ είναι ένα
µέτρο το οποίο κατ’ αρχάς ανακουφίζει τους νησιώτες σε αυτή
την πιλοτική εφαρµογή του και επειδή βρίσκονται σε δύσκολη
θέση να το καταψηφίσουν, προσπαθούν, για να είναι πιστοί στην
τυφλή αντιπολιτευτική τακτική τους, να βρουν διάφορες αιτιάσεις. Μία από αυτές είναι ότι: «Ξέρετε, δεν είναι ολοκληρωµένο,
δεν είναι αυτό µεταφορικό ισοδύναµο, είναι «ψίχουλα» και γι’
αυτό εµείς δεν θα το ψηφίσουµε. Θα θέλαµε κάτι πολύ καλύτερο».
Ποιοι το λένε αυτό; Αυτοί που κυβέρνησαν επί δεκαετίες και
δεν έκαναν τίποτα για τις µεταφορές στα νησιά. Ένα ερώτηµα,
λοιπόν, είναι αυτό: Το λέτε αυτό εσείς που ποτέ δεν ασχοληθήκατε µε αυτό; Και ένα δεύτερο ερώτηµα: Τι προτείνετε για την
ολοκληρωµένη εφαρµογή του; Έχετε προτάσεις; Φυσικά δεν
έχουν προτάσεις. Μάλιστα η Νέα Δηµοκρατία βρήκε το εφεύρηµα ότι «ξέρετε, εµείς δεν είµαστε αντίθετοι στην φιλοσοφία
του µεταφορικού ισοδυνάµου, αλλά είµαστε αντίθετοι στη φιλοσοφία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου». Δεν µας εξηγεί, όµως,
ποια είναι η διαφορά. Εάν η διαφορά είναι αυτή, ότι το θέλουν
ολόκληρο, τότε είναι συνεπείς και στη γραµµή που προσπαθούν
να δώσουν και σε κάποιους δικούς τους περιφερειάρχες, όπως
η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, που εκφράζοντας το σύνολο
των περιφερειών στην επιτροπή τοποθετήθηκε ως εξής: «Πάρτε
το πίσω και αφήστε µας τον ΦΠΑ».
Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτηµα: Δηλαδή, είστε ικανοποιηµένοι αν µείνει ο ΦΠΑ και δεν εφαρµοστεί το µεταφορικό ισοδύναµο; Σας πειράζει να υπάρχουν και τα δύο, δηλαδή και οι
µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ και το µεταφορικό ισοδύναµο; Ή για να το πούµε διαφορετικά- αν δεν µπορέσουµε να κρατήσουµε
τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ, τότε να µην κάνουµε ούτε
το µεταφορικό ισοδύναµο;
Και εδώ, όσον αφορά τη σχέση του µεταφορικού ισοδύναµου
µε τον ΦΠΑ, έχουµε πει επανειληµµένα, άσχετα µε το αν έχουµε
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µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ ή όχι, εµείς το µεταφορικό ισοδύναµο το βλέπουµε σαν ένα από τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής,
που θα είναι και φορολογικά µέτρα -µπορεί να είναι και ο ΦΠΑ
και θα είναι και άλλα µέτρα φοροελαφρύνσεων των νησιωτών και
των επιχειρήσεων που επιχειρούν εκεί- αλλά θα είναι και άλλα
µέτρα που έχουν να κάνουν µε την πρόσβαση των νησιωτών στα
αγαθά τα οποία δικαιούνται, προκειµένου η πρόσβαση να είναι
ίδια µε την πρόσβαση που έχουν οι κάτοικοι στην ενδοχώρα.
Επιτρέψτε µου, βεβαίως, να µιλήσω για τη σχέση του ΦΠΑ µε
το µεταφορικό ισοδύναµο και να σας πω κάτι, γιατί οι περισσότεροι δεν το ξέρουν από ό,τι έχω διαπιστώσει. Το ξέρετε ότι αυτή
τη στιγµή που ισχύουν οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά
-σε αυτά που ισχύει τώρα και σε αυτά που ίσχυε πριν- ο συντελεστής στις µεταφορές ήταν και είναι αυξηµένος κατά 24%; Το
ξέρετε, δηλαδή, ότι στις µεταφορές, που υποτίθεται ότι εκεί πονάνε τα νησιά και εκεί στέκεται κύρια ο αποκλεισµός τους, δεν
έχουν µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ; Αν θέλαµε να δούµε µια σχέση
του µεταφορικού ισοδύναµου µε τον ΦΠΑ, είναι αυτή.
Άρα, αν ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ καταργηθεί σε όλα τα
νησιά, κανονικά και µόνο για αυτόν εδώ τον λόγο δεν πρέπει να
υπάρχει καµµία αύξηση στις µεταφορές, γιατί ήδη ο συντελεστής
στις µεταφορές είναι 24%. Αντίθετα, αν εφαρµοστεί το µεταφορικό ισοδύναµο, ακόµα και αν αυξηθούν οι συντελεστές του ΦΠΑ
σε όλα τα νησιά, τότε θα µειωθεί η τιµή των εισιτηρίων και όχι
µόνο γιατί θα µειωθεί µε την επιδότηση του κόστους µεταφοράς,
όπως είπαµε πριν, αλλά γιατί θα µειωθούν και σε αρκετούς άλλους τοµείς λόγω των µεταφορών που θα επηρεάσουν την τιµή
αυτή.
Οφείλω να απαντήσω και σε µια άλλη αιτίαση που τέθηκε και
που εµένα µε στενοχωρεί πάρα πολύ. Προέρχεται από τους φίλους συναδέλφους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που
πιστοί και αυτοί στην καθαρή γραµµή τους «Δεν ψηφίζουµε τίποτα είτε προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε γιατί
αφορά στο ΝΑΤΟ και την ενδυνάµωση του ΝΑΤΟ είτε γιατί είναι
από τη δική σας Κυβέρνηση, η οποία εξυπηρετεί τα συµφέροντα
των εφοπλιστών και των µεγάλων» λέει «όχι». Όµως, ποιο επιχείρηµα προβάλλει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Λέει ότι αυτά τα
χρήµατα θα τα πάρουν οι εφοπλιστές. Αν είναι δυνατόν!
Μπαίνει, λοιπόν, το ερώτηµα: Αυτή τη στιγµή έχουµε µονοπώλια στην ακτοπλοΐα. Τα εισιτήρια είναι δεδοµένα. Αυτή τη στιγµή
ο νησιώτης και οι επιχειρήσεις που κάνουν µεταφορές, τα πληρώνουν. Τα παίρνουν οι εφοπλιστές έτσι και αλλιώς. Αυτά τα χρήµατα που δίδονται από το µεταφορικό ισοδύναµο πηγαίνουν
στους χρήστες, δεν πηγαίνουν στους εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές
το ίδιο εισιτήριο έπαιρναν, το ίδιο εισιτήριο θα παίρνουν. Αν γίνονται αυξήσεις, θα προσαρµόζεται και το µεταφορικό ισοδύναµο. Πάντα θα καλύπτει τη διαφορά της τιµής του ΚΤΕΛ
αναλογικά µε το εισιτήριο το οποίο θα προκύπτει κάθε φορά,
γιατί θα έχουµε και αυξήσεις ίσως λόγω των καυσίµων, αλλά θα
έχουµε και µειώσεις ίσως λόγω άλλων παραγόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα-δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, θα µου επιτρέψετε µε την ευκαιρία που συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο, να τονίσω την ανάγκη αυτού του µέτρου και της επίσπευσής του. Γι’ αυτό έρχεται και µε τη διαδικασία του επείγοντος, γιατί περιµένουν όλοι την ανακούφιση των
νησιών που τόσα έχουν τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια από αυτούς
οι οποίοι δεν φρόντισαν τα περασµένα χρόνια να εφαρµόσουν
κάποιο µέτρο νησιωτικής πολιτικής. Είχαµε µόνο τον µειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ. Και έρχονται τώρα να διαµαρτυρηθούν για τον
ΦΠΑ ή να κατηγορήσουν την Κυβέρνησή µας για τη µη εφαρµογή νησιωτικής πολιτικής.
Εµείς, εδώ και δύο χρόνια και µε την εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό τον Δεκέµβριο του 2016 ολοκληρωµένου πλαισίου µέτρων νησιωτικής πολιτικής, έχουµε ξεκινήσει. Δεν υπάρχει χρόνος να τα αναφέρω. Ίσως να τα αναφέρουν και οι Υπουργοί.
Ξέρετε πολύ καλά τα βήµατα που έχουν γίνει για τη βελτίωση
της ακτοπλοΐας, την ενίσχυση των νοσοκοµείων, των κέντρων
υγείας, των αγροτικών ιατρείων που πριν δεν είχαµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πηγαίναµε σε νησάκι που είχε είκοσι πέντε κατοίκους και το
πρόβληµά τους ήταν που δεν είχαν γιατρό. Πηγαίναµε σε ένα καφενείο που δύο φίλοι, σε ένα νησί είκοσι πέντε κατοίκων, στη Ψέριµο συγκεκριµένα, καθόταν ο ένας στη µια γωνιά και ο άλλος
στην άλλη για να µην κολλήσουν γρίπη, γιατί δεν είχαν γιατρό να
τους εξετάσει. Πηγαίναµε σε ένα µικρό νησί και βλέπαµε ένα ή
δύο παιδιά σε σχολείο και δεν ήξεραν πού θα πάνε όταν τελειώσουν το δηµοτικό.
Αυτή ήταν η κατάσταση που παραδώσατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης. Και έρχεστε τώρα, τάχα µου, και κλαίτε για τα νησιά.
Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ για την ανάπτυξη της νησιωτικής
πολιτικής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πράγµατι δεν έχετε
χρόνο. Τελείωσε ο χρόνος σας, κύριε Καµατερέ. Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου, ο ειδικός αγορητής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ίσως χρειαστώ
λίγα λεπτά περισσότερα από το δωδεκάλεπτο εν όψει τού ότι
έχουν κατατεθεί και επτά τροπολογίες, οι τρεις εκ των οποίων
κατατέθηκαν µετά τη συνεδρίαση εχθές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν καταλαβαίνω τι
λέτε, αλλά περιµένω να δω πότε θα είστε εντός του χρόνου,
κύριε Αθανασίου. Περιµένω να δω την πρώτη φορά που θα είστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα σας αποδώσω εύφηµο µνεία όταν επιτευχθεί αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως δήλωσα και στην επιτροπή, στη Νέα Δηµοκρατία, εκτός αν υπάρξουν πάρα πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις στο νοµοσχέδιο -θα δούµε και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις- δήλωσα ότι ήµασταν αρνητικοί και ως εκ
τούτου επιφυλαχθήκαµε. Θα αναφερθώ εκτενώς στις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Νέα Δηµοκρατία θα υπερψήφιζε ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο.
Ο αντίλογός σας στην επιτροπή ήταν: η Νέα Δηµοκρατία καταψηφίζει ένα καινοτόµο µέτρο που βοηθάει τα νησιά και στηρίζει τους νησιώτες. Δεν είναι, όµως, καθόλου έτσι τα πράγµατα.
Άλλο το ζήτηµα του µεταφορικού ισοδυνάµου -είναι εντελώς διαφορετικό το µεταφορικό ισοδύναµο αυτό καθαυτό ως φιλοσοφία- και άλλο το νοµοσχέδιο όπως εισάγεται. Και εξηγούµαι.
Το νοµοσχέδιο έχει πάρα πολλά προβλήµατα για τα οποία θα
αναφερθώ βέβαια εκτενώς και στη συνέχεια στη συζήτηση επί
των άρθρων. Όµως, κυρίως είµαστε αρνητικοί για τρεις βασικούς
λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι διαφωνούµε µε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Προσέξτε, δεν διαφωνούµε µε τη φιλοσοφία και την
εφαρµογή του µεταφορικού ισοδυνάµου στο πλαίσιο της εδαφικής συνέχειας του κράτους. Θεωρούµε ότι πρέπει το µεταφορικό
ισοδύναµο να εφαρµοστεί. Όµως, µε τον τρόπο που το εισάγετε,
ο οποίος µόνο κατ’ όνοµα αποτελεί µεταφορικό ισοδύναµο, στην
πραγµατικότητα αποτελεί µία ακόµα επιδότηση η οποία θα δοθεί
σε ορισµένες κατηγορίες δικαιούχων και όχι σε όλους.
Η Νέα Δηµοκρατία το δήλωσε και προχθές και το έχουµε κάνει
πράξη σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αναφέροµαι πρόσφατα στα
µεγάλα νοµοσχέδια των εταιρειών και στο πόσο θέλαµε να βοηθήσουµε στη σωστή νοµοθέτηση γιατί βοηθάνε την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι ανοικτή στον διάλογο για ένα νοµοσχέδιο που θα λύνει προβλήµατα, θα αντέχει στον χρόνο αλλά
και θα ωφελεί τους νησιώτες. Δεν συµφωνούµε να χορηγείται το
µεταφορικό ισοδύναµο ανά νοικοκυριό, αλλά ανά άτοµο. Και δεν
συµφωνούµε και µε τα εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία θα προσδιορίσετε εσείς και τα οποία παρεµπιπτόντως δεν τολµάτε να τα
αναφέρετε ευθέως, αλλά τα υπονοείτε. Πιστεύουµε ότι το µεταφορικό ισοδύναµο πρέπει να το απολαµβάνουν όλοι οι νησιώτες
και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά.
Γι’ αυτόν τον λόγο δεν συµφωνούµε µε το κριτήριο της εντο-
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πιότητας που εισάγετε για τις επιχειρήσεις, αλλά αντιθέτως ζητούµε να εισαχθεί το κριτήριο της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητος, διότι αναγκαστικά τίθεται και το θέµα της ισότιµης
αντιµετώπισης των επιχειρήσεων, αφού επιδοτούνται µόνο οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο νησί. Σας τόνισα τις δυσλειτουργίες που θα δηµιουργηθούν, κύριε Υπουργέ, και είπατε
ότι θα φέρετε σήµερα µια νοµοτεχνική βελτίωση. Θα δούµε αν
µας ικανοποιεί.
Εκτός βεβαίως της νοµικής διάκρισης που υποδηλώνει µία τέτοια ενέργεια αναφύεται και το θέµα ότι οι καταναλωτές κάτοικοι
των νησιών δεν επωφελούνται από µια τέτοια διάκριση, αφού δεν
µετακυλίεται το όφελος της επιδότησης του µεταφορικού ισοδυνάµου σε αυτούς, δηλαδή στους τελικούς καταναλωτές.
Τίθεται συνεπώς το γενικότερο ζήτηµα κατά πόσον οι κάτοικοι
των νησιών θα επωφεληθούν τελικά από την επιδότηση του µεταφορικού ισοδυνάµου, όπως θα έπρεπε και όπως είναι ουσιαστικά η βασική φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση αδικούνται επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην πραγµατική οικονοµία των νησιών και παράγουν θέσεις εργασίας.
Θα το εξηγήσω µε ένα παράδειγµα, ένα παράδειγµα χαρακτηριστικό. Το ανέφερα προχθές και στην επιτροπή.
Ας υποθέσουµε ότι δύο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν από
δύο ξενοδοχεία, ένα σε νησί και ένα στην ηπειρωτική Ελλάδα,
αλλά η µία έχει µόνο έδρα σε νησί. Τότε θα θεωρηθεί µόνο αυτή.
Πώς είναι δίκαιο αυτό και πώς δεν νοθεύεται ο ανταγωνισµός απ’
τη στιγµή που και οι δύο επιχειρήσεις καταβάλλουν το ίδιο υψηλό
κόστος µεταφοράς για το προσωπικό και τα προϊόντα τους; Εφόσον, λοιπόν, µια επιχείρηση ασκεί πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα σε ένα νησί, θα έπρεπε να ωφελείται και αυτό ανεξαρτήτως µεγέθους, ανεξαρτήτως έδρας.
Ο δεύτερος λόγος που είµαστε αρνητικοί είναι ότι το νοµοσχέδιο είναι απολύτως αόριστο και στα όρια της αντισυνταγµατικότητας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάµε τέτοιες διατάξεις
από το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ. Ζητάτε για µία ακόµη
φορά από τη Βουλή να υπογράψει µια λευκή επιταγή προς την
Κυβέρνηση. Φέρνετε µε νοµοσχέδιο που στην καλύτερη περίπτωση θεωρείται διακήρυξη αρχών. Στη θεωρεία ακούγεται
σπουδαίο: Θα επιδοτούµε το κόστος µεταφοράς των νησιωτών
και νησιωτικών επιχειρήσεων. Όµως, στην πράξη όλα παραπέµπονται στις καλένδες και σε υπουργικές αποφάσεις. Μια δική
σας, δηλαδή του Υπουργού Ναυτιλίας, και έξι κοινές υπουργικές
αποφάσεις. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε καν για προεδρικά διατάγµατα, τα οποία ως νοµοθετικά εργαλεία υπάγονται σε έλεγχο
της νοµιµότητας από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Επίσης, εισάγετε αόριστες έννοιες, όπως η αυτονοµία από
άποψη παροχής δηµοσιών υπηρεσιών, και θεωρείτε πως υιοθετώντας ανάλογους όρους θα αποπροσανατολίσετε το Σώµα.
Για αυτό και σας ρωτώ ευθέως: Ποια νησιά θα δικαιούνται το
µεταφορικό ισοδύναµο και µε ποια κριτήρια; Ποιοι νησιώτες θα
ωφεληθούν και µε ποια κριτήρια; Υπάρχουν νησιά -µην ξεχνάτεαπό τα νησιά τα οποία αναφέρετε, που δεν έχουν ούτε έναν κάτοικο και άλλα που έχουν είκοσι, είκοσι πέντε και τριάντα κατοίκους και είναι γέροντες. Τουλάχιστον δεσµευτείτε αν θα υπάρχουν ή όχι εισοδηµατικά κριτήρια.
Μπορείτε να µας πείτε ποιος θα είναι ο πραγµατικός αντίκτυπος του µέτρου; Το µέσο νοικοκυριό, ας πούµε στην Ανάφη, στη
Σύµη, στη Λέσβο, στα Ψαρά, στο Καστελόριζο, πόσο θα ωφεληθεί;
Φυσικά δεν µπορείτε να απαντήσετε στα ερωτήµατα αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί και προεργασία δεν έχετε κάνει και γιατί δεν
θέλετε να καταλάβουν οι νησιώτες ότι στην πραγµατικότητα θα
λάβουν ψίχουλα.
Έχετε καθορίσει µε διαβλητά κριτήρια µόνο τα νησιά στα
οποία θα εφαρµοστεί πιλοτικά η υποδειγµατική σας πολιτική, ενώ
τα υπόλοιπα δεν θα µπουν. Διότι από 1-1-2019 δεν θα µπουν όλα.
Αυτό είναι ξεκάθαρο και αναφέρεται και στην πρόσφατη τέταρτη
τελική αξιολόγηση του προγράµµατος. Γι’ αυτό ακριβώς δεν το
έχετε αποφασίσει ακόµα. Σας είπα και προχθές, δέστε την τέταρτη τελική αξιολόγηση, η οποία λέει ότι δεν θα µπουν όλα. Οι
µικροπολιτικές αυτές αποτελούν καθηµερινότητα και η παραπλάνηση παραµένει.
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Σήµερα δεν θα αναφερθώ στις γραβάτες. Θα µας δοθεί η ευκαιρία στην προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή.
Θα προχωρήσω στην τρίτη ένστασή µας. Ο πραγµατικός
λόγος που φέρνετε το νοµοσχέδιο και µάλιστα µε τη διαδικασία
του επείγοντος και σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι για να καλύψετε τον θόρυβο και τις συνέπειές σας από την κατάργηση
των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, η οποία θα λάβει
χώρα την επόµενη εβδοµάδα, µία πολιτική σας επιλογή η οποία
φέρνει ακεραία την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, αφού εσείς το
προτείνατε και εσείς το αποδεχθήκατε στην περίφηµη διαπραγµάτευσή σας και τελικά το υπογράψατε. Καµµία άλλη κυβέρνηση
δεν δέχτηκε ποτέ αυτή την πολιτική επιλογή και σας είπα ότι η
τρόικα και ο Πολ Τόµσεν µάς πίεσε και το 2013 και το 2014 να
υπογράψουµε και αρνηθήκαµε κατηγορηµατικά και δεν υπεγράφη ποτέ η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών.
Συµπερασµατικά, αυτό που προσπαθείτε να πετύχετε µε το
παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των ΣΥΡΖΑ και
των ΑΝΕΛ, είναι να παίρνετε µε το ένα χέρι µια χούφτα ευρώ από
όλους τους νησιώτες και µε το άλλο να τους υπόσχεστε λίγα
λεπτά, χωρίς µάλιστα να πείτε πώς ακριβώς είναι και για ποιους,
καθόσον δεν θα τα δικαιούνται όλοι. Όπως µάλιστα, έδειξε και
το σόου στο Ζάππειο την περασµένη Παρασκευή θεωρείτε πως
ο ελληνικός λαός είναι κουτός και πως οι Έλληνες δεν κατανοούν
τι προσπαθείτε να πετύχετε και πώς τους κοροϊδεύετε. Ενδεχοµένως, µπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι το µεταφορικό ισοδύναµο δεν έχει σχέση µε τον ΦΠΑ, είναι τελείως ανεξάρτητο. Και
σας απαντώ προκαταβολικά, αφ’ ενός µεν είναι µεταγενέστερη
πολιτική σας θέση, γιατί τα ακριβώς αντίθετα λέγατε πριν από λίγους µήνες και αφ’ ετέρου, αν είναι έτσι τα πράγµατα γιατί φέρνετε το νοµοσχέδιο αυτή τη στιγµή, τώρα που στο πέρας της
εβδοµάδας βάζετε την οριστική ταφόπλακα στον συντελεστή
ΦΠΑ για τα νησιά και µάλιστα µε την επείγουσα διαδικασία, ενώ
δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να επιταχυνθεί η εξέταση
αυτού του νοµοσχεδίου; Αυτή είναι η υποκρισία σας, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης.
Και προχωρώ. Ας δεχθούµε ότι πράγµατι δεν σχετίζεται άµεσα
το µεταφορικό ισοδύναµο µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ. Εφόσον τα δύο αυτά ζητήµατα, όπως διατείνεστε
δεν έχουν καµµία σχέση µεταξύ τους, σας προκαλώ εσάς και την
Κυβέρνησή σας να επαναφέρετε άµεσα την τροπολογία σε αυτό
το νοµοσχέδιο, σχετικά µε τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ στα
νησιά -την τροπολογία την οποία έχουµε καταθέσει-, και η Νέα
Δηµοκρατία είναι έτοιµη να καθίσει µαζί σας, να συζητήσουµε
ένα νοµοσχέδιο και ένα µεταφορικό ισοδύναµο, το οποίο θα είναι
λειτουργικό και, βεβαίως, θα αντέξει στο χρόνο, όπως σας ανέφερα προηγουµένως.
Και µια και ανέφερα την τροπολογία που καταθέσαµε, επιτρέψτε µου να σας πω πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη για
την τροπολογία των ΦΠΑ. Αυτή την περίοδο -και σήµερα, που µιλάµε- διεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαβούλευση για την
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EK σχετικά µε τους συντελεστές ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο σχέδιο οδηγίας µε τίτλο
2018-2019. Αυτή η οδηγία θα ψηφιστεί τώρα, είναι η πρόταση
της οδηγίας του συµβουλίου. Λέει επί λέξει: «Όλοι οι υφιστάµενοι
επί του παρόντος µειωµένοι συντελεστές συµπεριλαµβανοµένων
και των παρεκκλίσεων...», οι παρεκκλίσεις είναι αυτές που ενδεχοµένως αφορούν τις ξενοδοχειακές µονάδες, δηλαδή να υπάρχει µικρότερος ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές µονάδες κ.λπ., «…
εφαρµόζονται νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα πρέπει να διατηρηθούν και θα µπορούν να είναι διαθέσιµοι
σε όλα τα κράτη-µέλη, εξασφαλίζοντας ίση µεταχείριση, κάτι που
συνιστά κεκτηµένο των νησιωτικών περιοχών ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Κάνοντας χρήση, λοιπόν, αυτής της δυνατότητας η Πορτογαλία ήδη προχθές επιβεβαίωσε την εξαίρεση σχετικά µε τον ΦΠΑ
στα νησιά της, Αζόρες και Μαδέρα, και, βέβαια, στηρίζεται, όπως
θα ξέρετε, στο άρθρο 174 της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 5 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Στο άρθρο 1, όπως είπα και προχθές, διατηρούµε επιφυλάξεις
για την ωφελούµενη µονάδα, για την ωφελούµενη επιχείρηση,
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γιατί εξαιρεί τις µεγάλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στα νησιά.
Στο άρθρο 2, που αφορά τη ρύθµιση της χρηµατοδότησης του
µέτρου από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, σας είπα ότι αυτό µε την
τέταρτη αξιολόγηση είναι απαγορευτικό. Διότι λέει ότι δεν πρέπει
να συµπιεστεί περαιτέρω το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αυτά λέει η τέταρτη αξιολόγηση. Παρακαλώ, σας είπα να τα
δείτε αυτά τα ζητήµατα. Οπότε προκύπτει εύλογα η απορία από
ποια οικονοµική πηγή θα προέλθει η χρηµατοδότηση αυτής της
επιδότησης το 2019.
Στο άρθρο 3, το οποίο αφορά τον ορισµό δικαιούχων ΑΝΗΚΟ.
Σας ανέφερα τα παραδείγµατα των επιχειρήσεων της έδρας και
το ότι παραπέµπεται σε τζίρο, ενώ ο νόµος, όπως σας είπα, δεν
αναφέρεται σε τζίρο, αλλά αφορά στα καθαρά κέρδη.
Όσον αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους, σας είπα δείτε στο
άρθρο 2 την παράγραφο δ’, υποπαράγραφο δ9, σχετικά µε αυτούς τους δηµόσιους υπαλλήλους που µετακινούνται για την
εκτέλεση υπηρεσίας και οι οποίοι, ως µόνιµοι κάτοικοι νησιών,
δικαιούνται επιδότησης. Δεν είναι σαφές αν υπάρχει µηχανισµός
διαχωρισµού µεταξύ ιδιωτικών ταξιδιών και µη, ώστε το δηµόσιο
να µην αποζηµιώσει δύο φορές τον υπάλληλο που πραγµατοποιεί υπηρεσιακή µεταφορά.
Στο άρθρο 4 που αφορά τον προσδιορισµό των παραγόντων
του λογισµικού καθορισµού του νησιωτικού κόστους δηλαδή
αποτελεί ένα θεωρητικό κατασκεύασµα άνευ ουσίας, γιατί όλα
παραπέµπονται σε υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή, ο Υπουργός
θα αποφασίζει µόνος του -δεν λέω για εσάς, ο εκάστοτε Υπουργός-, προφανώς ικανοποιώντας πελατειακές σχέσεις.
Επίσης, η διάταξη δεν αποσαφηνίζει πώς γίνεται η οικονοµοτεχνική προσέγγιση του ζητήµατος. Καµµία αναφορά δεν γίνεται
σε δεδοµένα του προβλήµατος προϋπολογισµού διατιθέµενων
πόρων, µεθοδολογία παρακολούθησης και αποτίµησης των αποτελεσµάτων του µέτρου. Είπε και ο κ. Καρράς προχθές ότι πάνω
σε αυτό το θέµα δεν έχετε καµµία προεργασία. Εκτίµηση του κόστους οφέλους ανά κατηγορία δικαιούχων, χονδρέµποροι, λιανέµποροι, ιδιώτες µεταφορείς, ιδιωτική µετακίνηση.
Επιπρόσθετα, σηµαντικό ζήτηµα γίνεται µε την παράγραφο γ’,
γιατί ορίζεται µέγιστος αριθµός εισιτηρίων. Και τι γίνεται, αν δεν
επαρκούν για όλους; Ποιοι θα αποκλειστούν; Αόριστη η έννοια
της αυτονοµίας από απόψεως παροχής δηµοσίων υπηρεσιών,
που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πελατειακών σκοπιµοτήτων του εκάστοτε Υπουργού.
Σας είπα προχθές πως υπολογίζονται τέτοια, µου είπατε για
το προεδρικό διάταγµα που υπολογίζει τις αποστάσεις από τα
ΚΤΕΛ. Μια υπουργική απόφαση είναι, αλλά µπορεί να υπάρχει
και µεταγενέστερο προεδρικό διάταγµα. Εκεί δεν θέλω να έχω
αντιρρήσεις για κάτι το οποίο µπορεί εν πάση περιπτώσει να
διορθωθεί.
Υπήρχε πολιτική απόφαση, αλλά µπορεί να έγινε και προεδρικό διάταγµα. Σας είπα ότι εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό και δεν
είναι το µείζον αυτό.
Στο άρθρο 6 που αφορά τη θεσµοθέτηση των αρµοδίων της
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου σας ως προς την υλοποίηση του µέτρου, η όλη διαδικασία που περιγράφετε είναι ασαφής. Γίνεται λόγος για ηλεκτρονική πλατφόρµα µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου.
Αυτό θα υλοποιηθεί εντός του 2018; Είστε σίγουρος γι’ αυτό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Απόλυτα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το λέω γιατί δεν υπάρχει σαφές
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Εξ όσων αντιλαµβάνοµαι, αν δεν
ολοκληρωθεί η πλατφόρµα, δεν µπορεί να υλοποιηθεί αυτό το
επιδοµατικό µέτρο. Ειδικά δείτε στην παράγραφο 6, τις υποπεριπτώσεις 3α και 3γ που αφορούν τις αρµοδιότητες στις οποίες
δίνετε την ευθύνη για τον έλεγχο από τους δήµους. Έχουν πόρους; Από πού θα βρουν τους πόρους; Έχουν προσωπικό; Αυτά
είναι ζητήµατα, τα οποία έθεσε και ο νοµικός σύµβουλος της
ΚΕΔΕ που ήλθε.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Είναι σηµαντικά
ζητήµατα αυτά και πρέπει να τα δουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, παίρνετε και τον
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χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε, σε µία
συζήτηση που κάναµε τώρα µε τον κ. Τσιάρα, είµαστε ανοικτοί.
Αν γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις, θα τις δούµε κατά τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, γι’ αυτό χρησιµοποιείτε και τη δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Στο άρθρο 7 σάς είπα και προχθές να το δείτε αυτό για τη διαδικασία καταβολής στο ΑΝΗΚΟ,
δηλαδή το αντιστάθµισµα του νησιωτικού κόστους. Στην παράγραφο 1 αναφέρεται διασταλτικά και η δυνατότητα απευθείας
καταβολής του εισιτηρίου στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό θα
µπορούσε να γίνει στις άγονες γραµµές γιατί υπάρχει εξαίρεση.
Η επιδότηση απευθείας των ναυτιλιακών εταιρειών, κύριε Υπουργέ, απαγορεύεται από την ενωσιακή νοµοθεσία, ιδίως αν κριθεί
ότι αφορά σε επιδότηση γραµµής, γι’ αυτό σας είπα να δείτε το
πρόβληµα αυτό.
Το άρθρο 8 αφορά στη ρύθµιση διακοπής καταβολής του
ΑΝΗΚΟ. Εκεί δεν υπάρχει έλεγχος για να το δούµε. Αφού επαφίεται σε αυτόν, ο οποίος το δικαιούται, να δηλώνει ότι το διακόπτει, ποιος θα πάει να το δηλώσει; Αυτό είναι ένα ζήτηµα που
πρέπει να εξεταστεί.
Το άρθρο 9 αφορά στη θεσµοθέτηση της υποχρέωσης του Υπουργείου να προβεί στην κατάρτιση της εθνικής πολιτικής υλοποίησης του µεταφορικού ισοδυνάµου µε χρονικό ορίζοντα µία
τριετία. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι είναι απολύτως ασαφές
ποιος φορέας εκπονεί αυτή την πολιτική που δεν έχει ούτε επιστηµονική βάση ούτε διακοµµατική αποδοχή κατά το στάδιο της
κατάρτισής της.
Το άρθρο 10 αναφέρεται σε κάποια νησιά. Σας τα είπα πριν.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο.
Για τις ΚΥΑ είπαµε ότι δεν συµφωνούµε, διότι ο εκάστοτε
Υπουργός γίνεται νοµοθέτης, πράγµα το οποίο απαγορεύεται και
είναι αντισυνταγµατικό.
Όσο για τις τροπολογίες, ανέφερα τη µία, αλλά εν όψει τού
ότι σέβοµαι τον χρόνο, για τις υπόλοιπες τροπολογίες θα αναφερθώ µετά. Νοµικά, όµως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δικό σας
θέµα. Τα είπα στον κ. Πολάκη. Στην τροπολογία αυτή που παίρνει
θέσεις, προσέξτε. Ενώ είναι ανάγκη να υπάρχει προσωπικό και
στα νοσοκοµεία και στο ΚΕΕΛΠΝΟ κ.λπ. –δεν έχουµε καµµία αντίρρηση- σας είπα να δείτε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κηρύσσει άκυρες όλες τις προσλήψεις που είναι διαδοχικές ανανεώσεις. Βέβαια, αυτό έλυσε διαφορετικό θέµα. Έχω, όµως, έναν προβληµατισµό µήπως για την ταυτότητα του νοµικού λόγου ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση και ακυρωθούν
όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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, δεκατέσσερις φοιτητές και ένας συνοδός από το Διεθνές
Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών – Royal University
of Chicago.
H Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει o κ. Γεώργιος – Δηµήτριος Καρράς από το Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Κύριε Καρρά, χρειάστηκα λίγα δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσω ότι θα εκπροσωπήσετε τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε εκφωνήσατε, οπότε ευχαριστώ.
Έλεγα, λοιπόν, στις επιτροπές και το είπα και κατά κόρον, αν
θέλετε, ότι το µεταφορικό ισοδύναµο είναι ένα καλό µέτρο, αλλά
µπορεί να αποβεί ατελέσφορο ή και να αποτύχει αν δεν έχει ένα
καλό υπόβαθρο και το καλό υπόβαθρο συνήθως είναι το νοµοθέτηµα, το οποίο εισάγει το µέτρο αυτό.
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Στη συγκεκριµένη περίπτωση ετέθη το ζήτηµα του µεταφορικού ισοδυνάµου. Κατ’ αρχάς, δεν µπορούµε να πούµε ότι δεν
είναι κάτι καλό. Βεβαίως, ως προς τον χρόνο και µε τη διαδικασία
του επείγοντος που εισάγεται, µας καθιστά υπόπτους, για τον
λόγο ότι τουλάχιστον ηµερολογιακά συµπίπτει µε τον χρόνο
λήξης του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. Θέλει, λοιπόν,
η Κυβέρνηση να το εµφανίσει ότι είναι ένα αντιστάθµισµα στις
απώλειες των νησιωτών; Όµως, το αρνείται ρητά. Λέει ότι δεν
έχει καµµιά σχέση, αλλά υφέρπει πλέον ότι επιχειρείται επικοινωνιακά να τεθεί ως το αντιστάθµισµα του ΦΠΑ που καταργείται.
Να δούµε, όµως, αν ισχύει αυτό.
Το µεταφορικό ισοδύναµο, βεβαίως, αφορά τους επιβάτες οι
οποίοι κινούνται από τα νησιά προς το κέντρο ή κυκλικά µεταξύ
των νησιών και του κέντρου και ταυτόχρονα αφορά τα εµπορεύµατα, την επιδότηση του κοµίστρου των εµπορευµάτων που εισάγονται ή εξάγονται από τα νησιά. Βεβαίως, το σύνολο των
νησιών στην παρούσα περίοδο δεν καλύπτεται, γιατί µιλάµε για
ένα πιλοτικό µέτρο το οποίο θα εφαρµοστεί το δεύτερο εξάµηνο
του 2018.
Θέλω να κάνω, όµως, έναν παραλληλισµό στο σηµείο αυτό µεταξύ της ωφέλειας που απέδιδε τον ΦΠΑ στο σύνολο των κατοίκων και των επιχειρήσεων των νησιών. Ήταν ένας µειωµένος
συντελεστής, µείωνε το κόστος, µείωνε το κόστος υπηρεσιών, το
κόστος εµπορευµάτων, το κόστος λειτουργίας εν γένει, ενώ αντίθετα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Τις µεταφορές τις αφορούσε αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αφήστε µε να τελειώσω,
κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν θέλω να σας διακόπτω, αλλά είµαι έτοιµος. Δεν τις αφορούσε, αλλά θα ακούσετε στη συνέχεια. Ας έχετε λίγο υποµονή να ακούσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Μην το αποκρύπτετε αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν αποκρύπτω τίποτα.
Ακούστε τι θα πω.
Ωφελούµενοι, λοιπόν, εκ του µειωµένου ΦΠΑ ήταν το σύνολο.
Ωφελούµενοι εκ του µεταφορικού ισοδυνάµου είναι λιγότεροι.
Βεβαίως, τίθεται το ερώτηµα, ειδικά ως προς τα εµπορεύµατα:
Μειώνεται το κόστος του κοµίστρου, αλλά τελικά η οικονοµική
ωφέλεια διαχέεται σε όλους; Έχω θέσει ένα ερώτηµα και από τις
επιτροπές δεν πήρα απάντηση ποτέ. Ενώ λέγεται ότι θα συµβάλει στην ανάπτυξη των νησιών, πώς το µέτρο αυτό θα συµβάλει
στην ανάπτυξη; Απάντηση δεν έχω πάρει. Μάλιστα, µε καλή διάθεση και χθες και προχθές στην επιτροπή, έθεσα ορισµένα ζητήµατα: Γιατί να είναι πιλοτικό το µέτρο για το πρώτο εξάµηνο
και να µην είναι πιλοτικό για το σύνολο της χώρας, αφού µιλάµε
για νησιωτική πολιτική;
Εν πάση περιπτώσει είδα ότι αυτό δεν µπορεί να προχωρήσει
και έκανα µια άλλη πρόταση. Είπα ότι θα πρέπει στο πιλοτικό διάστηµα –για το οποίο ο νόµος δεν αναφέρει τη λήξη του, µιλάει
µόνο από 1-1-2018- να τεθεί ηµεροµηνία λήξης του εξαµήνου η
31-12-2018 και έναρξη γενικής εφαρµογής για όλη τη νησιωτική
χώρα από 1-1-2019. Έλαβα την απάντηση ότι θα υπάρξει νοµοθετική βελτίωση. Δεν την έχουµε δει ακόµα. Ας ελπίσουµε ότι θα
τη δούµε.
Ένα δεύτερο ζήτηµα, το οποίο περιορίζει ούτως ή άλλως την
εµβέλεια του µεταφορικού ισοδύναµου, είναι ότι κατά το κείµενο
του νόµου λέει: «Στους νησιωτικούς δήµους όπου θα ισχύει το
µέτρο». Ούτε κατονοµάζονται, αλλά σε σχέση µε το κείµενο της
διαβούλευσης, όπως είχε τεθεί προς γνώσιν του κοινού, έλεγε
ότι είναι το σύνολο της νησιωτικής χώρας γεωγραφικά. Εποµένως έχουµε µία διαφοροποίηση εδώ σε σχέση µε την αρχική
εξαγγελία και µε την σηµερινή νοµοθέτηση.
Ζήτησα, λοιπόν, να τεθεί και αυτό, ότι, δηλαδή, από 1-1-2019
θα αφορά το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Αυτή τη στιγµή ο
επισπεύδων φορέας -ας πούµε- είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και
η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Έκανα,
λοιπόν, την ερώτηση, γιατί δεν έχει χωρική αρµοδιότητα πέραν
του νοτίου και βορείου Αιγαίου, όπως τουλάχιστον είναι στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Έχω λάβει την απάντηση, αόριστη µεν αλλά ελπίζω ότι κάποια
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στιγµή θα υλοποιηθεί: «Ξέρεις κάτι; Προωθούµε σχέδιο προεδρικού διατάγµατος να αλλάξουµε τη αρµοδιότητα της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου, να την επεκτείνουµε σε όλη τη νησιωτική
χώρα». Δεν θα µου αρκούσε αυτό. Θα έλεγα ότι µπορούµε να το
βάλουµε στον νόµο από τώρα ότι η εφαρµογή του µέτρου αφορά
στο σύνολο της νησιωτικής χώρας, για να µπορεί τουλάχιστον
να προχωρήσει, ούτως ώστε να µην υπάρχουν διαχωρισµοί, να
µη µείνουν περιθώρια -θα έλεγα- ευελιξίας, που θα µπορούµε να
φτάνουµε σε εξαιρέσεις µεγάλων περιοχών. Στο κάτω-κάτω,
εφόσον το µέτρο αφορά τους νησιώτες και τα εµπορεύµατα που
διακινούνται προς και από τα νησιά, γιατί να µην υπάρχει ισοτιµία
και ισονοµία µεταξύ αυτών;
Βεβαίως, το θέµα για τις µεγάλες επιχειρήσεις που έθεσε και
η επιτροπή και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής δεν θα µε
απασχολήσει ιδιαίτερα για τον λόγο ότι δόθηκε ένα παράδειγµα
χθες και κατάλαβα για ποια µεγάλη εταιρεία πρόκειται. Είναι µία
εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Δεν νοµίζω ότι θα έχει επίπτωση στο σηµείο αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, επανέρχοµαι. Περιµένω, λοιπόν, τη νοµοτεχνική βελτίωση και το ζήτηµα της επέκτασης του µέτρου συνολικά από πρώτης του νέου έτους σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον
περιµένω και κάτι άλλο που έχει δηµιουργήσει προβληµατισµό:
ο τρόπος καταβολής του αντισταθµίσµατος. Έχει δύο εναλλακτικούς τρόπους. Μάλιστα το νοµοθέτηµα τους αφήνει στην επιλογή του Υπουργού. Ή θα γίνεται κατευθείαν στον λογαριασµό
του δικαιούχου ή θα γίνεται µέσω του πράκτορα µε µείωση του
εισιτηρίου.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε τη µείωση του εισιτηρίου. Θέλουµε
να γίνεται µέσω του «TAXIS», ούτως ώστε να υπάρχει και διαφάνεια και διαύγεια. Να ξέρει τελικά ο ωφελούµενος τι λαµβάνει και
τι δεν λαµβάνει. Να µη γίνεται µέσω πρακτόρων και ναυτιλιακών
εταιρειών, τα λογιστήρια των οποίων λειτουργούν κατά πολλούς
και διαφόρους τρόπους. Όχι ότι έχω αµφιβολίες για την εντιµότητά τους. Για τον τρόπο αποτελεσµατικότητας του µέτρου έχω
αµφιβολίες, αν τελικά θα οδηγούνται σε µειωµένα εισιτήρια ή σε
µειωµένα κόµιστρα εκείνοι οι οποίοι έχουν το δικαίωµα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε αυτές τις παρατηρήσεις και µε το γεγονός ότι είναι πολλές οι εξουσιοδοτικές διατάξεις είµαι υποχρεωµένος να δηλώσω ότι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη περιµένει
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για να εκτιµήσει τη τελική της θέση
επί του νοµοσχεδίου.
Εκείνο, βέβαια, το οποίο θέλω να πω και στο οποίο θέλω να
σταθώ, γιατί είναι ένα θέµα που µε αγγίζει και προσωπικά, λόγω
της δικής µου νησιωτικής καταγωγής –θα µου επιτρέψετε να το
πω αυτό- είναι η ναυτική εκπαίδευση. Η ναυτική εκπαίδευση είναι
ένα σηµαντικότατο ζήτηµα για την Ελλάδα λόγω της θέσης της
ελληνόκτητης ναυτιλίας στη διεθνή οικονοµία. Το 20% - 25% των
παγκόσµιων θαλάσσιων µεταφορών γίνεται από ελληνόκτητα
πλοία. Εν τω µεταξύ, βλέπουµε πλέον ότι υπάρχει ανάγκη όχι
µόνο της εσωστρέφειας, να δηµιουργήσουµε υψηλού βαθµού
πληρώµατα για τα ελληνικά πλοία. Για να πάψει να υπάρχει και
ανεργία στους ναυτικούς, πρέπει να είναι έτοιµοι, πρέπει να είναι
κατάλληλα εκπαιδευµένοι, για να µπορούν να µπουν σε πλοία όχι
µόνο υπό άλλη σηµαία αλλά και υπό άλλη ιδιοκτησία. Να µπορούν τα ελληνικά πληρώµατα να αναβαθµιστούν.
Η Σχολή της Καλύµνου, η οποία είναι ένα πάγιο αίτηµα το
οποίο, προφανώς, όπως έχω ενηµερωθεί, υπάρχει εδώ από
πολλά χρόνια, αυτή τη στιγµή προτείνεται µε τη διάταξη να ιδρυθεί. Σχολή Πλοιάρχων, όµως. Αρκεί αυτό; Έκανα µια συζήτηση
κατά την ακρόαση των φορέων µε τον δήµαρχο, γιατί και η δική
του άποψη και η δική µου είναι ότι, αν θέλουµε να αναβαθµίσουµε τη ναυτική εκπαίδευση, πρέπει να υπάρξουν συνέργειες,
ούτως ώστε να έχουµε καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά να
έχουµε και καλύτερη αξιοποίηση των µέσων εκπαίδευσης ή του
προσωπικού εκπαίδευσης. Θα πρέπει, λοιπόν, να πηγαίνει µαζί
και µηχανικός. Δεν αρκεί µόνο να πηγαίνουν οι πλοίαρχοι. Στο
κάτω-κάτω πρέπει να υπάρχει και η επαφή από το εκπαιδευτικό
στάδιο, δεδοµένου του ποιοι διοικούν το πλοίο; Ο πλοίαρχος και
ο πρώτος µηχανικός. Αυτοί διοικούν το πλοίο. Πρέπει να έχουν
και ταυτότητα εκπαίδευσης.
Δυστυχώς δεν βλέπω να µπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγµή και
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Σχολή Μηχανικών στην Κάλυµνο. Είναι ένα θέµα το οποίο δηµιουργεί αµφιβολίες για το µέτρο. Οι Καλύµνιοι έχουν µεν τη ζέση.
Από τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία έχω, φαίνεται ότι ένας µεγάλος αριθµός νέων Καλύµνιων στρέφεται στο ναυτικό επάγγελµα. Ένας µεγάλος αριθµός, βέβαια, των ιδίων είναι προς την
κατεύθυνση του µηχανικού. Να θυµηθούµε και τη λέξη «µηχανικός», που ήταν οι σπογγαλιείς µε το σκάφανδρο, για να πάµε και
λίγο πιο πίσω.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα να ιδρυθεί
και Σχολή Μηχανικών ούτως ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει.
Βεβαίως, ως προς τις υποδοµές οι οποίες άκουσα ότι θα υπάρξουν ως δωρεές εφοπλιστών κ.λπ., αφ’ ενός µεν νοµίζω ότι δεν
µπορεί να καλυφθεί µια κρατική λειτουργία µόνο από δωρεές,
αφ’ ετέρου δε το 1.900.000 ευρώ, το οποίο αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου ως το πρώτο ύψος εξοπλισµού
και επιπλέον η διάθεση ενός κτηρίου από τον δήµο –του οποίου
βεβαίως δεν ξέρουµε και την πραγµατική του κατάσταση, ας δεχθούµε ότι είναι καλή- δεν νοµίζω ότι επαρκούν αυτή τη στιγµή.
Θέλω να πω, όµως, ότι ως προς τη διάταξη για τη ναυτική εκπαίδευση δεν µπορούµε να είµαστε αρνητικοί. Απλώς, όµως,
θέλω να θυµίσω στο σηµείο αυτό ότι έχει τεθεί και από τον
πρώην δήµαρχο Καλύµνου επανειληµµένα το ζήτηµα και µάλιστα
έχουν εξηγηθεί οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να υπάρχει
Σχολή Μηχανικών, µε επιστολή του Δηµήτρη Διακοµιχάλη προς
όλα τα κόµµατα και τους Υπουργούς. Εκεί υπάρχουν και οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα που έθεσα και θα την καταθέσω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος – Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τις τροπολογίες θα κρατήσω τον χρόνο της δευτερολογίας
µου, κύριε Πρόεδρε. Επιχειρώντας µια σύνοψη επί του νοµοσχεδίου, ονοµάζω ατελές µέχρι στιγµής το νοµοθέτηµα, ύποπτος ο
χρόνος νοµοθέτησης, περιµένουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
για να σταθµίσουµε την τελική µας θέση. Σηµειώνω µόνο τούτο:
ότι είναι ακόµα ένα παράδειγµα µεταβίβασης, εκχώρησης, αρµοδιότητας της Βουλής προς τον εκάστοτε Υπουργό που επισπεύδει νοµοθέτηµα, διότι έχει τέσσερα ή πέντε ζητήµατα κοινών
υπουργικών αποφάσεων.
Δεδοµένης δε της σπουδαιότητας του ζητήµατος, εµείς θα
προτείναµε να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα, ούτως ώστε να τεθεί
και υπό τον έλεγχο εξουσιοδότηση. Βέβαια, για τα τεχνικά θέµατα δεν θα επιµείνω, για τα λεπτοµερειακά, αλλά για τον κορµό
τον βασικό των κανονιστικών πράξεων, θα επιµείνουµε να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα ούτως ώστε να τεθεί και υπό τη βάσανο
του Συµβουλίου Επικρατείας, δεδοµένου ότι εν ψήγµατι µέσα
στο ίδιο νοµοσχέδιο περιέχεται και έκδοση προεδρικού διατάγµατος, διότι η νοµοθεσία περί ναυτικής εκπαίδευσης δεν επιτρέπει τη λειτουργία Ναυτικής Σχολής αν δεν έχει εκδοθεί προηγουµένως -έστω κι αν η ίδρυσή της έχει νοµοθετηθεί µε νόµο της
Βουλής- και το προεδρικό διάταγµα που κανονίζει τη λειτουργία
της Σχολής.
Με αυτές τις σκέψεις ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και περιµένω τις απαντήσεις της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κούζηλος από
τη Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για το µεταφορικό ισοδύναµο, µια πρώτη προσέγγιση, µια
πρώτη µελέτη που έγινε -και για µας ήταν σε τελείως λάθος βάση- ήταν το 2012. Ήταν µια µελέτη η οποία αυτό που έκανε ήταν
να πάρει στοιχεία από χώρες όπως Σκωτία, Νορβηγία, Γαλλία,
και είχε σχέση µόνο µε τις άγονες γραµµές. Στην ουσία αυτό που
έρχεται σήµερα είναι ένα ελληνικό µεταφορικό ισοδύναµο που
προσπαθεί να προσεγγίσει τα προβλήµατα νησιωτικότητας της
χώρας µας.
Η εδαφική µας ιδιαιτερότητα δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα στο θέµα των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Εδώ τώρα θέλω
να πάω στο άρθρο 1.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μεταφορικό ισοδύναµο, άρθρο 1, ορισµοί: «Είναι το µέτρο µε
τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους µεταφοράς, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εµπορεύµατα µε µέσα
θαλάσσιας µαζικής µεταφοράς µε το κόστος που θα ίσχυε στα
µέσα χερσαίας µαζικής µεταφοράς για την ίδια απόσταση».
Πολύ ωραίο το συγκεκριµένο άρθρο και ο ορισµός, αλλά οι ενστάσεις που έχουµε στο συγκεκριµένο είναι οι εξής: Λέτε ότι εξισώνει. Όπως σας είπα και στην επιτροπή και σας το αιτιολόγησα,
δεν εξισώνει στην ουσία.
Δεν θα πάω µόνο στον ΦΠΑ 24% που αναφέρονται όλοι οι εισηγητές. Εγώ θα σας πω ότι το κόστος και το πρόβληµα του νησιώτη δεν είναι µόνο αυτό. Είναι η µείωση του αφορολόγητου,
είναι οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, είναι οι αυξήσεις
στις πρώτες ύλες που υπάρχουν. Θα µου πείτε, δεν είναι θετικό.
Ναι, είναι θετικό το µεταφορικό ισοδύναµο από τη στιγµή που
έρχεται και από τη στιγµή που δεν έρχεται µε τον τρόπο που είχε
προταθεί το 2012 να έρθει. Αυτό είναι το βασικό για εµάς. Γι’
αυτό λέµε ότι δεν είναι σωστός ο ορισµός, δεν εξισώνει στην
ουσία. Έχουµε 60 εκατοµµύρια για φέτος, µέχρι το 2019 πάνω
από 150 κυρίως, βασικό θέµα για να αναπτυχθούν τα νησιά µας.
Θα πάω πάλι σε µια δήλωσή σας. Το ζητούµενο είναι να βρούµε και να ενισχύσουµε το πραγµατικό µέγεθος της επιβάρυνσης
του νησιώτη εµπόρου και να αγγίξουµε τα κύρια αίτια. Στα κύρια
αίτια, εκτός από τα προηγούµενα που ανέφερα, θα ήθελα να
συµπληρώσουµε και το κόστος καυσίµων, το κόστος εισιτηρίων
των πλοίων, στο οποίο είναι µέσα και τα ναυτιλιακά καύσιµα,
όπου στην επιτροπή, αυτό που είπαµε είναι ότι θα πρέπει από
τώρα να δούµε και τι θα γίνει µε την αύξηση των ναυτιλιακών
καυσίµων 10% µε 20% τουλάχιστον µε την αλλαγή σε χαµηλού
θείου. Όλα αυτά θα είναι µια επιβάρυνση πάνω στο µεταφορικό
ισοδύναµο. Βασικές προϋποθέσεις για να συνεχίσει να υπάρχει
το µεταφορικό ισοδύναµο. Και θα πρέπει να δούµε και το κόστος
καυσίµων στα νησιά. Δεν είναι µόνο το µεταφορικό είναι και η µεταφορά µέσα στο νησί. Ένα φορτηγό που θα πάρει πατάτες από
τη Νάξο από το χωράφι να τις πάει στο λιµάνι, έχει κόστος. Πρέπει να µειώσετε και αυτό το κόστος. Δεν είναι µόνο το εισιτήριο.
Στο άρθρο 9, «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μεταφορικού
Ισοδύναµου» αυτό που είπατε και ισχυρίζεστε, είναι ότι βγήκαµε
από τα µνηµόνια. Και σε τρία χρόνια από τώρα θα έχουµε διορθώσει όποια προβλήµατα έχουµε δηµιουργήσει στο µεταφορικό
ισοδύναµο και δεν θα υπάρχει πρόβληµα.
Τονίζω ξανά, από τα µνηµόνια δεν βγήκαµε. Η εποπτεία θα συνεχίσει να υπάρχει, µέτρα λιτότητας θα συνεχίσουν να υπάρχουν,
άλλοι λένε µέχρι το 2060. Εποµένως αυτό που µας ανησυχεί για
το µεταφορικό ισοδύναµο στο σύνολό του είναι το εξής: Λέτε ότι
η χρηµατοδότηση θα είναι από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που όλα τα
Υπουργεία λένε ότι θα πάρουµε χρήµατα από εκεί. Το µεταφορικό ισοδύναµο θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο. Κάποια
στιγµή δεν θα σταµατήσουν να υπάρχουν χρήµατα; Θα µπορέσετε να χρηµατοδοτήσετε το µεταφορικό ισοδύναµο από το συγκεκριµένο ταµείο, από το συγκεκριµένο πρόγραµµα; Βασικά
ερωτήµατα. Θα έρθει πιλοτικά για τρία χρόνια, θα δούµε τις αδυναµίες που υπάρχουν και µετά θα συνεχίσουν να υπάρχουν χρήµατα;
Και κυρίως είναι και πόσο θα αντέξει αυτό το «κακόµοιρο»
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Όλοι βάζουν χέρι εκεί, όλοι
παίρνουν χρήµατα από το συγκεκριµένο. Περιµένουµε να δούµε
και τις ΚΥΑ που είπατε σαν Υπουργείο και κυρίως για το θέµα
των καυσίµων και τη συµφωνία µε τα ΕΛΠΕ, να δούµε τι θα ισχύει.
Πηγαίνω λίγο στο άρθρο 3. Το ανησυχητικό για εµάς είναι το
εξής: Τι λέει το άρθρο 3, ποιοι είναι δικαιούχοι; Εκτός από τους
µόνιµους κατοίκους των νησιών είναι και αλλοδαποί που διαθέτουν άδεια διαµονής σε ισχύ. Γνωρίζουµε όλοι τι έγινε µε το κοινωνικό µέρισµα. Ελάχιστοι ήταν οι Έλληνες που το πήραν.
Όσον αφορά τα άρθρα 4 για τον υπολογισµό ΑΝΗΚΟ, Αρµόδια
Όργανα - Διαδικασίας Υλοποίησης άρθρο 6, Καταβολή ΑΝΗΚΟ
άρθρο 7, σίγουρα όλες οι βελτιώσεις γι’ αυτά θα χρειαστούν τουλάχιστον έναν χρόνο για να δούµε τι θα γίνει πάνω σε αυτά τα
θέµατα και να δούµε ακριβώς πού πονάει το όλο σύστηµα.
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Γι’ αυτό δεν θέλουµε να βιαστούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα πάνω στο συγκεκριµένο. Πήραµε κάποιες απαντήσεις στις
επιτροπές. Πιστεύουµε ότι θα υπάρχουν µικρά προβλήµατα,
αλλά τουλάχιστον να παραµείνουν µικρά.
Κύριε Σαντορινιέ, στο 14ο Περιφερειακό Συνέδριο της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης του Βορείου Αιγαίου είχατε δηλώσει
ότι «µε το µεταφορικό ισοδύναµο ικανοποιούµε ένα πάγιο αίτηµα
των νησιών». Πολύ σωστά. Στην επιτροπή είπατε ότι «είναι µία
θεσµική τοµή».
Θα συµπληρώσω, όµως, και κάτι άλλο το οποίο θα είναι µία
µικρή διόρθωση που θα πρέπει να υπάρχει. Είναι συνταγµατικώς
κατοχυρωµένο το συγκεκριµένο µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος, διοικητική αποκέντρωση: «Ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκησης, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπ’
όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους».
Κι επειδή µιλάµε για την ανάπτυξη, κι επειδή το θέσαµε κι αυτό
το θέµα και ότι το µεταφορικό ισοδύναµο είναι στην αρχή και για
να έρθει σιγά-σιγά η ανάπτυξη και στα νησιά, οι προϋποθέσεις
για να υπάρχει ανάπτυξη είναι όλα αυτά που σας έθεσα. Δηλαδή,
δεν µπορούµε να έχουµε αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές, µε
µείωση του αφορολόγητου, µε µεγάλο κόστος καυσίµου στα
νησιά. Άρα πώς θα γίνει η ανάπτυξη; Θα πρέπει µετά το πρώτο
εξάµηνο να διευθετήσετε και τέτοια θέµατα, στην ουσία.
Έγινε πολύς λόγος για το άρθρο 12. Είναι ένα πάγιο αίτηµα
για τη Σχολή της Καλύµνου, ένα πολύ µεγάλο αίτηµα της ναυτιλιακής κοινότητας, για περισσότερες σχολές, για περισσότερες
ακαδηµίες στη χώρα. Ήδη υπάρχουν µελέτες που λένε ότι σε
δέκα χρόνια από τώρα θα χρειαστεί η παγκόσµια ναυτιλιακή κοινότητα περίπου πενήντα χιλιάδες αξιωµατικούς. Η χώρα µας διαθέτει και υψηλή εκπαίδευση, και υψηλής ικανότητας προσωπικό
και κυρίως -µία λέξη που δεν την έχει κανένας στον κόσµο και
κανένας δεν µπορεί να το καταλάβει, µόνο εµείς το έχουµε αυτόναυτοσύνη. Οπότε, είναι θετικό.
Πιστεύουµε ότι θα λειτουργήσει η Σχολή Πλοιάρχων της Καλύµνου τον Σεπτέµβρη - Οκτώβρη, να υποδεχθεί τους πρωτοετείς. Πιστεύουµε ότι σε έναν χρόνο από τώρα θα υπάρχει και µία
σχολή στα Δωδεκάνησα, αν όχι στην Κάλυµνο. Υπάρχει όντως
πρόβληµα στα Δωδεκάνησα, που δεν υπάρχει καµµία σχολή. Το
έχω ζήσει και σαν πρωτοετής στις Σχολές του Εµπορικού Ναυτικού να υπάρχουν παιδιά της Καλύµνου σε όλη την Ελλάδα και
κυρίως Δωδεκανήσιοι, οι οποίοι φανταστείτε ότι βρισκόντουσαν
στην Πρέβεζα, στην Κύµη. Ήταν φοβερό το κόστος τότε. Άρα θα
λύσει πολύ µεγάλο πρόβληµα αυτή τη στιγµή.
Με την ευκαιρία αυτή, να τονίσουµε ότι είµαστε υπέρ της δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Δεν πιστεύουµε στην ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση. Κάποιοι κύκλοι τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να προωθήσουν την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση. Δεν
συµφωνούµε µε τις ΝΕΚΕ και µε τα ιδιωτικά προγράµµατα. Γιατί
έτσι προσπαθούν αυτή τη στιγµή να µπουν στο παιχνίδι, µε ιδιωτικά προγράµµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Δεν έχουν όνοµα αυτοί οι κύκλοι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Περιµένετε. Γιατί βιάζεστε; Θα έρθω
µε στοιχεία την επόµενη φορά. Αν θέλει η Νέα Δηµοκρατία µπορεί να κάνει µία επίκαιρη επερώτηση για τη ναυτική εκπαίδευση,
για να έρθουµε όλοι µε στοιχεία. Γιατί για το µεταφορικό ισοδύναµο έγινε η συγκεκριµένη ερώτηση, απλώς δεν απαντήθηκε από
εσάς γιατί ήρθε σαν νοµοσχέδιο.
Επειδή, όµως, το θέσατε τώρα, όπως είπε και ο κ. Σαντορινιός,
πρέπει να κάνετε κι εσείς πράξη την υπόσχεσή σας. Τελικά ποιος
έφερε τον ΦΠΑ; Είπατε ότι θα φέρετε στοιχεία και ότι θα τα καταθέσετε για τα Πρακτικά της Βουλής. Να δούµε τελικά τον ΦΠΑ
ποιος τον έφερε, εσείς ή η Νέα Δηµοκρατία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα απαντήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Θα χρειαστώ δύο, τρία λεπτά από τη
δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Κλείνω µε την εδαφική συνοχή που είπατε, κύριε Κουρουµπλή.
Να θυµίσω –και για όσους δεν ξέρουν- ότι υπάρχει ένα δελτίο
Τύπου τον Μάιο, όπου συναντηθήκατε στην Επιτροπή Μεταφο-
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ρών και Τουρισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µιλήσατε για
την εδαφική συνοχή. Είπατε ότι η Ευρώπη, όταν µιλάει για εδαφική συνοχή, πρέπει και να το εννοεί.
Η µείωση των κονδυλίων για την πολιτική συνοχή, ακόµα και
για την τρέχουσα περίοδο, οξύνει τις ανισότητες. Εκεί θέλω να
συµπληρώσω αναφορικά µε το µεταφορικό ισοδύναµο και την
επόµενη κίνησή σας. Διότι, όπως σας είπα, αναρωτιέµαι πόσο θα
αντέξει αυτό το «κακόµοιρο» Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, πόσο θα έχει χρήµατα και να µπορεί, γιατί µιλάµε για ένα
κόστος της τάξεως περίπου των 150 εκατοµµυρίων ευρώ τουλάχιστον τον χρόνο. Ξεκινάµε από εκεί.
Άρα µήπως αυτό που λέτε εσείς, «οι φίλοι µας οι Ευρωπαίοι»,
µήπως θα πρέπει να κοιτάξουν την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας,
την ιδιαιτερότητα που έχουµε µε την πολυνησία µας; Έχουµε
τόσα πολλά νησιά. Έρχονται, απολαµβάνουν τα πάντα, απολαµβάνουν τουρισµό, απολαµβάνουν τον ήλιο µας και στην ουσία
τούς πληρώνουµε κιόλας µε τα µνηµόνια.
Είναι το επόµενο θέµα που πρέπει να θέσετε στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Έχουµε πολλά νησιά. Έχουµε πάρει όλο το βάρος µε
τους λαθροµετανάστες. Βλέπουµε τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγµή. Και αυτό που γίνεται
είναι ότι η Ευρώπη µέσω αυτής της συγκεκριµένης πολιτικής,
βάσει του ΑΕΠ, στην ουσία θα µας µειώσει τα κονδύλια.
Κλείνω µε το εξής: Όσο θα υπάρχει µνηµόνιο, εποπτεία, σκληρή δηµοσιονοµική πολιτική, µέτρα λιτότητας, η ανάπτυξη στη
χώρα µας θα έρθει πολύ αργά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Υποδοµών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Τουρισµού, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, καθώς και οι Υφυπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών κατέθεσαν
στις 26-6-2018 σχέδιο νόµου: «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 27-6-2018 έως 1-7-2018. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Τάσσος από το ΚΚΕ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και
των άλλων αστικών κοµµάτων, και στα ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής, παρά τις επιµέρους διαφορές σας, ο πυρήνας της πολιτικής σας είναι ίδιος. Και αυτός ο πυρήνας είναι ότι οι φτωχοί
πληρώνουν τους φτωχότερους. Τα διάφορα αντίµετρα και ισοδύναµα στην πράξη µεταφέρουν πόρους από τους πολλούς φτωχούς στους λίγους πλούσιους και δίνουν κάποια ψίχουλα στους
φτωχότερους. Αυτό, βέβαια, συνδυάζεται µε συγκάλυψη του τι
πραγµατικά συµβαίνει και µε προσπάθεια εξαπάτησης και χειραγώγησης του λαού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το µεταφορικό ισοδύναµο,
όπου απέναντι στην ανάγκη των νησιωτών και συνολικά του λαού
για φθηνές, απρόσκοπτες, σύγχρονες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο, µε πληρώµατα µε µόνιµη και σταθερή εργασία, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα και οργανικές συνθέσεις, που θα καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες των πλοίων και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
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στη θάλασσα, απέναντι στα εξοντωτικά φορολογικά µέτρα και
χαράτσια, την κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά, τις µειώσεις των µισθών, των συντάξεων, τις κατασχέσεις, τους πλειστηριασµούς, τη µνηµονιακή πολιτική µέχρι το 2060 -χωρίς µνηµόνια, αλλά µνηµονιακή πολιτική, η ίδια πολιτική δηλαδή- η Κυβέρνηση απαντά µε την πρόκληση του µεταφορικού ισοδύναµου,
φέρνοντας στη Βουλή και το σχετικό νοµοσχέδιο, που δεν είναι
τίποτα άλλο παρά µια ακόµα µορφή επιδότησης των εφοπλιστών.
Να σηµειωθεί ότι οι εφοπλιστές για τις άγονες γραµµές από
την αρχή του χρόνου έχουν ήδη εισπράξει ως επιδότηση 120
εκατοµµύρια ευρώ. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο θησαυρίζει µε τις
αυξηµένες τιµές των εισιτηρίων και των ναύλων µεταφοράς εµπορευµάτων και αυτοκινήτων, µε προνόµια, µε πενήντα έξι φοροαπαλλαγές -ακόµα και το ουίσκι που πίνουν στα γιοτ τους είναι
αφορολόγητο!- που τους αποδίδουν κάθε χρόνο πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ –που βέβαια δεν διανοείστε να θίξετε, γιατί αυτές
είναι οι «ιερές αγελάδες»- και κρατικές επιδοτήσεις που ξεπέρασαν το 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ από τότε που ψηφίστηκε ο
ν.2932/2001 για την ακτοπλοΐα, στο πλαίσιο της εφαρµογής του
αντιλαϊκού κανονισµού 3577/1992 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την απελευθέρωση των εσωτερικών θαλάσσιων µεταφορών.
Με τη µορφή που έχει το νοµοσχέδιο τους εφοπλιστές όχι
µόνο δεν τους βαραίνει τίποτα, αφού ό,τι εισέπρατταν, θα εισπράττουν, όπως δήλωσαν µε µεγάλη έµφαση πολλοί κυβερνητικοί Βουλευτές, χρησιµοποιώντας το ως ένα ατράνταχτο κατ’
αυτούς επιχείρηµα για να εγκαλέσουν το ΚΚΕ για την αρνητική
του ψήφο.
Εµείς, κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, είµαστε αντίθετοι
µε αυτή τη λογική ότι οι φτωχοί πληρώνουν τους φτωχότερους.
Το µεταφορικό ισοδύναµο θα ήταν ένα αναδιανεµητικό µέτρο,
αν το κόστος του βάραινε τους πλούσιους -στην προκειµένη περίπτωση τους εφοπλιστές- και γινόταν µε δραστική µείωση των
τιµών των εισιτηρίων και των ναύλων µεταφοράς οχηµάτων κατά
50% στην ακτοπλοΐα και δωρεάν µετακίνηση για τους άνεργους
και τις οικογένειές τους, τους στρατευµένους, τα ΑΜΕΑ κ.λπ..
Αυτό, όµως, δεν µπορείτε να το κάνετε, γιατί, τόσο εσείς όσο
και τα άλλα αστικά κόµµατα, πίνετε νερό στο όνοµα του καπιταλισµού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των άλλων
ιµπεριαλιστικών οργανισµών. Υπερηφανεύεστε και διαφηµίζετε
το τσάκισµα µισθών, συντάξεων και εργατικών δικαιωµάτων για
την προσέλκυση επενδύσεων. Είσαστε το πρωτοπαλίκαρο του
ιµπεριαλισµού στη γειτονιά µας, εξ ου και τα «µπράβο» που εισπράττετε από τα δεξιά και από τα αριστερά.
Συγχρόνως η Κυβέρνηση µε τα περί δίκαιης ανάπτυξης και η
Αντιπολίτευση µε τα περί βιώσιµης ανάπτυξης παραµυθιάζετε
τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα, αυτούς, δηλαδή, που
παράγουν τον πλούτο ότι θα γίνουν και αυτοί πλούσιοι, αν δεχθούν αδιαµαρτύρητα να εκχωρήσουν τον πλούτο, που αυτοί παράγουν, στους εφοπλιστές, στους βιοµήχανους, στους τραπεζίτες και γενικά στις περίφηµες αγορές.
Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα στα νησιά υποφέρουν
από την αντιλαϊκή πολιτική και η Κυβέρνηση προσπαθεί να τους
βγάλει παράλογους, παρουσιάζοντας µια εικονική πραγµατικότητα, όπως κάνουν µε τα λεγόµενα «αναπτυξιακά συνέδρια» ή µε
τούτο εδώ το νοµοσχέδιο για το µεταφορικό ισοδύναµο του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
επιχειρεί να κάνει το άσπρο µαύρο.
Το µεταφορικό ισοδύναµο προβάλλεται ως το αντιστάθµισµα
της φοροληστείας απέναντι στα λαϊκά στρώµατα των νησιών, µειώνοντας το µεταφορικό κόστος διακίνησης ανθρώπων και εµπορευµάτων. Το κριτήριο για να καθοριστεί το ποσό του καταβαλλόµενου µεταφορικού κόστους είναι το κόστος των εισιτηρίων
των ΚΤΕΛ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το ποσό που θα επιστρέφουν θα είναι διαφορά που θα προκύπτει από τη σύγκριση της
τιµής του εισιτηρίου του πλοίου για την οικονοµική θέση µε το
κόστος του εισιτηρίου των ΚΤΕΛ για αντίστοιχη απόσταση της
ηπειρωτικής χώρας, χρησιµοποιώντας διάφορες παραµέτρους.
Το µεταφορικό ισοδύναµο αποκλείει όσους εργάζονται στα
νησιά, καθώς και όσους από τους νησιώτες έχουν δηλώσει στην
εφορία ότι η µόνιµη κατοικία τους βρίσκεται στην ηπειρωτική
χώρα. Προφανώς αποκλείει τα λαϊκά στρώµατα της ηπειρωτικής
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χώρας, που χρειάζονται ή θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά. Εάν,
δηλαδή, κάποιος θέλει να πάει σε ένα νησί να κάνει τουρισµό,
δεν θα έχει το µεταφορικό ισοδύναµο, γιατί αφορά µόνον αυτούς
που κατοικούν στα νησιά, για τη µετακίνησή τους από τα νησιά
προς την ηπειρωτική χώρα. Αυτά είναι πολυτέλειες που δεν επιτρέπονται για σας!
Το ΚΚΕ καλεί τα εργατικά-λαϊκά στρώµατα των νησιών να
απαντήσουν στην αντιλαϊκή πολιτική και στον εµπαιγµό της Κυβέρνησης. Δυναµώνοντας τώρα την πάλη τους να διεκδικήσουν
άµεσα δραστική µείωση των τιµών των εισιτηρίων και των ναύλων
µεταφοράς των οχηµάτων κατά 50% στην ακτοπλοΐα, δωρεάν µετακίνηση για τους άνεργους και τις οικογένειές τους, τους στρατευµένους, τα ΑΜΕΑ, ναυτεργάτες µε κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας µε αυξήσεις και συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα, που καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες του κλάδου, δροµολόγηση σύγχρονων πλοίων για τη τακτική σύνδεση των νησιών
µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας και διανησιωτική σύνδεση για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Να επανέλθει ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ για όλα τα νησιά
και να καταργηθεί για τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αφορολόγητο ατοµικό όριο για όλους 20.000 ευρώ, προσαυξανόµενο
κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, να εκπίπτουν από τη φορολόγηση και οι δαπάνες υγείας, ΔΕΗ, θέρµανσης, νερού, τηλεφώνου
κ.λπ., κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών, απαγόρευση των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών για την εργατική λαϊκή οικογένεια, αποκλειστικά δηµόσια ναυτική εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση για όλους τους ναυτεργάτες.
Η µάχη των λαϊκών δυνάµεων πρέπει να δοθεί µε µεγάλη αποφασιστικότητα για όλα τα προβλήµατα, για τις συλλογικές συµβάσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις, τα εργασιακά δικαιώµατα, την υγεία και την πρόνοια, την παιδεία, τις συγκοινωνίες, µε
κατεύθυνση διεκδίκησης της ανάκτησης των απωλειών της περιόδου κρίσης και της ικανοποίησης όλων των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών.
Το ΚΚΕ πρωτοστατεί για την οργάνωση της λαϊκής πάλης
στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους, στη Βουλή, στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, παντού για την προώθηση
αυτών των διεκδικήσεων, την αποκάλυψη της αντιλαϊκής πολιτικής και τους στόχους που υπηρετεί.
Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ παλεύει και καλεί τις εργατικές λαϊκές δυνάµεις να συµπορευθούν µαζί του, ώστε να δυναµώσει αποφασιστικά η εργατική λαϊκή αντεπίθεση και η κοινωνική συµµαχία
για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και εξουσίας. Μόνο
µε την εργατική εξουσία, την κοινωνικοποίηση όλων των µεγάλων
επιχειρήσεων, τον κεντρικό σχεδιασµό µπορεί να ανοίξει ο δρόµος, ώστε η οικονοµία να υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και όχι
τα συµφέροντα των µονοπωλίων. Μόνο έτσι µπορούν να εξασφαλιστούν και οι σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για όλα τα νησιά.
Όπως καταλαβαίνετε από αυτά που είπα και όπως έχουµε δηλώσει, άλλωστε και στις επιτροπές, καταψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο.
Επί των άρθρων και επί των τροπολογιών θα τοποθετηθούµε
στη δευτερολογία µας, αλλά θα ήθελα τώρα να σηµειώσω ένα
σοβαρό ζήτηµα που αφορά την τροπολογία 1268/43 του Υπουργείου Υγείας, την οποία παρεµπιπτόντως εµείς θα υπερψηφίσουµε.
Με την τροπολογία αυτή δίνεται µια παράταση της θητείας στο
επικουρικό προσωπικό που είχε προσληφθεί µέχρι την 1-8-2017.
Υπάρχουν, όµως, είκοσι επικουρικοί στην 4η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που υπέγραψαν τη σύµβασή τους στις 9-8-2017, χωρίς
να είναι αυτό δική τους υπαιτιότητα. Όπως καταλαβαίνετε, θα
ήταν άδικο αυτοί να αποκλειστούν. Γι’ αυτό ζητάµε από το
Υπουργείο Υγείας να συµπεριλάβει και αυτούς τους είκοσι επικουρικούς, ώστε και αυτών η θητεία να παραταθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου, κύριε Τάσσο.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ηλιόπουλος για να παρουσιάσει µια τροπολογία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινω-
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νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία αφορά µια βελτίωση στον τελευταίο Οργανισµό
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Όπως ίσως γνωρίζετε, µε
τον τελευταίο Οργανισµό του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
η Επιθεώρηση Εργασίας κλείνει µια σειρά από πληγές που είχαν
ανοίξει µε το οργανόγραµµα του 2014, αφού δηµιουργήθηκαν
µια σειρά από καινούργια τµήµατα, τα οποία είχαν κλείσει, όπως
το Τµήµα Νοµικής Στήριξης, αλλά και καινούργιες µονάδες.
Αυτό το οποίο προστίθεται και είχε ήδη κατατεθεί στον διάλογο και από σωµατεία εργαζοµένων, αλλά και από πολλούς επιθεωρητές, είναι ότι ακριβώς ότι επειδή ο προϊστάµενος και ο
διευθυντής στην Επιθεώρηση Εργασίας έχει έναν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο και ελεγκτικό, αλλά και για ζητήµατα εσωτερικού ελέγχου, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι οι οποίοι κρίνονται ως προϊστάµενοι και διευθυντές, πέρα από τα υπόλοιπα κριτήρια που
βάζει ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, να έχουν τουλάχιστον
τρία χρόνια προϋπηρεσία ως Επιθεωρητές Εργασίας, έτσι ώστε
πραγµατικά να µπορούν να αντεπεξέλθουν στο συγκεκριµένο καθήκον. Αυτή είναι η τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Υφυπουργός Πολιτισµού θέλει, επίσης, να παρουσιάσει µια τροπολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Καληµέρα, κύριοι Βουλευτές.
Παρουσιάζω σήµερα τη µε αριθµό 1632/37 τροπολογία που
αφορά το πλαίσιο διαχείρισης των ακινήτων και ιδίως των αναψυκτηρίων των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων της
χώρας. Περίπου ογδόντα αναψυκτήρια λειτουργούν στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της χώρας, σαράντα εκ των
οποίων είναι στους µεγαλύτερους χώρους που συγκεντρώνουν
εκατοµµύρια επισκεπτών και ειδικότερα δεκαπέντε στους πολύ
µεγάλους χώρους που αποτελούν και τη βιτρίνα της χώρας.
Το πλαίσιο διαχείρισης των εν λόγω αναψυκτηρίων γινόταν
µέχρι σήµερα µε τον ν.2557/1997 που προέβλεπε, ουσιαστικά,
µόνο εκµισθώσεις των χώρων αυτών. Με την τροπολογία κατ’
αρχάς διευρύνουµε τους σκοπούς του Ταµείου Αρχαιολογικών
Πόρων, ώστε πέρα από την άντληση εσόδων µέσω εκµισθώσεων,
να αποσκοπεί το ταµείο και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειµένου να τίθενται συγκεκριµένοι όροι πολύ
αυστηροί για τη λειτουργία των εν λόγω ακινήτων και αναψυκτηρίων.
Επίσης, διευρύνονται τα εργαλεία µε τα οποία το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων µπορεί να αξιοποιεί τα εν λόγω αναψυκτήρια. Πέρα από τις εκµισθώσεις προστίθενται δηµόσιες συµβάσεις, συµβάσεις παραχώρησης, συµβάσεις παραχώρησης ειδικά
σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και η δυνατότητα –κάτι που θα µελετηθεί αν είναι ωφέλιµο- ίδρυσης νοµικού
προσώπου το οποίο θα αναλάβει να διαχειριστεί κατ’ αποκλειστικότητα κάποια από αυτά τα αναψυκτήρια µετά από µελέτη. Αυτό
θα υλοποιηθεί µετά από έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συµβουλίου, δηλαδή αφού πιστοποιηθεί και επιστηµονικά όλο
αυτό το πρόγραµµα αξιοποίησης και ανάπτυξης.
Τίθεται το µεγάλο ερώτηµα τι κάνουµε µε τα αναψυκτήρια που
αυτή τη στιγµή είναι κενά, κλειστά, γιατί έχει λήξει ο προηγούµενος γύρος συµβάσεων και οι προηγούµενοι εκµισθωτές έχουν
αποχωρήσει. Εισηγούµαστε, λοιπόν, µία εξαιρετική ρύθµιση, η
οποία εδράζεται στα εξής δεδοµένα: Πρώτα απ’ όλα τίθενται
ισχυροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Οι αρχαιολογικοί χώροι
και τα µουσεία είναι επισκέψιµα από εκατοµµύρια επισκεπτών
από όλον τον κόσµο και τίθενται ζητήµατα υγείας, αλλά και ζητήµατα δυσφήµισης της χώρας.
Δεύτερο στοιχείο που λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας είναι ότι οι µισθώσεις αυτές καθαυτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής
της νοµοθεσίας, της ευρωπαϊκής και της ελληνικής, για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Τρίτο στοιχείο είναι ότι σ’ αυτές τις νοµοθεσίες, οι οποίες δεν
έχουν εφαρµογή ως γράµµα του νόµου στις εκµισθώσεις, προβλέπονται εξαιρετικές ρυθµίσεις για περιπτώσεις όπου υπάρχει
δηµόσιο συµφέρον και δεν υπάρχει ευθύνη της αναθέτουσας
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αρχής. Έτσι προτείνουµε µε την τροπολογία να υπάρξει µία δυνατότητα βραχυχρόνιων συµβάσεων µέχρι δεκαοκτώ µήνες για
µία φορά και µόνο και µε την ύπαρξη ισχυρών ρητρών εκτίµησης
των µισθωµάτων που θα προκύψουν µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία.
Στη συνέχεια διατηρούµε σε ισχύ διάφορες άλλες διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας που έχουν να κάνουν µε την αποβολή
των µισθωτών, µε το πλαίσιο παραχώρησης ακινήτων από το
Υπουργείο Πολιτισµού και βέβαια µε την αδειοδότηση των αναψυκτηρίων αποκλειστικά από το Υπουργείο Πολιτισµού. Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα µουσεία, τα µνηµεία της χώρας είναι συγκεκριµένα, ένα αναψυκτήριο σε κάθε ένα απ’ αυτά. Μόνο ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί να αδειοδοτεί τη λειτουργία αυτών
των χώρων ως αναψυκτηρίων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
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 τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Παπαχριστόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να συνεννοούµαστε, το σηµερινό νοµοσχέδιο αφορά το
15% του πληθυσµού της χώρας. Πιστεύω ότι αυτή την ιδιαιτερότητα δεν την έχει καµµία χώρα, ούτε στην Ευρωζώνη ούτε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχει µόνο η Ελλάδα. Λέω ξανά ότι αφορά
το 15% του πληθυσµού της χώρας.
Άκουσα µε πολλή προσοχή όλους τους ειδικούς αγορητές.
Εγώ έχω να πω καλές κουβέντες. Μετά τις πρώτες αντιδράσεις
βλέπω µία πιο ήπια αντιµετώπιση. Όµως, θα ήθελα να µιλήσω µε
στοιχεία και να πω τα εξής: Τι πράγµατι εµπόδισε τις τότες κυβερνήσεις;
Το 1981, που έγινε η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες χώρες, όπως η Δανία, η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, αργότερα η Ισπανία και η Πορτογαλία, κατοχύρωσαν προνόµια και πέτυχαν ειδικούς όρους για τα νησιά τους. Εσείς που
ήσασταν τότε ποια προνόµια κατοχυρώσατε;
Λίγο αργότερα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ θα µπορούσε να
υπάρχει έστω µια µικρή αναφορά. Ενώ αναφέρονται οι νησιωτικές περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας ακόµα και για υπερπόντια νησιά που έχουν αυτοί, ποια αναφορά υπήρχε τότε στα ελληνικά νησιά;
Ακόµα, το άρθρο 158 της Συνθήκης του Άµστερνταµ, που υπεγράφη το 1997, στοχεύει στη µείωση ανισοτήτων επιπέδου ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών. Φαντάζοµαι, τα νησιά θα έπρεπε να είναι µέσα. Τίποτα! Έρχεστε εδώ και υποδεικνύετε. Καλά
κάνετε και υποδεικνύετε, δεν είναι κακό, για να δούµε τι κάνατε
εσείς για το 15% των πολιτών αυτής της χώρας.
Επίσης, το άρθρο 101 του Συντάγµατος δεν ήρθε χθες, είναι
παλιό. Αναφέρεται στις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών. Το εκµεταλλευτήκατε; Πατήσατε εκεί πάνω; Και ακόµα,
το άρθρο 106 του Συντάγµατος µιλάει για προώθηση περιφερειακής ανάπτυξης, προαγωγή ιδίως της οικονοµίας των ορεινών
νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών. Τι κάνατε; Τίποτα δεν
κάνατε. Λυπάµαι που το λέω αυτό.
Εγώ θεωρώ θετική την κουβέντα που γίνεται σήµερα και καλώς
γίνεται. Μήπως πρέπει εγώ να σας πληροφορήσω, µήπως πρέπει
αυτή η Κυβέρνηση να σας πληροφορήσει ότι το κόστος ζωής στα
νησιά είναι 23% ακριβότερο από ό,τι για όλους τους υπόλοιπους,
τους κοινούς θνητούς;
Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Υφυπουργός κ. Σαντορινιός είναι από
νησί. Εγώ και ο κ. Κουρουµπλής είµαστε από περιοχές που δεν
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έχουν νησιά. Ο Ηλίας Καµατερός είναι από νησί. Ο Γιάννης Γιαννέλης είναι από νησί. Ξέρουν, λοιπόν, πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει
να ζεις σε ένα νησί.
Θα σας πω µόνο ένα παράδειγµα που θα σας κάνει εντύπωση
και ίσως δεν θα το πιστεύετε κιόλας. Ξέρετε πόσο χρειάζεται µια
νταλίκα να φύγει από την Κίνα και να έρθει στον Πειραιά; Χρειάζεται 500 µε 700 ευρώ. Τόσο χρειάζεται. Σας είπε ποτέ κανείς
όλα αυτά τα χρόνια ότι η ίδια νταλίκα για να φύγει από το λιµάνι
του Πειραιά και να πάει σε ένα νησί κοστίζει 1.200 µε 1.700 ευρώ;
Είπατε τίποτα; Τι κάνατε γι’ αυτά; Είναι παλιές ιστορίες, πάρα
πολύ παλιές, πιο παλιές δεν γίνεται να είναι. Τι κάνατε τόσα χρόνια;
Ακούστε µε. Χάρηκα κατ’ αρχάς που άκουσα ότι για το 15%
του ελληνικού πληθυσµού είναι το ξεκίνηµα. Δεν άκουσα ούτε
θριαµβολογίες ούτε υπερφίαλες κουβέντες. Και στην εισήγηση
που έκανε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και ο εισηγητής δεν
άκουσα καµµιά θριαµβολογία.
Ξεκινάµε. Τους τελευταίους έξι µήνες του 2018, 60 εκατοµµύρια. Να το ακούσουν αυτό οι νησιώτες. Για ξανασκεφτείτε την
τοποθέτησή σας, γιατί είσαστε πολύ οξείς την πρώτη ηµέρα.
Οφείλω να οµολογήσω ότι κάθε µέρα που περνάει µαλακώνουν
λίγο οι τόνοι.
Δηλαδή είναι λίγο –θα το πω έτσι µε αριθµούς για να συνεννοηθούµε- πρώτοι σε σαράντα εννιά νησιά πιλοτικά και µετά σε
όλα, πλην Κρήτης, γιατί ξέρετε ότι έχει πληθυσµό µεγαλύτερο
από πεντακόσιες χιλιάδες, πλην Λευκάδας και Εύβοιας που δεν
είναι νησιά γιατί επικοινωνούν µε το χερσαίο έδαφος;
Είναι λίγο, δηλαδή, για µια τετραµελή οικογένεια στα Ψαρά φτώχεια της φτώχειας- χωρίς εφορία, χωρίς ΙΚΑ, χωρίς τίποτα,
χωρίς αγροτικό γιατρό, χωρίς, χωρίς, χωρίς, χωρίς… να έχει
εφτά ταξίδια πήγαινε-έλα και να γλιτώνει, ας πούµε, 958 ευρώ;
Είναι λίγο; Αν είναι λίγο, να µου το πείτε. Γιατί ακούω ότι µιλάτε
για ψίχουλα. Και δεν αφορά αυτό µόνο τους µόνιµους κατοίκους
που για πρώτη φορά γράφονται. Αφορά και τις επιχειρήσεις.
Είναι λίγο στο πρώτο εξάµηνο, ξαναλέω εγώ, του 2018 µια νησιώτικη επιχείρηση να ωφεληθεί στην Αλόννησο, στην Ικαριά,
στην Κάλυµνο, στην Κω, στη Λέσβο, στη Χίο, τώρα µε το πιλοτικό;
Να σας διαβάσω τα νούµερα; Είναι αρκετά µεγάλα. Τι σηµαίνει
αυτό; Ήταν ή δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι απόκληροι της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας; Ήταν. Για πρώτη φορά εντάσσονται!
Τα Ιόνια νησιά τι σας είχαν κάνει; Οι Σποράδες τι σας είχαν κάνει
και τα είχατε απ’ έξω; Τα νησιά του Αργοσαρωνικού τι σας είχαν
κάνει και τα είχατε έξω από όλες αυτές τις ιστορίες;
Θέλω να είµαι ακριβής και µόνο µε νούµερα. Δεν αφορά µόνο
τους επιβάτες, γιατί άκουσα εδώ πέρα ότι πάνε στις ακτοπλοϊκές
εταιρείες. Νοµίζω ότι απάντησε ο Υπουργός µε πολύ οξύ τρόπο
και καλά έκανε. Να µη διαστρεβλώνουµε την πραγµατικότητα.
Τα εµπορεύµατα τα αφορά; Ναι. Τα καύσιµα τα αφορά; Ναι. Εγώ
προχωράω κι άλλο. Εγώ θα ηρεµήσω, όταν αυτά τα νησιά, πραγµατικά, αποκτήσουν ξανά και εφορία και ΙΚΑ και αγροτικό γιατρό
και σχολείο. Τι γινόταν µέχρι τώρα να µην πω, τα ξέρετε.
Θα ήθελα µε πολύ σεβασµό να πω το εξής: Κάποιοι κάνουν
τους πατριώτες εδώ µέσα και καλά κάνουν και µπορεί και να
είναι. Στην πράξη, όµως, να το δείξουν. Η Κυρά της Ρω, λοιπόν,
κάθισε µόνη της σε αυτό το νησί. Έχει µεγάλη σηµασία για τον
γείτονα, γιατί είναι θέµα εθνικής σηµασίας, να υπάρχει έστω και
ένας µόνιµος κάτοικος ένας! Και είναι για εµάς όλους ηρωΐδα η
Κυρά της Ρω.
Ξέρετε, όµως, ότι από το 2002 µέχρι τώρα, ενώ κατοικήσιµα
από τα έξι χιλιάδες νησιά ήταν τα εκατόν είκοσι επτά, σήµερα
είναι τα εκατόν δέκα τέσσερα, γιατί οι άνθρωποι εκεί αισθάνονται
εγκαταλελειµµένοι τελείως. Ένα από τα νησιά που δεν κατοικείται είναι και η Νήσος Ρω. Στην πράξη, λοιπόν, ο πατριωτισµός,
όχι στα λόγια.
Εγώ, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι δεν θριαµβολόγησε κανείς.
Να πω και κάτι; Καθυστερήσαµε. Τι να πρωτοπρολάβουµε; Από
το πρωί ως το βράδυ ακούω κινδυνολογίες, υπερβολές, απίστευτα πράγµατα.
Υπογράφτηκε πριν τρεις µέρες µια συµφωνία. Θέλω να πω
µισή κουβέντα για αυτό. Αφήνω τι γράφει ο «BLOOMBERG», αφήνω τι λέει η «WALL STREET JOURNAL», αφήνω τι λένε οι «FI-
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NANCIAL TIMES», που είναι τα ιερά, που δίνουν µήνυµα στις αγορές, αφήνω την αναβάθµιση της «Standard & Poors», αφήνω τα
καλά λόγια της «Moody’s», δεν αναφέροµαι καθόλου στα καλά
λόγια των πολιτικών, γιατί αυτοί µπορεί να είχαν συµφέρον να
εξωραΐσουν τα πάντα. Αυτά τα κέντρα που σας είπα, τι συµφέρον
έχουν; Κανένα.
Μια παραφωνία σε αυτή την ιστορία είναι το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και η κ. Φώφη Γεννηµατά, γιατί ένα µικρό
κοµµάτι του πολιτικού της γραφείου, δηλαδή από τα 6/6, το 1/6
καταγγέλλει τη συµφωνία, τα άλλα 5/6 είναι υπέρ. Κλείνει η παρένθεση.
Θέλω να αναφερθώ σε ένα άρθρο που έγραψε στο πρωτοσέλιδο της οικονοµικής της εφηµερίδας η εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Το υπογράφει -και θα σας παρακαλέσω να το διαβάσετεο Κώστας Καλίτσης. Ξαναλέω, «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» το γράφει, µη
νοµίζετε ότι κάνω λάθος, δεν το γράφει «Η ΑΥΓΗ». Διαβάστε
αυτό το άρθρο. Είναι ένα διθυραµβικό άρθρο. Κανένας Βουλευτής δεν έχει µιλήσει µε τόσο θετικά λόγια για αυτή τη συµφωνία.
Τα λέω όλα αυτά, για να τελειώσω µε το εξής: Ακούσω συνέχεια για τον ΦΠΑ. Έπιασε ο πόνος της Νέα Δηµοκρατία για τα
πέντε νησιά. Εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας. Μαζί σας είµαι, κύριε
Αθανασίου. Δεν σας είπε κανείς για τον ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ, τις κατά
45 δισεκατοµµύρια κοµµένες συντάξεις έντεκα φορές, δεν σας
είπε κανείς για όλη αυτή η ιστορία µε τα µνηµόνια, που θα πρέπει
κάποτε να κάνετε την αυτοκριτική σας, πώς χρεοκόπησε τη
χώρα; Ο Βαρουφάκης τη χρεοκόπησε σε έξι µήνες; Πιστεύετε
ότι σας πιστεύει έστω και ένας πολίτης εκτός από τους φανατικούς οπαδούς σας; Συλλογικές συµβάσεις όλα αυτά τα καταστρέψατε. Ανάµεσα στα πολλά, λοιπόν, ήταν και ο ΦΠΑ.
Φθάσατε την ανεργία της χώρας κάποια στιγµή στο 28% και
εξαφανίσατε το της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Εµένα
δεν µου αρέσουν οι µεγάλες κουβέντες. Τις συγγνώµες και όλα
αυτά τα θεωρώ λίγο ανοησίες. Αυτοκριτική µια αξιόπιστη αυτοκριτική «ρε παιδιά κάναµε αυτά τα λάθη. Αυτό έγινε». Και έρχεστε
τώρα και µιλάτε για τον ΦΠΑ. Να σας πω κάτι; Συµφωνώ µαζί
σας. Ο ΦΠΑ θα έπρεπε να είναι µηδενικός µε τη µεταναστευτική
ιστορία. Τουλάχιστον για τα µεγάλα νησιά έπρεπε να είναι µηδέν.
Είναι κάτι που µπορούµε και δεν το κάνουµε;
Κάντε λίγο υποµονή κι εσείς και όλοι οι Έλληνες. Σε αυτή τη
χώρα, σε αυτή την Αίθουσα κάποιοι έχουν βάλει στοίχηµα για
δύο πράγµατα. Πρώτον, δεν ήλθαν στη Βουλή για να πλουτίσουν
και δεύτερον, δεν ήλθαν για να κάνουν δηµόσιες σχέσεις µε τις
εκατό οικογένειες που λεηλάτησαν ανακυκλούµενοι επί σαράντα
χρόνια. Αυτό να το βάλετε καλά στο µυαλό σας.
Είµαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί ακόµα η συµφωνία εξελίσσεται. Το πρώτο ήταν αυτό που έγινε την 21η Ιουνίου. Περιµένουµε
και στις 20 Αυγούστου, γιατί κάποιοι που έχουν υπερθεµατίσει,
που η υπερβολή ήταν το µόνιµο µοτίβο τους, πιστεύω ότι δεν θα
έχουν λόγο, δεν θα έχουν αξιοπιστία πια.
Γι’ αυτό είµαστε πολύ προσεκτικοί και µε το θέµα του ΦΠΑ.
Κάντε λίγο υποµονή και γι’ αυτό και για τις µειωµένες συντάξεις
που όντως έχουµε υπογράψει και για το αφορολόγητο. Κάντε
λίγο υποµονή, γιατί πιστεύω ότι κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα και
αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να το αλλάξει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας κάνω γνωστό ότι από τα
αριστερά έδρανα του Προεδρείου παρακολουθεί τη συνεδρίαση
η κ. Ιρίνα Γεροβάγια, πρώτη Αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούµα
της Οµοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
ο Πρέσβης της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Αθήνα κ. Αντρέι
Μασλόφ.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΙΡΙΝΑ ΓΕΡΟΒΑΓΙΑ: Σας εύχοµαι καλή επιτυχία στη δουλειά
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
ΙΡΙΝΑ ΓΕΡΟΒΑΓΙΑ: Και οι συνάδελφοι µας από το ελληνικό
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Κοινοβούλιο µπορούν να ελπίζουν και να προσβλέπουν στη συνεργασία µε το δικό µας κοινοβούλιο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούγεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μας εύχεται καλή
επιτυχία και µπορούµε να ελπίζουµε στην καλή συνεργασία µεταξύ των δύο Κοινοβουλίων.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Σταθάκης να παρουσιάσει µια
τροπολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πρόκειται για δύο παρατάσεις προθεσµιών και δύο φραστικές νοµοτεχνικές.
Η πρώτη παράταση προθεσµίας αφορά την οριστικοποίηση
πρώτων εγγραφών κτηµατολογίου. Είναι αυτοί που είχαν κλείσει
δεκατέσσερα χρόνια. Δόθηκε µια τρίµηνη παράταση, κατά κύριο
λόγο απευθυνόµενη στην καθυστερηµένη εγγραφή, κυρίως, εκ
µέρους του δηµοσίου. Δίνεται επιπρόσθετη παράταση για άλλους έξι µήνες, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να οριστικοποιηθεί
πλέον η δυνατότητα να υπάρξει αποφυγή κινδύνου παγίωσης αµφισβητούµενων έννοµων σχέσεων.
Η δεύτερη παράταση αναστολής εκτέλεσης αφορά το ΙΓΜΕ.
Σας υπενθυµίζω ότι πριν από έναν χρόνο είχαµε ψηφίσει τη δωδεκάµηνη αναστολή κατασχέσεων κατά του ΙΓΜΕ, που είχαν
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εγερθεί από συνταξιούχους του ΙΓΜΕ.
Προτείνεται η παράταση αυτή να επεκταθεί για τέσσερις
ακόµα µήνες, έχοντας ως δεδοµένο -τότε το είχαµε υποσχεθείότι θα υπάρξει ο νέος νόµος για το ΙΓΜΕ, ο οποίος είναι έτοιµος
και βγαίνει σε διαβούλευση τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες, γι’
αυτό και η παράταση των τεσσάρων µηνών είναι υπεραρκετή,
διότι θα έχει ψηφιστεί πλέον ο νέος νόµος για το ΙΓΜΕ, ο οποίος
αναµορφώνει πλήρως τον οργανισµό αυτόν και ταυτόχρονα θα
προστατεύει και την κινητή και ακίνητη περιουσία του ΙΓΜΕ για
προφανείς λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος.
Αυτές είναι οι δύο τροποποιήσεις και είναι και δύο νοµοτεχνικές που αφορούν λάθη πάνω στην πρώτη παράταση. Πρόκειται
για αριθµό κατάθεσης 1629/44/26-6-2018. Οι δύο νοµοτεχνικές,
λοιπόν, είναι: «Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου µε τον τίτλο: «Παράταση προθεσµίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηµατολογίου» -αυτό που είπα πριν- «η φράση της «παραγράφου 1»
αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 2»».
Στο δεύτερο εδάφιο του ίδιου άρθρου η ηµεροµηνία «30-12018» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «3-1-2018»».
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:

9406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µία διευκρίνιση.
Αυτές τις τροποποιήσεις που είπατε τις φέρνετε σε µία τροπολογία µε δύο άρθρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Γιατί τα φέρνετε έτσι; Το ένα
ακούγεται καλά. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν είµαι και αρµόδιος αλλά
δεν µου πάει καλά. Πώς θα φέρετε δύο τροπολογίες χωριστά;
Να το δούµε. Αν είναι σε ένα άρθρο, τι να κάνουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σε δύο είναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δύο διαφορετικές τροπολογίες
είναι ή µία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μία τροπολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αλλά είναι δύο άρθρα.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ψηφίζονται ως µία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μα δεν είναι πράγµατα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Σπυρίδων Δανέλλης, ειδικός αγορητής του Ποταµιού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µία διαπίστωση
που έχω κάνει µε τις διάφορες ιδιότητες που κατά καιρούς είχα
στη δηµόσια ζωή. Η νησιωτικότητα, δηλαδή οι διαφορετικοί όροι,
οι προϋποθέσεις και οι επιπλέον δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
οι νησιωτικές κοινωνίες σε σχέση µε τη διασφάλιση µιας αξιοπρεπούς και ποιοτικής ζωής και σε σχέση µε κάθε αναπτυξιακό
έργο και δράση δεν είναι σε όλους κατανοητή. Απαιτείται το βίωµα της νησιωτικότητας, για να καταλάβει κανείς τις ειδικές συνθήκες των νησιών.
Η Ελλάδα είναι η ενενηκοστή έβδοµη σε έκταση στον κόσµο
χώρα, αλλά η ενδέκατη σε ακτογραµµή. Είναι η µεγαλύτερη χώρα σε αριθµό κατοικουµένων νησιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τέσσερις από τις δεκατρείς περιφέρειές της είναι
αµιγώς νησιωτικές.
Καµµία άλλη χώρα της Ευρώπης, όµως, δεν παρουσιάζει αυτή
τη συνθετότητα, αυτή την πολυνησιωτικότητα που έχει η Ελλάδα.
Είναι γνωστή η ιδιαίτερη µορφολογία των ακτών του ηπειρωτικού
κορµού της χώρας, όπως είναι γνωστά και τα χιλιάδες νησιά, είτε
κατοικηµένα είτε ακατοίκητα είτε βραχονησίδες.
Η διατήρηση των νησιωτικών πληθυσµών όπως και η αντιµετώπιση της δηµογραφικής αναιµίας σε µια εποχή που η κινητικότητα είναι κανόνας, είναι ζήτηµα εξαιρετικής εθνικής σηµασίας
ιδιαίτερα στη δική µας περίπτωση. Τα νησιά µε λιγότερους από
πέντε χιλιάδες κατοίκους δεν είναι µόνο ότι εµφανίζουν υποδοµές κατά κανόνα κατώτερες του επιθυµητού. Η ζωή στα µικρά
νησιά λόγω της γεωγραφικής τους περιφερειακότητας ποτέ δεν
ήταν τόσο εύκολη όσο στις µεγαλύτερες πόλεις. Οι νησιωτικοί
πληθυσµοί ανέκαθεν αντιµετώπιζαν προβλήµατα στις µεταφορές
και κατ’ επέκταση στο εµπόριο, στην οικονοµία, στον τουρισµό,
σε κάθε δραστηριότητα και, βεβαίως, και σ’ ό,τι αφορά τη συνοχή τους µε τις ηπειρωτικές περιοχές, γιατί και οι αναπτυξιακές
δυνατότητες των νησιωτικών περιοχών οριοθετούνται από το
µικρό µέγεθος των τοπικών αγορών και τα προβλήµατα στην
πρόσβαση σε µεγαλύτερες ηπειρωτικές αγορές.
Άλλο βασικό σηµείο, όπως είναι προφανές, αποτελεί και η σύνδεση των νησιών µεταξύ τους, αλλά κυρίως µεταξύ τους και του
ηπειρωτικού κορµού της χώρας τόσο για τη µεταφορά επιβατών
και τη µετακίνηση του πληθυσµού όσο, βεβαίως, και για τη µεταφορά αγαθών.
Λόγω της γεωγραφικής τους αποµόνωσης, της ανεπαρκούς
µεταφορικής υποδοµής και της µη τακτικής σύνδεσης ιδίως οι
µικρές νησιωτικές κοινότητες έχουν µεγαλύτερη δυσκολία στο
να ταξιδεύουν και πρέπει να καταβάλλουν, βεβαίως, πολύ υψηλότερο κόστος µεταφοράς από ό,τι οι αντίστοιχες υπηρεσίες στη
ξηρά.
Οι µέσες αποστάσεις µεταξύ των περιοχών και υπηρεσιών
υγείας και εκπαίδευσης είναι γενικά µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο οι µεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ανάπτυξης, µια αναγκαία αν όχι
και ικανή συνθήκη για την πρόοδο µιας κοινωνίας ή µιας περιο-
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χής. Στο πλαίσιο, λοιπόν, µιας ευνοµούµενης πολιτείας θα πρέπει
να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο µεταφορών για όλα τα νησιά, η σύνδεση µεταξύ τους, αλλά και η
µεταξύ τους και της ενδοχώρας για τη συνέχιση της εµπορικής
τους δραστηριότητας, εξαγωγές, τουρισµό, αλλά βεβαίως και η
διαρκής πρόσβαση των κατοίκων τους στην ηπειρωτική χώρα,
για την κοινωνική τους ζωή, για την απασχόληση, την εκπαίδευση
ή την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Εδώ θα πρέπει να προσθέσουµε και το φαινόµενο της διπλής
νησιωτικότητας, που το έχουµε σε πολύ µεγάλη έκταση στη
χώρα µας. Πάρα πολλά νησιά εµφανίζουν µια σχέση εξάρτησης
από κάποιο µεγαλύτερο από αυτά νησί στο οποίο βρίσκονται
κοντά. Τι όµως ορίζουµε ως το µεταφορικό ισοδύναµο, που αποτελεί και τη βασική ιδέα του συζητούµενου νοµοσχεδίου; Το µεταφορικό ισοδύναµο συνιστά την αρχή σύµφωνα µε την οποία οι
επιβάτες των ακτοπλοϊκών µεταφορών, από και προς τα νησιά,
καλούνται να πληρώσουν κόµιστρα ισόποσα µε τα αντίστοιχα τα
οποία χρεώνονται για τη χρήση άλλων µέσων µεταφοράς, οδικές
και σιδηροδροµικές µεταφορές, για τη µετακίνησή τους σε ανάλογες αποστάσεις. Το µεταφορικό ισοδύναµο στοχεύει στην
κατά το δυνατόν εναρµόνιση της τιµολογιακής επιβάρυνσης του
χρήστη των θαλάσσιων µεταφορών µε αυτή των χερσαίων µεταφορών και την απολαβή ανάλογης προσφερόµενης υπηρεσίας,
ανεξαρτήτως του µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιούν σε ό,τι
αφορά τη συχνότητα, το κόστος, τον χρόνο µετακίνησης, την
απόσταση που θα διανύσει, καθώς και την παρεχόµενη ποιότητα.
Δεν είναι τυχαίο πως η θεωρία περί µεταφορικού ισοδύναµου
αναπτύχθηκε ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ‘70 και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στο τιµολογιακό σύστηµα της Νορβηγίας, µιας χώρας που παρουσιάζει πολύ µεγάλη νησιωτικότητα,
χωρίς αυτό να σηµαίνει βεβαίως πως η διεθνής εµπειρία είναι
άµεσα αξιοποιήσιµη, γιατί οι διαφορές και οι ιδιαιτερότητες της
κάθε νησιωτικής περιοχής είναι πολύ µεγάλες και ποικίλλουν.
Το µεταφορικό ισοδύναµο δεν είναι µια απλή υπόθεση και, βεβαίως, ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των σηµαντικότερων ευρωπαϊκών περιπτώσεων, όπως είναι η Γαλλία, η Σκωτία, η Νορβηγία,
όπου έχει αναπτυχθεί. Και αυτό γιατί τα δίκτυα των χωρών στα
οποία εφαρµόζεται το Μεταφορικό Ισοδύναµο, διαφοροποιούνται σηµαντικά από το ελληνικό δίκτυο ως προς τα δοµικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση η λογική για την εφαρµογή του µεταφορικού ισοδυνάµου ήταν ότι οι πολίτες της νησιωτικής χώρας µε την
πληρωµή των φόρων, προσφέρουν οµοίως µε τους κατοίκους
της ηπειρωτικής χώρας τη δυνατότητα στην πολιτεία να κατασκευάζει και να συντηρεί έργα υποδοµής όπως δρόµους και γέφυρες. Ωστόσο οι δρόµοι και οι γέφυρες συνδέουν περιοχές και
πόλεις όλης της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των νησιωτικών περιοχών, εξυπηρετώντας σε καθηµερινή βάση όλους τους πολίτες
πλην των νησιωτών. Οι νησιώτες, λοιπόν, οι οποίοι όπως όλοι οι
λοιποί συµπολίτες τους πληρώνουν φόρους, δεν µπορούν να
χρησιµοποιούν αυτό το δίκτυο των δρόµων, αν πριν δεν υποβληθούν σε ένα επιπλέον κόστος, προκειµένου να µετακινηθούν από
τα νησιά τους προς την ηπειρωτική χώρα, ένα σηµαντικό µάλιστα
τίµηµα που είναι ο ναύλος για τη µεταφορά τους µε το πλοίο.
Βέβαια συζητώντας για το µεταφορικό ισοδύναµο, δεν γίνεται
να µην κάνουµε µια αναφορά στον αξέχαστο Τάσο Αλιφέρη, τον
επί χρόνια Δήµαρχο της Τήλου, που έδωσε, πραγµατικά, τους
αγώνες της ζωής του, για να µεταφερθεί στην ελληνική πραγµατικότητα αυτή η σπουδαία πολιτική πρακτική. Αυτός ήταν που
έβαλε τη βάση, την πρώτη απόπειρα εφαρµογής του µεταφορικού ισοδύναµου στην Ελλάδα πίσω στο 2000 µε το «Τήλος Sea
Star», το οποίο εκτελούσε το δροµολόγιο Τήλος - Ρόδος µε οκτώ
δροµολόγια ανά εβδοµάδα, εκτός χειµερινής περιόδου, υπό την
ιδιοκτησία και διαχείριση του Δήµου Τήλου. Αξίζει να σηµειωθεί,
πως κατά τη δροµολογιακή περίοδο 2009 - 2010 µε το «Τήλος
Sea Star» µετακινήθηκαν δεκατέσσερις χιλιάδες ενενήντα νησιώτες επιβάτες µέσα σε έναν χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε
το σηµερινό νοµοσχέδιο ως αυτό που πραγµατικά είναι, ως ένα
βήµα µονάχα, ένα πρώτο βήµα στην αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων που έχει ως αποτελεσµατικότητα η νησιωτικότητα.
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Σαφώς δεν συνιστά µια ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική και
σαφώς δεν αίρει τις υπάρχουσες ανισότητες που χαρακτηρίζουν
τη ζωή στα νησιά. Εξάλλου οι προς διάθεση πόροι είναι πάρα
πολλοί λίγοι. Πλην όµως είναι το πρώτο βήµα µετά από δεκαετίες
δηµόσιας συζήτησης γι’ αυτό το τόσο χρήσιµο εργαλείο. Πρόκειται για µια πρωτόλεια εφαρµογή, για µια εφαρµογή που θα
µας βοηθήσει να εξάγουµε συµπεράσµατα προς χρήση στο µέλλον, προκειµένου να την αλλάξουµε, να την τροποποιήσουµε, να
τη διευρύνουµε. Προφανώς ένα νησί όπως η Κρήτη δεν θα µπορούσε να µπει στην πρώτη πιλοτική εφαρµογή µε τόσο περιορισµένους πόρους. Όµως όταν µιλάµε για νησιωτικότητα, προφανώς πρέπει να αντιµετωπιστεί η νησιωτικότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο των πληθυσµών των νησιών.
Δεν θα πρέπει όµως η πιλοτική εφαρµογή αυτής της ιδέας, να
καταστεί πεδίο άγονων µικροκοµµατικών τακτικισµών και να αντιπαραβάλλεται µε άλλα εργαλεία άµβλυνσης της νησιωτικότητας όπως οι µειωµένοι συντελεστές του ΦΠΑ στα νησιά. Το κοινό
χαρακτηριστικό είναι ότι και τα δυο είναι εργαλεία προστατευτισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε καθαροί µε τον ελληνικό λαό αλλά και µε τη συνείδησή µας και για να επαναφέρουµε στοιχειωδώς την πολιτική στην πολιτική. Η υποκρισία της
ευκολίας της Αντιπολίτευσης να θεωρεί ότι τέτοια ζητήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µε µια τροπολογία δεν βοηθάει. Και δεν
βοηθάει και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος στην κοινωνία.
Θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η εξοµοίωση των
συντελεστών του ΦΠΑ µας βαραίνει από το τρίτο µνηµόνιο. Ήταν
µνηµονιακή υποχρέωση. Αρχίζει να υλοποιείται από 1-10-2015,
όπου η πρώτη οµάδα των νησιών -Μύκονος, Ρόδος, Σαντορίνη,
Πάρος, Νάξος, αν θυµάµαι καλά- εξοµοιώνει τους συντελεστές
του ΦΠΑ. Έπεται µια δεύτερη οµάδα. Και τώρα µιλάµε για την
τρίτη οµάδα που από µεθαύριο αποστερείται των µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ. Αυτό που πρέπει να αναλογιστούµε και να
κάνουµε ως κριτική αλλά και ως αυτοκριτική όλοι εµείς -που για
να σώσουµε τη χώρα τότε στηρίξαµε, ψηφίσαµε το τρίτο µνηµόνιο- ήταν ότι έπρεπε τότε να αντιληφθούµε ότι δεν θα έπρεπε να
µιλάµε για κατάργηση των χαµηλών συντελεστών αλλά για «πάγωµα» των χαµηλών συντελεστών προκειµένου να έχουµε το παράθυρο όταν βελτιωθούν οι συνθήκες, να επαναφέρουµε αυτό
το εργαλείο µε έναν εξορθολογισµό όµως της χρήσης αυτού του
εργαλείου. Να µην ξεχνάµε επίσης ότι η υλοποίηση-εφαρµογή
των µειωµένων συντελεστών δεν έφερε τα ποθητά αποτελέσµατα, γιατί δεν κατέληγε πάντα σε όφελος του καταναλωτή, του
νησιώτη χρήστη υπηρεσίας ή καταναλωτή προϊόντος. Και αυτό
είναι ένα άλλο ζήτηµα το οποίο πρέπει χωρίς υποκρισίες να δούµε ξανά.
Επίσης θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αγνοούµε ότι υπάρχει
άλλο ένα εργαλείο άρσης µέρους της νησιωτικότητας που έχει
να κάνει µε τους νησιώτες γεωργούς και κτηνοτρόφους, το οποίο
έχουµε στη διάθεσή µας δεκαετίες τώρα και το οποίο όµως δεν
εφαρµόζεται σωστά. Δεν µπορέσαµε µέχρι σήµερα να αξιοποιήσουµε τα 24 µε 26 εκατοµµύρια που έχουµε στη διάθεσή µας
ετησίως για να ενισχύσουµε τους γεωργούς, τους αγρότες των
µικρών νησιών του Αιγαίου. Δηλαδή το σύνολο των νησιών του
Αιγαίου πλην Κρήτης και Ευβοίας. Και αναφέροµαι στο πρόγραµµα ενίσχυσης της γεωργίας των µικρών νησιών του Αιγαίου.
Πρέπει να συντοµεύσω την τοποθέτησή µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταφορά του µεταφορικού
ισοδυνάµου είναι συµβατή µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών. Στο πλαίσιο της δυνατότητας των κρατών-µελών να επιβάλλουν υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, η αρχή του µεταφορικού ισοδυνάµου αποτελεί
µια από τις δυνατές µεθόδους για τον καθορισµό της τιµής του
εισιτηρίου των υπηρεσιών αυτών. Δεν πρέπει ακόµα να ξεχνάµε
ότι η πρόταση για το µεταφορικό ισοδύναµο, επί χρόνια τίθεται
µετ’ επιτάσεως από τους ιδιωτικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Επί χρόνια γίνονται προσπάθειες να υιοθετηθούν καλές πρακτικές από χώρες της Ευρώπης, τις λοιπές που
έχουν εφαρµόσει το µεταφορικό ισοδύναµο, αλλά πάντα σκόνταφταν αυτές οι προσπάθειες στις ανυπέρβλητες δυσκολίες που
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είχαν να κάνουν είτε µε γραφειοκρατία είτε µε την αδυναµία εξειδίκευσης αυτών των εργαλείων. Ο τελικός στόχος της νησιωτικής πολιτικής εντοπίζεται στην ανάγκη να προσφερθούν στα
νησιά µας οι ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης που απολαµβάνονται
από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Και το µεταφορικό ισοδύναµο, ξαναλέω, είναι µια κάποια αρχή,
ελλιπής, αλλά είναι η πρωτόλεια προσπάθεια. Εξάλλου δουλειά
του κράτους είναι να διαµορφώνει τις συνθήκες, που θα επιτρέψουν στις ιδιωτικές κοινότητες να εξελιχθούν, χωρίς να χάσουν
τον χαρακτήρα τους, να µετατρέψουν τις δυνατότητες που ήδη
έχουν σε απτά έργα και αποτελέσµατα. Και σε σχέση µε τα µεγάλα νησιά της χώρας και τις ηπειρωτικές περιοχές µας οι µικροοικονοµίες των µικρών νησιών δεν προσφέρουν τις ευκαιρίες που
αξίζουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά.
Οι Ευρωπαίοι νησιώτες της Ελλάδας ψάχνουν αδιάκοπα νέα
εγχειρήµατα και ιδέες είτε στη γεωργία είτε στον τουρισµό είτε
στο εµπόριο, που θα τους επιτρέψουν να ευηµερήσουν και γιατί
όχι να διαπρέψουν, χωρίς να χρειαστεί να αποχωριστούν τον
τόπο τους.
Ας τους βοηθήσουµε, λοιπόν, και ας δούµε το παρόν νοµοσχέδιο ως µια ελάχιστη αρχή, για να µπορέσουµε να οικοδοµήσουµε
στο µέλλον άλλες µεγαλύτερης κλίµακας επεµβάσεις που θα
άρουν, κατά το δυνατόν, την ανισοτιµία που χαρακτηρίζει τον νησιωτικό πληθυσµό σε σχέση µε τον πληθυσµό της υπόλοιπης
χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Σαρίδης, από την
Ένωση Κεντρώων, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν σήµερα
πριν από ακριβώς τρία χρόνια η ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωνε
στους Έλληνες πως θα τους έδινε την ευκαιρία να εκφραστούν
µέσω δηµοψηφίσµατος. Το τι συνέβη στη χώρα από εκείνη τη
στιγµή, από εκείνη την ηµέρα και έπειτα, ο καθένας το θυµάται
και το περιγράφει µε τον δικό του τρόπο. Τα τρία χρόνια µπορεί
να είναι λίγα για να επουλωθούν οι πληγές των Ελλήνων, αλλά
αρκετά για να βγουν κάποια συµπεράσµατα.
Μια από τις διαπιστώσεις, που δεν αµφισβητούνται εύκολα,
είναι πως η εµπιστοσύνη των Ελλήνων απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστηµα έχει κλονιστεί. Σήµερα ακριβώς τρία χρόνια µετά
από εκείνο το δηµοψήφισµα η Κυβέρνηση καταγγέλλει στους πολίτες πως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -σε συνεργασία µε επώνυµα επιχειρηµατικά συµφέροντα του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης- εκτελεί ένα προαποφασισµένο σχέδιο αποστασίας, επιχειρώντας να εξαγοράσει ή και να εκβιάσει ακόµα Βουλευτές.
Τρία χρόνια µετά από εκείνο το δηµοψήφισµα που πολλοί πιστέψανε ότι θα άλλαζε την εικόνα, την πραγµατικότητα που ζούσε ο
ελληνικός λαός.
Τρία χρόνια, λοιπόν, µετά και αντί το πολιτικό σύστηµα να έχει
βρει τρόπο να προασπίσει τα συµφέροντα του ελληνικού λαού,
αντί να του λύνει τα προβλήµατά του, αντί να τον στηρίζει, αντί
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αντί να κάνει αυτά που
πρέπει, συνεχίζει να τραυµατίζει τη δηµοκρατία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη να επιστρέψουµε στην
κανονικότητα δεν είναι µια απλή ανάγκη αλλά είναι ζήτηµα ζωής
και θανάτου πλέον για τη χώρα µας και τον λαό µας. Η πρώτη
µας υποχρέωση εδώ µέσα είναι απέναντι στον ελληνικό λαό. Η
σηµαντικότερη ευθύνη µας είναι να στηρίξουµε τη λειτουργία
των θεσµών της δηµοκρατίας και να ενισχύσουµε τη δικαιοσύνη,
ώστε να είναι αποτελεσµατική στο έργο της. Αυτό που οφείλουµε
εµείς εδώ µέσα να κάνουµε, είναι να σταµατήσουµε τους Έλληνες από το να φεύγουν και να απέχουν από οποιεσδήποτε δηµοκρατικές διαδικασίες, από αυτές τις δηµοκρατικές διαδικασίες
που θα αλλάξουν το µέλλον τους. Και σε αυτές τις υποχρεώσεις,
αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε αποτύχει.
Η Κυβέρνηση µιλάει για κανονικότητα, αλλά σήµερα νοµοθετούµε εδώ µε τη διαδικασία του επείγοντος. Η Αντιπολίτευση
κάθε φορά που θεωρεί πως δέχεται µια αναίτια επίθεση, µιλάει
για κατάλυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Η Κυβέρνηση
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κάνει λόγο, από την άλλη πλευρά, για καθαρή έξοδο από τα µνηµόνια, την ίδια ώρα, όµως, που νοµοθετεί µέσω υπουργικών αποφάσεων. Τέσσερις προβλέπει το σηµερινό νοµοσχέδιο, οι οποίες
κινούνται και σε κάποια λεπτά όρια τα οποία περιέγραψαν καλύτερα οι συνάδελφοι νοµικοί που βρίσκονται µέσα σε αυτή την Αίθουσα, απ’ ό,τι θα µπορούσα να τα περιγράψω εγώ.
Η Αντιπολίτευση από την άλλη αδυνατεί να απαντήσει στην πιο
απλή ερώτηση -την οποία θέτουµε εδώ και πάρα πολύ καιρό ως
Ένωση Κεντρώων- ποιους από τους τριακόσιους πενήντα µνηµονιακούς νόµους θα άλλαζαν αν σήµερα ήταν στην κυβέρνηση,
ποιους θα καταργούσαν απ’ αυτούς που έχουν ψηφιστεί σε αυτή
εδώ την Αίθουσα, από τότε που διακόσιοι είκοσι πέντε Βουλευτές
τον Αύγουστο του 2015 παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσο κρίνετε εσείς οι ίδιοι πως
απέχουµε από την κανονικότητα, πόσο µακριά από την έννοια την οποία συνηθίζουµε και λέµε τώρα τελευταία και για τα κοινωνικά και για τα εθνικά µας θέµατα- του πυλώνα σταθερότητας;
Λέτε να θεωρούν πως είµαστε πυλώνας σταθερότητας οι Έλληνες πολίτες; Δεν µπορεί να την βλέπετε µικρή αυτή την απόσταση, όταν τρία χρόνια από εκείνη την ηµέρα του δηµοψηφίσµατος τη λέξη την οποία χρησιµοποιείτε είναι η λέξη αποστασία.
Κατά τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου αποδεικνύεται
πως και η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αποτυγχάνουν εξίσου στο να αντιµετωπίσουν τις ξεχωριστές προκλήσεις
οι οποίες παρουσιάζονται. Η Κυβέρνηση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, κυριολεκτικά, προσπαθεί να µοιράσει λεφτά, λεφτά στα
νησιά, λεφτά όµως που οι µνηµονιακές της υποχρεώσεις την
ανάγκασαν να κόψει, όπως ήταν ο µειωµένος ΦΠΑ στα νησιά.
Αυτό κάνει. Προσπαθεί µέσα από έναν «κουµπαρά» του δηµοσίων επενδύσεων να βρει κάποια χρήµατα -κάποια «ψίχουλα» θα
χαρακτήριζα εγώ, η Ένωση Κεντρώων- για να µπορέσει να καλύψει το µεγάλο κενό το οποίο δηµιουργήθηκε από αυτή την µνηµονιακή της υποχρέωση, µια κόκκινη γραµµή, µια ακόµα κόκκινη
γραµµή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που δεν µπόρεσαν
να κρατήσουν. Και την ώρα που το κάνει αυτό µε τον τρόπο της,
νιώθει ταυτόχρονα και υποχρεωµένη να προσπαθήσει να πείσει
τους νησιώτες πως η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει µε την αύξηση του ΦΠΑ και θα διεκδικήσει, θα συνεχίσει να διεκδικεί την
επαναφορά του προηγούµενου ευνοϊκού καθεστώτος.
Είναι λογικό, όµως, να δυσπιστούν οι πολίτες, γιατί και άλλες
διαβεβαιώσεις έχουν πάρει στο παρελθόν, πάρα πολλές διαβεβαιώσεις και δεν µπορέσατε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, να τηρήσετε τα όσα λέγατε προεκλογικά. Πόσα απ’
αυτά τα οποία λέγατε προεκλογικά, πόσα απ’ αυτά σαν διαβεβαιώσεις που έχουν ακουστεί µέσα σε αυτή την Αίθουσα µπορέσατε να τηρήσετε; Εγώ θα σας έλεγα ένα απλό παράδειγµα,
όπως µου έρχεται αυτή τη στιγµή, όσον αφορά το θέµα του εξωδικαστικού συµβιβασµού, για το οποίο µας λέγατε πως θα ενταχθούν τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις. Ένα νοµοσχέδιο
αποτυχία ήταν -το συζητήσαµε και τις προάλλες µέσα σε αυτή
εδώ την Αίθουσα-, µε πάρα πολλά τρωτά σηµεία. Δεν βοήθησε
καθόλου τον ελληνικό λαό, δεν βοήθησε καθόλου την επιχειρηµατικότητα. Πόσες δεσµεύσεις από αυτές που έχει πάρει η ελληνική Κυβέρνηση έχει υλοποιήσει;
Νοµοθετούµε, λοιπόν, µε διαδικασίες του επείγοντος µέσω
υπουργικών αποφάσεων, για να προσπαθήσουµε να µοιράσουµε
κάποια χρήµατα. Αυτά τα χρήµατα τα µοιράζετε όµως και πιλοτικά. Λέτε ότι θα τα δώσουµε πιλοτικά για να δούµε αν το σύστηµα λειτουργεί, ποια είναι τα τρωτά του συστήµατος, αν θέλει
βελτιώσεις, αν αντέχει η οικονοµική πραγµατικότητα θα έλεγα
εγώ, και αν µας το επιτρέψει η σκληρή µεταµνηµονιακή επιτήρηση.
Από την άλλη πλευρά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα κόµµατα που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, συνεχίζουν να µας αρνούνται τι θα µπορούσαν να κάνουν καλύτερα και µε δεδοµένο
µάλιστα πως φέρουν µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα -ανεξάρτητα το πόσο µεγάλο ή
µικρό είναι, το κρίνει ο καθένας αυτό το συγκεκριµένο µερίδιο
ευθύνης- παρουσιάζονται τελικά ανίκανα να προστατεύσουν τον
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Έλληνα από τα όσα ακριβώς του συµβαίνουν σήµερα, τώρα εδώ,
αυτή την στιγµή που µιλάµε.
Αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει, ούτε οι µεν ούτε οι δε,
πως δηλαδή οι Έλληνες περιµένουν και απαιτούν απαντήσεις
από το πολιτικό σύστηµα για το τι γίνεται όχι αύριο, αλλά το τι
γίνεται τώρα, το τι γίνεται σήµερα, το τι µπορεί να αλλάξει όχι
κάποτε και υπό προϋποθέσεις αλλά αύριο το πρωί και µε συνοπτικές διαδικασίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ή θα πρέπει να οµολογήσετε
στους Έλληνες ότι δεν προτίθεστε να κάνετε κάτι που θα άλλαζε
σηµαντικά την ποιότητα της ζωής τους µέσα σε ένα σύντοµο
χρονικό διάστηµα ή θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είσαστε
εκτός θέµατος και ως εκ τούτου οι Έλληνες αδιαφορούν για όσα
λέτε. Τους οδηγείτε µε αυτόν τον τρόπο στην απάθεια, στην
αποχή, στην αποστασιοποίηση, τους πραγµατικούς, δηλαδή, εχθρούς της δηµοκρατίας.
Η Ένωση Κεντρώων, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει ψηφίσει
µνηµόνια. Κερδίσαµε το δικαίωµα του να βρισκόµαστε µέσα σε
αυτή την Αίθουσα µε αλήθειες, µε σκληρές αλήθειες όχι µε ψέµατα κι όχι µε υποσχέσεις. Αυτόν τον δρόµο θα ακολουθήσουµε,
γιατί συνεχίζουµε να έχουµε επαφή µε τους πολίτες και την
πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό θεωρούµε πιο σηµαντικό, από το να δώσουµε την
ψήφο µας στο σηµερινό νοµοσχέδιο για να φανούµε αρεστοί, να
το καταψηφίσουµε, µε σκοπό να επισηµάνουµε µε τον πιο έντονο
τρόπο που µας προσφέρει η δηµοκρατία ότι, όταν κόβουµε το
µέγιστο και προσπαθούµε να δώσουµε το ελάχιστο, δεν είναι
αυτή η δουλειά µας για την οποία βρισκόµαστε εδώ µέσα. Η Κυβέρνηση πρέπει να σταµατήσει να νοµοθετεί µε τη διαδικασία
του επείγοντος και µε την παροχή υπερεξουσιών στους Υπουργούς µε σκοπό την επικοινωνιακή διαχείριση υπαρκτών προβληµάτων.
Θέλουµε να µας πείτε εάν είµαστε σε µία προεκλογική περίοδο
ή αν δεν είµαστε σε µία προεκλογική περίοδο.
Και η Αντιπολίτευση πρέπει, επιτέλους, από τη δική την πλευρά
να αρχίσει να προτείνει, να αρχίσει να κοιτάει πώς µπορεί να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, πώς µπορεί να βοηθήσει στο να καλυτερεύσουν τα πράγµατα σε αυτόν τον τόπο αύριο το πρωί και όχι
όταν θα γίνει κυβέρνηση.
Θα ήθελα να πω λίγα λόγια, στον χρόνο που αποµένει, για τις
τροπολογίες.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1626 η Ένωση Κεντρώων
θα ψηφίσει «όχι» γιατί δίνει υπερεξουσίες στους δύο Υπουργούς
να καθορίσουν τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου. Δεν
υπάρχει δηµοκρατική νοµιµοποίηση δίνοντας λευκή επιταγή
στους Υπουργούς, ενδεχοµένως να τοποθετήσουν πρόσωπα της
αρέσκειας τους στην προκείµενη εταιρεία.
Όσον αφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1628, η
Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσει «παρών». Κατανοούµε τις ανάγκες
σε προσωπικό, αλλά πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να συνεχίζεται
επ’ αόριστον αυτό το κακό µε τις εµβαλωµατικές λύσεις. Κάποια
στιγµή θα πρέπει να µπει και µία τάξη στις προσλήψεις, που να
γίνονται µε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Ψηφίζουµε, λοιπόν, «παρών», ακριβώς γιατί θέλουµε να τονίσουµε πως εµµένουµε στην
αρχή της νοµιµότητας όσον αφορά τις προσλήψεις.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1629 η Ένωση Κεντρώων
θα ψηφίσει «παρών». Θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να ψηφίσει
«ναι», αν έσπαζαν οι δύο παράγραφοι που αποτελούν δύο διαφορετικά άρθρα.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1630, η Ένωση
Κεντρώων θα ψηφίσει «ναι», γιατί συµφωνούµε µε το ακατάσχετο
στους λογαριασµούς των δικαιούχων των δροµολογίων αυτών,
καθώς θα πρέπει να έχουν την οικονοµική βιωσιµότητα για την
εκτέλεση των εν λόγω δροµολογίων, που αποτελούν µία ανακούφιση για τους επισκέπτες και τους κατοίκους των άγονων περιοχών.
Κλείνω µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1631, όπου η Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσει «παρών». Πρόκειται για µία ρύθµιση
που δηµιουργεί υπόνοιες για φωτογραφική διάταξη και πιθανή
τοποθέτηση ανθρώπων της αρέσκειας της Κυβέρνησης.
Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι η Ένωση Κεντρώων θα ψη-
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φίσει «όχι» στο νοµοσχέδιο. Θα ψηφίσει, φυσικά, κάποια άρθρα,
όπως ακριβώς θα ακολουθήσει στη διαδικασία της ψήφισης των
άρθρων. Θα ψηφίσει «όχι» επί του συνόλου και των τροπολογιών,
όπως ακριβώς τοποθετήθηκα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό
νοµοσχέδιο εκτός από το Μεταφορικό Ισοδύναµο και την ίδρυση
της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, κατά τη γνώµη µου, επαναφέρει καίρια στο τραπέζι τη συζήτηση για τη νησιωτικότητα.
Η αλήθεια είναι πως παρά το γεγονός ότι είµαστε η χώρα µε
τα περισσότερα κατοικούµενα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ουσιαστικά ποτέ δεν διεκδικήσαµε και ποτέ δεν πετύχαµε κάτι
σχετικά µε τη νησιωτική πολιτική.
Έτσι, κατά τη γνώµη µου, είναι εντυπωσιακός ο τρόπος µε τον
οποίο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση χλευάζει το νοµοσχέδιο, που
αφορά άµεσα την ανακούφιση των νησιωτών.
Η κ. Μπακογιάννη σε µια απίστευτη τοποθέτησή της στις επιτροπές απαξίωσε το νοµοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ούτε λίγο
ούτε πολύ «τέρας της γραφειοκρατίας». «Πάρτε το πίσω», είπε
περιφερειάρχης νησιωτικής περιφέρειας προσκείµενη στη Νέα
Δηµοκρατία. «Δίνετε ψίχουλα µε το µεταφορικό ισοδύναµο, παίρνετε πολύ περισσότερα ΦΠΑ στα νησιά», είπε ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας. Εξήγησε τη στάση του µόλις πριν από εµένα
ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων: «Κόβουµε το µέγιστο, δίνουµε το ελάχιστο. Μια µίζερη συζήτηση χωρίς να υποτιµώ τα οικονοµικά προβλήµατα που έχουν οι νησιώτες µας, µια µίζερη
συζήτηση που δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα».
Και η πραγµατικότητα, κατά τη γνώµη µου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι ότι ουσιαστικά µέσα σε ένα ρευστό παγκόσµιο
και ευρωπαϊκό περιβάλλον, χρειάζεται ένας ολοκληρωµένος
στρατηγικός σχεδιασµός ενδυνάµωσης της αναπτυξιακής πορείας των νησιωτικών περιοχών.
Σε αυτή την κατεύθυνση και για αυτό το θέµα θα ήθελα να καταθέσω µερικές προτάσεις.
Πρώτον, είναι η θεσµική κατοχύρωση της ρήτρας νησιωτικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουµε ως χώρα να κατοχυρώσουµε θεσµικά τη νησιωτικότητα, καθώς ήδη από την ένταξη
της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα πραγµατικά δεν αναφέρθηκε, δεν προβλέφθηκε καµµία ειδική πρόνοια
για τις νησιωτικές περιοχές, όπως έγινε µε άλλα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο των δράσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν ως βασικό στόχο την οικονοµική, την κοινωνική ή, τώρα
πια, και την εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χρηµατοδοτήσεις και ενισχύσεις µέσα από τα διαρθρωτικά ταµεία, το
Ταµείο Συνοχής, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, νοµίζω ότι έχουµε
συµφέρον να επιδιώξουµε τον σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση
ειδικών µέτρων αποκλειστικά για τις νησιωτικές περιοχές, αλλά
και πιθανόν την ίδρυση Ειδικού Ταµείου Νησιωτικής Ανάπτυξης.
Ένα δεύτερο στοιχείο, κατά τη γνώµη µου, στο οποίο πρέπει
να επιµείνουµε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η δικτύωση των µεγάλων νησιών της Μεσογείου είτε αυτά είναι ξεχωριστά κράτη –αναφέροµαι στην Κύπρο και τη Μάλτα- είτε είναι
νησιά µέρη κρατών και αναφέροµαι στην Κρήτη για την Ελλάδα,
στη Σαρδηνία και τη Σικελία.
Πιστεύω ότι η χώρα µας πρέπει να µπει µπροστά σε µία τέτοια
δικτύωση των µεγάλων νησιών της Μεσογείου και να παίξει έτσι
έναν βασικό ρόλο για µια κοινή ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική.
Γι’ αυτή τη δικτύωση θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι παραγωγικές και δηµιουργικές δυνάµεις των νησιωτικών περιοχών,
οι επαγγελµατικές οµάδες, τα δίκτυα οινοποιών, τα δίκτυα αγροτουρισµού, τα δίκτυα γυναικείων συνεταιρισµών, οι συλλογικότητες δηµιουργικής οικονοµίας. Αυτή η δικτύωση νοµίζω ότι
τελικά θα ασκεί πολιτικές πιέσεις ακόµα και για τη δηµιουργία ειδικού ταµείου για την ανάπτυξη των νησιών, αντίστοιχου µε το
Ταµείο της Αλιείας και της Θάλασσας.
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούµε και την πολιτική µας στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

CRPM.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι σηµαντική και η συµβολή διατοπικών,
διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, κλείνοντας, να κάνω µια παρατήρηση για την Κρήτη
και τον ρόλο της στη Μεσόγειο.
Θα χρειαστώ για λίγα δευτερόλεπτα ακόµα την ανοχή σας,
κύριε Πρόεδρε.
Πέρα από το ότι φαίνεται και από όσα είπα, η Κρήτη ως ένα
από τα µεγάλα νησιά της Μεσογείου, ως ένας µοχλός πίεσης
από τη χώρα µας για µέτρα -πέρα από διακηρύξεις- σχετικά µε
τη νησιωτικότητα, είναι µια ευκαιρία να µπει στο κάδρο, θα µπορούσε από τη θέση της -µε τον τουρισµό ως ένα επιπλέον στοιχείο υπέρ της- να µπει στο κάδρο ως ένας χώρος ασφαλούς, ειρηνικής και ποιοτικής δύναµης της Μεσογείου, να µπει στο
κάδρο της περιφερειακής και νησιωτικής ανάπτυξης.
Πρέπει να το αξιοποιήσουµε συνολικά για την παρέµβασή µας
στη νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, έχω -και κλείνω µε αυτό- ένα ερωτηµατικό: Οι Κρήτες πολίτες δεν χρησιµοποιούν ακτοπλοϊκή συγκοινωνία; Οι κρητικές επιχειρήσεις για τη µεταφορά των πρώτων
υλών ή των προϊόντων τους προς την ηπειρωτική Ελλάδα δεν
χρησιµοποιούν ακτοπλοϊκή συγκοινωνία; Ειλικρινά, καταθέτω την
ερώτησή µου γιατί εξαιρείται.
Προφανώς αντιλαµβάνοµαι την αναγκαιότητα να ενισχυθούν
τα µικρά ή τα µικρότερα νησιά ή τα νησιά µε λιγότερο πληθυσµό,
αλλά νοµίζω ότι στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό µας πρέπει να
είναι όλα τα νησιά, όλοι οι κάτοικοι των νησιών.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η αναβάθµιση της έννοιας της νησιωτικότητας µε διαστάσεις γεωγραφικές, πολιτισµικές και οικονοµικές είναι ένα συστατικό στοιχείο
της ταυτότητας της χώρας, που το νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα
πρέπει να λαµβάνει και, κατά τη γνώµη µου, θα λαµβάνει υπ’ όψιν
του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μηταράκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είτε φοράτε γραβάτα είτε όχι, είτε είµαστε µέσα ή έξω
από τα µνηµόνια, είτε νοµίζετε ότι βγήκατε, η αλήθεια για τους
νησιώτες είναι µία: Την 1η Ιουλίου καταργείτε, µε δική σας αποκλειστική ευθύνη, τον νησιωτικό ΦΠΑ και στα τελευταία νησιά
του βορειοανατολικού Αιγαίου. Το ξεκινήσατε το 2015 µε την «περήφανη» διαπραγµάτευση Τσίπρα – Βαρουφάκη. Το ολοκληρώνετε το 2018 µε τις υπογραφές Τσίπρα και Καµµένου.
Η κατάργηση του νησιωτικού ΦΠΑ είναι µια δέσµευση που φέρατε µέχρι τέλους. Δεσµευτήκατε στους δανειστές και το κάνατε
πράξη. Νοµίζετε ότι δεν ασκήθηκαν πιέσεις και στην προηγούµενη κυβέρνηση; Όταν ήµασταν στην κυβέρνηση µε τον κ. Αθανασίου, τον κ. Βρούτση, Βουλευτές νησιώτες, δεν ασκήθηκε η ίδια πίεση; Τότε, όµως, υπήρξαν στην πράξη κόκκινες γραµµές.
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία πολλές φορές προσπαθήσαµε να
δώσουµε στην Ολοµέλεια την ευκαιρία να διορθώσει αυτό το
λάθος. Καταθέσαµε τέσσερις τροπολογίες: τον Νοέµβριο, τον
Δεκέµβριο, τον προηγούµενο Απρίλιο στο νοµοσχέδιο για το µεταναστευτικό και τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Καλώ την Κυβέρνηση αυτήν την ύστατη στιγµή να την κάνει αποδεκτή.
Άκουσα κάποιους συναδέλφους -και επιτρέψτε µου µία µικρή
παρένθεση- να µιλούν για την ανάγκη αυτοκριτικής. Δεν θα δεχθούµε τέτοια σχόλια από µία Κυβέρνηση, που πρώτον, µας επέστρεψε στην ύφεση, χρειάστηκε να λάβει αχρείαστα µέτρα, υπέγραψε το τρίτο και τέταρτο µνηµόνιο, που οδηγεί σήµερα στην
κατάργηση του νησιωτικού ΦΠΑ.
Σήµερα πάλι έρχεστε και λέτε ότι το µεταφορικό ισοδύναµο
είναι κάτι διαφορετικό από τον ΦΠΑ. Βέβαια δεν είναι τυχαία η
συγκυρία που το ψηφίζετε σήµερα. Προσπαθείτε για λόγους επικοινωνιακούς να πείτε στους νησιώτες ότι ναι, µεν καταργείτε
τον ΦΠΑ, αλλά δίνετε κάτι ισοδύναµο. Στην πράξη, όµως, στα
ποσά, στις διαδικασίες και στο πεδίο εφαρµογής, µόνο ισοδύ-
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ναµο δεν είναι.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σας ρωτάω ευθέως: Έχετε
ολοκληρωµένη πρόταση για τα νησιά µας; Εµείς βλέπουµε ότι
δεν έχετε. Και διαβάζω στην αιτιολογική έκθεση ότι «τα νησιά µας
συγκροτούν µία περιοχή του ελληνικού χώρου, η οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλή προσβασιµότητα και ελκυστικότητα για κατοικία ή οικονοµική δραστηριότητα ως αποτέλεσµα εµβαλωµατικών και αποσπασµατικών πολιτικών επιλογών και µνηµονιακών
µέτρων».
Ποιος έφερε αυτές τις αποσπασµατικές και εµβαλωµατικές
πολιτικές επιλογές; Ποιος έφερε τώρα την κατάργηση του βασικότερου µέτρου στήριξης της νησιωτικότητας, του νησιωτικού
ΦΠΑ; Ποιος ευθύνεται για την αθρόα και ανεξέλεγκτη σώρευση
µεταναστών και προσφύγων στα νησιά, για την οποία ακόµα δεν
έχετε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για να την αντιµετωπίσετε;
Ποιος ευθύνεται τα τελευταία χρόνια για την απούσα αναπτυξιακή προοπτική, για τις υποδοµές που λιµνάζουν; Όλα αυτά έχουν την υπογραφή σας, την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Το µεταφορικό ισοδύναµο, έτσι όπως εσείς το φτιάχνετε, δυστυχώς αποτελεί µία εµβαλωµατική πολιτική, ψίχουλα σε σχέση
µε τον ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει σχέδιο χρηµατοδότησης για τα
επόµενα χρόνια, αλλά µόνον για τους επόµενους µήνες, χωρίς
ουσιαστικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νησιών.
Έχει χαρακτήρα επιδότησης και µάλιστα, αποσπασµατικής.
Δεν αποτελεί µέρος µιας ολοκληρωµένης πρότασης στήριξης
της νησιωτικότητας.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό ότι ένα
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα το οποίο έχουν τα νησιά µας,
που είναι το τουριστικό προϊόν, δεν στηρίζεται καθόλου από το
µέτρο το οποίο προτείνετε. Αντιθέτως, και οι τιµές στα ξενοδοχεία και το πακέτο της εστίασης πάει εφτά µονάδες ΦΠΑ πάνω.
Γινόµαστε µη ανταγωνιστικοί σε σχέση µε όµορες χώρες, όπως,
παραδείγµατος χάριν, για τα νησιά του Αιγαίου η Τουρκία.
Παρουσιάσατε µια παρελκυστική εικόνα στην επιτροπή. Είπατε
ότι µια τετραµελής οικογένεια στα Ψαρά θα λάβει 958 ευρώ από
το µεταφορικό ισοδύναµο. Θα ξοδέψει πολύ περισσότερα, βέβαια, για τα ταξίδια αυτά. Όµως, για να κερδίσει κάποιος αυτό
το ποσό, πρέπει να κάνει είκοσι επτά ταξίδια Πειραιά - Ψαρρά
µέσα σε ένα εξάµηνο.
Κύριε Υπουργέ, Ψαρά - Χίος είναι δωρεάν το εισιτήριο. Το ξέρετε. Το έκαναν οι παλιές κυβερνήσεις. Οι παλιές κυβερνήσεις
που δεν στήριζαν τη νησιωτικότητα, που είχαν το νησιωτικό ΦΠΑ,
είχαν δωρεάν το εισιτήριο για τους µόνιµους κατοίκους να πάνε
από τα Ψαρά στη Χίο. Αν θέλουν να πάνε είκοσι τέσσερα ταξίδια
στον Πειραιά, καλοδεχούµενοι!
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Οι παλιές κυβερνήσεις δεν έκαναν Πειραιά
- Ψαρά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Βέβαια, η κατάργηση του νησιωτικού
ΦΠΑ, κύριε Υπουργέ, είναι συγκεκριµένο µέτρο. Για κάθε 100
ευρώ που ξοδεύει ένας κάτοικος των Ψαρών, της Χίου, των Οινουσσών, των Δωδεκανήσων θα ξοδεύει 7 ευρώ παραπάνω. Φέρνετε µια έκρηξη πληθωρισµού, ακριβαίνετε τη ζωή των ακριτών
µας και δεν έχετε κανένα σχέδιο για να στηρίξετε αυτά τα νησιά.
Φυσικά και δεν στηρίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-6-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό
Υγείας κ. Μάκη Βορίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σήµερα µεταξύ των άλλων µάθαµε και γιατί καταργείται η βασική
πολιτική για τη στήριξη των νησιών. Μας είπε ο κ. Ηγουµενίδης
ότι χρειάζεται µια ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική. Άρα, σύµφωνα
µε τη λογική του, η κατάργηση του µειωµένου κόστους λόγω του
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ΦΠΑ στα νησιά είναι µια συνειδητή επιλογή, η οποία θα οδηγήσει
στο µέλλον στην αναζήτηση ευρωπαϊκών πολιτικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Επίτροπος Οικονοµικών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση
του Ευρωβουλευτή µας κ. Νίκου Ανδρουλάκη, είπε ότι η επιλογή
της κατάργησης του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά είναι
επιλογή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν µπορείτε να έρχεστε εδώ οι οποιοιδήποτε συνάδελφοι είτε είναι στην Κυβέρνηση είτε αλλού- και να λέτε για δεσµεύσεις
από τρίτο µνηµόνιο, δεύτερο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αποκλειστικά επιλογή ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Έχουµε καταθέσει εδώ και καιρό µια πρόταση νόµου για τη
διατήρηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα πέντε εναποµείναντα νησιά µε τρόπο ώστε να διατηρηθεί αυτή η πολιτική, αυτή
η ιδέα, αυτό που έχει στηρίξει από το 1986 και µετά ανελλιπώς
τα νησιά, να συζητήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους θα
µπορέσουµε να επαναφέρουµε αυτή τη ρύθµιση συνολικά ως αντιστάθµισµα για τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
κάτοικοι των νησιών ακριβώς λόγω της νησιωτικότητας.
Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω, για να µη γίνονται οι συµπολίτες
µας-κάτοικοι της ηπειρωτικής χώρας εύκολα θύµατα του λαϊκισµού, ότι η νησιωτικότητα είναι ένα σοβαρό ζήτηµα. Οι επιπτώσεις από την αποµόνωση, από την ασυνέχεια της επικοινωνίας
είναι πάρα πολύ σοβαρές.
Οι επιπτώσεις επιβαρύνουν τη ζωή του καθενός και συνολικά
όλων των ανθρώπων που ζουν στα νησιά. Νησιά δεν είναι µόνο
οι φανταχτερές φωτογραφίες και οι εικόνες των διαφηµίσεων
των καλοκαιρινών διακοπών. Νησιά είναι και οι δύσκολες συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του χειµώνα και όχι
µόνο. Είναι και οι δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, είναι υποχρέωση της χώρας –και
γι’ αυτό έχει συµπεριληφθεί στο άρθρο 101 του Συντάγµατος- η
µέριµνα για αντιστάθµισµα αυτών των αρνητικών συνεπειών. Εδώ, όµως, αντί να υπάρξει περαιτέρω µέριµνα, υπήρξε το πετσόκοµµα της πολιτικής που είχε εφαρµοστεί στα νησιά µε τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, όχι µόνο βεβαίως για οικονοµικούς,
αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους, αλλά και για εθνικούς
λόγους.
Επαναλαµβάνω ότι έχουµε καταθέσει µια πρόταση. Ζητούµε
να έρθει άµεσα στη Βουλή και µας λένε ότι τα συναρµόδια Υπουργεία αρνούνται να έρθουν να συζητήσουν. Αυτή είναι η εξήγηση που µας δίνουν οι υπηρεσίες της Βουλής και το ίδιο το
Προεδρείο, όταν ρωτάµε γιατί δεν έρχεται αυτή η πρόταση νόµου. Αρνούνται τα συναρµόδια Υπουργεία να έρθουν στη Βουλή
να συζητήσουµε την πρόταση νόµου. Αυτή είναι η δηµοκρατία.
Ελάτε και απορρίψτε την! Όµως, ελάτε, κύριοι!
Θα αναφερθώ τώρα στο νοµοσχέδιο και στο µεταφορικό ισοδύναµο. Το µεταφορικό ισοδύναµο, όπως πολύ καλά ανέλυσε ο
εισηγητής µας, είναι µια καλή ιδέα, µια ώριµη πρόταση, αλλά έρχεται µε ένα κακό έως µέτριο νοµοθέτηµα. Η Κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν έρχεται σε αντιστάθµισµα της κατάργησης του ΦΠΑ
και πράγµατι πρέπει να το δούµε ανεξάρτητα από αυτό ως ένα
πρόσθετο µέτρο που έχει να κάνει µε τα νησιά. Δυστυχώς, όµως,
το συνδυάζει. Το επείγον, δηλαδή το να συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πέντε λεπτά την κάνατε την τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε; Έχει
αποφασιστεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για όλους, κύριε Κεγκέρογλου, χωρίς καµµία εξαίρεση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν το είδα, αλλά τουλάχιστον
οι πρώτοι οµιλητές από τα κόµµατα έπρεπε να έχουν λίγο παραπάνω χρόνο.
Πρέπει, πράγµατι, να είναι ανεξάρτητο, αλλά δυστυχώς το
συνδύασε. Είναι επείγον, λέει, γιατί καταργείται ο ΦΠΑ. Έτσι σιγοψιθυρίστηκε.
Θεωρώ ότι πρέπει να το αποκόψουµε και να το δούµε µε ένα
διαφορετικό µάτι. Βεβαίως, χρειαζόταν πιο ολοκληρωµένη δουλειά. Όµως, κι έτσι που έρχεται, ας πειραµατιστεί το Υπουργείο
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να δει, να βγάλει συµπεράσµατα µε το πιλοτικό πρόγραµµα και
να δούµε πώς θα εφαρµοστεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Όµως, έχω να κάνω κάποιες βασικές παρατηρήσεις.
Κοιτάξτε, κύριοι, δηµιουργείτε έναν νέο µηχανισµό στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για να κάνει τη δουλειά που κάνει η ΗΔΙΚΑ µε το
ΚΕΑ –και άλλα προγράµµατα- που µπορεί να σας το έκανε χωρίς
κόστος και χωρίς καν να δηµιουργηθεί άλλο πρόγραµµα. Η ΗΔΙΚΑ έχει την τεχνογνωσία αυτή τη στιγµή για να κάνει όλο αυτό
το πρόγραµµα. Ποιος ο λόγος να δηµιουργείτε νέο µηχανισµό;
Δεύτερον, επειδή διαχωρίζετε οικονοµικά τους κατοίκους των
νησιών και λέτε ότι δεν θα έχουν όλοι οι κάτοικοι την ωφέλεια
από τον ΦΠΑ, αλλά µόνο οι οικονοµικά ασθενείς, θα ήθελα να
σας ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγµή το Υπουργείο Εργασίας γνωρίζει τα νησιά και έχει καταγεγραµµένους όλους τους ανθρώπους που παίρνουν κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης µε βάση
εισοδηµατικά κριτήρια. Από πού κι ως πού στον αδύναµο άνθρωπο που παίρνει κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, του λέτε
«Πήγαινε να πληρώσεις τα εισιτήρια και µετά έλα να πάρεις την
έκπτωση»;
Όχι, κύριοι! Από τη στιγµή που είναι δικαιούχος του ΚΕΑ, θα
πρέπει να είναι δικαιούχος και της έκπτωσης και να πάτε να τα
βρείτε εσείς µε τις εταιρείες. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο.
Είναι αντίθετο µε τη φιλοσοφία της στήριξης των αδύναµων ανθρώπων, όπως την έχουµε θεσµοθετήσει από το 2012 µε το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα. Είναι υπηρεσίες που παρέχονται
στους δικαιούχους του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος.
Δεν νοµίζω ότι πράττετε σωστά. Δηµιουργείτε µια νέα γραφειοκρατία, χωρίς λόγο.
Μπορείτε και σήµερα να τροποποιήσετε ότι οι δικαιούχοι του
ΚΕΑ έχουν άµεσα την έκπτωση από τις µεταφορικές εταιρείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήξερα για το πεντάλεπτο και δεν είχα προετοιµαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφού κάναµε ολόκληρη φασαρία στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν µετείχα στη φασαρία αυτήν
τη φορά. Συνήθως µετέχω.
Είπε και ο Υφυπουργός και ο Υπουργός ότι εξαιρούνται οι
νήσοι Λευκάδα, Εύβοια και Κρήτη. Ακούστε. Κατά τον ευρωπαϊκό
ορισµό και του ’94, αλλά και µε βάση τις τροποποιήσεις µέχρι το
2016, δεν θεωρούνται, κατά την έννοια την οικονοµική, την κοινωνική και την αναπτυξιακή, νησιά αυτά που έχουν µόνιµη σύνδεση. Η Εύβοια, εποµένως, και η Λευκάδα που έχουν µόνιµη,
σταθερή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα δεν είναι νησιά, κατά
την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενίσχυσή τους µε
ειδικά µέτρα.
Το βάζετε αυτό ως φερετζέ για να καλύψετε τον αποκλεισµό
της Κρήτης. Όχι, κύριοι, δεν λέτε ότι το µεταφορικό ισοδύναµο
είναι για τα µικρά νησιά ούτε µέχρι τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, ούτε µέχρι πέντε χιλιάδες, ούτε µέχρι τίποτα. Λέτε ότι είναι
για τα νησιά. Εδώ δεν υπάρχει, λοιπόν, εξαίρεση. Είναι απαράδεκτο που εξαιρείτε την Κρήτη, η οποία έχει την ίδια επιβάρυνση
στο µεταφορικό κόστος µε οποιοδήποτε άλλο νησί και επιπλέον
έχει πάρα πολλές σχέσεις και µε τα νησιά τα υπόλοιπα. Και άρα
έχουµε διπλή επιβάρυνση για τους νησιώτες από το µεταφορικό
κόστος που επιβαρύνονται όσα προϊόντα, επιβάτες και µεταφορές γίνονται διά µέσου της Κρήτης.
Θα ζητούσα, λοιπόν, να µην επαναλαµβάνετε αυτή την εξαίρεση για την Κρήτη διότι είναι πολιτική εξαίρεση. Δεν είναι ούτε
νοµική, ούτε στηρίζεται σε κάποια άλλα κριτήρια που έχετε θέσει
στο νοµοσχέδιο. Θέστε τα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
κλείστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έτσι ζητάω ρητά να συµπεριλαµβάνεται και η Κρήτη µέσα. Εξάλλου θα ήταν ένα καλό στοιχείο να έχουµε από τον πιλοτική εφαρµογή τι ακριβώς στοιχεία
υπάρχουν και τι ακριβώς κόστη έχουµε και για τις µεταφορές τις
επιβατικές, αλλά και για τις µεταφορές των προϊόντων από και
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προς την Κρήτη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω
µια ερώτηση. Γιατί βάλατε πέντε λεπτά χρόνο οµιλίας, ενώ σε
όλα τα νοµοσχέδια έχουµε επτά λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Διότι το νοµοσχέδιο
µε πρωτοβουλία και µε πλειοψηφία των κυβερνητικών Βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων συζητείται ως επείγον. Στο
επείγον, µε βάση τον Κανονισµό, είναι πέντε λεπτά. Εποµένως,
µην παραπονιέστε σε εµάς που δεν ψηφίσαµε το επείγον.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Μπορούµε να πάµε στο επτάλεπτο. Δεν είµαστε προετοιµασµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ούτως ή άλλως, από
ό,τι αντιλήφθηκα και ο κ. Βαρεµένος έδειχνε µια ανοχή. Και εγώ
θα δείχνω µια ανοχή, διότι δεν είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι
γραµµένοι. Είστε είκοσι τέσσερις Βουλευτές γραµµένοι, οπότε
είµαστε εντάξει. Όµως, τυπικά να ξέρετε ότι όταν στη Διάσκεψη
των Προέδρων ψηφίζουν οι κυβερνητικοί και χαρακτηρίζουν ένα
νοµοσχέδιο ως επείγον, ο χρόνος οµιλίας των οµιλητών είναι
πέντε λεπτά. Αυτό είναι.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω τα του νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι θα πρέπει να
µπει πλέον και η Μάνδρα στα ωφελήµατα του µεταφορικού ισοδύναµου, αφού την έχετε καταστήσει ένα νησί, που πληµµυρίζει
συνεχώς. Η κατάσταση είναι τραγική. Η οµογάλακτή σας περιφερειάρχης δεν κάνει τίποτα απολύτως. Εκτίθεται συνεχώς µε
τα έργα και τα λόγια της.
Η Ελλάδα ως µια νησιωτική χώρα µε χιλιάδες νησιά που περικλείουν την ηπειρωτική της χώρα ακούγεται ως κάτι πολύ όµορφο και πολύ ωραίο. Όµως, η πραγµατικότητα είναι κάπως
διαφορετική, διότι, εκτός από λίγα -µετρηµένα στα δάχτυλα των
χεριών- νησιά τα οποία έχουν οικονοµική ευµάρεια για τους περισσότερους µήνες του χρόνου από τον τουρισµό, αλλά και από
άλλα, η συντριπτική πλειοψηφία των νησιών της πατρίδας µας,
χιλιάδες, έχουν να κάνουν µε ανθρώπους οι οποίοι, δυστυχώς,
όλο και λιγοστεύουν, µε πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες, ειδικότερα κατά τους χειµερινούς µήνες. Εξ ου και η έννοια της
νησιωτικότητας και των ευεργετηµάτων των οποίων θα έπρεπε
να τυγχάνουν τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, τα ελληνικά
µας νησιά.
Εδώ να συµφωνήσω µε τον προλαλήσαντα Βουλευτή. Γιατί
εξαιρείται η Κρήτη από τα ωφελήµατα του µεταφορικού ισοδύναµου; Νησί είναι κι αυτό, το οποίο προσφέρει πάρα πολλά στην
ελληνική οικονοµία. Γι’ αυτό θα πρέπει κι αυτό να µην εξαιρείται.
Η νησιωτικότητα θα έπρεπε να είναι πρώτη στην ατζέντα κάθε
ελληνικής κυβερνήσεως µαζί µε τις πόλεις και τα χωριά της παραµεθορίου και γενικότερα της υπαίθρου, διότι έτσι και µόνο έτσι
θα µπορέσουµε να διατηρήσουµε και ανέπαφη την εδαφική µας
ακεραιότητα από τους όποιους επιβολής, είτε είναι όµορα κράτη,
είτε µε την εισβολή των λαθροµεταναστών, είτε, είτε, είτε. Αντ’
αυτού, τι βλέπουµε; Ειδικότερα στα χρόνια των µνηµονίων, µια
πλειάδα µέτρων να λαµβάνονται, τα οποία καθιστούν τη ζωή και
τη διαβίωση στα νησιά της ελληνικής επικράτειας χρόνο µε τον
χρόνο όλο και πιο δύσκολη, µε αποκορύφωµα τη µείωση, την κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά. Μάλλον γι’ αυτό το κάνετε, για να προλάβετε να ρίξετε στάχτη στα µάτια του κόσµου
µε το µεταφορικό ισοδύναµο.
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Το µεταφορικό ισοδύναµο είναι µια πολύ σωστή ενέργεια, η
οποία θα είχε και ιδιαίτερα µεγάλη αξία αν γινόταν σε χρόνο
όπου δεν θα αυξάνατε το ΦΠΑ, αλλά θα το εξισώνατε µε το ΦΠΑ
της ηπειρωτικής Ελλάδος. Αυτή η αύξηση του ΦΠΑ έγινε από κοινού µε τη Νέα Δηµοκρατία. Τώρα εάν ήταν πέντε πάνω, πέντε
κάτω ή σε πιο από τα τρία µνηµόνια ήταν πιο ξεκάθαρο ότι θα
αυξηθεί ο ΦΠΑ, αυτό µας αφήνει παγερά αδιάφορους µε την έννοια ότι εµείς δεν έχουµε ψηφίσει κανένα µνηµόνιο και δεν πρόκειται να ψηφίσουµε ποτέ, αντίθετα µε εσάς πλέον όπου µε
τέσσερα µνηµόνια που έχετε ψηφίσει -άλλοι ένα, άλλοι δύο,
άλλοι και τα τέσσερα µαζί- έχετε κάνει τη ζωή των πολιτών στα
νησιά ιδιαιτέρως δύσκολη.
Άδικο είναι και το ότι βάζετε κριτήρια για το µεταφορικό ισοδύναµο. Γιατί κριτήρια; Τι διαφορά έχει; Και ποια είναι αυτά τα
κριτήρια; Είναι όπως µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό τον οποίο
συζητούσαµε χθες, προχθές, όπου ενώ έκαναν αίτηση δεκάδες
χιλιάδων, τελικά µόνο είκοσι τρεις ωφελήθηκαν, γιατί τα κριτήρια
ήταν τέτοια όπου ουσιαστικά απέρριπταν τους πάντες και τα
πάντα.
Βλέπουµε τα τελευταία χρόνια στα νησιά να κλείνουν υπηρεσίες, να φεύγουν υπηρεσίες, να υπάρχει µεταστέγαση υπηρεσιών και να αναγκάζονται από ένα νησί, ειδικότερα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, να πηγαίνουν σε άλλο για να διεκπεραιώσουν κάτι που θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν δεν ήταν νησί και
ήταν ηπειρωτική η χώρα. Βλέπουµε δυσκολίες τις οποίες δεν
µπορεί να τις φανταστεί κανένας. Βλέπουµε τα καύσιµα στα
νησιά να είναι πανάκριβα, που πλέον και µε τη φηµολογούµενη
κατάργηση του αφορολόγητου στα καύσιµα σηµαίνει ότι θα επιβαρυνθούν επιπλέον οι µετακινήσεις µε τον φόρο στο ναυτιλιακό
καύσιµο. Βλέπουµε για τις µειώσεις των µισθών των συντάξεων,
που έχουν πλήξει και τους νησιώτες φυσικά. Βλέπουµε ένα κοινωνικό µέρισµα που παρέχετε, το οποίο όταν δίνεται µία φορά
τον χρόνο είναι ένα ψίχουλο. Τους έχετε πάρει δέκα και δίνετε
ένα και θεωρείτε ότι έτσι ικανοποιείτε όποιους το παίρνουν. Βλέπουµε συνεχώς νέους φόρους. Βλέπουµε και την πληµµυρίδα
των λαθροµεταναστών, οι οποίοι έχουν κατακλύσει ειδικότερα
τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, µε όσα προβλήµατα τεράστια έχουν δηµιουργήσει πλέον στις κοινωνίες εκεί. Και παρεµπιπτόντως βλέπω να παίρνουν το µεταφορικό ισοδύναµο οι
λαθροµετανάστες επειδή θα πληρούν τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια, τα δικά σας κριτήρια, και στο τέλος -όπως γίνεται
αλλού-, οι Έλληνες πολίτες να µην τα πληρούν. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των νησιών είναι µια ηρωική υπόθεση.
Βλέπουµε, επίσης, στο νοµοσχέδιο κάποια ζητήµατα που αφορούν τη ναυτική εκπαίδευση, ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο. Είναι
πολύ θετικό ότι ανοίγουν ξανά παλαιές σχολές ή ενδεχοµένως
να ανοίξουν και άλλες. Αυτό θα ωφελήσει σίγουρα τις τοπικές
κοινωνίες. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ερώτηµα: Τι θα γίνει µε την
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας που είναι στη Θεσσαλονίκη, µε τις επιθυµίες σας, δηλαδή αν θα παραµείνει Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Μακεδονίας ή αν θα πρέπει να αλλάξει κι αυτή το όνοµά της, σύµφωνα µε τις επιταγές σας, αν προλάβετε, γιατί µάλλον δεν προλαβαίνετε.
Τελειώνοντας, θα έπρεπε στο πλαίσιο της νησιωτικότητας -και
έχουν γίνει κάποιες σκέψεις στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν έγιναν
πράξη-, να υπάρξει επιδότηση. Και υπάρχουν εθελοντές για να
πάνε εκεί και κάποιοι χωρίς επιδότηση να κατοικήσουν βραχονησίδες και µικρά νησιά και να βοηθήσετε και την επιχειρηµατικότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Η νησιωτικότητα ήταν, είναι και θα είναι το Α και το Ω για την
πατρίδα µας και δυστυχώς, µε τις ενέργειές σας και τα µνηµόνια
σας και σε όλα όσα αποβαίνετε την έχετε βάλει πολύ πίσω σε
σχέση µε άλλα ζητήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µιλήσουν ακόµα
δύο συνάδελφοι, η κ. Θεοπεφτάτου και η κ. Μεγαλοοικονόµου
και µετά θα µπούµε και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Ζήτησε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός ο κ. Αµυράς, ο οποίος θα
µιλήσει µετά την κ. Μεγαλοοικονόµου. Όπως κάνουµε πάντα, θα
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µιλούν τρεις-τέσσερις συνάδελφοι και µετά ένας Κοινοβουλευτικός, µε τη σειρά όποιος ζητάει τον λόγο.
Ελάτε, κυρία Θεοπεφτάτου, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας
εκτείνεται σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο σε αναλογία περίπου
60%-40%. Έχουµε λοιπόν, ένα µεγάλο κοµµάτι της χώρας που
αποτελείται από θάλασσα και µέσα σε αυτήν κατανέµονται τρεις
χιλιάδες νησιά, που από αυτά πάνω από εκατό είναι κατοικηµένα.
Όντως, όπως είπαν και προηγούµενοι συνάδελφοι, είναι µοναδικό για την Ευρώπη αυτό το φαινόµενο. Εν τούτοις, τα όσα είχαν
γίνει τα προηγούµενα χρόνια γι’ αυτό το θέµα της νησιωτικότητας ήταν αποσπασµατικά.
Ενώ, λοιπόν, τα νησιά µας συµβάλλουν στο ΑΕΠ της χώρας,
έχουµε ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την αναγνώριση αυτού του µειονεκτήµατος της νησιωτικότητας. Για όλους
εµάς, τους µόνιµους κατοίκους των νησιών, η κάθε µας δραστηριότητα συνδέεται µε µετακινήσεις ή ακόµα και διανυκτερεύσεις
στο κέντρο της περιφέρειας µας ή στην απέναντι ξηρά.
Για θέµατα υγείας, υπηρεσιών, δικαστηρίων, αγοράς ή διάθεσης προϊόντων είµαστε αναγκασµένοι να µετακινούµαστε ακτοπλοϊκά. Ακόµη, αυτή η δυσκολία µετακίνησης λειτουργεί αποτρεπτικά στο να έλθουν στο νησί είτε υπάλληλοι για τις υπηρεσίες
είτε καθηγητές και δάσκαλοι για τη στελέχωση των σχολείων µας
είτε γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό για τα νοσοκοµεία
µας. Ακόµη, αυτό το γεγονός της νησιωτικότητας λειτουργεί ανασταλτικά και στον πρωτογενή παράγοντα, αφού στα νησιά
έχουµε κατά κανόνα και µικρούς κλήρους.
Αυτό, λοιπόν, το µειονέκτηµα ήδη αναγνωρίζεται και από το
Σύνταγµα της χώρας µε το άρθρο 101 και µε τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 174 για την εδαφική συνοχή, για
την ανάπτυξη δηλαδή µε ισόρροπο τρόπο µεταξύ αυτών των περιοχών που µειονεκτούν και από το άρθρο 32 του ν.4150, δηλαδή
σύµφωνα µε το οποίο θα πρέπει κάθε νοµοθέτηση να εξετάζει
την επίδραση που έχει στα νησιά µας.
Η Κυβέρνησή µας αναγνώρισε αυτόν τον ισχυρό ρόλο που θα
πρέπει να παίξουν τα νησιά στην ανάπτυξη της χώρας. Δηµιουργήθηκε το Υφυπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ρυθµίσεις, προκειµένου να µπουν οι στέρεες
βάσεις για την άσκηση της νησιωτικής πολιτικής, η αναγνώριση
δηλαδή αυτού του µειονεκτήµατος, ώστε να προχωρήσει σε συγκεκριµένες τοµές.
Όπως καταλαβαίνουµε όλοι, αυτό απαιτεί συντονισµό κυρίως
µεταξύ όλων ουσιαστικά των Υπουργείων, όπως έχει ξεκινήσει
να γίνεται µε το Υπουργείο Υγείας, ώστε να δοθούν κίνητρα για
στελέχωση των µονάδων υγείας στα νησιά, µε το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, να έρχονται οπλίτες γιατροί να κάνουν τη θητεία
τους στα νησιά µας, καθώς και µε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλαδή να λειτουργεί κατά προτεραιότητα η νησιωτικότητα ως προς το διορισµό.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να µιλήσουµε για το µεταφορικό
ισοδύναµο, ένα αίτηµα που συζητείται εδώ και δεκαετίες στα
νησιά µας, δηλαδή να µπορεί να γυρίζει πίσω στον επιβάτη ή σ’
αυτόν που µετακινεί το εµπόρευµα, η διαφορά που κοστίζει η
ακτοπλοϊκή συγκοινωνία σε σχέση µ’ αυτή στη χερσαία περιοχή.
Αυτό είναι µια µεγάλη τοµή. Είναι η βάση, είναι το θεµέλιο για να
ξεκινήσει να εφαρµόζεται αυτό το µέτρο. Βεβαίως, είναι λογικό
να λειτουργήσει πιλοτικά το δεύτερο εξάµηνο του 2018 και σε
όλα τα νησιά µας από 1-1-2019 και µέσα από ηλεκτρονική πλατφόρµα να επιστρέφεται αυτό το αντίτιµο.
Θα ήθελα να επισηµάνω στον συνάδελφο ότι, όπως προβλέπει
ο νόµος στο άρθρο 7, είτε καταβάλλει επί τόπου ο επιβάτης το
µειωµένο κόστος είτε µέσω λογαριασµού τραπέζης που θα είναι
ακατάσχετο και δεν θα απαιτείται φορολογική ενηµερότητα.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω για εµάς, τους κατοίκους των Ιόνιων νησιών, ότι µέχρι πρότινος τα µέτρα για τη νησιωτικότητα
δεν αφορούσαν τα Ιόνια νησιά. Αναγνωρίζουµε τις ιδιαιτερότητες
των νησιών του Αιγαίου, όµως ποτέ δεν ίσχυε τίποτα για τα Ιόνια
νησιά, ούτε για τον µειωµένο ΦΠΑ ούτε για τη διαθεσιµότητα, απ’
αυτά που είχαν ισχύσει από προηγούµενες κυβερνήσεις. Είναι η
πρώτη φορά που αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωµα και στα Ιόνια
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νησιά µας και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα καλοδεχούµενο, γιατί βεβαίως έχουν και τα δικά µας τα νησιά τις δικές τους ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά του Αιγαίου και αυτό το µέτρο συµβάλλει
στην ανάπτυξή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε την κ.
Θεοπεφτάτου.
Τον λόγο έχει η κ. Μεγαλοοικονόµου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό
νοµοσχέδιο είναι η προσωποποίηση του λόγου που εµείς -ή έστω
οι περισσότεροι από εµάς- θελήσαµε να γίνουµε Βουλευτές του
ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι εννοώ µ’ αυτό; Θέλαµε να προσφέρουµε την απαραίτητη στήριξη και βοήθεια στους συµπολίτες
µας.
Έτσι, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δηµιούργησε ένα µεταφορικό ισοδύναµο για τους
κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Αποδεικνύεται έτσι η έµπρακτη στήριξη της Κυβέρνησης προς τους νησιώτες, τους ανθρώπους που επέλεξαν να ζήσουν µόνιµα και να εργαστούν σ’ ένα
από τα πολλά και υπέροχα νησιά της πατρίδας µας.
Μέχρι σήµερα οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν λίγο-πολύ
ξεχασµένους τους κατοίκους των νησιών. Τους θυµόνταν µόνο
όταν πλησίαζαν οι εκλογές για να τους δώσουν έναν χαιρετισµό.
Παρ’ όλο που πολλοί απ’ αυτούς τους νησιώτες µένουν σε αποµακρυσµένα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, είναι οι πραγµατικοί φύλακες των θαλασσίων συνόρων µας.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι να µένει κάποιος σε νησί,
διότι η καταγωγή του συζύγου µου -που τη θεωρώ πλέον µετά
από σαράντα έξι χρόνια και δική µου καταγωγή- είναι από το νησί
των Κυθήρων, το νησί που είναι ένας πανέµορφος και ευλογηµένος τόπος το καλοκαίρι, ένας από τους επίγειους παραδείσους.
Όµως, τον χειµώνα που όλα ερηµώνουν είναι πραγµατικά δύσκολο να µένει κανείς εκεί µόνιµα. Γι’ αυτό πάντοτε θαύµαζα
τους νησιώτες για την αφοσίωση και την αγάπη που δείχνουν
στον τόπο που τους φιλοξενεί, που γεννήθηκαν, ανεξαρτήτως
των συνθηκών που βιώνουν.
Μάλιστα, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και της
Αντιπολίτευσης γενικά, θα ήθελα να σας θέσω ένα ζήτηµα. Τώρα
κόπτεστε για τον ΦΠΑ των µεγάλων νησιών, των Δωδεκανήσων,
Κω, Ρόδου κ.λπ.. Γιατί τότε, κύριοι Βουλευτές της Α’ Πειραιώς,
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα Κύθηρα µε τρεις χιλιάδες κατοίκους και τα Αντικύθηρα µε µόνο
εκατό κατοίκους, είχαν πάντα ΦΠΑ ηπειρωτικής περιοχής, ενώ
ανήκουν στα Επτάνησα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ σηκώσει το κεφάλι τους να αντισταθούν;
Εσείς οι Βουλευτές της Α’ Πειραιώς, που ανήκαν τα Κύθηρα,
δεν µπορούσατε να πείτε «όχι, να έχουν και εκείνοι µειωµένο
ΦΠΑ ως ακριτικό νησί»; Ξέρετε που βρίσκεται; Στη µέση του πελάγους, µεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, όπως και τα Αντικύθηρα που έχουν εκατό κατοίκους και τώρα πηγαίνουν για είκοσι.
Ποτέ δεν σκεφτήκατε να µειώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους
το ΦΠΑ. Τώρα κόπτεστε για τα µεγάλα νησιά, τη Ρόδο, την Κω,
που έχουν µια τουριστική περίοδο οκτώ µηνών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Η Κως είναι µεγάλη, τεράστια!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, µάλιστα. Στα Κύθηρα, που έχουν ενάµιση µήνα, δεν σκεφτήκατε ποτέ πώς περνάγανε αυτοί οι άνθρωποι. Όταν ήσασταν κυβέρνηση εσείς, η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα τα
είχατε ξεχασµένα. Δεν σας συνέφερε να τα µειώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν έχουν µεταφορικό ισοζύγιο τα Κύθηρα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το ξέρω, αλλά…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα έχουν από 1-1-2019.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα έχουν µετά την 1-12019.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μεγαλοοικονόµου, µην κάνετε διάλογο, γιατί µετά θα λέτε ότι δεν σας φτάνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο χρόνος.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτούς τους ανθρώπους
ερχόµαστε να στηρίξουµε σήµερα, όχι µε ένα προσωρινό µέτρο
και µπάλωµα, ή να τους δώσουµε µια παροχή που πιθανόν αύριο
να την πάρουµε πίσω, αλλά µε µια ουσιαστική κίνηση, µόνιµη,
που ξεκίνησε πιλοτικά σε µερικά νησιά και θα επεκταθεί οριζόντια
σε µια τριετία σε όλο το Αιγαίο. Αυτό σηµαίνει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης υπεύθυνη και σοβαρή στρατηγική πολιτική µε σχεδιασµό για το µέλλον.
Με τον τρόπο αυτόν µελλοντικά οι κάτοικοι των νησιών και
όσοι έχουν επιχειρήσεις στα νησιά, θα µπορούν να µετακινούνται
οι ίδιοι και τα εµπορεύµατά τους µε το κόστος που ισχύει για τη
χερσαία µεταφορά. Πρόκειται για µια εξαιρετικά πρωτότυπη στη
σύλληψη και εκτέλεση ιδέα που θα δώσει τεράστια ώθηση στους
νησιώτες. Με δεδοµένο µάλιστα ότι τα νησιά του βορείου Αιγαίου
έχουν πιεστεί οικονοµικά µε την εισροή προσφύγων τα τελευταία
χρόνια, θεωρώ πως η συγκεκριµένη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία θα είναι µια σηµαντική βοήθεια για τις επιχειρήσεις των
νησιών.
Εποµένως, θεωρώ αυτονόητο ότι σύσσωµη η Αντιπολίτευση
θα πρέπει να υπερψηφίσει το σηµερινό νοµοσχέδιο. Όµως, δυστυχώς συµβαίνει το αντίθετο. Η Αντιπολίτευση φέρνει εδώ αντιρρήσεις και µάλιστα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση διαφωνεί µε
τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου. Μα, δεν µιλάµε για µια φιλοσοφική συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μιλάµε για µια
απολύτως πρακτική και όχι φιλοσοφική ή θεωρητική βοήθεια
στους νησιώτες. Και σας ερωτώ:
Ποια είναι η υπεύθυνη πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας; Δίνω
την απάντηση µόνη µου. Να φέρνει αντιρρήσεις αδιακρίτως σε
όλα τα νοµοσχέδια, σε όλα όσα έχει πετύχει η Ελλάδα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στην κυβερνητική επιτυχία στο θέµα
του χρέους ζητήσατε συζήτηση, σε µια απελπισµένη προσπάθεια
να κάνετε αντίλογο µόνο και µόνο για ψηφοθηρικούς λόγους. Δηλαδή, βάζετε για ακόµη µια φορά το κοµµατικό σας κέρδος
έναντι του συµφέροντος της πατρίδας. Δυστυχώς, δεν εκπλήσσοµαι για αυτή σας την επιλογή. Ο απελπισµένος κάνει κινήσεις
βεβιασµένα. Και όπως λέει η λαϊκή ρήση, «ο πνιγµένος από τα
µαλλιά του πιάνεται».
Όµως, όσο και αν µπορώ να αντιληφθώ την πίεση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν αντιλαµβάνοµαι πώς θα µπορούσατε
να δικαιολογήσετε στον κόσµο, στους ψηφοφόρους σας και σε
όλους τους Έλληνες το ότι δεν στηρίζετε το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο είναι το πρώτο και πολύ σηµαντικό βήµα για την οικονοµική στήριξη των νησιών του Αιγαίου.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, θα πρέπει επιτέλους να
φερθείτε ανάλογα µε την εποχή και τις καταστάσεις, να δείξετε
την υπευθυνότητα που απαιτεί επακριβώς η πατρίδα µας σε δύσκολους καιρούς. Τα νησιά του Αιγαίου χρειάζονται τη στήριξή
µας και το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι µια εξαιρετική προσπάθεια
να αλλάξει εντελώς το κόστος µεταφοράς στα νησιά.
Όσα ερωτήµατα, αντιρρήσεις ή αµφιβολίες και αν έχει κάποιος, δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει το ότι είναι ένα εξαιρετικό
νοµοσχέδιο που πρέπει να υπερψηφιστεί από όλους µας. Είναι
άλλη µια απτή απόδειξη ότι το κυβερνητικό έργο συνεχίζει µε
αποφασιστικά βήµατα στην αποκατάσταση της οικονοµικής και
κοινωνικής ισορροπίας της χώρας µας.
Κάθε µέρα διαπιστώνω ότι ερχόµαστε πιο κοντά στον στόχο,
στο να φέρουµε την πατρίδα µας στην κατάσταση που της αξίζει,
αυτό που της άξιζε πάντοτε, από πολλές δεκαετίες. Διότι, εσείς
κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, µε την κατασπατάληση του
δηµοσίου χρήµατος, την ασυδοσία και τη διαπλοκή για την οποία
φυσικά είστε µόνο εσείς υπεύθυνοι για τη χρεοκοπία της πατρίδας µας, σήµερα από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης κάνετε µια
στείρα κριτική µόνο και µόνο για εντυπώσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Αµυράς ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω κι εγώ µε τα αγαπηµένα Κύθηρα της κ. Μεγαλοοικονόµου. Μάλιστα, µου φέρνει
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αλάτι από την αλυκή των Κυθήρων. Συγκλονιστικός, ευλογηµένος τόπος!
Κατηγορήσατε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία ότι είχαν
αφήσει τα Κύθηρα στην τύχη τους. Να σας θυµίσω ότι πέρυσι,
όλη την καλοκαιρινή περίοδο, τα Κύθηρα έµειναν ακάλυπτα από
ακτοπλοϊκή σύνδεση από τον Πειραιά. Δεν πήγαινε καράβι από
τον Πειραιά στα Κύθηρα όλο το καλοκαίρι. Ας συνυπολογίσουµε
και την ατυχία να υποστούν µια πυρκαγιά, που έκαψε είκοσι εφτά
χιλιάδες στρέµµατα. Χτες είχαµε τον Δήµαρχο Κυθήρων κ. Χαρχαλάκηστην Επιτροπή Περιβάλλοντος και συζητήσαµε για την
αναγέννηση του νησιού. Το νησί τα πάει θαυµάσια. Έχει πρασινίσει και πάλι. Όλοι φέτος να πάµε στα Κύθηρα. Θα υπάρχει ελπίζω φέτος καράβι. Υπάρχει, ως τώρα. Πέρυσι όµως, αν ήθελες
να πας ταξίδι στα Κύθηρα, θα έπρεπε ή να πας νοερώς ή να έχεις
αυτοκίνητο και να πας µέχρι τη Νεάπολη και από εκεί να περάσεις απέναντι µε το µικρό καραβάκι. Από Πειραιά ήταν αποκλεισµένα τα Κύθηρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Άρα, καλό είναι το µεταφορικό ισοδύναµο, αλλά στο µυαλό
µας έρχεται το εξής. Γιατί καταργήσατε τη µείωση του ΦΠΑ;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εµείς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν απευθύνοµαι σε εσάς, κ. Μεγαλοοικονόµου. Στην Κυβέρνηση απευθύνοµαι.
Η ερώτηση, λοιπόν, έχει µια συνάφεια µε τον παραπειστικό
λόγο πολλών Υπουργών της Κυβέρνησης, αλλά και του ιδίου του
κ. Τσίπρα που λέει «σας βγάζουµε από τα µνηµόνια στις 20 Αυγούστου». Κι εγώ ρωτώ: Τότε γιατί µας βάλατε σε µνηµόνια; Δυο
µνηµόνια Τσίπρας-Καµµένος. Ένα συν ένα µνηµόνιο.
Άρα, µπορούµε να συζητάµε σήµερα για την καθιέρωση του
µεταφορικού ισοδυνάµου, αλλά αυτό γίνεται εν µέσω πανηγυρισµών της Κυβέρνησης. Φιέστα στις Πρέσπες για το Σκοπιανό,
γραβάτες στο Ζάππειο για το Eurogroup, γλέντια στα Υπουργεία
για το τέλος των µνηµονίων, µόνο που αυτό το κλίµα ευφορίας
περιορίζεται στενά στα όρια του Μαξίµου και µάλιστα, υπό την
αυστηρή προστασία των αστυνοµικών δυνάµεων.
Έχετε περάσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έξω από την
Ηρώδου Αττικού; Έχετε δει τις κλούβες Βασιλίσσης Σοφίας και
Ηρώδου Αττικού, που κλείνουν την πρόσβαση προς το Μέγαρο
Μαξίµου; Έχετε δει τις κλούβες. Είναι σαν το «tetris»το παιχνίδι.
Η µια έτσι, η άλλη αλλιώς και από πίσω άλλη µια διµοιρία των
ΜΑΤ. Πού είναι εκείνα τα επαναστατικά; «Ανοίξτε τους δρόµους,
να είµαστε κοντά στον λαό» έλεγε ο κ. Τσίπρας και κατηγορούσε
τους προηγούµενους όταν έκλειναν την Ηρώδου Αττικού. Τώρα,
η Ηρώδου Αττικού, ο δρόµος που περνάει µπροστά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, είναι µονίµως κλειστός µε αστυνοµικές
κλούβες- «tetris».
Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, όπως φάνηκε κι από δηµοσκοπήσεις που βγήκαν τις προηγούµενες µέρες
στη δηµοσιότητα, είναι αντίθετη µε τη συµφωνία των Πρεσπών.
Θεωρεί επιζήµιες για τα εθνικά συµφέροντα τις παραχωρήσεις
της γλώσσας και της εθνότητας στους γείτονες.
Οι αγορές αντέδρασαν, σαν να µην υπήρξε συµφωνία για το
χρέος, το χρηµατιστήριο βολοδέρνει και τα επιτόκια, για να δεκαετή οµόλογα βρίσκονται πάνω από το 4%. Οι φορολογούµενοι
ως τις 18 Ιουλίου, δηλαδή για άλλες οκτώ εβδοµάδες θα εργάζονται αυτό το έτος, για να πληρώνουν φόρους και εισφορές,
λαµβάνοντας ως ανταπόδοση τις χειρότερες υπηρεσίες υγείας
και παιδείας µεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, όπως προκύπτει από
πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.
Ακόµα όµως και εντός της Κυβέρνησης πίσω από τα πανηγύρια διακρίνει ένας προσεκτικός παρατηρητής το κλίµα κατήφειας. Γιατί, λοιπόν, η Κυβέρνηση θριαµβολογεί και την ίδια στιγµή οι πολίτες αντιλαµβάνονται τις θριαµβολογίες ως πανωλεθρίες; Η απάντηση είναι πολύ απλή: Η αλήθεια είναι ισχυρότερη
από την προπαγάνδα. Δυστυχώς, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ µοίρα- σαν
υποσχέσεις, ανέλαβαν δεσµεύσεις ενώπιον των πολιτών και τις
καταπάτησαν όλες, µε µοναδικό κριτήριο την παραµονή στην
εξουσία.
Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Πόσες φορές στο παρελθόν ο
συγκυβερνήτης κ. Καµµένος, είχε ορκιστεί ενώπιον Θεού και
λαού, ότι θα έριχνε οποιαδήποτε κυβέρνηση έδινε στους γείτονες το όνοµα «Μακεδονία»; Πόσες φορές ο κ. Καµµένος δεν είχε
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πει «θα ρίξω την Κυβέρνηση, αν µου το ζητήσει η Εκκλησία»;
Επίσης, ο κ. Καµµένος, πρόσφατα, τις προηγούµενες ηµέρες,
είπε ότι «αν έρθει η συµφωνία για το σκοπιανό στη Βουλή, θα την
καταψηφίσω κι έτσι θα πέσει η Κυβέρνηση». Άρα, αυτά τα σενάρια –τάχατες- περί αποσταθεροποίησης της Κυβέρνησης από
ύποπτους κύκλους κ.λπ. είναι όλα αέρας κοπανιστός. Ο Καµµένος έχει πει οκτακόσιες φορές ότι θα ρίξει την Κυβέρνηση. Φυσικά, δεν το κάνει, διότι η αγάπη για την καρέκλα φτάνει µέχρι
το άπειρο.
Επίσης, να σας θυµίσω πόσες φορές στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας έλεγε ότι «η επιµήκυνση των δανείων είναι
ένα τρύπιο σωσίβιο και ότι απλώς µακραίνει το σχοινί, που θα
µας κρεµάσουν οι δανειστές». Αυτά έλεγε ο κ. Τσίπρας για το
χρέος και τώρα πανηγυρίζουν για µια επιµήκυνση των δόσεων,
στην ουσία, κατά δέκα έτη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Τίποτα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τίποτα από αυτά που είπατε δεν κάνατε.
Χαίροµαι, κύριε συνάδελφε, του ΣΥΡΙΖΑ που µου δώσατε τον
τίτλο γι’ αυτά που έχετε κάνει. Τίποτα!
Επίσης, πόσες φορές ο κ. Τσακαλώτος, αγαπητέ συνάδελφε,
δεν είχε πει ότι θα παραιτηθεί, εάν µειωνόταν το αφορολόγητο
κάτω από τα 9.000 ευρώ; Τελικώς, υπέγραψε την περικοπή του
στα 5.600 ευρώ. Πόσες φορές στο παρελθόν ο κ. Κατρούγκαλος
διαβεβαίωνε τους συνταξιούχους ότι δεν πρόκειται να µειωθούν
οι συντάξεις, ενώ από τον Δεκέµβριο θα δουν µειωµένες συντάξεις έως και 18%; Και όχι µόνο αυτό, σας θυµίζω ο κ. Κατρούγκαλος έλεγε: «Από 1-1-2019 οι συντάξεις θα αυξηθούν». Και του
λέγαµε: «Πώς γίνεται αυτό; Αφού στον νόµο σου περιλαµβάνει
περικοπές». Έλεγε: «Θα αυξηθούν, γιατί θα πάει καλά η οικονοµία, θα αυξηθεί το ΑΕΠ κι έτσι θα δώσουµε αυξήσεις». Χάντρες
και καθρεφτάκια για ιθαγενείς.
Αυτό είναι, λοιπόν, το πρόβληµα της Κυβέρνησης. Πανηγυρίζει
για όσα είχε καταγγείλει και φυσικά, δεν µπορεί να γίνει πιστευτή
από τους πολίτες. Τα µνηµόνια δεν τελειώνουν, δυστυχώς, όταν
έρχονται µειώσεις συντάξεων, αύξηση φορολογίας µέσω της
πτώσης του αφορολόγητου -είναι µπροστά µας- και οι δεσµεύσεις για υψηλά πλεονάσµατα -τα »µατωµένα», σύµφωνα µε τον
ΣΥΡΙΖΑ, πλεονάσµατα- θα είναι σε ισχύ έως το 2060.
Πώς, όµως, θα µπορούσε να λυθεί το χρέος, όταν από το 2015
έχουµε χάσει δέκα µονάδες ανάπτυξης, σε σχέση µε τις άλλες
χώρες της Ευρωζώνης; Δέκα µονάδες ανάπτυξης έχουµε χάσει,
αγαπητέ συνάδελφε! Δεν είναι τίποτα αυτό, έτσι; Είναι ογκόλιθος
αυτός.
Το δηµόσιο λοιπόν, έχει φορτωθεί νέα δάνεια µέσω του τρίτου
και τέταρτου µνηµονίου Τσίπρα – Καµµένου: το ζήτηµα της ονοµασίας της FYROM όχι µόνο δεν επιλύθηκε, αλλά αντιθέτως επιβάρυνε το κλίµα στην Ελλάδα. Όλοι αναγνωρίζουν –κι εγώ πρώτος απ’ όλους- ότι πρέπει να λυθεί οριστικά αυτό το ζήτηµα, αλλά
αυτή η συµφωνία περιλαµβάνει διατάξεις, που πολύ φοβάµαι ότι
δηµιουργούν θύλακες διενέξεων στο µέλλον.
Γι’ αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται να
λέµε την αλήθεια και όχι επικοινωνιακά τερτίπια. Οι Έλληνες πολίτες έχουν εξαντληθεί από την υπερφορολόγηση. Βλέπουν το
µέλλον µε απαισιοδοξία και όσο η Κυβέρνηση παριστάνει την πετυχηµένη, τόσο περισσότερο αποµακρύνεται από την κοινωνία.
Αυτό, θα µου πείτε, ίσως σε ένα βαθµό είναι και καλό, διότι όσο
πιο γρήγορα τελειώσουµε µε αυτήν την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ τόσο το καλύτερο για τον τόπο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Αµυρά,
για την πολύ σύντοµη, αλλά ουσιαστική οµιλία σας.
Οι επόµενοι τέσσερις συνάδελφοι, για να προετοιµαστούν,
είναι οι εξής: ο κ. Αντώνης Μπαλωµενάκης, ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος, η κ. Αναστασία Γκαρά και η κ. Φωτεινή Βάκη.
Ορίστε, κύριε Μπαλωµενάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο ο χρόνος, όσο και η δοµή
αυτού του νοµοσχεδίου υπαγορεύονται –νοµίζω ότι είναι φανερό
αυτό- από δύο ανάγκες. Η µία είναι να εφαρµοστεί, κατ’ αρχήν
πιλοτικά, για να δοκιµαστούν οι όποιοι τρόποι υλοποίησης και να
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διορθωθούν τα ενδεχόµενα κενά, τα οποία θα υπάρξουν, να συγκροτηθούν οι µηχανισµοί αυτοί και αυτό το διάστηµα του εξαµήνου, νοµίζω, ότι είναι απολύτως λογικό. Και η δεύτερη ανάγκη,
στην οποία υπακούει αυτό το νοµοσχέδιο, είναι βεβαίως η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.
Είναι πολύ συγκεκριµένο και πάρα πολύ σηµαντικό το γεγονός
ότι µέσα σε συνθήκεςδηµοσιονοµικής στενότητας -που όλοι γνωρίζουµε, η Κυβέρνηση βρήκε τρόπο, βρήκε χρήµατα, να προτάξει
αυτήν τη συνταγµατική, τελικά, υποχρέωση, που έχει να υπερασπιστεί µε το ισοδύναµο την ισότητα στη γενικότερη έκφρασή
της, την ισότητα των κατοίκων των νησιών έναντι των κατοίκων
της ηπειρωτικής χώρας.
Η Νέα Δηµοκρατία ισχυρίζεται, µάλλον αµήχανα, ότι θα θέλαµε -λέει- ένα σχέδιο γενικότερο, να µας πείσετε ότι είστε προγραµµατισµένοι για την ανάπτυξη των νησιών και αφήνει να εννοηθεί ότι ενδεχοµένως, εκεί θα µπορούσε να συµφωνήσει. Δύσκολο, βέβαια, αλλά θα ήθελα από εδώ να της θυµίσω ότι, τουλάχιστον για το Αιγαίο, έχουν γίνει τρία περιφερειακά συνέδρια,
εξαιρετικά παραγωγικά. Αν δεν κάνω λάθος, στα δύο δεν έχει εµφανιστεί καθόλου ή προσπάθησε να τα σαµποτάρει η Νέα Δηµοκρατία. Εκεί χαράχθηκαν συγκεκριµένοι δρόµοι, συγκεκριµένες
µέθοδοι και έγιναν συγκεκριµένες προτάσεις για την οριστική
ανάπτυξη των νησιών του Αρχιπελάγους.
Ο δηλωµένος σκοπός, που νοµίζω ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούµε, είναι ότι πέραν από την τουριστική ανάπτυξη, θα
ευνοηθεί κυρίως η κατοίκηση ανθρώπων, που ως τώρα δίσταζαν,
για λόγους κόστους, να κατοικήσουν τα νησιά, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται για την πληθυσµιακή αύξηση και τη µακροβιότητα και τη στερέωση των δοµών της κοινωνίας και των
εθνικών δοµών εκεί. Και βεβαίως, θα ευνοηθεί η οικονοµική δραστηριότητα, κυρίως µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Αυτός
είναι ο δηλωµένος σκοπός του νοµοσχεδίου και νοµίζω ότι υπηρετείται, τουλάχιστον στην έναρξή του, πάρα πολύ σηµαντικά µε
προσοχή και µε περίσκεψη, θα έλεγε κανείς.
Τόσα χρόνια, αυτή η υποχρέωση ήταν θεσµική υποχρέωση
όσων κυβέρνησαν. Όπως έχει τονιστεί επανειληµµένα, υπάρχει
το άρθρο 106 του Συντάγµατος, το οποίο δεν θεσπίζει απλώς µια
δυνατότητα ή δεν δικαιολογεί εκ των υστέρων µια ιδιαίτερη µεταχείριση των κατοίκων των νησιών, αλλά θεσπίζει -επαναλαµβάνω- τη θεσµική υποχρέωση, η οποία αγνοήθηκε, παντελώς. Και
πότε αγνοήθηκε; Την εποχή της ευµάρειας.
Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό να ξέρει ο ελληνικός ότι, όταν
υπήρχε περίσσευµα και όταν γίνονταν αυτές οι τροµαχτικές σπατάλες, τις οποίες βλέπουµε τώρα και τις αντιµετωπίζουµε, ως το
καρκίνωµα του παρελθόντος, κανείς δεν σκέφθηκε να δώσει ένα
περίσσευµα από το πλεόνασµα, που υπήρχε τότε -έστω το τεχνητό πλεόνασµα- για την υλοποίηση αυτής της συνταγµατικής
επιταγής.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σήµερα γίνεται ένα σηµαντικό βήµα -πρέπει να το τονίσουµε αυτό- και ότι όλες οι αρνήσεις και όλες οι
εναντιώσεις έχουν µόνο µικροκοµµατικό, προσχηµατικό χαρακτήρα που, δυστυχώς, δεν δείχνουν -δεν λέω τη λέξη σοβαρότητα- ένα αίσθηµα ευθύνης.
Θέλω τώρα, στον λίγο χρόνο, που µου µένει να τοποθετηθώ
σε αυτά που ακούστηκαν για το θέµα της επέκτασης και αναφέροµαι στην Κρήτη. Η διατύπωση, που υιοθετείται στην αιτιολογική έκθεση είναι ότι η Κρήτη εξαιρείται λόγω µεγέθους. Δεν
είναι σωστή νοµίζω η διατύπωση αυτή. Θα προσπαθήσω να επιχειρηµατολογήσω. Το πιο σωστό θα ήταν -και θα το δεχόµασταν
σε κάθε περίπτωση- ότι εξαιρείται, λόγω κόστους. Μιας και η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στο σήµερα, το κόστος πραγµατικά θα ήταν ενδεχοµένως και δυσβάσταχτο ή δύσκολα αντιµετωπίσιµο.
Εκείνο το οποίο έχει σηµασία να πούµε είναι ότι, ακριβώς λόγω
του µεγέθους της, η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες και οι οποίες συνίστανται στις αποστάσεις εντός του νησιού. Αυτό είναι κάτι, το
οποίο πρέπει να συνεκτιµηθεί µιας και η αιτιολογική έκθεση θέτει
και ως κριτήριο υποστήριξης των νησιωτικών περιοχών να καλύπτεται και το κόστος του χρόνου µεταφοράς. Διότι δεν είναι µόνο
η µεταφορά από το λιµάνι προς την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι και
η µεταφορά από το ένα σηµείο της Κρήτης προς το άλλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας λέω για παράδειγµα ότι, όσον αφορά την Ιεράπετρα ή τη
δική µας περιοχή της Κουντούρας στην Παλαιόχωρα χρειάζεται,
αρκετή ώρα, τουλάχιστον µιάµιση ώρα -οι υποδοµές δεν είναι
ακόµα τόσο κατάλληλες- για να µεταφερθεί το προϊόν στο λιµάνι.
Αυτό είναι ένα κόστος και σε χρόνο και σε χρήµα.
Βεβαίως, απ’ ότι διάβασα και στην ‘εκθεση της Επιστηµονικής
Επιτροπής, µόνο αν δεν παράγονται αλλού τα προϊόντα, δεν µπορούν να τύχουν υποστήριξης και επιδότησης και ενίσχυσης. Εδώ
σας λέω ότι, ειδικά τα κηπευτικά προϊόντα της Κρήτης είναι βεβαίως ανταγωνιστικά και χάνουν αυτήν τη στιγµή από ανταγωνισµό, εξαιτίας αυτών των αποστάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό –δεν το εισηγούµαι άµεσα και θα ήθελα να διαχωρίσω τη
θέση µου µε όσους έχουν πει ότι αυτήν τη στιγµή µπορούµε να
το εφαρµόσουµε λόγω των δηµοσιονοµικών δυνατότητων- το
λέω όµως ως µία προοπτική, ακριβώς για να συνεκτιµηθεί ο παράγοντας χρόνος και βεβαίως, να ελπίσουµε όλοι -και πιστεύω
ότι θα τα καταφέρουµε- στις καλύτερες ηµέρες, όπου και αυτή
η πλευρά της ανάγκης θα καλυφθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Μπαλωµενάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί Υπουργοί, πραγµατικά σήµερα, όπως είπα και στις επιτροπές, είναι µία µεγάλη µέρα για τα νησιά. Και είναι µία µεγάλη µέρα για τα νησιά, γιατί
ήταν αίτηµα δεκαετιών. Και πρέπει να θυµίσω, όπως κι άλλοι συνάδελφοι, να το πούµε και στην Ολοµέλεια, ότι ο αείµνηστος
Τάσος Αλειφέρης, δήµαρχος της Τήλου, έδωσε πρώτος το έναυσµα για το µεταφορικό ισοδύναµο, κάτι το οποίο αρχίζει να γίνεται πράξη µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Κάποιοι συνάδελφοι από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
είπαν ότι είναι ένα ηµιτελές βήµα και εποµένως, ουσιαστικά, δεν
θα µπορέσει να λειτουργήσει, είναι ασαφές, αόριστο κ.λπ.. Είναι
προφάσεις εν αµαρτίαις. Σε ό,τι αφορά τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έχω να πω για άλλη µια φορά –µε ήπιους
όρους- ότι είναι µη εξηγήσιµη και στην πραγµατικότητα εξοργιστική. Θα κριθεί, βεβαίως, από τους νησιώτες. Είπα και πάλι ότι
στο όνοµα τού να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει
υποτάξει τα πάντα κι έχει γίνει, από ιστορικό κόµµα, σε γκρούπα
διαµαρτυρίας του «όχι σε όλα». Και το λέω µετά λόγου γνώσεως.
Δυστυχώς, και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, ο κ. Καρράς, είπε
για «ύποπτο χρόνο». Ελπίζω στο τέλος να το ψηφίσει, γιατί πιστεύω ότι θα καταλάβει ότι οι νησιώτες θα δουν σηµαντικά
οφέλη, µετά από έναν χρόνο από την πιλοτική εφαρµογή του.
Η πιλοτική εφαρµογή είναι µία εφαρµογή η οποία έπρεπε να
γίνει, κατ’αρχήν σε σαράντα εννέα ή πενήντα νησιά, γιατί ακριβώς από την εµπειρία της πιλοτικής εφαρµογής θα προκύψουν
και τα πραγµατικά δεδοµένα. Κι επειδή δεν είναι ένα απλό πρόβληµα, το οποίο µπορείς να το εφαρµόσεις πολύ εύκολα από τη
µια µέρα στην άλλη και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήµατα που
πρέπει να λυθούν, νοµίζω ότι έχει γίνει µία σηµαντική προπαρασκευή από το Υπουργείο και µε συσκέψεις και µε το πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο θα λειτουργήσει. Νοµίζω, λοιπόν, ότι
µετά από έναν χρόνο θα έχουν φανεί τα σηµαντικά οφέλη στους
νησιώτες από την εφαρµογή του µεταφορικού ισοδύναµου.
Βεβαίως, θέλουµε να ολοκληρωθεί το µεταφορικό ισοδύναµο,
όχι µόνο για τους µόνιµους κατοίκους -που φυσικά είναι οι κατ’
αρχάς ωφελούµενοι και καλά κάνει που ωφελούνται οι µόνιµοι
κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των νησιών- αλλά θέλουµε να επεκταθεί και στους επισκέπτες τουρίστες και σε όλα τα νησιά και
στην Κρήτη, όπως είπαν οι συνάδελφοι. Οι Κρητικοί Βουλευτές
έχουν δίκιο, αλλά είναι προφανές ότι δεν σηκώνει ο προϋπολογισµός –έτσι το καταλαβαίνω εγώ- να εφαρµοστεί και στην Κρήτη
από 1-1-2019. Να είµαστε καλά, να παλέψουµε, να ολοκληρωθεί
το µεταφορικό ισοδύναµο σε όλα τα επίπεδα και στους ανθρώ-
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πους επιβάτες που θέλουν να πηγαίνουν και να έρχονται από τα
νησιά, αλλά και στα εµπορεύµατα και στα καύσιµα, που είναι
πάρα πολύ σηµαντικό καισύνθετο ζήτηµα για το πώς τελικά θα
λυθεί -αλλά θα λυθεί- και βεβαίως,σε όλα τα νησιά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης -θα κριθούν, όπως είπα, από τους νησιώτες- ούτε τη Νέα
Δηµοκρατία ούτε το ΚΚΕ, το οποίο, χωρίς κανένα επιχείρηµα,
µας λέει ότι θα πάνε τα λεφτά στους εφοπλιστές. Είναι αστεία
επιχειρήµατα αυτά, όταν δεν υπάρχει καµµία διαδικασία είσπραξης από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες παραπάνω χρηµάτων µέσα
από τη διαδικασία του µεταφορικού ισοδύναµου.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι επιχειρήµατα όπως και αυτό του ΦΠΑ είναι
άκρως υποκριτικά. Γίνεται συσχετισµός και από τη Νέα Δηµοκρατία και εν µέρει από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη µε το
ΦΠΑ. Μάλιστα, ο κ. Κεγκέρογλου έκανε µια οµιλία για το ΦΠΑ
και όχι για το µεταφορικό ισοδύναµο.
Εν πάση περιπτώσει, σας λέω να διαβάσετε τη σελίδα 27 του
mail Χαρδούβελη, για να είµαστε ρεαλιστές και να ξέρουµε τι
λέµε. Αναφέρεται σε επανεξέταση των µειωµένων συντελεστών
του ΦΠΑ στα νησιά –διαβάστε το!- και στην αγγλική εκδοχή και
στην ελληνική µετάφραση. Είναι η σελίδα 27 του mail Χαρδούβελη, που λέει ότι θα επανεξετασθούν οι συντελεστές ΦΠΑ στη
νησιωτική χώρα. Αυτό ήταν το mail Χαρδούβελη. Να µην έρχεστε
τώρα, λοιπόν, να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε και φέρει αποκλειστικά
την ευθύνη για την αύξηση των µειωµένων συντελεστών του
ΦΠΑ.
Είναι τελείως υποκριτικές όλες αυτές οι τροπολογίες, που
φέρνετε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εµείς πρώτοι θα αγωνιστούµε
µε αποτελεσµατικότητα, για µια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική
στα νησιά, που θα περιλαµβάνει και το κίνητρο των µειωµένων
συντελεστών.
Όµως, θέλω να πω, επίσης, ότι το µεταφορικό ισοδύναµο, το
οποίο εντάσσουµε στις νησιωτικές πολιτικές, δεν έρχεται από
µόνο του, ως εξ ουρανού. Έχουν γίνει, από την επίσκεψη του
Πρωθυπουργού και την εξαγγελία για τις νησιωτικές πολιτικές
στη Νίσυρο πριν από δύο χρόνια, σηµαντικά βήµατα και στην παιδεία και στην υγεία και στην ανάπτυξη και στην ενέργεια και στο
περιβάλλον και στον χωροταξικό σχεδιασµό και στην αγροτική
ανάπτυξη. Πηγαίνετε και διαβάστε.
Δεν είναι η ώρα και δεν έχω τον χρόνο να σας πω αναλυτικά τι
έχουµε ψηφίσει από αυτή τη Βουλή για τη νησιωτική Ελλάδα. Το
ποιος ενδιαφέρεται πραγµατικά, για ουσιαστικές νησιωτικές πολιτικές, θα το κρίνουν οι νησιώτες και ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε την
κ. Αναστασία Γκαρά. Η κ. Βάκη είναι στην Επιτροπή Φιλίας µε την
Τυνησία. Δεν θα τη διαγράψω, αλλά δεν θα την εκφωνήσω. Ακολουθεί µετά ο συνάδελφος κ. Ουρσουζίδης, ο κ. Βρούτσης –ειδοποιήστε τον- και ο κ. Αρβανιτίδης.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γκαρά, περιµένετε µισό λεπτό. Ο κύριος Υφυπουργός θέλει να παρουσιάσει νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αρκετές. Θα πω τις πιο σηµαντικές.
Στο άρθρο 1. Στην περίπτωση θ’ του άρθρου 1η φράση «το
τζίρο τους» αντικαθίσταται από τη φράση «το καθαρό ύψος του
κύκλου εργασιών τους». Το είχαµε συζητήσει και στην επιτροπή.
Στο άρθρο 2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, το τελευταίο
εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο ενδιάµεσος φορέας ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11», για να µην θεωρείται διαφορετική
υπουργική απόφαση.
Στο άρθρο 3. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3, µετά τη λέξη «εκπαιδευτικοί» προ-
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στίθεται η φράση «καθώς και το ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού(ΑΕΝ)».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, µετά τη φράση «µεσαίες επιχειρήσεις» προστίθεται η φράση «ή οντότητες» και µετά τη
φράση «του ν.4308/2014» η φράση «οι οντότητες» απαλείφεται.
Ουσιαστικά, µεταφέρεται η φράση «οι οντότητες» πιο πάνω.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 η φράση «τον τζίρο τους»
αντικαθίσταται από τη φράση «το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους» και πάλι.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 η φράση «στους δήµους»
αντικαθίσταται από τη φράση «σε νησί».
Στο άρθρο 4. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του σχεδίου
νόµου, η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» αντικαθίσταται από τη φράση «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται σύµφωνα µε
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11».
Με αυτόν τον τρόπο, όπως συζητήθηκε και στην επιτροπή, µαζεύονται όλες οι υπουργικές αποφάσεις στο άρθρο 11.
Στην υποπερίπτωση αβ’ της περίπτωσης α’ του άρθρου 4 η
φράση «της πρωτεύουσας» αντικαθίσταται από τη φράση «του
λιµένα».
Στην υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ του άρθρου 4 η
φράση «µεταξύ εκάστου νησιού και του ηπειρωτικού προορισµού» αντικαθίσταται από τη φράση «από το νησί προς οποιονδήποτε προορισµό και από οποιονδήποτε προορισµό προς το
νησί».
Η υποπερίπτωση ββ’ διαγράφεται.
Υπάρχουν και άλλες νοµοτεχνικές. Δεν θα τις αναφέρω όλες,
γιατί είναι απλές διορθώσεις. Αναφέρω τις βασικές:
Στο άρθρο 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του σχεδίου
νόµου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήµοι στους οποίους εφαρµόζεται το µέτρο, ορίζουν υπάλληλο ως πρόσωπο αναφοράς, αρµόδιο: α) να συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσµατική εφαρµογή και τον
συντονισµό του προγράµµατος, β) να παρέχει κάθε στήριξη
στους δικαιούχους, προκειµένου να ενηµερώνονται και να υποβάλουν αίτηση».
Στο άρθρο 7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 απαλείφεται η λέξη «είτε» και η φράση «είτε µε κατευθείαν καταβολή του κατά τον χρόνο έκδοσης του εισιτηρίου, µε
αντίστοιχη µείωση της τιµής του και απόδοσή του στην ακτοπλοϊκή εταιρεία». Η δεύτερη, δηλαδή, δυνατότητα της απόδοσης
στην ακτοπλοϊκή εταιρεία.
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 µετά
τη φράση «ή νοµική οντότητα» προστίθεται η φράση: «που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου».
Στο άρθρο 10, κύριε Καρρά, στο τέλος του άρθρου προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Η πιλοτική εφαρµογή του µέτρου του
Μεταφορικό Ισοδυνάµου λήγει την 31η Δεκεµβρίου του 2018.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 το µέτρο τίθεται σε πλήρη
εφαρµογή για όλα τα νησιά της επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας». Άρα νοµίζω ότι όλες οι αιρέσεις που είχατε
βάλει φεύγουν.
Στο άρθρο 11. Στο τέλος του άρθρου 11, κύριε Δανέλλη και
κύριε Καρρά, που έχετε ζητήσει και οι δύο το ίδιο, προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των
παρ. 1 έως και 3 εκδίδονται µέσα σε έναν (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4» για τα καύσιµα δηλαδή
«εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «Στο τέλος
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2638/1998 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής: «Οι θέσεις του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Καλύµνου ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα (12)».
Άρα καλύπτεται και το θέµα του προσωπικού.
Στο άρθρο 17 στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται η
φράση «ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω Σχολές».
«Στην παρ. 2 αντικαθίσταται η λέξη «πλήρη» µε τη λέξη «ανα-
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δροµική» και η φράση «της προηγούµενης παραγράφου» µε τη
φράση «που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος, φέρουν βαθµούς ανώτερους του Επικελευστή Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Λιµενοφύλακα αντίστοιχα».
«Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αναδροµική διοικητική αποκατάσταση του προηγούµενου εδαφίου
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επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων
και κατά παρέκκλιση του πδ 81/2012 (Α’ 139) καθώς και κάθε
άλλης διάταξης».
Υπάρχουν και άλλες µικρές νοµοτεχνικές παρεµβάσεις τις
οποίες, κύριοι συνάδελφοι, θα τις διαβάσετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Νεκτάριος Σαντορινιός καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν χρειάζεται. Και
αυτά πολλά ήταν που τα διαβάσατε. Αφού τα µονογράψω, παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν σε όλους τους συναδέλφους.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Γκαρά, αφού σας ευχαριστήσουµε για την αναµονή,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε την ευχέρεια σήµερα να συζητάµε ένα νοµοσχέδιο-πλαίσιο, που αγγίζει
στην ουσία της την έννοια της νησιωτικότητας, µια έννοια άρρηκτα συνυφασµένη µε την Ελλάδα, τη γεωγραφική της δοµή και
τα χαρακτηριστικά της, ταυτόχρονα όµως µια έννοια η οποία, δυστυχώς, απουσίαζε κραυγαλέα από τις πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων, στο πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης των
κατοίκων και επιχειρηµατιών των νησιών µας.
Για µας, η σωστή αξιοποίηση της νησιωτικότητας αποτελεί
αναπτυξιακό χαρακτηριστικό, αλλά και µια έννοια βασισµένη
στην ισότητα, αλλά και την ισοπολιτεία. Μέληµά µας είναι η άρση
των ανισοτήτων µεταξύ των νησιωτών και των υπόλοιπων κατοίκων, η ευκολότερη και οικονοµικότερη πρόσβαση και η µετακίνηση πολιτών και εµπορευµάτων, η σύνδεση µε τον χερσαίο
ελλαδικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνοχής.
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη αξιοποιούνται ευρωπαϊκά
και κρατικά κονδύλια για την ανάπτυξη δηµόσιων δοµών, την
ολοκλήρωση βασικών υποδοµών, την ενεργειακή αυτονόµηση
των νησιών και την αύξηση του αριθµού δηµόσιων λειτουργών
στα νησιά.
Μέληµά µας, επίσης, είναι η διαµόρφωση αναπτυξιακών κινήτρων στα νησιά, αλλά και η στήριξη των νησιωτών σε όλες τις εκφάνσεις της δηµόσιας ζωής τους, προκειµένου να κατοικούν και
να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο νησί, στο οποίο επιθυµούν
και επιµένουν να κατοικούν.
Οφείλουµε να παραδεχθούµε πως το µεταφορικό ισοδύναµο
αποτελεί ένα καινοτόµο πλαίσιο, καθώς σχεδιάζεται και εφαρµόζεται για πρώτη φορά, όχι µόνο για τις µετακινήσεις επιβατών,
αλλά και για τη µετακίνηση εµπορευµάτων και καυσίµων. Είναι η
πρώτη φορά, που παρέχεται, λοιπόν, κρατική ενίσχυση τέτοιου
µεγέθους, οριζόντια, σε τόσο µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων στη
νησιωτική Ελλάδα.
Η συγκεκριµένη παρέµβαση έχει στόχο, όχι µόνο να ισορροπήσει και να συγκρατήσει τις τιµές στα νησιά, αλλά να δηµιουργήσει και ένα κίνητρο ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εν λόγω πλαίσιο ονοµάζεται
µεταφορικό ισοδύναµο, διότι εναρµονίζει το κόστος της θαλάσσιας µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων µε το κόστος σε
χερσαία µέσα µεταφοράς, για την ίδια απόσταση.
Το µεταφορικό ισοδύναµο, λοιπόν, δεν λειτουργεί ως αντιστάθµισµα σε κάτι, όπως επικαλείται η Αντιπολίτευση. Αντίθετα.
Το µεταφορικό ισοδύναµο είναι ένα µόνιµο µέτρο, οριζόντιο και
καθολικό για τους νησιώτες και τις επιχειρήσεις, που έχουν έδρα
στα νησιά. Άλλωστε, ήταν, είναι και θα είναι ένα πάγιο αίτηµα δεκαετιών από τους κατοίκους των νησιών.
Επιγραµµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στα κυριότερα σηµεία του νοµοσχεδίου και
να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν υπάρχουν εισοδηµατικά κριτήρια, για
να καταστεί κάποιος δικαιούχος του µέτρου, αρκεί να διατηρούν
τη φορολογική έδρα τους στο εκάστοτε νησί. Δίνεται η δυνατότητα στα µέλη της οικογένειας να αξιοποιήσουν το σύνολο των
διαθέσιµων εισιτηρίων ανάλογα µε τις ανάγκες τους, όπως αυτοί
τις καθορίζουν. Δικαιούχοι του µέτρου καθίστανται και οι αναπληρωτές ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι επικουρικοί και
αγροτικοί γιατροί στις δοµές υγείας και παιδείας των νησιών.
Επίσης, η διαδικασία εγγραφής και παραλαβής του µοναδικού
αριθµού νησιώτη είναι απλή και καθόλου γραφειοκρατική, καθώς
δεν χρειάζεται η κατάθεση παραστατικών ή άλλων εγγράφων.
Τέλος, τα ποσά, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τις επιχειρήσεις, είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.
Εκτιµώ πως αυτές οι αναφορές, απαντούν στις αιτιάσεις της
Αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για την ύπαρξη εισοδηµατικών
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κριτηρίων, που δεν υπάρχουν, για ποσά «ψίχουλα» -εντός εισαγωγικών η λέξη- που µοιράζουµε στους νησιώτες, για γραφειοκρατία και αοριστία του µέτρου.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ -και να µου το επιτρέψετε- στο νησί της Σαµοθράκης, το οποίο και εκπροσωπώ,
καθώς πιστεύω ότι πρέπει ο καθένας από εµάς να αναφέρεται
σε συγκεκριµένα παραδείγµατα, µε συγκεκριµένους αριθµούς,
ώστε να γίνει αντιληπτό το όφελος αυτού του µέτρου.
Η Σαµοθράκη, λοιπόν, ένα ιδιαίτερο και πανέµορφο νησί -και
από αυτό το Βήµα σάς καλώ να το επισκεφθείτε, µιας και είναι
καλοκαίρι και να το γνωρίσετε από κοντά- είναι ένα από τα σαράντα εννιά νησιά, στα οποία θα εφαρµοστεί πιλοτικά το µεταφορικό ισοδύναµο από τις αρχές Ιουλίου. Σύµφωνα µε τις
µελέτες και τις µετρήσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο, στη
Σαµοθράκη των τριών χιλιάδων περίπου κατοίκων υπολογίζεται
πως το ποσό που αντιστοιχεί σε µια τετραµελή οικογένεια, ως
ισοδύναµο για κάθε εξάµηνο, είναι της τάξης 526 ευρώ. Άρα, περίπου 1.050 ευρώ τον χρόνο θα µπαίνουν στον λογαριασµό κάθε
τετραµελούς οικογένειας, που αξιοποιεί το σύνολο των διαθέσιµων εισιτηρίων.
Επιπλέον, το όφελος από τη µεταφορά εµπορευµάτων για τις
επιχειρήσεις της Σαµοθράκης εκτιµάται περίπου στις 100.000
ευρώ τον χρόνο. Πιστεύω πως αυτά δεν είναι ποσά «ψίχουλα»
για την τοπική οικονοµία ενός νησιού.
Κύριοι Υπουργοί, µε αφορµή την ίδρυση της Σχολής στην Κάλυµνο -µια πάρα πολύ θετική είδηση- θα ήθελα να σας καλέσω
να εργαστούµε πιο εντατικά για τον σχεδιασµό ίδρυσης της Λιµενικής Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη, όπως έχουµε συζητήσει εκτενώς, ενισχύοντας την ποιότητα της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και την ανάπτυξη στην περιοχή του Έβρου.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσουµε και να υποστηρίξουµε σθεναρά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και το συγκεκριµένο µέτρο από την εφαρµογή του. Παράλληλα, προτρέπω τους συναδέλφους και τις συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να συµβάλουν παραγωγικά και να είναι συµµέτοχοι
στην οικονοµική, θεσµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Βγαίνουµε από την µέγγενη των µνηµονίων και πλέον καλούµαστε να σχεδιάσουµε τις δικές µας -και
µόνο δικές µας- πολιτικές, που θα απευθύνονται στην κοινωνία.
Σ’ αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, δεν χρειάζεται καµία µιζέρια,
καµµία µεµψιµοιρία, καµµία απαισιοδοξία. Αντίθετα, χρειάζεται
από κοινού να σχεδιάσουµε πολιτικές µε παραγωγική σκέψη και
προτάσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Λοβέρδο, επειδή είχα εκφωνήσει την κ. Βάκη, αµέσως
µετά θα λάβετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά χαράς, κύριε Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Επειδή, µάλιστα, είναι από την Κέρκυρα, που αυτήν την περίοδο έχει προβλήµατα, η κ. Βάκη προηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Βάκη,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαι ιδιαίτερα
ευτυχής σήµερα, που ένα αίτηµα δεκαετιών των κατοίκων των
νησιωτικών περιοχών, επιτέλους υλοποιείται και για πρώτη φορά
θεσµοθετείται σε εθνική κλίµακα και χωρίς εξαιρέσεις ένα µέτρο
για την ουσιαστική στήριξη της νησιωτικότητας, η οποία προστατεύεται από το άρθρο 101 του Συντάγµατος, καθώς και από το
άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου ρητά αναφέρεται η στόχευση για την καταπολέµηση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών, όπως
είναι οι νησιωτικές περιοχές.
Είναι γεγονός πως οι νησιώτες, εδώ και πολλές δεκαετίες, στη
χώρα µας, αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η οκταετής κρίση και η επιβολή µνηµονίων τούς επιβάρυνε ακόµα περισσότερο. Η έλλειψη υποδοµών, η δυσκολία µετακίνησης και το
υψηλό κόστος µεταφοράς έγιναν πλέον δυσβάσταχτα.
Υπό αυτές τις συνθήκες δηµοσιονοµικής στενότητας, αλλά και
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έχοντας πλέον εξέλθει από την επιτροπεία, η Κυβέρνηση προχωρά στη νοµοθέτηση του µεταφορικού ισοδυνάµου, αποδεικνύοντας εν τοις πράγµασι πως για µας οι νησιώτες δεν ανήκουν
σε διαφορετική κατηγορία πολιτών. Το µεταφορικό ισοδύναµο
αποτελεί θεσµική καινοτοµία τόσο για τη χώρα όσο και για το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, διότι καµµία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν
χρειάστηκε να εφαρµόσει µια ολοκληρωµένη και ενιαία νησιωτική
πολιτική, καθώς κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει στην
επικράτειά του τόσα πολλά και διάσπαρτα νησιά.
Με την εφαρµογή του µεταφορικού ισοδύναµου πρόκειται να
εναρµονισθεί το κόστος µεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες,
αλλά και σε εµπορεύµατα, µε µέσα θαλάσσιας µαζικής µεταφοράς, µε το κόστος που θα ίσχυε στα µέσα χερσαίας µαζικής µεταφοράς για την ίδια απόσταση από και προς τα νησιά.
Θα ήθελα να τονίσω ως Βουλευτής Κέρκυρας ότι επιτέλους
για πρώτη φορά εντάσσονται και τα Ιόνια νησιά στη νησιωτική
πολιτική. Και λέω επιτέλους, διότι όπως έχει επισηµανθεί και στο
παρελθόν, τα Ιόνια νησιά θεωρούνταν κατά κάποιον τρόπο «µη
νησιά». Επί των προηγούµενων κυβερνήσεων τα Ιόνια νησιά
αγνοήθηκαν επιδεικτικά, παραµένοντας στο περιθώριο των οποιωνδήποτε κυβερνητικών επιλογών. Χαρακτηριστικό είναι ότι εξαιρούνταν από το µέτρο του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ, παρ’ όλο
που και οι κάτοικοι της Επτανήσου πλήττονταν και πλήττονται
εξίσου µε τους κατοίκους άλλων νησιωτικών περιοχών από προβλήµατα που εξ ορισµού φέρει η γεωγραφική τους θέση.
Πλήττονταν επίσης και από σοβαρά προβλήµατα που ήρθαν
ως αποτέλεσµα πολιτικών επιλογών, όπως συνεχή πλήγµατα που
δέχθηκαν στο παρελθόν µε σταδιακή µεταφορά κρατικών υπηρεσιών από την έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προς την
Ήπειρο, την τραγική µείωση επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας της χρηµατοδότησης µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή τη διαρκή υποστελέχωση των δοµών υγείας, γεγονός που για την περίπτωση της Κέρκυρας σήµαινε
επίσης ότι πολλοί κάτοικοι αναγκάζονταν να απευθυνθούν σε νοσοκοµεία της ηπειρωτικής Ελλάδας και µε δεδοµένο ούτως ή
άλλως το γεγονός ότι η νησιωτικότητα αποτελεί παράγοντα που
δυσχεραίνει τη λειτουργία του συστήµατος υγείας.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να υπογραµµίσω πως οι δικαιούχοι του Αντισταθµίσµατος Νησιωτικού Κόστους, ΑΝΗΚΟ -το
ποσό δηλαδή που θα καταβάλλεται και το οποίο προκύπτει από
τη διαφορά του πραγµατικού µεταφορικού κόστους από το ποσό
που θα καταβαλλόταν αν η µεταφορά γινόταν στην ηπειρωτική
χώρα- δεν θα είναι µόνο οι µόνιµοι κάτοικοι των νησιών, αλλά και
κατηγορίες πληθυσµού που, παρά το ότι δεν έχουν µόνιµη κατοικία, διαµένουν στα νησιά και µετακινούνται συχνά από και
προς αυτά. Πρόκειται κυρίως για γιατρούς και εκπαιδευτικούς.
Όλοι καταλαβαίνουµε πόσο αυτό θα ζωογονήσει τα νησιά.
Να µην ξεχνούµε ότι οι ήδη υποστελεχωµένες δοµές υγείας
στα νησιά, στις περιπτώσεις τουριστικών περιοχών καλούνται να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολλαπλάσιο αριθµό ασθενών
τη θερινή περίοδο. Δεν θα πρέπει, επίσης, να ξεχνούµε τα οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα µικρά νησιά στις περιφέρειες µε τη λεγόµενη διπλή νησιωτικότητα και τους σκληρούς
χειµώνες που πέρασαν χωρίς γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου οι
κάτοικοί τους, όπως οι κάτοικοι των Διαποντίων νήσων.
Δίνεται, επίσης, ένα επιπλέον κίνητρο σε αναπληρωτές και
ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς διευκολύνονται στα έξοδα
µεταφοράς τους από και προς τα νησιά που βρίσκονται οι σχολικές µονάδες στις οποίες υπηρετούν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι η παρούσα Κυβέρνηση, παρά τις αντιξοότητες, επέλεξε να µην αγνοήσει τους νησιώτες και εµπράκτως να τους αναγνωρίσει κάτι που θα έπρεπε
να ήταν αυτονόητο σε µια χώρα µε τόσα νησιωτικά συµπλέγµατα
όπως η Ελλάδα.
Για τα Ιόνια νησιά το µεταφορικό ισοδύναµο έρχεται να συµπληρώσει δε, αν θέλετε, και το καλό νέο της ακτοπλοϊκής γραµµής που συνέδεσε για πρώτη φορά από φέτος τον Μάιο όλα τα
Ιόνια νησιά και, όπως είχε πει ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ήρθε να σπάσει τον αποκλεισµό ανάµεσα
στα νησιά της ίδιας περιφέρειας.
Αυτή η Κυβέρνηση επέλεξε να µην αγνοήσει τους κατοίκους
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των νησιών. Επέλεξε να µην κάνει διακρίσεις µεταξύ περιοχών
που δικαιούνται αντισταθµίσµατα λόγω νησιωτικότητας και περιοχών που θεωρούνταν τελικά µόνο κατ’ όνοµα νησιωτικές.
Τέλος, επέλεξε να µην αγνοήσει το άρθρο 101 του Συντάγµατος,
λαµβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών και µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε που µόλις κατήλθατε του Βήµατος, κάνατε
µια ειδική αναφορά στη νησιωτική σας πολιτική και στα νησιά.
Εντάξει, όχι µε άστοχα πράγµατα. Μα, δεν βρήκατε µια λέξη να
πείτε και για τα απορρίµµατα στο νησί σας, στο νησί που εκπροσωπείτε; Έχουµε γίνει περίγελος παγκοσµίως µε µια κατάσταση
η οποία τελικά δύσκολα εξηγείται. Δύσκολα εξηγείται πώς φτάσαµε εκεί. Όµως µετά από τριάµισι χρόνια εδώ διακυβέρνησης
του τόπου από εσάς, προς τα τέσσερα τώρα, δεν είχατε κάτι να
πείτε για αυτή την κατάντια!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλουµε ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη-Κίνηµα Αλλαγής να εκφράσουµε θετική γνώµη για τις
αλλαγές που έκανε ο Υπουργός, βάσει των προτάσεων που υπέβαλε ο κ. Καρράς. Μας διανεµήθηκε τώρα το σχετικό κείµενο.
Θέλω να θυµίσω τα όσα είπε ο κ. Καρράς για το σχέδιο νόµου
αυτό στην επιτροπή, όπου µε τη σηµερινή παρέµβαση βγαίνει
νόηµα µετά από δική του πρόταση. Δηλαδή να υπάρξει καθολική
εφαρµογή από 1-1-2019. Διότι, ειδάλλως, πιλοτικές εφαρµογές
για πολλά θέµατα έχουµε δει πολλές, ουσία δεν έχουµε δει.
Σε ό,τι αφορά υπόλοιπα δικά σας θέµατα, κύριε Υπουργέ, διαβάζουµε αυτές τις ηµέρες σε οικονοµικές εφηµερίδες ότι σκοπεύετε να πάρετε µια νοµοθετική πρωτοβουλία αντίθετη µε το
άρθρο 107 του Συντάγµατος, σε ό,τι αφορά µια συγκεκριµένη
µορφή φορολόγησης. Τα διαβάζουµε, τα ξαναδιαβάζουµε. Δεν
ξέρουµε κατά πόσο ισχύουν ή δεν ισχύουν. Αν αυτά τα οποία διαβάζουµε είναι αληθή, πέρα από όσες συµβιβαστικές σκέψεις
έχετε κάνει -εάν έχετε κάνει- µε ανθρώπους του χώρου του εφοπλισµού που συζητάτε, δεν θα πρέπει να διαµαρτύρεστε. Εάν πάρετε µια τέτοια απόφαση, αγνοώντας το Σύνταγµα και την περιβάλλετε µε τον τύπο του νόµου για να της δώσετε κύρος, θα διαµαρτύρεστε µετά από κάποιους µήνες όταν κάποια δικαστήρια
πουν ότι ο νόµος σας είναι αντισυνταγµατικός, θα επικαλείστε
εσείς συνεννοήσεις που είχατε σε διάφορα επίπεδα και θα διαµαρτύρονται κάποιοι από εσάς αγριεµένοι για τις στάσεις των δικαστηρίων, ενώ θα έχετε παραβιάσει το Σύνταγµα από µόνοι σας
και ξέροντας την παραβίαση που κάνατε.
Θα έπρεπε να δώσετε µια απάντηση. Αν το έχετε κάνει και εγώ
δεν το έχω δει, καλώς, αλλά αν από όσα έχω ερευνήσει δεν έχετε
πάρει θέση, καλό θα είναι κάποια στιγµή να κάνετε µια αναφορά
στην οµιλία σας.
Εγώ είχα σκοπό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέµατα -πολλά εκ των οποίων συµπεριλαµβάνονται και στη συγκεκριµένη µου αγόρευση ούτως ή άλλως, πολλά εκ των οποίων όµως όχι- από το απάνθισµα των γεγονότων που «τρέχουν» γύρω από την Αίθουσα αυτή, θέλω να
µείνω προσηλωµένος σε κάποια πράγµατα που µε έκπληξή µου
διάβασα από αγορεύσεις του κ. Κουρουµπλή στην επιτροπή και
δεν πιστεύω ότι καταλάβαινε τι ακριβώς έλεγε. Ξεκινάω από αυτά
περί λαϊκών ασµάτων «για ψεύτικα λόγια και µεγάλα επί σαράντα
χρόνια». Σαράντα χρόνια; Είκοσι χρόνια από αυτά τα σαράντα
κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, κύριε Υπουργέ. «Ψεύτικα λόγια µεγάλα»
είπε η Αντιπολίτευση, λοιπόν, τότε που εκλέχτηκε προφανώς µε
τα ψεύτικα και µεγάλα της λόγια και λέτε εσείς, αρθρώνετε εσείς
λόγο κριτικό για αυτά και ξεχνάτε ότι γίνατε Κυβέρνηση µε ψεύτικα και µεγάλα λόγια και µάλιστα πολλά και επίκαιρα.
Επειδή τα λέτε εσείς και καθένας µας φέρει το βάρος αυτού
που είναι ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ίσως θα πρέπει
να έχετε και µια αυτοσυγκράτηση όταν αναφέρεστε µε σηκωµένο
δάχτυλο σε θεσιθήρες και καρεκλοθήρες και αν έχετε απορίες
γιατί σας ρωτώ, παρακαλώ να ρωτήσετε ένα οποιοδήποτε µέλος
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ή στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήµατος Αλλαγής για εσάς και
θα σας απαντήσει νοµίζω µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Άρα
σηκωµένο δάχτυλο από µέλος µιας Κυβέρνησης που σε πέντε
µήνες κάνει ρεκόρ στις πληµµύρες, στη διαχείριση των νερών
στη Μάνδρα, µιας Κυβέρνησης η οποία αντιφάσκει µε τον εαυτό
της τον χθεσινό και υποχωρεί στο ένα θέµα πίσω απ’ το άλλο,
µια Κυβέρνηση που εκεί που θα έπρεπε να είναι παρούσα, είναι
απούσα; Νοµίζω -για να το πω λιγάκι πιο απλά- ότι δεν σας παίρνει να κάνετε εσείς µαθήµατα υπευθυνότητας στην Αντιπολίτευση. Τα επιχειρήσατε αυτά εσείς στη Διαρκή Επιτροπή.
Και ενώ έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ στις υποχωρήσεις από τον
εαυτό σας, έχετε φτάσει και σε ένα σηµείο να πανηγυρίζετε για
πράγµατα για τα οποία ήσασταν οι απόλυτοι εχθροί, σε ό,τι
αφορά τις παραµετρικές αλλαγές για το δηµόσιο χρέος. Τις υποτιµούσατε, τις λέγατε «τίποτα», τις επιµηκύνσεις τις λέγατε
«σκοινί για να κρεµαστούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες», και
τώρα, όπως θα πω και παρακάτω, έρχεστε και υπερηφανεύεστε
για αυτά, ενώ έχετε επί τριάµισι χρόνια επιφέρει θανάσιµο πλήγµα στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς της Πλειοψηφίας, ακούστε τι είπε ο Υπουργός σας, απευθυνόµενος στην Αντιπολίτευση
γενικά. Δεν ξέρω αν έκανε διορθωτικές µετά και τα βέλη του κατηύθυνε κάπου συγκεκριµένα. «Σας νοιάζουν» λέει ο κ. Κουρουµπλής απευθυνόµενος στην Αντιπολίτευση «οι καρέκλες, γιατί
είχατε µάθει να ζείτε µόνο µε τις καρέκλες». Ο ίδιος τα λέει. «Δεν
µπορούσατε να ζήσετε µε άλλον τρόπο. Τώρα έχετε αυτό το
άγχος και σας οδηγεί στην κατάθλιψη πως δεν έχετε την εξουσία
ως βδέλλες να βυζαίνετε το αίµα του ελληνικού λαού». Verbatim.
Είναι ακριβώς, σε εισαγωγικά, αυτά τα οποία είπε.
Δεν ξέρω για ποιον τα είπε, ποιον κοιτούσε, δεν είµαι µέλος
της επιτροπής, αλλά απευθυνόµενος στην Αντιπολίτευση πρέπει
κανείς να σέβεται…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Απολογείστε για τη Νέα Δηµοκρατία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν το λέτε! Τα έχω εδώ. Έχω τα Πρακτικά και τα καταθέτω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Απολογείστε για τη Νέα Δηµοκρατία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω εδώ τα Πρακτικά και τα καταθέτω! Όλα εδώ τα έχω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Απολογείστε για τη Νέα Δηµοκρατία!
Μπράβο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Υπουργέ. Να το βρείτε
µέσα. Να το βρείτε που το λέτε µέσα αυτό!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Μπράβο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρακαλώ! Να το βρείτε, που λέτε
«Νέα Δηµοκρατία» εκεί. Αν το βρείτε και µου το δείξετε, θα το ξανακουβεντιάσουµε.
Έσπευσε µάλιστα, στην ίδια φοβερή του οµιλία, να µιλήσει για
σταθεροποίηση της οικονοµίας, εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες κ.λπ..
Θέλω λοιπόν, επειδή τα είπε όλα αυτά -και µε τον κοµπασµό
µε τον οποίο τα είπε-, να του θυµίσω ότι είναι µέλος της Κυβέρνησης που κατήργησε το ΕΚΑΣ αντί να δώσει δέκατη τρίτη σύνταξη, πως αύξησε τους έµµεσους φόρους ο ίδιος, ΦΠΑ στο 24%
και ειδικά για τα νησιά για τα οποία κάνουµε λόγο σήµερα. Αύξηση της εισφοράς για υγεία στις συντάξεις, καρατόµηση του
αφορολογήτου -και είναι γνωστό που πάει-, µείωση του επιδόµατος θέρµανσης, αύξηση της τιµής των εισιτηρίων στις συγκοινωνίες, µείωση µε ρεκόρ των µερισµάτων των συνταξιούχων του
δηµοσίου, περικοπή των συντάξεων των αναπήρων, αύξηση συµµετοχής στα φάρµακα και σε διαγνωστικές εξετάσεις, γενίκευση
του clawback, µείωση ακόµα και αυτών των κατώτερων συντάξεων του ΙΚΑ, των παλιών συντάξεων του ΙΚΑ των 486 ευρώ, επιβάρυνση σε όσους έχουν µισθό και µπλοκάκι. Και περί κατώ-
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τατου όλη αυτή τη φιλολογία που κρατά ακόµη, ας ρωτήσετε
τους ανθρώπους που παίρνουν έστω και αυτόν τον κατώτατο
που ορίζει ο νόµος, να σας δώσουν την κατάλληλη απάντηση.
Τέλος διεύρυνση του ΕΝΦΙΑ αντί για την κατάργηση ενός µέτρου
που, όπως έλεγε ο τότε Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργός, είναι µέτρο που καταργείται και δεν
διορθώνεται.
Και πάµε τώρα σε αυτά που αποφασίσατε και πανηγυρίζετε
και επαίρεστε και γι’ αυτά κάνατε αυτόν τον λόγο της έπαρσης
στη Διαρκή Επιτροπή. Εσείς ανοίξατε αυτόν το διάλογο, όχι εµείς.
Χρέος, λοιπόν: επιµήκυνση κατά µια δεκαετία, µέτρο αποφασισµένο από τις ρυθµίσεις παραµετρικές του χρέους 2012-2014.
Καµµία ονοµαστική µείωση του χρέους. Και µάλιστα στρέφεστε
µε έναν απαράδεκτο τρόπο εναντίον του PSI. Στις ίδιες οµιλίες
του Υπουργού είναι αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που µας
λέει τώρα ότι έχω στόχο τη Νέα Δηµοκρατία. Περιφρονήσατε
106 δισεκατοµµύρια PSI και στην οµιλία σας τώρα, ενώ είστε
µέλος µιας κυβέρνησης που ακόµα και τον Βενιζέλο επιστράτευσε για να το υπερασπιστεί και οι νοµικοί σύµβουλοι του κράτους το υπερασπίζονται. Εσείς κάνατε κάποια ονοµαστική µείωση του χρέους που είχατε υποσχεθεί; Καµµία. Καµµία µείωση
των επιτοκίων. Καµµία αναφορά στην περίφηµη «ρήτρα ανάπτυξης» της γαλλικής πρότασης, που δήθεν θα ενσωµατώνατε. Φυσικά, παραµονή των capital control και επίσης µια επιτροπεία εις
το διηνεκές.
Με αυτά ως πεπραγµένα τώρα πανηγυρίζετε και πανηγυρίζετε
χωρίς τον κόσµο. Έλεγα προχθές πάλι στην Αίθουσα αυτήν πώς
είναι δυνατόν κάποιος να πανηγυρίζει και ο «ωφεληθείς» λαός να
απουσιάζει. Και αντί του «ωφεληθέντος» λαού να είναι οι διµοιρίες των ΜΑΤ για να προστατεύουν τις παράτες σας.
Το πιο σπαρταριστό, όµως, σηµείο της οµιλίας του κ. Κουρουµπλή -και µε αυτό τελειώνω- είναι εκείνο που εγκαλεί την Αντιπολίτευση για την πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, εκφράζοντας την απορία «τι θα είχε συµβεί, αν είχε
υπερψηφιστεί εκείνη η πρόταση;».
Πρόκειται για ερώτηµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο οποίο προδήλως και αυτονοήτως µια απάντηση προσήκει: Θα
προκηρύσσονταν εκλογές. Ο ελληνικός λαός θα αισθανόταν
προφανώς άφατη αγαλλίαση και απέραντη ανακούφιση και οι
Υπουργοί αυτής της αναποτελεσµατικής και κακής Κυβέρνησης
θα πήγαιναν στα σπίτια τους και η χώρα θα ατένιζε το µέλλον µε
περισσότερη αισιοδοξία. Αυτή είναι η απάντηση. Απλά κοινοβουλευτικά πράγµατα της πρώτης δηµοτικού στα µαθήµατα του κοινοβουλευτισµού. Όταν µια Κυβέρνηση καταψηφίζεται, φεύγει.
Αυτό θα είχε συµβεί. Μην τερατολογείτε. Τίποτα άλλο δεν θα είχε
συµβεί.
Και τώρα -κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- προκαλεί αλγεινή
εντύπωση ένα κατάπτυστο χθεσινό non paper από το Μαξίµου,
που εξηγούσε τη µείωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας
κατά έναν Βουλευτή, µε διάφορα σενάρια περί οικονοµικών συµφερόντων. Τα γνωστά τροπάρια που λέει ο κάθε ένας που χάνει
την µπάλα, που χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια του, που
κουνιέται το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Ψάχνει να βρει κάτι
να πει, του φταίνε κάποιοι άλλοι.
Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών το έκανε και πιο σαφές.
Είπε: «Λεφτά που µοιράζουν επιχειρηµατίες για να πέσει η Κυβέρνηση». Ταυτόχρονα, κάποιοι Βουλευτές σας το πρωί έλεγαν:
«Εντάξει, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι θα έλθουν».
Πέραν των επιχειρηµάτων που σας γελοιοποιούν, εγώ θέλω να
σας κάνω µια ερώτηση: Αυτός που φεύγει από εσάς παίρνει χρήµατα. Αυτός που έρχεται σε εσάς δεν παίρνει; Πρέπει να σοβαρευτείτε και πρέπει να καταλάβετε ότι αυτού του είδους η λάσπη,
εναντίον όποιου και να απευθύνεται, δεν είναι σωστό πράγµα.
Εµείς δεν έχουµε καµµία σχέση µε τον πρώην Βουλευτή των
ΑΝΕΛ, ούτε πολιτική, ούτε ιδεολογική, αν θέλετε ούτε και κοινοβουλευτική σε ό,τι αφορά τα χρόνια που πέρασαν και ήταν στην
Αίθουσα µαζί µας. Ωστόσο, όταν βρίζετε ανθρώπους της δικής
σας πλευράς που σας εγκαταλείπουν, βρίζετε και τους εαυτούς
σας και όλους µας και πρέπει αυτά να τα προσέχετε. Έχετε χάσει
όλα τα ερείσµατά σας, το πολιτικό σας κοντέρ έχει µηδενιστεί
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και τα σκόρπια φύλλα αυτής της Κυβέρνησης δεν µαζεύονται,
όσα λόγια και να πείτε, όσες κατηγορίες τέτοιου είδους και αν
εξακοντίσετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη και
το Κίνηµα Αλλαγής σε σχέση µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
εκφράστηκε για ακόµα µία φορά µε σοβαρότητα. Οι προτάσεις
της εν µέρει έγιναν δεκτές και αυτό το χαιρετίσαµε. Η ψήφος µας
συναρτάται απ’ όλη αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Κλείνω την οµιλία µου λέγοντας το εξής: Κύριε Υπουργέ, όποιος σηκώνει πια το δάχτυλο και µιλάει µε τον απρεπή τρόπο
που µιλήσατε –µε τον κ. Βενιζέλο υπήρξατε και σύντροφοι- θα
παίρνει στη Βουλή κάθε φορά τις κατάλληλες απαντήσεις. Ο
λαός ακούει, οι πολίτες ακούν και τίποτα δεν θα σας σώσει, ούτε
οι βρισιές ούτε οι κατηγορίες ούτε η λάσπη που προσπαθείτε να
πετάξετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
µε τις οµιλίες τριών συναδέλφων, του κ. Ουρσουζίδη, του κ.
Βρούτση και του κ. Αρβανιτίδη και µετά θα πάρει τον λόγο ο κ.
Κασιδιάρης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής.
Κύριε Ουρσουζίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, σήµερα συζητάµε το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στον µηχανισµό εφαρµογής, στην εποπτεία και
στους όρους υλοποίησης του µεταφορικού ισοδύναµου για τα
νησιά µας, τα νησιά του Αιγαίου και από το 2019 για όλα τα νησιά
της χώρας, πλην της Κρήτης λόγω µεγέθους και αρτιότητας υποδοµών και της Εύβοιας και της Λευκάδας λόγω χερσαίας προσβασιµότητας. Παρά το γεγονός αυτό, εφόσον υπάρξουν τα
περιθώρια, νοµίζω ότι θα πρέπει να εκτιµηθεί ανάλογα και η περίπτωση της Κρήτης.
Τι είναι, όµως, το µεταφορικό ισοδύναµο; Περί τίνος πρόκειται;
Προφανώς δεν έχει καµµία σχέση µε τον ΦΠΑ. Είναι διαφορετικό
πράγµα. Είναι ένα µέτρο µε τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται
η εναρµόνιση του κόστους µεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εµπορεύµατα µε µέσα θαλάσσιας µαζικής µεταφοράς σε
σχέση µε το κόστος που θα ίσχυε στα µέσα χερσαίας µαζικής
µεταφοράς για την ίδια απόσταση από και προς τα νησιά.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα εκδίδεται κάθε χρόνο, θα
ορίζεται για κάθε νησί ανά έτος ο µέγιστος αριθµός εισιτηρίων
επιβατών για τα οποία θα καλύπτεται το πραγµατικό µεταφορικό
κόστος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ενδεικτικά την απόσταση από την
ηπειρωτική Ελλάδα, το διοικητικό κέντρο, τις υπάρχουσες υποδοµές σε υγεία, παιδεία και άλλα. Όσα νησιά στερούνται υποδοµών και µέσων θα απολαµβάνουν προφανώς περισσότερες διαδροµές, ιδιαίτερα τα ακριτικά νησιά όπου η ζωή πραγµατικά είναι
δύσκολη.
Η φιλοσοφία του µέτρου βασίζεται στις αρχές τις ισοτιµίας και
της ισονοµίας, αίρει τις ανισότητες και ενισχύει εκείνες τις οµάδες του πληθυσµού που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και που τις
στερήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια. Μιλάµε για τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία αποτελούν ένα σύµπλεγµα τριών χιλιάδων πενήντα τριών νήσων µε συνολικό ανάπτυγµα ακτογραµµής εννέα
χιλιάδες οκτακόσια χιλιόµετρα από τα δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν
σαράντα επτά που διαθέτει η πατρίδα µας, δηλαδή το 65% των
υπέροχων ακτογραµµών ανήκουν στα νησιά του Αιγαίου. Το συνολικό εµβαδόν αντιστοιχεί στο 17,1% του εδάφους της χώρας,
δηλαδή σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια τετραγωνικά χιλιόµετρα
από τα εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα της
πατρίδας µας.
Για πολλά χρόνια, λοιπόν, οι νησιώτες βιώνουν άνισες συνθήκες ανταγωνισµού, αντιµετωπίζοντας σοβαρά προβλήµατα, όπως
το υψηλό κόστος µεταφοράς, η έλλειψη υποδοµών και οι δυσκολίες στις µετακινήσεις.
Αυτό είχε ως φυσικό επακόλουθο, εκτός των άλλων, την ελλιπή
εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου και την προβληµατική προώθηση των µοναδικών προϊόντων που παράγονται και τυποποι-
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ούνται σε πολλά από τα νησιά µας. Πολλά από αυτά τα νησιά
βίωσαν συνθήκες εγκατάλειψης και ερήµωσης, αποτέλεσµα της
αδιαφορίας επί σειρά ετών της κεντρικής διοίκησης, των αναποτελεσµατικών πολιτικών και µνηµονιακών µέτρων των τελευταίων
χρόνων, όπως όλη η χώρα άλλωστε.
Όλα τα παραπάνω παραβίαζαν ευθέως τις αρχές της ισότητας
και της εδαφικής συνοχής, αλλά και το άρθρο 101 του Συντάγµατος που αφορά στον σεβασµό στις νησιωτικές περιοχές. Επέφεραν στους νησιώτες µας το αίσθηµα της αποµόνωσης, της
κόπωσης και της γήρανσης. Αυτό πρέπει αναντίρρητα να αλλάξει.
Νοµίζω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει υγιής ανταγωνισµός,
όταν το κόστος µεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων είναι, προφανώς, σε βάρος της νησιωτικής Ελλάδας, όπως βεβαίως και τα
καύσιµα που επιβαρύνουν επιπλέον και δυσανάλογα τη νησιωτική σε σχέση µε την ηπειρωτική Ελλάδα.
Κατά συνέπεια, αδρανώντας επί σειρά ετών, η ελληνική πολιτεία ουσιαστικά στάθηκε εµπόδιο στην ανάπτυξη των νησιών
µας, ιδιαίτερα των µικρών ακριτικών, παρά το γεγονός ότι σε
αυτά υπάρχει η µοναδικότητα προϊόντων και φυσικού κάλλους,
σε παγκόσµιο επίπεδο θα µπορούσα να πω. Άρα όλοι χάσαµε
από αυτήν την παροιµιώδη αδράνεια.
Σε τι, όµως, πρακτικά αφορά το υπ’ όψιν µέτρο; Για µια τετραµελή οικογένεια κυµαίνεται από 600 ευρώ έως 1000 ευρώ ανά
έτος, δηλαδή µιάµιση φορά έως δυόµισι φορές της σύνταξης
που απολαµβάνει σήµερα ο συνταξιούχος του ΟΓΑ, όπως ο πατέρας µου ή οποιοσδήποτε άλλος χαµηλοσυνταξιούχος. Για τις
επιχειρήσεις, µε βάση το εκτιµώµενο µεταφορικό έργο στα νησιά, θα σας αναφέρω µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα για τις επιδοτήσεις που θα λάβουν: Για την Αστυπάλαια έως 426.000 ευρώ,
για τη Λέσβο έως 6.600.000 ευρώ, για τη Λέρο το αντίστοιχο
ποσό είναι της τάξης του 1.695.000 ευρώ και, φυσικά, αφορά
όλους όσοι εργάζονται στα νησιά στην εκπαίδευση, στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, στα Σώµατα Ασφαλείας.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι το προς ψήφιση µεταφορικό
ισοδύναµο, όπως γίνεται κατανοητό πλέον, δεν αφορά µόνο τους
νησιώτες. Αφορά ολόκληρη τη χώρα. Πέρα από το προφανές οικονοµικό όφελος, νοµίζω ότι οι εθνικοί λόγοι είναι ακόµα προφανέστεροι. Αφορούν στην εµπέδωση κλίµατος αισιοδοξίας και στη
συνέχιση της ζωής στα νησιά µας, στα µικρά ακριτικά νησιά µας
µε τους υπέροχους εκείνους Έλληνες που αισθάνονται ως απαραβίαστο καθήκον τη διατήρηση των παραδόσεων του λαού µας,
καθιστώντας και γι’ αυτόν τον λόγο πολύτιµα τα νησιά µας σε
ολόκληρο τον πλανήτη, τα διαµάντια του Αιγαίου µας. Δεν µπορώ
παρά να είµαι ευγνώµων.
Με µεγάλη χαρά και συγκίνηση, λοιπόν, στηρίζω το µέτρο που
υλοποιείται, επιτέλους, για πρώτη φορά φέτος, το 2018, µετά
από πάρα πολλά χρόνια και µάλιστα εν µέσω κρίσης, αίροντας
µια αδικία πολλών ετών. Μέτρα όπως αυτό θα ακολουθήσουν
πολλά, όπως πάντα µε µέτρο και χωρίς δανεισµό, όπως συνήθιζαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν τη χώρα
στον βωµό των συµφερόντων, ιδίων και προστατών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
κ. Ιωάννη Βρούτση, Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο, κατ’ αρχάς,
ως Βουλευτής της νησιωτικής χώρας, Βουλευτής προερχόµενος
από τον Νοµό Κυκλάδων, που πρώτος υπέστη την επώδυνη απόφαση της Κυβέρνησης -θα αναφερθώ σε λίγο- να καταργηθεί το
εθνικό ευεργέτηµα που για δεκαετίες το στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις µετά το 1982, τον µειωµένο ΦΠΑ για τη νησιωτική χώρα,
για το Αιγαίο Πέλαγος.
Δεύτερον, επιχειρείται σήµερα, όπως θα αποδείξω, το µεταφορικό ισοδύναµο, ένα αίτηµα διαχρονικό, ένα αίτηµα πάγιο, ένα
αίτηµα δίκαιο για τους νησιώτες, να κακοποιηθεί µε τον πιο βάναυσο, τον πιο ύπουλο τρόπο εκ µέρους της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Και εξηγούµαι:
Πριν από λίγους µήνες, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, έκανε ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και ρώτησε ποιος ευ-
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θύνεται για την απώλεια του ΦΠΑ στο Αιγαίο. Η απάντηση ήταν
καταλυτική: «Ήταν απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ η
κατάργηση του ΦΠΑ στο Αιγαίο.».
Το µειωµένο ΦΠΑ στο Αιγαίο ήταν το οξυγόνο που για δεκαετίες στήριξε οικογένειες, νοικοκυριά. Έδωσε οικονοµική αναπνοή
σε όλους τους κατοίκους των νησιών του αιγαίου. Ήταν µια απόφαση που πάρθηκε το 1982 από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή,
κατά την ένταξή µας στην τότε ΕΟΚ. Διέβλεψε το µέλλον και είπε
ότι το Αιγαίο Πέλαγος, λόγω της νησιωτικής ιδιαιτερότητας, πρέπει να απολαµβάνει ένα ειδικό καθεστώς. Αντάλλαξε τότε, µε τη
συµφωνία των άλλων εννέα κρατών-µελών, το ΦΠΑ του Αιγαίου
ως δώρο για την ένταξή µας στην τότε ΕΟΚ.
Αυτό, λοιπόν, το δώρο, το ειδικό καθεστώς, διατηρήθηκε για
δεκαετίες. Το 1987 µε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έγινε η πρώτη
εφαρµογή του ΦΠΑ και εντάχθηκε τότε στον νέο κανονισµό και
στο οικονοµικό πλαίσιο της Ευρώπης o ΦΠΑ που καθιερώθηκε
παντού. Πράγµατι έδωσε οξυγόνο. Σκεφτείτε ότι από το 9% που
ήταν ο µειωµένος ΦΠΑ στο Αιγαίο έφτασε σήµερα, µε πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ, στο 24%. Δεκαπέντε µονάδες στις εκατό είναι η
απώλεια για κάθε νησιώτη.
Όµως για να δούµε λίγο την ιστορία.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Τι είναι αυτά που λέτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε το θράσος και µιλάτε µε αυτά που κάνατε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Από το 9% στο 24%; Δεν υπάρχει αυτό που
λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως. Από το 9% στο 24%.
Και συνεχίζω. Πράγµατι η τρόικα ζητούσε να υπάρχει εξοµοίωση του ΦΠΑ µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Ούτε η κυβέρνηση Παπανδρέου, ούτε η κυβέρνηση Παπαδήµου, ούτε η κυβέρνηση
Σαµαρά σκέφτηκε ποτέ να παραδώσει το ΦΠΑ. Και το έκανε την
επόµενη µέρα σε συσκευασία δώρου η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Μάλιστα ήταν το ακραία προκλητικό του κ. Τσίπρα που προεκλογικά δεσµευόταν και µιλούσε για το ΦΠΑ του Αιγαίου και δάκρυζε, υποτίθεται. Και κατά πόσο και του κ. Καµµένου που έβγαινε από το Μέγαρο Μαξίµου και έκλαιγε, υποτίθεται, και έλεγε
«πάνω από το πτώµα µου» προς τους νησιώτες. Και την επόµενη
µέρα το ψήφισε και πήγε και στη Σύρο και µίλησε για εγκληµατική ενέργεια. Ο κ. Καµµένος είπε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι εγκληµατικό και αντισυνταγµατικό. Ο κ. Καµµένος, ο συνεργάτης
σας, το άλλο κοµµάτι της Κυβέρνησής σας. Καταργήθηκε ο ΦΠΑ.
Χάσαµε αυτόν τον πολύτιµο πόρο για το Αιγαίο πέλαγος.
Σήµερα έρχεται η Κυβέρνηση και επιχειρεί στην πράξη µε µια
επικοινωνιακή φούσκα να δώσει αέρα κοπανιστό στους νησιώτες.
Φέρνει ένα νοµοσχέδιο το οποίο –προσέξτε!-, πρώτον, είναι αόριστο. Δεύτερον, δεν έχει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Τρίτον,
παραπέµπει σε έξι υπουργικές αποφάσεις, τέσσερις και δύο,
µέσα από τις οποίες -αν και εφόσον- θα υλοποιηθεί.
Τέταρτον και το πιο κρίσιµο: Πόρους διασφαλίζει; Ρωτάω το
εξής την Κυβέρνηση: Από πού υπάρχουν οι πόροι για να χρηµατοδοτηθεί αυτό το πρόγραµµα; Δεν υπάρχουν πόροι. Είναι αέρας
κοπανιστός, επαναλαµβάνω. Κάνει επίθεση, παίρνει τα λεφτά του
Προγράµµατος των Δηµοσίων Επενδύσεων από το Υπουργείο
Ναυτιλίας, που είναι για να γίνουν έργα στα νησιά, και πάει να τα
δώσει µε τη µορφή επιδόµατος. Ποιος το κάνει αυτό; Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. η γνωστή τακτική.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ρεσιτάλ ψεύδους!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πώς θα ήταν το σωστό να γίνει; Το
σωστό θα ήταν τον Νοέµβριο του 2017, όταν ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό, να υπάρχει ειδικός κωδικός που να προγραµµατίζονται και να µορφοποιούνται οι δαπάνες που θα αφορούν στο
συγκεκριµένο µέτρο και αυτές να ακολουθούν στο διηνεκές τους
προϋπολογισµούς. Το έκανε; Φυσικά, όχι. Γιατί στο µυαλό της
ήταν αυτός ο επικοινωνιακός σχεδιασµός, στην προεκλογική περίοδο που διανύουµε ήδη, να αντισταθµίσει την οργή και τον
θυµό των νησιωτών µε ένα µέτρο που είναι στον αέρα. Δεν είναι
διασφαλισµένοι οι πόροι και παραπέµπει στο µέλλον το χρονο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διάγραµµα υλοποίησής του. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ ως νησιώτης να στηρίξω ένα µέτρο, µια νοµοθετική απόφαση της Κυβέρνησης που
είναι κοροϊδία για τους νησιώτες;
Σας λέµε, λοιπόν, ότι το µέτρο αυτό θα το αλλάξουµε. Θα
ασκήσουµε πραγµατική νησιωτική πολιτική, αυτή που παραβιάσατε και εγκληµατήσατε εναντίον των νησιωτών. Θα κάνουµε συζήτηση εποικοδοµητική µε όλους τους νησιώτες, µε τους περιφερειάρχες τους οποίους δεν ακούσατε. Είδατε τι σας είπαν. «Αφήστε τον ΦΠΑ», του οποίου αρχίζει σήµερα η κατάργηση στα
πέντε ακριτικά νησιά, το τελευταίο ανάχωµα υπεράσπισης της
πραγµατικής νησιωτικής πολιτικής «και µην πάρετε αυτό το µέτρο».
Αγνοήσατε τους περιφερειάρχες του Αιγαίου πελάγους. Σας
το είπαν στα «συνέδρια» που κάνατε. Τους αγνοήσατε. Φέρνετε
αυτό το νοµοθετικό µόρφωµα, το οποίο είναι και αναποτελεσµατικό, είναι και άδικο, είναι και γραφειοκρατικό και δηµιουργεί
κράτος µε νέες γραφειοκρατικές δοµές. Όλα αυτά πολύ σύντοµα
θα τα αλλάξουµε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ασύστολα ψέµατα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πολύ σύντοµα θα τα αλλάξουµε και θα
φέρουµε ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο δίκτυ το οποίο πραγµατικά θα
αποδίδει νησιωτική πολιτική προς τους νησιώτες και όχι επικοινωνιακές φούσκες προεκλογικά, όπως επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη διακόπτετε, κύριε
Υπουργέ. Το κάνετε επανειληµµένως. Αυτά που ακούσαµε πριν
εµείς είναι όλα σωστά και δεν αντιδράσαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ηρεµία παρακαλώ! Και στα υπουργικά έδρανα και στα βουλευτικά. Ηρεµία!
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Λέτε ψεύδη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν πάρετε τον λόγο, να τα
πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα, τι θέλετε; Να
υψώσω τη φωνή για να ηρεµήσουν και τα υπουργικά έδρανα και
τα βουλευτικά;
Λοιπόν, προχωράµε µε τον συνάδελφο κ. Αρβανιτίδη και µετά
έχει τον λόγο ο κ. Κασιδιάρης.
Ορίστε, κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µέρα µε τη µέρα
αναζητά επικοινωνιακά ισοδύναµα για να αποπροσανατολίσει και
να κρύψει την κατάρρευσή της. Την κατάρρευσή της δηµοσκοπικά, κοινοβουλευτικά, αλλά πρωτίστως την κατάρρευσή της
στην ελληνική κοινωνία.
Και ενώ η αποδόµηση και η απονοµιµοποίηση της Κυβέρνησης
συνεχίζεται και επιταχύνεται, οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κατά την προσφιλή τους τακτική φτιάχνουν επικοινωνιακά ισοδύναµα και σωσίβια από τις πληµµύρες που έχουν ξεσπάσει το κατακαλόκαιρο.
Φτιάχνουν επικοινωνιακά ισοδύναµα και σωσίβια για να γλιτώσουν από τις βαριές ευθύνες τους σε όλα τα µέτωπα. Τόσο στο
µέτωπο των εθνικών θεµάτων όσο και στα µέτωπα θεµάτων εσωτερικής διαχείρισης.
Σε αυτά τα µέτωπα, λοιπόν, προσπαθούν να διαφύγουν από
τις ευθύνες τους για τις διαπραγµατεύσεις στο σκοπιανό, τις διαπραγµατεύσεις µε την Αλβανία, τις διαπραγµατεύσεις για το
χρέος, τις διαπραγµατεύσεις για τα σκουπίδια στην Αττική και το
Ιόνιο. Φέρνετε ολιστικά σχέδια, αλλά ειδικά στο θέµα των απορριµµάτων µιλάµε για ολιστική αποτυχία, ολιστική αποτυχία του
ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ και καθυστερήσεις τριών ετών, καθυστερήσεις που τις πληρώνει ο τουρισµός και οι πολίτες σε Κέρκυρα και Αθήνα. Τις διαπραγµατεύσεις για τα αντιπληµµυρικά
έργα, που δεν έχουν ακόµη ξεκινήσει στην Μάνδρα της Αττικής.
Τις διαπραγµατεύσεις για την επιστροφή των µαρµάρων του
Παρθενώνα, που ακόµα και γι’ αυτές θα πρέπει να ανησυχούµε.
Για την αποφυγή ουσιαστικής συζήτησης σε όλα τα παραπάνω
πάντα θα υπάρξει κάποιος αντιπερισπασµός. Όλα τα επικοινω-
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νιακά σωσίβια στον βωµό του αποπροσανατολισµού και της στήριξης του αφηγήµατος της καλής και αδιάφθορης Κυβέρνησης
που πολεµά το παλιό κακό σύστηµα.
Πότε η αναθεώρηση του Συντάγµατος και ο χωρισµός εκκλησίας και κράτους, πότε οι κατηγορίες για αποστάτες και σχέδια
αποσταθεροποίησης, επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα, πλασάρονται ως ισοδύναµα του ηθικού πλεονεκτήµατος που καταρρέει,
επίσης. Ένα ηθικό πλεονέκτηµα που στα µάτια ιδίως των νησιωτών έχει πάψει, πλέον, να υπάρχει µε την κατάργηση του χαµηλού συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.
Γιατί δεν φέρνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, την πρόταση που
έχουµε καταθέσει εµείς για το ΦΠΑ; Η αύξηση του ΦΠΑ στα
νησιά είναι µια απόφαση την οποία έλαβε µε αποκλειστικά δική
της ευθύνη η Κυβέρνηση και τώρα αναζητά ως αντίβαρο το µεταφορικό ισοδύναµο. Αφού έχασε στα µάτια των νησιωτών το
ηθικό πλεονέκτηµα, τώρα παρουσιάζει ένα σωστό µεν µέτρο ως
πανάκεια που θα τα λύσει όλα. Να χρυσώσουµε το χάπι δηλαδή
και αυτό όχι για το σύνολο των νησιών.
Να θυµίσω ότι ήταν η δική µας παράταξη που ξεκίναγε να διεκδικήσει το µεταφορικό ισοδύναµο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τότε δεν τέθηκε ποτέ το ζήτηµα να µειώσει το ΦΠΑ
στα νησιά ή να περικοπεί κάποιο άλλο ευεργετικό µέτρο.
Η απόφαση της Κυβέρνησης για αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά,
που υποφέρουν ήδη από το προσφυγικό και ο τουριστικός ανταγωνισµός που υπάρχει και θα ενταθεί από την πλευρά της Τουρκίας και της Αιγύπτου, θα επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στο
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό θα το βρούµε µπροστά µας στα αµέσως προσεχή χρόνια.
Θα ήθελα, τέλος, να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχω µιλήσει κι άλλες φορές
σε αυτήν την Αίθουσα για τον ευφάνταστο τρόπο που νοµοθετεί
η Κυβέρνησή σας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Ειδικά για τις
τροπολογίες της «πρώτη φορά Αριστερά», τη µια παρουσιάζονται τροπολογίες που δεν έχουν καν κατατεθεί, την άλλη αναφέρονται ρυθµίσεις στις συνοδευτικές εκθέσεις, οι οποίες δεν
υπάρχουν στο σώµα των άρθρων, την τρίτη έχουµε κρυπτοτροπολογίες και αυτήν τη φορά το κρούσµα προέρχεται και πάλι από
τον αγαπητό Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο οποίος
τι µας λέει µε την υπ’ αριθµόν 1629 τροπολογία που φέρνει µε
δύο άρθρα, ένα για το Κτηµατολόγιο και ένα για το ΙΓΜΕ;
Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας προαναγγέλλει και
προεξοφλεί µάλιστα την ψήφιση νόµου εντός των προσεχών ηµερών. Προκαταλαµβάνει και τη Βουλή. Αυτήν τη φορά το έχετε
τερµατίσει. Κι όλα αυτά ενώ πριν λίγες µέρες είχατε φέρει στον
νόµο για τη θαλάσσια χωροταξία, τροπολογία, που τελικά την
αποσύρατε, για τη ρύθµιση των οφειλών προς εργαζόµενους.
Είχε πει µάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Σταθάκης -και θα σας διαβάσω από τα Πρακτικά της Ολοµέλειας- όταν ψηφίστηκε ο νόµος
για την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού
επί λέξει: «Υπήρχε µια διάταξη που ετοιµάζαµε αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Βρέθηκε ένας τρόπος ο οποίος θα κάνει συµβατή τη δέσµευση απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις, χωρίς να υπάρξει
νοµοθετική ρύθµιση».
Και τώρα τι βλέπουµε; Βλέπουµε 220 χιλιάδες ευρώ για τόκους
υπερηµερίας, τόσο θα είναι το κόστος της περαιτέρω παράτασης της αναστολής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
του ΙΓΜΕ. Παράταση στην παράταση, ουδέν µονιµότερο του
προσωρινού. Και οι επιβαρύνσεις αυξάνονται για τους Έλληνες
φορολογούµενους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω ελάχιστο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Και όλα αυτά επειδή καθυστερήσατε να εφαρµόσετε δικαστικές αποφάσεις και να βρείτε λύσεις για να έρθετε µεθαύριο και
να αλλάξετε όλο το νοµικό καθεστώς του ΙΓΜΕ. Πέρασε ένας
χρόνος από την πρώτη τροπολογία που έδινε την παράταση η
οποία λήγει σε λίγες µέρες και δεν έχετε δώσει καµµία απολύτως
λύση στο πρόβληµα του ΙΓΜΕ. Πετούσατε διαρκώς την µπάλα
στην εξέδρα.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν τι σκοπεύετε να κάνετε
µε το ινστιτούτο. Το ΙΓΜΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
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σαφώς υποβαθµισµένο και σε οικονοµικό αδιέξοδο τη στιγµή
που χάνεται η σηµαντικότερη εµπειρία των στελεχών του λόγω
αποχωρήσεως συνταξιοδότησης και µη επαρκής στελέχωσης για
να απορροφηθεί, να µεταφερθεί αυτή η µεγάλη εµπειρία που διαθέτει. Και όλα αυτά σε εποχές που η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
ορυκτών πόρων είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της Ένωσης.
Σε όλες σχεδόν τις χώρες τα αντίστοιχα ΙΓΜΕ είναι οι κύριοι
φορείς έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας και ταυτόχρονα
σύµβουλοι, όχι µόνο των κυβερνήσεων, αλλά και της βιοµηχανίας.
Τέλος, τα ινστιτούτα αυτά έχουν κατορθώσει να έχουν το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων τους από ιδιωτικά έργα και όχι από
κρατικές επιχορηγήσεις. Περιµένουµε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, την πρότασή σας για την εξέλιξη του ΙΓΜΕ σε ένα σύγχρονο ινστιτούτο µε ευέλικτη δοµή που θα προσαρµόζεται σε
επιστηµονικές και οικονοµικές προτεραιότητες της χώρας και
της ένωσης στο αντικείµενό του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Βιώνουµε ηµέρες κρίσιµες για το έθνος
των Ελλήνων, ηµέρες κρίσιµες για την πατρίδα, ηµέρες οργής.
Είναι οι µέρες της δίκαιης οργής των Ελλήνων για την εθνική
προδοσία που έχει διαπράξει το µόρφωµα του Τσίπρα και του
Καµµένου.
Κανείς δεν ξεχνά αυτά που έλεγε ο Τσίπρας το 2011 για τους
τότε µνηµονιακούς κυβερνώντες, ότι δεν θα τολµούν να κυκλοφορούν ούτε σε καφενεία ούτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις και
υπερηφανευόταν και πανηγύριζε. Και ήρθε σήµερα το πλήρωµα
του χρόνου, µε τον Τσίπρα να διαπράττει µια ακόµα πιο αισχρή
εθνική προδοσία όπου δεν µπορεί να κυκλοφορήσει σε κοινωνικές εκδηλώσεις ούτε εντός ούτε εκτός Ελλάδος. Και αντιµετωπίζει τη δίκαιη οργή των Ελλήνων πολιτών. Μέχρι το Λονδίνο
έφτασε η χάρη του «Dear Αλέξης Τσίπρας, too hard to die».
Σε όλη την Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη οι παράγοντες αυτής
της άθλιας συγκυβέρνησης η οποία έχει προδώσει τα εθνικά µας
συµφέροντα αντιµετωπίζονται µε τον πλέον δίκαιο τρόπο από
τους Έλληνες πολίτες. Και είναι φαιδρό πραγµατικά, είναι πραγµατικά γελοίο να διαµαρτύρονται οι Συριζαίοι για τη βία, οι υµνητές της βίας, αυτοί που αποθέωσαν την παρακρατική βία σε βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων και δη της Χρυσής Αυγής. Οι
Υπουργοί, όπως ο Σκουρλέτης, που δήλωνε υπερήφανος επειδή
ο γιος του συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε µε µια παρακρατική συµµορία που έσπαγε τα γραφεία του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή.
Οι υµνητές, λοιπόν, της βίας να µη διαµαρτύρονται σήµερα.
Βέβαια βλέπουµε και το άλλο φαιδρό και οξύµωρο, αυτοί που θα
καταργούσαν τα ΜΑΤ -έβλεπα φωτογραφίες µε τον Βούτση στην
ΕΡΤ να τσακώνεται µε τα ΜΑΤ- σήµερα να εξυµνούν τα ΜΑΤ, να
µην µπορούν να βγουν από το σπίτι τους αν δεν υπάρχουν µαζί
τους πάνοπλες διµοιρίες ΜΑΤ, οι οποίες µε κλοµπ και δολοφονικά σύνεργα ανοίγουν τα κεφάλια των πολιτών που διεκδικούν
το αυτονόητο, διεκδικούν τη λαϊκή κυριαρχία, γιατί η λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα σήµερα απαιτεί τη µη εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας στο άθλιο κρατίδιο των κοµιτατζήδων.
Εγώ έχω να πω στους συριζαίους ότι δεν είναι το πρόβληµά
τους αυτά τα επεισόδια, τα οποία ενδεχοµένως υφίστανται. Το
πρόβληµά τους είναι η λαϊκή οργή η οποία θα ξεσπάσει πολύ
σύντοµα και θα σκάσει σαν βόµβα µέσα στην κάλπη. Κι εκεί ο
Τσίπρας και η ανεκδιήγητη συµµορία του θα καταδικαστούν από
τον ελληνικό λαό σε ποσοστά µονοψήφια, στα πραγµατικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, στο 3% - 4% το πολύ.
Αυτό που δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις, οι οποίες δεν δηµοσιοποιούνται για ευνόητους λόγους, είναι πως σήµερα –κι αυτό το
λέω µετά λόγου γνώσεως και ενηµερώνω τον ελληνικό λαό- σε
όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, ο Καµµένος δεν υπάρχει ως
κόµµα, ο δε ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρεύσει σε µονοψήφια ποσοστά
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και δεύτερο κόµµα είναι η Χρυσή Αυγή, µε ποσοστά που ξεπερνούν το 15%. Αυτό το γεγονός, αυτή η απόφαση των Ελλήνων
πολιτών είναι η µεγάλη ελπίδα για την Ελλάδα. Γιατί µε µία
ισχυρή Χρυσή Αυγή, µε µία Χρυσή Αυγή στην εξουσία, όχι µόνο
θα ακυρωθεί η εθνοπροδοτική συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, αλλά ο
Έλληνας θα ξαναπάρει και πάλι στα χέρια του την Ελλάδα.
Παρεµπιπτόντως, να πω ότι ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή είναι ο µόνος πολιτικός Αρχηγός που
ήδη κινητοποιήθηκε και µε επίσηµη επιστολή, την οποία απέστειλε στον οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, στο ΝΑΤΟ, στην κυβέρνηση του κρατιδίου των Σκοπίων και στις κυβερνήσεις των
µεγάλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ρητά πως
µε τη Χρυσή Αυγή στην εξουσία δεν θα λάβουµε υπ’ όψιν µας
την εθνοπροδοτική υπογραφή του Τσίπρα στις Πρέσπες και θα
ακυρώσουµε de facto την άθλια αυτή, ανθελληνική, κατάπτυστη
και εθνοπροδοτική συµφωνία.
Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή. Γι’ αυτόν τον λόγο ενισχύεται καθηµερινά. Γι’ αυτόν τον λόγο µας πολεµάτε µε κάθε άθλιο µέσο.
Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2015 µέχρι σήµερα, που εξελέγη και
πάλι τρίτο κόµµα ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή, δεν µας έχει
δοθεί δηµόσιο βήµα σε κανένα από τα κανάλια της διαπλοκής
και των νταβατζήδων. Όλο το σύστηµα, όλα τα κόµµατα, όλα τα
κανάλια, όλοι οι µεγαλοπαράγοντες της οικονοµικής ζωής, οι
νταβατζήδες της δηµόσιας ζωής, πολεµούν µε κάθε µέσο τον
Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή.
Είδαµε τις φαιδρές εικόνες, τις γελοίες εικόνες του Τσίπρα µε
τη γραβάτα στο Ζάππειο, –η επιτοµή της γελοιότητας, αυτές
ακριβώς οι εικόνες περιγράφουν την πολιτική ζωή όπως την έχει
διαµορφώσει η άθλια συµπαράταξη και σύµπραξη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ- ο οποίος είπε ότι βγάζει την Ελλάδα από τα µνηµόνια.
Θα γελούσαµε, αν τα πράγµατα δεν ήταν τραγικά για τη χώρα,
αν µέσα στο 2019 δεν έρχονταν νέες µειώσεις στις συντάξεις των
φτωχών Ελλήνων πολιτών, αν µέσα στο 2020 δεν ερχόταν νέα
αλλαγή στο αφορολόγητο, που θα πλήττει ακόµα και τους πιο
φτωχούς Έλληνες, οι οποίοι µέσα στην ανέχεια προσπαθούν να
επιβιώσουν απέναντι στα πλήγµατα που τους έχει προξενήσει η
µνηµονιακή σας συγκυβέρνηση.
Ο µείζων κίνδυνος, όµως, δεν είναι ο οικονοµικός µαρασµός
της Ελλάδας. Ο µείζων κίνδυνος, το σχέδιο το οποίο επιτελούν,
µε άρτιο σχεδιασµό και υπακούοντας εντολές ξένων κέντρων
εξουσίας εδώ και δεκαετίες, τα κόµµατα της Μεταπολίτευσης,
είναι ο δηµογραφικός θάνατος της Ελλάδας. Είναι αυτό που κάνετε σήµερα να στέλνετε τους Έλληνες στο εξωτερικό, να τους
αναγκάζετε να γίνονται µετανάστες, αλλά και όσους µένουν στην
Ελλάδα να τους αναγκάζετε να είναι µετανάστες, πρόσφυγες και
πολίτες δεύτερης κατηγορίας µέσα στη χώρα µας, εξυψώνοντας
αυτούς που έρχονται µέσα στην Ελλάδα παράνοµα.
Μέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο που ψηφίζεται σήµερα, στο
άρθρο 3, δίνετε το επίδοµα στους αλλοδαπούς οι οποίοι µένουν
στα νησιά. Το 2019 µάλιστα το επίδοµα αυτό θα αφορά όλα τα
νησιά της Ελλάδας, πλην της Κρήτης. Έχετε πάει στα µεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου Πελάγους χειµώνα, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, να δείτε ότι οι Έλληνες είναι µία θλιβερή
µειοψηφία και πλειοψηφούν οι Αλβανοί; Να µη µιλήσω για Χίο,
Λέσβο, εκεί όπου έχουν έρθει από τα βάθη της Ασίας, έχουν
έρθει από τη βόρεια Αφρική, έχουν έρθει όλοι οι εγκληµατίες του
τρίτου κόσµου κι έχουν καταλάβει αυτά τα νησιά και κάθε µέρα
βιαιοπραγούν, ληστεύουν, εγκληµατούν, σε βάρος των Ελλήνων.
Αυτή η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σήµερα στα νησιά
της Ελλάδας στόχος σας είναι να επεκταθεί στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτός είναι ο µείζων κίνδυνος, ο δηµογραφικός θάνατος της Ελλάδας.
Είναι ο στόχος σας σε λίγα χρόνια η πατρίδα µας να µην κατοικείται από Έλληνες, ούτως ώστε όχι µόνο να πεθάνει το έθνος
µας δηµογραφικά, αλλά κυρίως να αφαιµάξουν τον εθνικό µας
πλούτο οι ξένοι τοκογλύφοι, αυτοί οι οποίοι σήµερα αποθεώνουν
τον Τσίπρα. Όλα τα µέσα της διεθνούς τοκογλυφίας, όλες οι κυβερνήσεις που µέχρι πρότινος εσείς αποκαλούσατε τοκογλυφικές, σήµερα έχουν ανοίξει τις αγκάλες, υποδέχονται τον Τσίπρα
ως τον απόλυτο άνθρωπο - κλειδί για την κατάκτηση της Ελλάδας από τα ξένα κέντρα εξουσίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελπίδα –ξαναλέω- µεγάλη ελπίδα για το έθνος, µεγάλη ελπίδα
για την πατρίδα µας είναι ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή, που
σήµερα αποδεδειγµένα είναι η δεύτερη πολιτική δύναµη σε όλη
τη βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη και πολύ σύντοµα αυτό το φαινόµενο θα επεκταθεί σε ολόκληρη την πατρίδα
µας.
Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, χτυπάµε τον ΣΥΡΙΖΑ, χτυπάµε
τον Καµµένο, τον ανύπαρκτο πλέον και νεκρό πολιτικά Καµµένο,
που δεν αντιπροσωπεύει ούτε το 0% αυτή τη στιγµή σε όλη την
Ελλάδα. Λειτουργεί µόνο ως περίγελως στα κανάλια να λέει
ανοησίες, για να διακωµωδεί την πολιτική κατάσταση της χώρας.
Από την άλλη, έχουµε να πούµε και πολλές αλήθειες για το
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας που φέρεται να διεκδικεί την εξουσία, επειδή έχει δώσει και αυτό «γη και ύδωρ» στους ξένους,
όπως ακριβώς και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, λοιπόν, ο Αρχηγός του Κυριάκος Μητσοτάκης οµολογεί δηµόσια ότι δεν τον ενοχλεί το
«Βόρεια Μακεδονία». Δεν τον ενοχλεί -και ορθώς το λέει- η απόδοση του όρου «Μακεδονία», η προδοσία της Μακεδονίας στο
κρατίδιο των Σκοπίων. Άλλωστε, αυτή είναι η επίσηµη γραµµή
της Νέας Δηµοκρατίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η
χρήση του όρου «Μακεδονία» από τα Σκόπια.
Και στην τελευταία του συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης στο ΣΚΑΪ
µίλησε για εθνικότητα, µίλησε για γλώσσα, αλλά δεν είπε καµµία
απολύτως λέξη για την εκχώρηση, για την προδοσία του ονόµατος της Μακεδονίας και τη χρήση του όρου «Μακεδονία» από το
κρατίδιο των Σκοπίων. Και είπε, βεβαίως, ένα µεγάλο ψέµα, ότι
αυτή η συµφωνία δεν ακυρώνεται.
Βεβαίως και µπορεί να ακυρωθεί de facto αυτή η συµφωνία
από µια πραγµατικά εθνική κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να το
ακούσει ο ελληνικός λαός. Διότι είναι µια συµφωνία παράνοµη,
η οποία έχει καταργήσει τη λαϊκή κυριαρχία, έχει καταργήσει την
αρχή της πλειοψηφίας, έχει καταργήσει τη βασική αρχή του Συντάγµατος, µε βάση την οποία όλες οι εξουσίες πηγάζουν και
απορρέουν από τον ελληνικό λαό. Για την απόλυτη πλειοψηφία
–το 90% και πλέον- του ελληνικού λαού η απόφαση είναι ρητή:
Καµία εκχώρηση του όρου «Μακεδονία» στα Σκόπια.
Βγήκε ένας καταγέλαστος συριζαίος και ενέπλεξε και πάλι τη
Χρυσή Αυγή και είπε: «Αυτοί που µε κυνηγούσαν να µε δείρουν
και µε έβριζαν -και που µε έσωσαν τα ΜΑΤ- ήταν χρυσαυγίτες».
Και τον ρωτούν: «Πώς το ξέρετε; Τους ξέρετε ονοµαστικά;». Και
απάντησε: «Όχι, αλλά έλεγαν το σύνθηµα “αλήτες, προδότες πολιτικοί’’».
Για να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, µια και καλή, οι Έλληνες πολίτες, που σήµερα δικαίως σας αποκαλούν αλήτες και προδότες,
δεν µπορεί να είναι όλοι χρυσαυγίτες, γιατί τότε η Χρυσή Αυγή
θα είχε πάνω από 90%, θα ήταν η απόλυτη πλειοψηφία και θα
είχε καθαρίσει µια και καλή τη διαφθορά, την απάτη και όλα αυτά
τα εθνοπροδοτικά σχέδια, τα οποία απεργάζεστε σε βάρος της
Ελλάδας.
Είχε βγει κάποτε µια συριζαία και µου είχε πει ότι θα πάµε τη
χώρα πεντακόσια χρόνια πίσω. Και βέβαια, δέχθηκε…. Και όταν
ήρθαν στα πράγµατα οι ίδιοι παράγοντες, πήγαν τη χώρα χίλια
πεντακόσια χρόνια πίσω. Δεν µας έχετε πάει στον Μεσαίωνα, µας
έχετε πάει στην εποχή των σπηλαίων.
Έχετε καταστρέψει την Ελλάδα, έχετε καταστρέψει την πατρίδα µας. Και βέβαια, αυτό που ο ελληνικός λαός επιφυλάσσει
για εσάς, το πολιτικό σας µέλλον, είναι η απόλυτη πολιτική σας
καταστροφή. Είναι το 0%, είναι ο οριστικός αποχαιρετισµός για
τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και όλα αυτά τα εθνοπροδοτικά κόµµατα
από τα πολιτικά πράγµατα της Ελλάδας.
Κάνατε µέσα σε αυτά τα χρόνια σωρεία εγκληµάτων σε βάρος
της πατρίδας µας: Εποικισµός από λαθροµετανάστες, η απόλυτη
παρακµή να κυριαρχεί παντού µε τα gay parade, µε τα σύµφωνα
συµβίωσης, µε όλα αυτά τα άθλια νοµοθετήµατα. Προωθείτε συνεχώς τη ρουσφετολογία. Βλέπω ότι δώσατε µια τροπολογία για
τους προϊστάµενους του ΣΕΠΕ, που πρέπει να είναι τριετής η
προϋπηρεσία τους, δηλαδή από το 2015 και άρα είναι µόνο αυτοί
τους οποίους εσείς διορίσατε το 2015. Είναι τα δικά σας παιδιά,
τα οποία έχουν καταλάβει ολόκληρο τον κρατικό µηχανισµό.
Και µέσα σε όλα αυτά, πάτε να κάνετε και διαχωρισµό Εκκλη-
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σίας - κράτους. Πάτε να πλήξετε µε άθλια µέσα την Ορθοδοξία.
Διότι αυτό που πονάει τους διεθνείς εξουσιαστές είναι ότι οι Έλληνες στο 97% έχουν οµοιογένεια εθνικότητος και θρησκεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προσέξτε, ήµασταν το µοναδικό κράτος στον κόσµο µε τέτοια
οµοιογένεια εθνικότητος και θρησκεύµατος. Οι κάτοικοι αυτής
της χώρας, µέχρι να πληγεί αυτή η χώρα από τα καταστροφικά
κόµµατα της Μεταπολίτευσης, ήταν κατά 97% Έλληνες και χριστιανοί ορθόδοξοι.
Και αυτή, βεβαίως, η πραγµατικότης θα επανέλθει στην Ελλάδα και η Ελλάδα θα καθαρίσει απ’ αυτούς οι οποίοι την έχουν
καταλάβει παράνοµα. Η Ελλάδα θα καθαρίσει από το διεφθαρµένο πολιτικό σύστηµα, όταν η Χρυσή Αυγή αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Κλείνω λέγοντας το εξής: Επειδή έχετε µία καραµέλα που τη
χρησιµοποιείτε µονίµως περί κατάλυσης πολιτεύµατος, µετά
λύπης µου σας λέω ότι το πολίτευµα αυτή τη στιγµή έχει καταργηθεί και έχει καταλυθεί στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Οι ένοχοι γι’ αυτό το έγκληµα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, διότι από το 2015 µε το δηµοψήφισµα, όταν
το ηχηρό «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού καταπατήθηκε µε τον πλέον
παράνοµο και αντισυνταγµατικό τρόπο, µέχρι σήµερα µε την
προδοσία του ονόµατος της Μακεδονίας, όπου η λαϊκή κυριαρχία και πάλι εκχωρήθηκε, οι µόνοι ένοχοι οι οποίοι θα δικαστούν
και θα καταδικαστούν για την κατάλυση του πολιτεύµατος στην
Ελλάδα είναι ο Τσίπρας, ο Καµµένος και όλη η άθλια συµµορία
τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν βγείτε από την
Αίθουσα, κύριε Κασιδιάρη, θέλω να πω κάτι. Το ακούτε κι εσείς,
το ακούν και όλοι οι συνάδελφοι. Το λέω επ’ ευκαιρία, αλλά ισχύει για όλους.
Στο άρθρο 66, παράγραφος 8, αναφέρεται ότι ο αγορητής δεν
µπορεί να αποµακρύνεται από το υπό συζήτηση θέµα, διαφορετικά ο Πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σ’ αυτό. Αν δεν συµµορφωθεί, ο Πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει τον
λόγο και αν µετά τη νέα αυτή επισήµανση ο αγορητής δεν επανέλθει στο θέµα, ο Πρόεδρος του αφαιρεί τον λόγο.
Είναι άλλο πράγµα επ’ ευκαιρία να µιλήσει κάποιος για δύο τρία λεπτά για ένα θέµα της επικαιρότητας και άλλο πράγµα να
µιλάµε για άλλο νοµοσχέδιο και άλλη να είναι η τοποθέτηση, τελείως άσχετη, του όποιου αγορητή.
Ξεκαθαρίζω ότι τουλάχιστον αν συµβεί ξανά µε εµένα στην
Έδρα, τότε θα κάνω πιστή εφαρµογή του άρθρου που σας διάβασα του Κανονισµού. Αυτό αφορά όλους.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως είναι ορθό αυτό
που λέτε. Το αποδέχοµαι. Αναφέρθηκα, βεβαίως και σε τροπολογίες και σε άρθρα του νοµοσχεδίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Κασιδιάρη, τώρα…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ήθελα να τονίσω ότι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος –διότι δεν έχω µόνο τον ρόλο
του αγορητή, αλλά και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου- έχω
το δικαίωµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν σας είπα να µην
κάνετε…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …να αναφέροµαι στα µείζονα ζητήµατα
που αφορούν τον λαό και την πατρίδα. Αυτό έκανα, χωρίς να παραβιάσω τον Κανονισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το άρθρο του Κανονισµού είναι ξεκάθαρο. Άλλο αυτό που λέτε που το είπα και εγώ
και άλλο επί δεκατέσσερα λεπτά να µιλάτε για άσχετο µε το νοµοσχέδιο θέµα.
Και παρακαλώ πολύ, να σβηστούν από τα Πρακτικά από το …
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και µετά.
Προχωρούµε µε τον κ. Κουτσούκο, τον κ. Πάλλη –ο κ. Μεϊκόπουλος θα µιλήσει, µάλλον, τελευταίος γιατί είναι σε µία άλλη
υποχρέωση- και τον κ. Δηµητριάδη. Μετά, αν είναι κάποιος άλλος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα λάβει τον λόγο.
Ο κ. Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στο
νοµοσχέδιο και στην επικοινωνιακή πολιτική της Κυβέρνησης που
το φέρνει λίγες µόνες ώρες πριν την κατάργηση του ΦΠΑ στα
νησιά που είχε αποµείνει, αλλά µε βάση και τον Κανονισµό που
µόλις αναγνώσατε, θέλω να αναφερθώ σε µία παρέµβαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Βούτση που έγινε προ ολίγου µε αφορµή την επίθεση στα γραφεία του Βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Κατσίκη.
Ο κ. Βούτσης, σε µία σωστή καθ’ όλα τοποθέτηση, κάλεσε η
αποδοκιµασία να είναι πάνδηµη και όχι επιλεκτικά, συµψηφιστικά
και επιβραβεύοντας απόψεις που οδηγούν σε βίαιες ενέργειες.
Έτυχε σήµερα, λίγο πριν απ’ αυτή τη δήλωση του κ. Βούτση,
να βρω ένα δηµοσίευµα που αναφέρεται σε δέκα επιθέσεις κατά
Βουλευτών –κατά κύριο λόγο του ΠΑΣΟΚ- και τις αντίστοιχες δηλώσεις του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην επίθεση που έγινε κατά του κ. Πεταλωτή,
του Βουλευτή µας: «Τους γνωρίζουµε ότι η πολιτική τους υποκινεί τις κοινωνικές διαµαρτυρίες».
Έλεγε ο κ. Καµµένος για τον κ. Πάχτα: «Πρέπει ο Πάχτας να
µην µπορεί να κυκλοφορήσει. Λιντσάρετέ τον. Εγώ µαζί σας.»
Καλοδεχούµενες, λοιπόν, οι εκκλήσεις του κ. Βούτση. Τις
εκλαµβάνουµε ως µεταµέλεια του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει, όµως, να
γίνει έµπρακτη κατά όλων αυτών που µας προπηλάκιζαν, που
κρεµούσαν τις αφίσες στις πλατείες µε το σύνθηµα ότι είµαστε
ανεπιθύµητοι και µαζεύονταν κάτω από τα γραφεία µας µε βία,
επειδή εµείς είχαµε µία συγκεκριµένη πολιτική άποψη.
Έρχοµαι τώρα στα του νοµοσχεδίου.
Είπε ο εισηγητής µας, ο κ. Καρράς ότι µια καλή ιδέα τη βάζετε
σε ένα πολύ άσχηµο περιτύλιγµα, αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο
θα είναι ατελέσφορο, και ανέδειξε τους λόγους για τους οποίους
θα είναι ατελέσφορο. Πέρα από τη γραφειοκρατία στην απόδοση
του ισοδυνάµου σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, εκείνο που έχει σηµασία είναι το κόστος που σωρεύεται στον καταναλωτή, κυρίως
µετά την κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ. Αυτό το κόστος δεν
υπάρχει τρόπος να αναπληρωθεί, καθώς το ισοδύναµο θα κατατίθεται στον λογαριασµό των εταιρειών σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά είδη. Δεν αναφέροµαι στα εισιτήρια.
Κατά συνέπεια, πώς διασφαλίζεται ότι αυτός που αγόραζε ένα
οποιοδήποτε εµπόρευµα µιας διαρκούς χρήσης, για παράδειγµα,
και το αγόραζε φθηνότερο στα νησιά, γιατί έπρεπε να έχει χαµηλότερο κόστος διαβίωσης εκεί, θα του µεταφερθεί µέσω του ισοδυνάµου; Αυτό είναι ένα θέµα για το οποίο έχουν εκφραστεί
πάρα πολλές αντιρρήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που έχει σηµασία για τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έρχεται και θεωρητικοποιεί την κατάργηση του
µειωµένου ΦΠΑ. Άκουσα προηγουµένως τον κ. Κουρουµπλή να
διακόπτει τον εισηγητή µας λέγοντάς του «αποκρύπτετε ότι δεν
αφορούσε τις µεταφορές».
Καλώς το, το παιδί! Ξέρετε ότι ο κ. Κουρουµπλής ήταν εκατό
χρόνια ΠΑΣΟΚ πριν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ και κάθε τρεις και λίγο εξυµνεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι αυτός ο οποίος καθιέρωσε, µε τη διαπραγµάτευση που έκανε κατά την εφαρµογή του
ΦΠΑ στην Ελλάδα, την εξαίρεση των νησιών, που επεκτάθηκε
από το Αιγαίο και στα υπόλοιπα νησιά µετά. Ο κ. Κουρουµπλής
πού ήταν τότε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Δεν αντέδρασες όταν έλεγαν άλλα αυτοί
οι κύριοι. Δεν αντέδρασες όταν έλεγαν ότι το καθιέρωσε ο Καραµανλής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ακούστε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Αφήστε, αφήστε. Θα απαντήσω και εγώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να απαντήσετε. Να πείτε ό,τι θέλετε. Δεν µπορείτε, όµως, να κατηγορείτε εκείνους που κατέστρεψαν επί σαράντα χρόνια την Ελλάδα, όπως λέτε, από τα οποία

9430

τα είκοσι κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ. Σας το είπε ο κ. Λοβέρδος νωρίτερα. Και εσείς είσαστε συµµέτοχος σε αυτήν την καταστροφή.
Μην νοµίζετε ότι είναι κολυµβήθρα του Σιλωάµ, επειδή εξαργυρώσατε µε µία καρέκλα τη µεταγραφή σας. Δεν είναι κολυµβήθρα του Σιλωάµ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµία! Τα ενδοοικογενειακά εκτός της Αιθούσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ξέρετε να λασπολογείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έχετε απώλεια ψυχραιµίας. Το καταλαβαίνω. Τι να κάνουµε, όµως. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Συνεχίστε την αγόρευσή σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα στην ουσία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει καταθέσει πρόταση νόµου
η οποία µε βάση τον Κανονισµό της Βουλής έπρεπε να έχει έρθει
προς συζήτηση και να έρθει η Πλειοψηφία και να πει ότι δεν την
αποδέχεται.
Τι λέει αυτή η πρόταση νόµου πολύ απλά; Λέει ότι για τα νησιά,
για τα οποία παρατάθηκε ο µειωµένος ΦΠΑ µέχρι 30 Ιουνίου, παρατείνεται κατά έναν χρόνο. Και ποια είναι η εκτίµηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την έκθεση του οποίου έχουµε
εδώ και την καταθέτω; Είναι 78 εκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, που µας έλεγε προχθές που ψηφίσαµε
το µεσοπρόθεσµο και διαδίδει τώρα διά του Τύπου ότι επεξεργάζεται διάφορα σχέδια να διαµοιράσει στους αναξιοπαθούντες
το υπερπλεόνασµα, δεν µπορεί να διαθέσει 78 εκατοµµύρια για
τους νησιώτες, αυτούς που υποφέρουν και λόγω της µεταναστευτικής κρίσης;
Εγώ πιστεύω ότι µπορεί, απλώς δεν το διαπραγµατεύεται. Και
δεν το διαπραγµατεύεται, διότι θεωρεί ότι κακώς είχε δοθεί ο µειωµένος ΦΠΑ στα νησιά. Μην κάνετε το λάθος να υπολογίζετε το
κόστος σε σχέση µε τη διαφορά που υπήρχε στο παρελθόν, διότι
ο ΦΠΑ τώρα έχει αυξηθεί στο 24% και έχει µεταταγεί στον ανώτερο συντελεστή µια οµάδα προϊόντων ευρείας λαϊκής κατανάλωσης που ήταν στον µικρό συντελεστή του 13%. Άρα, είναι το
κόστος µεγάλο για τον καταναλωτή, τον µόνιµο κάτοικο των νησιών.
Εν πάση περιπτώσει, αν κάνω λάθος σε αυτή την εκτίµηση, δεν
έχετε παρά να φέρετε αυτή την πρόταση νόµου που έχουµε καταθέσει, να τη συζητήσουµε για να δούµε τελικά ποιες είναι οι
απόψεις σας: Ή αδυναµία διαπραγµάτευσης ή θεωρητικά λέτε
ότι αυτό ήταν λάθος, γι’ αυτό το καταργούµε. Όµως, αυτό δεν
µπορείτε να πάτε να το πείτε στα νησιά. Στα νησιά λέτε ότι µας
εκβίασαν.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, για να µην σας ταλαιπωρώ άλλο, µε
τούτο: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κουρουµπλή, έχετε προνοµιακές
σχέσεις µε το Κατάκολο. Το ξέρουµε όλοι. Ο Δήµαρχος του Πύργου κ. Λιατσής, λοιπόν, το Ίδρυµα Λάτση, που εδρεύει στο Κατάκολο, δεν σας είπαν τίποτα για το αίτηµα που αφορά στη Σχολή
του Εµπορικού Ναυτικού στο Κατάκολο; Νοµίζω ότι σας το έχουν
πει.
Η πολιτική, κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται µε βάση την προέλευση
των Υπουργών και των Υφυπουργών. Καλώς κάνετε τη Σχολή
στην Κάλυµνο. Μακάρι να λειτουργήσει! Έχουν ναυτική παράδοση. Όµως, µην υποτιµάτε την προσφορά του Κατακόλου και
τη συνεισφορά του συνολικά στη ναυτιλία και τη ναυτοσύνη των
Κατακολίσιων, που έχουν µεγαλουργήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Το τι έκανα εγώ για τον Πύργο, έπρεπε να
έχετε τη γενναιότητα να µιλήσετε γι’ αυτό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα περιµένουµε την απάντησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Έξι χρόνια ήσασταν Κυβέρνηση µε τη Νέα
Δηµοκρατία και τα σκουπίδια έπεσαν µέσα στα σπίτια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουρουµπλή…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σας έχω ξαναπεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσούκο,
κλείστε, για να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σας έχω ξαναπεί ότι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν καταλάµβανε τις χωµατερές, τα σκουπίδια θα είχαν λυθεί
προ πολλών ετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσούκο,
κλείστε. Δεν µας ενδιαφέρουν τα προσωπικά σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Χάρη σε εµάς και στον ΦΟΔΣΑ λύθηκε το θέµα των σκουπιδιών και εσείς ήρθατε να πάρετε τις
πλακέτες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσούκο, ευχαριστώ.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, σας το έχω ξαναπεί ότι όταν εγώ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, όταν απευθύνεται σε
εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ζητάτε τον λόγο,
σύµφωνα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Όποιος απευθύνεται σε εµένα θα παίρνει
και απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας, γιατί σε εµένα δεν περνάει. Δεύτερον, ζητήστε τον λόγο σύµφωνα µε την κοινοβουλευτική τάξη επί
προσωπικού και θα σας τον δώσω. Αυτό που δεν σας επιτρέπω
είναι να διακόπτετε συνεχώς και να µε αγνοείτε. Τελεία!
Ο κ. Πάλλης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Έλεγε, έλεγε ο κύριος Πρόεδρος πριν
για το τι θα πούµε στην οµιλία µας, αλλά ο κ. Κουτσούκος από
τα εννέα λεπτά µίλησε µόνο ένα για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Πάλλη
και εσείς θα έχετε τη σχετική ανοχή, όπως όλοι. Μην ανησυχείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Όχι, δεν είναι θέµα χρόνου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αντιλαµβάνεστε ότι ακόµη µια φορά µιλάµε για τα αυτονόητα. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι κάθε προσπάθεια της σηµερινής Κυβέρνησης θα έρχεται αντιµέτωπη µε την
αυτοσκοπούµενη και θυελλώδη αντίδραση της Αντιπολίτευσης.
Ποια δικαιολογία, όµως, έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν πρόκειται για νοµοθετήµατα που
αφορούν θετικές ενέργειες, διασφάλιση και εγγύηση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών αυτής της χώρας;
Από τις συνεδριάσεις των επιτροπών ακόµα ακούστηκαν ερωτήµατα του τύπου: Γιατί φέρνετε προς ψήφιση το µεταφορικό
ισοδύναµο; Ποια είναι η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου; Γιατί καθυστερήσατε τόσο; Γιατί µπλέκονται τόσοι πολλοί φορείς; Αφού είχατε τα χρήµατα, γιατί καταργήσατε τον µειωµένο ΦΠΑ;
Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτού του τύπου οι ερωτήσεις
κρύβουν µία και µόνο σκοπιµότητα, να εκτρέψουν τη συζήτηση
εις βάρος ενός µέτρου µε το οποίο επιδιώκεται η άσκηση ουσιαστικής αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής; Για αυτό λυπάµαι
πάρα πολύ.
Προς αποφυγή, όµως, κάθε παρεξήγησης εξηγώ. Το µεταφορικό ισοδύναµο δεν αποτελεί αντίµετρο του ΦΠΑ. Το µέτρο αυτό
είναι ανεξάρτητο, αυτόνοµο και έχει τη δική του λογική. Έπρεπε
να είχε έρθει στη Βουλή πολλά χρόνια πριν, ανεξάρτητα από το
ΦΠΑ. Και, αν θέλετε, είναι πιο στοχευµένο στο να αποκαταστήσει
την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της νησιωτικής Ελλάδος και των
νησιωτών. Τελικά το µεταφορικό ισοδύναµο είναι µια πολιτική
που προβλέπεται από πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
διεκδικούν ή έχουν εφαρµόσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε πολύ
µικρότερο θέµα νησιωτικότητας.
Όσον αφορά το γιατί καθυστέρησε, είναι από τα πολλά που
δεν τολµήσατε να κάνετε όλα τα προηγούµενα χρόνια και που
µας κατηγορείτε γιατί εµείς δεν το κάναµε τα πρώτα τρία χρόνια
της διακυβέρνησής µας παράλληλα µε την προσπάθεια της Κυ-
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βέρνησης και του προσωπικού των Υπουργείων να διεκπεραιώσουν το πρόγραµµα που έκλεισε πριν από µερικές ηµέρες ως
συνέχεια των προγραµµάτων και του µπάχαλου που είχατε προκαλέσει.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και του
ΠΑΣΟΚ, το µεταφορικό ισοδύναµο είναι άλλη µία απόδειξη πως
η Κυβέρνησή µας είναι αυτή που δουλεύει για ένα καλύτερο
αύριο τούτης της χώρας, ενώ οι δικές σας ήταν αυτές που κρατούσαν την Ελλάδα πίσω όλα αυτά τα χρόνια και που τελικά τη
χρεοκόπησαν. Θα µπορούσατε τουλάχιστον να σιωπάτε.
Όσον αφορά τη φιλοσοφία του µέτρου, αλλά και τον βαθµό
δυσκολίας ως προς την υλοποίησή του, θα σταθώ σε δύο καίρια
σηµεία, κατά τη δική µου κρίση: Στη συλλογική και συντονισµένη
προσπάθεια κυβερνητικών στελεχών και δηµόσιας διοίκησης και
στη συνολική στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην ιδιαιτερότητα του πλούτου του ελληνικού νησιωτικού χώρου.
Ξεκινώντας από το δεύτερο, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε
ότι το µεταφορικό ισοδύναµο δεν είναι ένα µεµονωµένο µέτρο πυροτέχνηµα. Αντιθέτως είναι µια συστηµατική προσπάθεια να
αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιµοι πόροι από τη διοίκηση και να
συντονιστούν κρατικά όργανα, υπηρεσίες και τοπικοί φορείς
προς όφελος της νησιωτικής Ελλάδας µε στόχο την καταπολέµηση της κοινωνικής ανισότητας.
Η νησιωτικότητα εξακολουθεί να λειτουργεί ως µειονέκτηµα
που γεννά κοινωνικές ανισότητες. Οι αποκλεισµοί και οι διακρίσεις που έχει να αντιµετωπίσει ο κάθε πολίτης που επιλέγει να
ζει σε νησί δεν είναι αναπόφευκτες, πόσω µάλλον επιθυµητές.
Σκεφτείτε ότι κάποτε η ακτοπλοϊκή µεταφορά ανθρώπων και
προϊόντων αποτελούσε αν όχι τη µόνη, σίγουρα την ευκολότερη
και οικονοµικότερη λύση τότε που δεν υπήρχαν οδικά δίκτυα,
τότε που δεν υπήρχαν σιδηρόδροµοι.
Και όπως οι αυτοκινητόδροµοι διευκολύνουν την πρόσβαση
στη δύσβατη ορεινή Ήπειρο και Μακεδονία, έτσι θα πρέπει να
βρεθούν λύσεις και απέναντι στη γεωγραφική ιδιαιτερότητα των
νησιών. Η ιδιαιτερότητα των µεταφορών έγκειται στη συνολική
επιρροή που ασκούν στην κοινωνικοοικονοµική δραστηριότητα
των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται. Διαµορφώνουν ευνοϊκότερες ή δυσµενέστερες συνθήκες για την παροχή υπηρεσιών
και για την παραγωγή και εµπορία ανταγωνιστικών προϊόντων.
Το µεταφορικό ισοδύναµο, λοιπόν, αναµένεται να συµβάλλει
θετικά στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Θα λειτουργήσει ενισχυτικά σε όλες τις παράλληλες δράσεις που προωθούν
τα Υπουργεία στα νησιά, στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, του πολιτισµού και του αθλητισµού. Ταυτόχρονα, η εξοµοίωση του κόστους θαλάσσιας µεταφοράς των
εµπορευµάτων µε αυτό το χερσαίας Ελλάδας θα επιτρέψει στις
νησιωτικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις επιχειρήσεις της
ηπειρωτικής Ελλάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Περνάω στο δεύτερο ζήτηµα. Ο υπολογισµός του αντισταθµίσµατος νησιωτικού κόστους, ο καθορισµός των δικαιούχων, η
χρηµατοδότηση και η παρακολούθηση του µέτρου, ο σχεδιασµός της εθνικής πολιτικής απαιτούν µια πρωτοφανή προσπάθεια συντονισµού όλων των δηµόσιων φορέων. Ενώ µε την
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής επιτυγχάνονται οι
διαδικασίες και ελαχιστοποιείται το διοικητικό βάρος για τον πολίτη, παράλληλα µε χαρά διαπιστώνω ότι οι εποχές στο δηµόσιο
που το δεξί χέρι δεν γνώριζε τι ποιεί το αριστερό έχουν περάσει
πια ανεπιστρεπτί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για
ένα δοκιµασµένο µέτρο, παρά το γεγονός ότι έχει εφαρµοστεί
σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η πρώτη φορά που εφαρµόζεται σε µια χώρα που διαθέτει εκατοντάδες κατοικηµένα νησιά.
Η πιλοτική εφαρµογή στα πρώτα πενήντα νησιά αναµένεται να
ξεκινήσει άµεσα και στην πράξη λογικό είναι να υπάρξουν αρκετές διορθώσεις. Αυτή είναι εξάλλου και η έννοια του πιλοτικού
προγράµµατος. Εκτιµώ ότι αυτό δεν πρέπει να αποθαρρύνει, αντίθετα αυτή είναι η πιο ενδεδειγµένη οδός που πρέπει να ακο-
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λουθήσουµε. Η διαφορά µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις που
έµεναν απλά στις συζητήσεις, είναι ότι η συγκεκριµένη το πιστεύει, το τολµά και τελικά το κάνει.
Θέλω να κάνω και δυο σχόλια πριν κλείσω. Άκουγα τον συνάδελφο τον κ. Βρούτση ο οποίος είναι και νησιώτης που έλεγε
«εάν και εφόσον θα εφαρµοστεί». Συγγνώµη, κύριοι της Αντιπολίτευσης, αυτά είναι η δική σας πρακτική όλα αυτά τα χρόνια.
Εµείς φέρνουµε κάτι και το εφαρµόζουµε, δεν το αναγγέλλουµε
και δεν το εφαρµόζουµε ποτέ.
Άκουσα τον κ. Κουτσούκο ότι πάµε το ΦΠΑ συνολικά στο 24%.
Όπως σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν οι τρεις κατηγορίες του
ΦΠΑ. Το µόνο πράγµα το οποίο δυστυχώς ήταν φτηνότερο στα
νησιά µας, ήταν το φάρµακο, γιατί προσδιορίζεται η τιµή από το
κράτος και είχε την έκπτωση. Γιατί κατά τα άλλα, δεν απολαύσαµε οι νησιώτες -και το γνωρίζετε πολύ καλά- µειωµένες τιµές,
λόγω του ΦΠΑ. Συγκρατούσε µάλλον τις τιµές, παρά τις µείωνε.
Θα κλείσω µε κάτι που προκαλεί πάρα πολύ θλίψη. Η στάση
του ΚΚΕ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Δεν σας αρέσει, ε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Η στάση του ΚΚΕ µου προκαλεί θλίψη,
διότι το ΚΚΕ ήταν από τους πρωτεργάτες της διεκδίκησης των
µέτρων νησιωτικής πολιτικής και του ΦΠΑ και του µεταφορικού
ισοδύναµου. Δυστυχώς, το ΚΚΕ το τελευταίο διάστηµα εγκαταλείπει τις πάγιες θέσεις και τους αγώνες του…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Και τους κάνετε εσείς τώρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: ...σε µια προσπάθεια να βγάλει τον κ.
Μητσοτάκη Πρωθυπουργό.
Και κλείνω µε την κ. Καλογήρου. Ας διαβάσει το άρθρο 10, να
δει ότι είναι όλα τα νησιά του βορείου Αιγαίου µέσα, µε εφαρµογή από τον Ιούλιο και µετά να µιλήσει για κάτι που δεν θα
εφαρµοστεί ποτέ. Είναι ντροπή της ως Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου µε όλα τα νησιά µέσα να κάνει τέτοια κριτική στο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
ως εξής: Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κύριος Υπουργός και µετά
θα ακολουθήσουν τρεις συνάδελφοι, ο κ. Δηµητριάδης, ο κ. Συρίγος, η κ. Καφαντάρη, και αν θέλει κάποιος Κοινοβουλευτικός,
όπως η κ. Μανωλάκου, θα πάρει τον λόγο µετά τους τρεις συναδέλφους. Μετά είναι ο κ. Δρίτσας, η κυρία Καρακώστα, ο κ. Δηµοσχάκης, ο κ. Μπουκώρος και ο κ. Παυλίδης και κλείνουν οι οµιλητές και µένουν και τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και ο
Υφυπουργός.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια λαϊκή ρήση λέει ότι ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται.
Και ο έρωτας ορισµένων µε τη Δεξιά, φαίνεται, είναι αφόρητος.
Θέλω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω παρακολουθώντας τρεις µέρες τη συζήτηση ότι δυστυχώς η έλλειψη
γενναιότητας, η παραπληροφόρηση, η µικροψυχία και το ρεσιτάλ
ψέµατος ήταν τα στοιχεία µε τα οποία ένας τρίτος νηφάλιος και
ψύχραιµος παρατηρητής θα µπορούσε να χαρακτηρίσει τις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης. Και θα εξηγηθώ παρακείθε µε
συγκεκριµένο τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ή δεν ήταν ζήτηµα που
αναγραφόταν και αναφερόταν στα προεκλογικά προγράµµατα
επί σαράντα χρόνια το µεταφορικό ισοδύναµο; Μάλιστα, σε κάποια κόµµατα που σήµερα µε πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφέρονται σε αυτό, αµφιβάλλω αν ήταν στο τελευταίο τους προεκλογικό πρόγραµµα καν το µεταφορικό ισοδύναµο.
Και τίθεται ένα ερώτηµα. Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν είναι το καλύτερο που θα µπορούσε να ήταν, κάτω από τις συγκεκριµένες
περιοριστικές δηµοσιονοµικές συνθήκες που ζει η χώρα.
Εσείς ήσασταν οι περισσότεροι Υπουργοί -όχι απλοί Βουλευτές, αλλά Υπουργοί!- στις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν. Και
δεν λέω για την περίοδο τώρα της κρίσης -για να µην µου πείτε
ότι σας αδικώ-, µιλάω για την περίοδο των παχιών αγελάδων, που
πήρατε το δηµόσιο χρέος από 170 δισεκατοµµύρια και το φθά-
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σατε 300 δισεκατοµµύρια. Γιατί δεν το εφαρµόσατε; Γιατί; Τι θα
πείτε σε αυτόν τον κόσµο; Θα πείτε «ξέρετε, εµείς θεωρούµε τα
150 εκατοµµύρια, που αποφάσισε η Κυβέρνηση να διαθέσει για
το µεταφορικό ισοδύναµο, ότι είναι ψίχουλα»; Κι εσείς οι γενναιόδωροι, που ξυπνάτε και κοιµάστε µε την αγωνία σας για τα
νησιά και τους νησιώτες, όταν είχατε αυτήν τη δυνατότητα, γιατί
δεν το εφαρµόσατε; Τι θα πείτε σε αυτόν τον κόσµο;
Δεύτερον, γιατί παραπληροφόρηση; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση είχε δεσµευτεί προεκλογικά για το µεταφορικό ισοδύναµο. Και ήλθε λοιπόν, σε αυτήν την περίοδο και
προχωρεί σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν προχωρήσαµε έτσι, γιατί
ήλθε η µεταφυσική φώτιση. Κάναµε διάλογο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Έγιναν οχτώ οργανωµένες συναντήσεις µε όλους
τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς, µε τη συµµετοχή του πιο έγκυρου επιστηµονικού φορέα του Αιγαίου, που είναι το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Μπορεί να το αµφισβητήσει αυτό κανείς; Όχι. Διότι έγιναν
αυτά, τα ακούσατε από τους φορείς. Δεν ήλθε κανένας φορέας
εχθές να πει «ξέρετε, δεν µας καλέσατε, δεν µιλήσαµε». Με όλους µιλήσαµε, εξαντλητικά. Και έτσι προχώρησε αυτή η προσπάθεια και έφθασε σήµερα εδώ.
Γιατί ρεσιτάλ ψέµατος; Ακούγονται απίθανα πράγµατα. Άρρητα ρήµατα. Το 9%, λέει, έγινε 24% στο ΦΠΑ. Δεν είπατε όµως
ποτέ στον κόσµο ότι ο ΦΠΑ δεν είχε καταργηθεί ποτέ στις µεταφορές, όπου είναι και το κόστος που συνδέεται µε την ποιότητα
ζωής των καταναλωτών. Δεν το είπατε ποτέ, το αποκρύπτατε. Και
εδώ έρχεται η Κυβέρνηση να εφαρµόσει ένα µέτρο και παράλληλα συνιστά παρατηρητήριο, για να παρακολουθεί αν αυτό το
µέτρο πραγµατικά αγγίζει τους πολίτες, αν φθάνει στους πολίτες
και όχι στις τσέπες των ολίγων. Αυτό κάνουµε. Το είχατε;
Λέτε για το ΦΠΑ, που δεν ίσχυε σε µια σειρά δράσεων και πράξεων στο Αιγαίο. Είχε υπάρξει ποτέ σύστηµα που παρακολουθούσε αν αυτός ο καταργηµένος, µειωµένος ΦΠΑ ωφελούσε
συνολικά τους πολίτες ή τις τσέπες ολίγων; Γιατί σας άκουσα να
αγωνιάτε γιατί δεν έχουµε µέσα και κάποιες µεγάλες εταιρείες.
Δεν µπορείτε να απογαλακτιστείτε από τα µεγάλα συµφέροντα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόµα κι εδώ ήρθατε να µας πείτε κάτι τέτοιο και δεν ωχριάτε µπροστά όταν τα λέτε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι εννοούµε όταν λέµε µεταφορικό ισοδύναµο; Τι επιχειρούµε; Επιχειρούµε να µειώσουµε το
κόστος µεταφοράς επιβατών και προϊόντων και να το προσαρµόσουµε στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό µε το κόστος στις χερσαίες µεταφορές. Από αυτήν την προσπάθεια αποδεικνύεται ότι
έχουν συγκεκριµένο όφελος οι πολίτες.
Άλλωστε, σας είπα: Συνιστούµε το παρατηρητήριο για να παρακολουθούµε, για να µη γίνει αυτό που γίνεται συνήθως όπου
καταλήγουν τελικά στις τσέπες των ολίγων όλες οι πολιτικές που
εφαρµόζονται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Έρχονται, λοιπόν, τα στοιχεία και δείχνουν ότι στην Αλόννησο
θα έχουµε 3.000.000 όφελος από το µεταφορικό ισοδύναµο, στη
Μυτιλήνη 6.000.000, στη Χίο 5.000.000, στην Ικαρία 2.000.000,
αλλά και σ’ όλα τα νησιά.
Υπήρξε µία παρατήρηση –εγώ τη δέχοµαι καλοπροαίρετα- ότι
αν αυτό αφορά όλα τα νησιά, αυτή η Κυβέρνηση προχωρά σε
διάταγµα, που είναι στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και µπορούµε να ελεγχθούµε σε λίγες µέρες, αν θέλετε, από οποιονδήποτε συνάδελφο σχετικά µε το ποια είναι η εξέλιξή του. Επεκτείνεται η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου σε όλα τα νησιά. Ωστόσο,
σας διέλαθε ότι µέσα στα νησιά του πιλοτικού προγράµµατος
είναι και νησιά του Ιονίου. Άρα, δεν περιορίζεται στο Αιγαίο. Γι’
αυτό καµµιά φορά δεν το θέλω, αλλά σας λέω να έρχεστε πιο
καλά διαβασµένοι στη Βουλή.
Λέω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ακριβώς το µεταφορικό ισοδύναµο επιχειρεί να µειώσει στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό το κόστος µεταφοράς των πολιτών και των προϊόντων και να το εξισώσει στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό µε το
κόστος µεταφοράς των πολιτών, των επιβατών και των προϊόντων στη χερσαία Ελλάδα. Αυτό είναι πραγµατικά ένα µέτρο πάρα
πολύ σηµαντικό και θα το δουν οι κάτοικοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξέρετε, καµµιά φορά ο άνθρωπος εύκολα στον βωµό της σκοπιµότητας αυτοεξευτελίζεται προκειµένου να υπερασπιστεί
πράγµατα, τα οποία δεν στέκουν. Θα το δει ο κόσµος, όταν θα
εφαρµοστεί αυτό και θα εφαρµοστεί απνευστί, όχι στο µέλλον.
Τότε θα δούµε τι θα πει και για εσάς που δεν το εφαρµόσατε
ποτέ και τι θα πει για εµάς που το εφαρµόζουµε τώρα κάτω από
τις πολύ συγκεκριµένες περιοριστικές δηµοσιονοµικές συνθήκες.
Άρθρο 2: Η πηγή χρηµατοδότησης είναι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, εξήντα εκατοµµύρια για το εξάµηνο που έρχεται και εκατόν πενήντα εκατοµµύρια για τον επόµενο χρόνο,
όπου θα επεκταθεί το πρόγραµµα σε όλα τα νησιά της χώρας,
υλοποιώντας µ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά το άρθρο 101
του Συντάγµατος. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Παράλληλα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κληθείτε
να απολογηθείτε για το τι έχετε κάνει όσοι διατελέσατε Υπουργοί
και κυβερνήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποίησης και εφαρµογής
του προγράµµατος «Εδαφική Συνοχή», για το οποίο πολλές
φορές σε ευρωπαϊκές διακηρύξεις και συνθήκες υπήρξαν συγκεκριµένες αναφορές, όπως υπήρξε και στη Συνθήκη του Άµστερνταµ εδώ και αρκετά χρόνια, είκοσι περίπου χρόνια.
Εµείς, λοιπόν, σε συνεργασία µε τους περιφερειάρχες της Ελλάδος, τους τέσσερις περιφερειάρχες των αµιγώς νησιωτικών
περιοχών της χώρας, ενεργοποιήσαµε τους είκοσι τρεις περιφερειάρχες των αµιγώς νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, τους
έντεκα Υπουργούς των χωρών στις οποίες ανήκουν αυτές οι περιφέρειες, καθώς και τους Ευρωβουλευτές µας, τους οποίους
καλέσαµε στη µόνιµη αντιπροσωπεία και τους ζητήσαµε να ενεργοποιηθούν πάνω σ’ αυτά τα ζητήµατα. Όλες αυτές οι προσπάθειες συγκλίνουν ώστε να φτάσουµε στη Σύνοδο της Βαλέτας
των Υπουργών Μεταφορών και Ναυτιλίας και να υπάρξει οµόφωνη απόφαση.
Και έτσι τώρα πλέον πιέζουµε την Κοµισιόν για να υπάρξει συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο θα έρθει να κουµπώσει µε αυτό
το πρόγραµµα για να στηρίξει ακριβώς τη νησιωτική πολιτική.
Αυτές είναι οι πολιτικές. Πήγαµε στην έδρα των περιφερειών. Το
ξέρουν οι Έλληνες περιφερειάρχες. Δεν είχε πάει ποτέ Έλληνας
Υπουργός εκεί για να ενεργοποιήσει τους περιφερειάρχες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειές µας. Όπως πήγαµε, όπως είπα, και στη FRONTEX. Γιατί
επί δέκα χρόνια η Ελλάδα ζει µια άνιση µεταχείριση σε σχέση µε
άλλες χώρες, διεκδικώντας ακριβώς το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε προχωρήσει µε τις διατάξεις αυτές στη σύσταση παρατηρητηρίου στο άρθρο 6. Πραγµατικά εκεί δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούµε την εφαρµογή των µέτρων αυτών, για να έχουµε πραγµατική εικόνα αν
αυτά αγγίζουν και υπηρετούν πραγµατικά τους πολίτες των νησιών µας.
Στο άρθρο 9, δίνουµε µια τριετία. Την περίοδο αυτή, η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος θα αναδείξει και τα θετικά και τις
αδυναµίες, για να δούµε ακριβώς πώς θα µπορέσουµε να ιάνουµε τις όποιες αδυναµίες, για να γίνει το πρόγραµµα πιο χρηστικό και πιο χρήσιµο για τους πολίτες.
Με το άρθρο 12 ιδρύουµε την ακαδηµία στην Κάλυµνο, σε ένα
νησί που όλοι ξέρετε πώς συνδέεται µε τη ναυτιλία. Αυτό δεν
έγινε επειδή ήρθε το φως το αληθινό στο µυαλό µας. Όπως είπατε και εσείς και ισχυριστήκατε, η ακαδηµία αυτή είναι αίτηµα
πολλών χρόνων. Ναι, αλλά ξεχάσατε ή το κάνατε σκοπίµως όπως πολλές φορές το κάνετε- ότι πρώτα πρέπει να απολογηθείτε και να πείτε γιατί δεν το κάνετε εσείς. Και έρχεται αυτή η
Κυβέρνηση και δεν κάνει µόνο αυτό. Υπήρχε µια εγκαταλελειµµένη ναυτική εκπαίδευση. Σηµάναµε συναγερµό τα τελευταία
τρία χρόνια. Δεν θέλω τώρα να πω ονόµατα και να πω Υπουργούς που δεν πήγατε ποτέ σε σχολές. Υπήρξαν Υπουργοί Ναυτιλίας, για να µην πω Βουλευτές, που ήταν σε περιφέρειες µε
σχολές, που δεν είχαν πάει ποτέ στις σχολές ναυτικής εκπαίδευσης. Κι έρχεστε σε αυτό το Βήµα και µιλάτε και κλαίτε!
Εντάξαµε σε περιφερειακά προγράµµατα 10,5 εκατοµµύρια
ευρώ για εξοπλισµό. Καταργήσατε τις διακόσιες είκοσι θέσεις
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µόνιµων καθηγητών από τις διακόσιες ογδόντα στις σχολές. Συστήσαµε εκατόν είκοσι θέσεις και πήραµε διακόσιους ογδόντα
ωροµίσθιους καθηγητές για να καλύψουµε τις ανάγκες. Αναθέσαµε στο Ίδρυµα «Ευγενίδη» την επεξεργασία του ωρολογίου
προγράµµατος, για να έχουµε ένα υπερσύγχρονο πρόγραµµα
που να απαντά στις ανάγκες της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Να σας πω τι γινόταν µε την ακτοπλοΐα -είναι να κλαίµε όλοι
µαζί-, πού πήγαιναν τα λεφτά για τις άγονες αεροπορικές γραµµές και ποιοι τα κονόµαγαν, πού πήγαιναν τα λεφτά για τις περίφηµες άγονες γραµµές και τι γινόταν στο Αιγαίο όλα αυτά τα
χρόνια, πώς λειτουργούσε το σύστηµα και ποιοι εξυπηρετούνταν;
Τολµήσαµε να συγκρουστούµε µε συµφέροντα και έρχεται το
Κοµµουνιστικό Κόµµα να µας λέει ότι τρέµουµε τους εφοπλιστές.
Εσείς βγάλατε το «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» από τη γραµµή
που υπήρχε τριάντα χρόνια; Εσείς εφαρµόσατε τις διατάξεις για
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στη ναυτιλία; Τόσα χρόνια που
ήσασταν και έρχεστε και µας λέτε εύκολες κουβέντες;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν θεωρούµε ότι αυτά
τα µέτρα ολοκληρώνουν την υποχρέωση, που έχει η πολιτεία
απέναντι στη νησιωτική χώρα. Οι πολιτικές πρέπει να συνεχίσουν,
να ενισχύονται, για να µπορέσουµε πραγµατικά να περιορίσουµε
τα φαινόµενα του κοινωνικού και οικονοµικού αποκλεισµού που
αισθάνονται οι νησιώτες. Όµως όταν απευθύνεστε σε εµάς για
τα νησιά θα πρέπει να είστε αρκετά προετοιµασµένοι γιατί είµαστε µια πολιτική ηγεσία που έχουµε επισκεφθεί τη συντριπτική
πλειοψηφία των νησιών για να δούµε από κοντά τα προβλήµατα
και να απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, απλώς
να γνωρίζετε ότι έχετε φτάσει στα δεκαοκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλετε να σας πω τι γίνεται µε τα λιµάνια της χώρας; Νοµίζω
ότι θα αισθανθείτε πολύ δύσκολα.
Κατ’ αρχάς να σας πω για την ΕΣΑΛ, το αρµόδιο όργανο που
ενέκρινε τις µελέτες των λιµανιών. Δεν είχατε όλα αυτά τα χρόνια
εκπρόσωπο της ένωσης πλοιάρχων, δηλαδή των ανθρώπων που
βάζουν και βγάζουν τα πλοία στα λιµάνια. Με αυτόν τον τρόπο
κυβερνούσατε τη χώρα, µε αυτόν τον τρόπο! Αυτή είναι η αλήθεια. Ελάτε, πάρτε τον λόγο και διαψεύστε µε γι’ αυτό που λέω.
Ξέρετε αυτή τη στιγµή πώς λειτουργεί το λιµάνι της Σαντορίνης στο επίκεντρο του παγκόσµιου τουρισµού; Το 2010 παρελήφθη. Το ίδιο στην Ικαρία. Το ίδιο στον Άη Στράτη. Λιµάνια που
πληρώθηκαν µε λεφτά του ελληνικού λαού. Και έρχεστε εδώ και
λέτε «τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση»; Θα χρειαζόταν λίγη αυτοκριτική και λίγη γενναιότητα, να πείτε «δεν κάναµε αυτό, εκείνο, το
άλλο. Δεν φέραµε αυτό το µέτρο κι ήταν λάθος µας». Πείτε το.
Ένας να βγει να το πει. Δεν ήταν λάθος σας; Γιατί δεν το λέτε;
Γιατί µας λέτε ότι αύριο θα το κάνετε καλύτερο; Και γιατί δεν το
κάνατε µέχρι τώρα; Να βγείτε να το πείτε µε γενναιότητα. Να
πείτε «Ναι, κάναµε λάθος. Το αφήσαµε στα αζήτητα». Έτσι η πολιτική αποκτά περιεχόµενο και ουσία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι όσοι δεν ψηφίσετε αυτή
τη νοµοθετική προσπάθεια είµαι βέβαιος ότι πολύ σύντοµα, µόλις
εφαρµοστεί και ο κόσµος καταλάβει τι θα σηµαίνει για τον ίδιον,
για τη ζωή του, θα καταλάβετε ότι διαπράττετε πολύ µεγάλο
λάθος στον βωµό µιας µικρόψυχης, πολιτικάντικης λογικής, που
δεν είχε ούτε τη γενναιότητα να αναγνωρίσει γιατί δεν έγινε µέχρι
τώρα και που δεν έχει τη γενναιότητα να πει «ναι, µπράβο, έστω
ως αρχή, ως µια νέα ουσιαστική προσπάθεια εκδηλώνει µε συγκεκριµένο και απτό τρόπο το ενδιαφέρον για µια περιοχή». Εγώ
δέχοµαι εκ προοιµίου ότι όλοι, µε τον τρόπο του ο καθένας,
έχουµε ή θα πρέπει να έχουµε το ίδιο ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο. Τι θέλετε; Περί τίνος πρόκειται;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για δυο λεπτά, ως έχω εκ του Κανονισµού το δικαίωµα µετά την
οµιλία του κυρίου Υπουργού.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στην πρώτη µου οµιλία, κύριε Πρόεδρε, έκανα µια αναφορά σε γενικότερα πολιτικά θέµατα απαντώντας σε όσα είπε ο κ. Κουρουµπλής στην αρµόδια Διαρκή
Επιτροπή. Μετά την οµιλία του τώρα δεν θα είχα κάτι να προσθέσω. Είπε ο Υπουργός αυτά που έπρεπε να πει για το σχέδιο
νόµου του. Εµείς µε τον κ. Καρρά νοµίζω ότι δείξαµε µε τρόπο
υποδειγµατικό πώς πρέπει να φέρεται µια σοβαρή Αντιπολίτευση.
Ωστόσο, παίρνω τον λόγο για να του πω τα εξής: Όλα καλά
αυτά τα οποία λέτε και αφορούν το δικό σας έργο. Αµφισβητείτε,
βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα θέµα άλλου είδους διαλόγου. Τι θέλετε τις αναφορές στο παρελθόν, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τον
δικό µας πολιτικό χώρο, παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ; Τι τις θέλετε τις
αναφορές; Τι τη θέλετε τη σύγκριση; Γιατί τα κάνετε αυτά; Για
να έχουµε στη Βουλή αυτού του είδους την αντιπαράθεση; Είναι
παραγωγική; Γιατί να πρέπει να σας θυµίσω εσάς τώρα ότι εµείς,
ως πολιτικός χώρος, είµαστε αυτοί οι οποίοι έκαναν το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου; Τι θα προσφέρουµε στη συζήτηση σήµερα
στη Βουλή; Τον ΟΚΑΝΑ; Τα νοσοκοµεία; Τη διασύνδεση των νησιών της λεγόµενης άγονης γραµµής και από τον αέρα, αλλά και
από τα καράβια; Αυτά δηλαδή γιατί πρέπει να σας τα λέει ένας
εκπρόσωπος του δικού µας πολιτικού χώρου; Γιατί προκαλείτε
αυτές τις συγκρίσεις, προκαλώντας και την κοινή λογική;
Τα έχετε ανάγκη µάλλον. Έχετε ανάγκη να ισχυρίζεστε ότι πάθατε απώλεια πρόσφατης µνήµης, για να έχετε κάτι να λέτε. Σας
είπα και στην πρωτοµιλία µου ότι όσο είµαστε εµείς εδώ, τέτοια
κούφια λόγια δεν θα περνάνε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
Κύριε Συρίγο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζω
ένα απόσπασµα από την καρδιά της αιτιολογικής έκθεσης, η
οποία πιστεύω ότι απεικονίζει και τη ratio του νόµου που συζητάµε. «Η προτεινοµένη νοµοθετική ρύθµιση αποτελεί την έµπρακτη απόδειξη µιας νέας, ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στη
νησιωτικότητα, η οποία δεν πρέπει να διαµορφώνει όρους µειονεξίας, αλλά αξιοποιήσιµης ιδιαιτερότητας.»
Το µεταφορικό ισοδύναµο είναι µια καλή αρχή µε πολλούς
συµβολισµούς, που συµπληρώνεται από θετικά βήµατα που
έχουν γίνει και σε άλλους τοµείς όπως η υγεία. Και µόνο γι’ αυτόν
τον λόγο είναι άσχηµο να χαρακτηρίζεται «επίδοµα». Η συστηµατική νησιωτική πολιτική ως ζητούµενο σε µια χώρα κατ’ εξοχήν
θαλασσινή και νησιωτική απεδείχθη τελικώς ότι δεν υπήρχε -η
συστηµατική νησιωτική πολιτική, επαναλαµβάνω- ούτε καν ως
σύλληψη. Λόγια υπήρχαν.
Μετά τη βλαβερή απώλεια του µειωµένου ΦΠΑ απεδείχθη ότι
«ο βασιλιάς ήταν γυµνός». Έτσι, λοιπόν, το µεταφορικό ισοδύναµο, που εισάγεται µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, όχι ως αντιστάθµισµα στην απώλεια του ΦΠΑ, την οποία πάντα θα µνηµονεύουµε και σε κάθε ευκαιρία, πέρα από το ότι αποτελεί -το
µεταφορικό ισοδύναµο εννοώ- ένα αναγκαίο βήµα, θεωρούµε ότι
είναι µόνο η αρχή στην εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής
των άρθρων 101 παράγραφος 4, σε συνδυασµό µε το άρθρο 106
παράγραφος 1. Είναι ένα θετικό βήµα προς την κατάρτιση και
τον σχεδιασµό µιας ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νησιωτικότητα δεν είναι ιδεολογία, ούτε σύνθηµα, ούτε µεταφυσική, ούτε αναζήτηση επιπλέον δικαιωµάτων. Είναι µια πολιτική, που έρχεται να τακτοποιήσει τις ανάγκες που δηµιουργεί η γεωγραφία και υπ’ αυτήν
την έννοια δεν παραβιάζει την ισότητα όπως εφοβούντο κάποιοι
παλαιότερα, που στη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 την
είχαν τοποθετήσει κάτω από το σχετικό άρθρο µε τη µορφή ερµηνευτικής δήλωσης. Ευτυχώς, το 2008 έγινε παράγραφος άρθρου, δηλαδή του 101, όµως κάπως ατελώς, lex imperfecta, αφού η παραγνώρισή της δεν έχει ουσιαστικά συνέπειες.
Μήπως πρέπει να την ξαναδούµε και να την επαναδιατυπώ-
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σουµε µε την επιβαλλοµένη πληρότητα εν όψει και της εξελισσόµενης συζητήσεως για τη συνταγµατική αναθεώρηση;
Το νοµοσχέδιο ευχόµαστε να είναι η αρχή µιας σοβαρής πορείας για τη νησιωτική πολιτική, η οποία εκπονείται και είναι αναγκαίο να την προχωρήσουµε. Νησιωτική πολιτική και νησιωτικότητα. Θα έλεγα «και όµως, κινείται!». Αυτός ο σηµαντικός συµβολισµός, εκτός από την ουσία του µεταφορικού ισοδυνάµου, ας
µας µείνει, ας τον κρατήσουµε. Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε
ότι οι κρίσεις -και οι επικρίσεις ακόµη- γίνονται επί του κειµένου
που υφίσταται και αυτό κάποιος το δηµιούργησε, το συνέταξε,
το εµπνεύστηκε και το εισαγάγει και τώρα το συζητούµε. Είναι η
δηµιουργική βάση. Ας κτίσουµε πάνω σε αυτήν όλοι µαζί. Μπορούµε.
Κλείνω µε µία υπενθύµιση. Αν και ίσως είναι ενοχλητική, πρέπει
να την κάνουµε, µε ήσυχο τρόπο. Τον Αύγουστο του 2015 ο κοινός νοµοθέτης, δηλαδή η Βουλή, ψήφισε την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, διακόσιοι είκοσι δύο ή
διακόσιοι είκοσι τρεις Βουλευτές, υποκείµενος, ο κοινός νοµοθέτης, στις αναγκαστικές περιστάσεις. Με τον νόµο αυτό δηλαδή
καταργήθηκε ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ τον Αύγουστο του
2015.
Αυτό που έκτοτε γίνεται αντικείµενο έριδων και διαπληκτισµών
είναι η τοπική του επέκταση ανά οµάδα νησιών. Τούτο πρέπει να
αντιληφθεί όποιος µας παρακολουθεί, για την πληρότητα της συζητήσεως και για να µη δηµιουργούνται σφαλερές εντυπώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Συρίγο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός, που θέλει να αναπτύξει
µια τροπολογία.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ουσιαστικά να πούµε ποιες τροπολογίες
γίνονται δεκτές, κύριε Πρόεδρε.
Από τις βουλευτικές γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1633 και ειδικό 48, του κ. Μανιού, «Τροποποιήσεις του
άρθρου 90 του ν.4504/2017».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αν έχετε την καλοσύνη, να µας
πείτε και τα νούµερα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Είπα ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό
1633 και ειδικό 48 γίνεται δεκτή.
Όσο για τις υπόλοιπες, ούτως ή άλλως η µία δεν έγινε δεκτή
και η άλλη έγινε δεκτή στη διαδικασία των επιτροπών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Η τροπολογία που καταθέσαµε
εµείς;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Δεν έγινε δεκτή στις επιτροπές, κύριε Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ρωτάω µήπως γίνεται δεκτή
στην Ολοµέλεια.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Την επανακαταθέσατε; Δεν έχει επανακατατεθεί. Δεν γίνεται δεκτή, κύριε Αθανασίου, και θα σας ενηµερώσω για ποιους λόγους στην οµιλία µου.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1629 και ειδικό 44, του κ. Σταθάκη, γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1630 και ειδικό 45 είναι µία
τροπολογία η οποία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την απόδοση
των χρηµάτων που είναι από τις άγονες γραµµές προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και ουσιαστικά να εναρµονιστεί µε τους κανονισµούς για την πληρωµή που υπάρχουν και για τα υπόλοιπα
Υπουργεία, για τις υποχρεώσεις του δηµοσίου. Εποµένως, είναι
µία τροπολογία που φέρνει το Υπουργείο µας και προφανώς γίνεται δεκτή.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1631 και ειδικό 46, της κ.
Αχτσιόγλου και λοιπών, γίνεται δεκτή.
Επίσης, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1632 και ειδικό 47 γίνεται δεκτή.
Οι άλλες δύο τροπολογίες, οι µε αριθµό 1626/41 και 1628/43
έχουν ήδη ενσωµατωθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, τι θέλετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, έχουµε θέσει
ένα θέµα για την Κρήτη. Έχετε να µας δώσετε κάποια απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μπορείτε να απαντήσετε και στην οµιλία σας, κύριε Υφυπουργέ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα απαντήσω στην οµιλία µου, αλλά µιας
που το θέτετε είναι ένα ζήτηµα που έχει να κάνει και µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το θέσουµε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι αφορά τις χρηµατοδοτήσεις των µικρών
νησιών και κατά την έννοια των ορισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µικρά νησιά είναι τα νησιά µε κάτω από πεντακόσιες χιλιάδες κατοίκους. Η Κρήτη θεωρείται µεγάλο νησί. Θα πρέπει να
δοθεί εξαίρεση. Θα το διερευνήσουµε. Ούτως ή άλλως, αυτή τη
στιγµή είναι πιλοτική η εφαρµογή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
Κύριε Δηµητριάδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περίµενε κανείς πως θα συµφωνούσαν όλες οι πολιτικές δυνάµεις ότι όχι
µόνο θα έπρεπε να κατατεθεί αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά θα
έπρεπε να βιαστούµε κιόλας για την εφαρµογή του, δηλαδή για
το µεταφορικό ισοδύναµο για τα νησιά µας. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι εφικτό.
Είµαστε η χώρα µε ένα µεγάλο νησιωτικό µέγεθος στην επικράτειά της, το 1/6 περίπου, και ως εκ τούτου οι στρατηγικές αντιµετώπισης αυτών των ιδιαιτεροτήτων είναι ιδιαίτερα σηµαντικές
διότι αφορούν τελικά το σύνολο του εγχώριου αναπτυξιακού και
κοινωνικού υποδείγµατος.
Έχει µεγάλη σηµασία και όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη των νησιών αλλά και την κοινωνική οργάνωσή τους. Ταυτόχρονα έχει σηµαντικό αποτύπωµα στο αναπτυξιακό εθνικό
υπόδειγµα καθώς και στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας οργάνωσης και της δηµόσιας διοίκησης.
Σε αυτήν την προσπάθεια, λοιπόν, εξάλειψης των ανισοτήτων
στην ανάπτυξη αλλά και τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας, δύο
είναι οι καθοριστικές παρεµβάσεις σε αυτήν την προοπτική. Και
οι δύο επικαθορίζονται από µια κρίσιµη έννοια, τη διασύνδεση.
Αφορούν, πρώτον, την ενέργεια και δεύτερον, τις µεταφορές.
Όσον αφορά την ενέργεια θέλουµε και φθηνότερη ενέργεια
και ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά και περιβαλλοντική αναβάθµιση
µέσω µιας διασύνδεσης που δεν έχει γίνει στο παρελθόν.
Όσον αφορά τη µεταφορά θέλουµε και φθηνότερες και ποιοτικότερες µεταφορές και για προϊόντα και για ανθρώπους.
Θα µου επιτρέψετε να παρατηρήσω πως και για τις δύο αυτές
ενότητες η διαχρονική αντιµετώπιση του κράτους ήταν αδύναµη,
ανεπαρκής και µάλλον πελατειακή. Τελικά ήταν πάντοτε εκτός
εποχής. Το κυριότερο όµως ήταν πως διατηρούσε την αναπτυξιακή ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισµό στα νησιά µας.
Στο ζήτηµα λοιπόν της ενέργειας για δεκάδες χρόνια διατηρούσε την πανάκριβη, αντιοικολογική και αναχρονιστική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µηχανές εσωτερικής καύσης
diesel, γεγονός που την καθιστούσε πανάκριβη και απρόσιτη και
για τα ίδια τα νησιά και για την ελληνική οικονοµία. Χάθηκαν και
χάνονται δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ που θα ήταν χρήσιµα
για την παραγωγική ανασυγκρότηση και των νησιών και της
χώρας, γεγονός το οποίο έχουµε αλλάξει και το αλλάζουµε γρήγορα και αποτελεσµατικά και µε τη γρήγορη διασύνδεση της
Κρήτης αλλά και των Κυκλάδων, που ήδη εφαρµόζεται, αλλά και
διά της ανάθεσης νέων εργαλείων στα ζητήµατα της ενέργειας,
όπως οι ενεργειακές κοινότητες, οι ΑΠΕ και άλλα.
Το δεύτερο που αφορά και το παρόν νοµοσχέδιο και είναι εξίσου σηµαντικό, αφορά τις µεταφορές, δηλαδή προϊόντων και ανθρώπων. Υπήρχε παλαιότερα επιδότηση -το µόνο εργαλείο σε
αυτήν την κατεύθυνση- των άγονων γραµµών, ένα µέτρο που
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ήταν µακριά από την πραγµατική οικονοµία των νησιών αλλά και
τις παραγωγικές ανάγκες των νησιωτών, καθώς υποστήριζε µόνο
µια λογική πελατειακότητας.
Το µεταφορικό ισοδύναµο είναι ένα κατ’ εξοχήν µέτρο στήριξης της νησιωτικότητας. Έρχεται να καλύψει τη διαφορά του αυξηµένου κόστους µεταφορών από και προς τα νησιά λόγω του
θαλάσσιου αποκλεισµού τους από την ενδοχώρα. Αναφέρεται σε
αυτό, που µας ενδιαφέρει πραγµατικά και είναι η ίδια η οικονοµική δραστηριότητα και στο σύνολό της αλλά και η µείωση του
κόστους µεταφοράς των νησιωτών αλλά και των εµπορευµάτων.
Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τη νησιωτικότητα την
καθορίζει η αποµόνωση και η περιφερειακότητα, δεύτερον, το
µικρό µέγεθος, τρίτον, το ιδιόµορφο και εύθραυστο φυσικό περιβάλλον, τέταρτον, η ιδιαίτερη πολιτισµική και βιωµατική ταυτότητα του τοπίου. Το νησί αποτελεί εξ ορισµού µια γεωγραφικά
αποµονωµένη περιοχή εξαιτίας της θάλασσας, που το περιβάλλει
και το νησί έχει σαφώς και εκ φύσεως περιορισµένη αναπτυξιακή
δυνατότητα.
Ο νησιωτικός χώρος είναι ταυτόχρονα κατακερµατισµένος και
δεν εννοείται η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των νησιών του
ιδίου συµπλέγµατος τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και από
άποψη αξιοποίησης πόρων. Τα νησιά αποτελούν ευάλωτα οικοσυστήµατα, ιδιαίτερα εκτεθειµένα σε φυσικά φαινόµενα και ανεξέλεγκτες περιβαλλοντικές επιρροές.
Έχω να πω αρκετά για τα νησιά µας, τα έχει πει όµως µε πολύ
καλύτερο τρόπο ο εισηγητής µας, οπότε θα τα αφήσω και δεν
θα επεκταθώ. Έρχοµαι στο διά ταύτα. Από το 2016 λοιπόν, που
ξεκίνησε η επεξεργασία των ζητηµάτων νησιωτικής πολιτικής
από την Κυβέρνησή µας και ο Πρωθυπουργός µας εξήγγειλε την
ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική, ιδρύθηκε και το Υφυπουργείο
Νησιωτικής Πολιτικής και η Κυβέρνηση άρχισε να εφαρµόζει µια
σειρά µέτρων, ώστε να καλύψει το τεράστιο κενό που υπήρχε σε
αυτό το ζήτηµα.
Σήµερα είµαστε, βεβαίως, ακόµα πολύ πίσω και πρέπει να γίνουν πολλά, διότι χρειάζονται και συγκεκριµένες τοµές και δράσεις αλλά και επιπλέον πρόνοιες στην κατεύθυνση ανάπτυξης
της περιφερειακής, νησιωτικής συνείδησης.
Το µεταφορικό ισοδύναµο, λοιπόν, εντάσσεται ακριβώς σε
αυτήν την πολιτική της νησιωτικής πολιτικής και είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό γιατί έρχεται να διορθώσει ανισότητες στις µεταφορές και εποµένως, στην περιφερειακή εξισορρόπηση και στη νησιωτική ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προβλέπεται, λοιπόν, στο νοµοσχέδιό µας το πού και το πότε
θα εφαρµοστεί, πώς θα χρηµατοδοτηθεί, ποιοι είναι οι δικαιούχοι
και δεν βάζει συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια. Η αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση είναι προτεραιότητά µας
και την προωθούµε σε όλο το εύρος της χώρας. Η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού γίνεται
βήµα βήµα και είναι µέρος της µεταρρυθµιστικής µας προσπάθειας για µια δικαιότερη και ευηµερούσα κοινωνία εν συνόλω της
χώρας, καθώς και της νησιωτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµητριάδη.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα σηµαντικό βήµα αναγνώρισης στην πράξη της νησιωτικότητας αποτελεί το σχέδιο νόµου
το οποίο συζητάµε σήµερα για το µεταφορικό ισοδύναµο, το
οποίο αποτελεί µια θεσµική τοµή και για τους κατοίκους των νησιών, τους νησιώτες και τις νησιώτισσες, αλλά και για τους επιχειρηµατίες.
Η νησιωτικότητα αποτελεί την εξειδίκευση της όποιας κυβερνητικής πολιτικής στα νησιά, προβλέπεται δε από το Σύνταγµά
µας, ειδικότερα στο άρθρο 101 όπου αναφέρεται: «Ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται
να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες νησιωτικών και
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ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξη τους».
Επιτέλους, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από δεκαετίες
η ελληνική πολιτεία εισάγει νοµοθετικά το µεταφορικό ισοδύναµο, το οποίο αποτελεί ένα πάγιο αίτηµα, µια απαίτηση των νησιωτών κατοίκων και επιχειρηµατιών.
Συγκεκριµένα, το µεταφορικό ισοδύναµο αφορά την εξίσωση
του κόστους µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων στα νησιά
µε το κόστος της χερσαίας µεταφοράς. Αν και η χώρα µας, ως
γνωστόν, διαθέτει γύρω στα έξι χιλιάδες νησιά από τα οποία εκατόν δέκα τέσσερα κατοικούνται εδώ και δεκαετίες, ένα σοβαρό
µέτρο, όπως αυτό του µεταφορικού ισοδυνάµου, δεν έχει εφαρµοστεί. Ακόµη και από το 1981, που η χώρα µας µπήκε στην ΕΟΚ,
κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για ιδιαίτερα µέτρα για τα νησιά µας,
όπως έκαναν άλλες χώρες στην Ευρώπη, η Δανία, η Ιρλανδία, η
Μεγάλη Βρετανία, που κατοχύρωσαν προνόµια και ειδικούς
όρους προσαρµογής της νησιωτικότητας. Το ίδιο έγινε και µε τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ το ’92 και αργότερα µε τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ.
Με τη θέσπιση του µεταφορικού ισοδυνάµου δηµιουργούνται
σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στις επιχειρήσεις, µικρές
και µικροµεσαίες, των νησιών µας. Για δε τους κατοίκους των νησιών ανεξάρτητα εισοδήµατος, οι οποίοι παύουν να θεωρούνται
πλέον πολίτες δεύτερης κατηγορίας, το µεταφορικό ισοδύναµο
αφορά το κόστος εισιτηρίων ελεύθερων γραµµών, όχι µόνο των
άγονων.
Πρόκειται για µια τολµηρή και πρωτοπόρα µεταρρύθµιση, µια
ουσιαστικά νησιωτική πολιτική που θα εφαρµοστεί πιλοτικά από
την 1η Ιουλίου 2018 σε σαράντα εννιά νησιά µας, ενώ θα τεθεί σε
πλήρη λειτουργία από την 1η του επόµενου έτους του 2019.
Η φιλοσοφία του µέτρου είναι το δικαίωµα του νησιώτη και του
επιχειρηµατία, που βρίσκεται στα νησιά να απολαµβάνει µεταφορικές υπηρεσίες µε το ίδιο κόστος, που απολαµβάνει ο κάτοικος
της Αθήνας και άλλων περιοχών της υπόλοιπης Ελλάδας. Πρώτη
φορά σε τέτοια έκταση εφαρµόζεται το µέτρο αυτό σε όλη την
Ευρώπη. Υπεύθυνη δε για τη λειτουργία του συστήµατος είναι η
Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ παράλληλα θα υπάρχει συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, µιας
απλής και εύχρηστης πλατφόρµας για όλους τους νησιώτες και
για όλες τις µικροµεσαίες νησιωτικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε
να απολαµβάνουν εύκολα οι κάτοικοι, οι έµποροι των νησιών τα
οφέλη αυτού του µέτρου, ενώ η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή
θα είναι αρµόδια για την παρακολούθηση των τιµών και των προϊόντων µετά την εφαρµογή αυτού του µέτρου.
Η συνέργεια αυτή καθαυτή καθιστά το µέτρο του µεταφορικού
ισοδυνάµου λιγότερο γραφειοκρατικό για όλους τους πολίτες
των νησιών. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα πλέγµα κυβερνητικού
συντονισµού και ανοιχτών συνεργασιών στον αντίποδα των φαινοµένων του κατακερµατισµού από τα οποία είχε πληγεί η δηµόσια διοίκηση, ειδικά στον τοµέα της ψηφιακής πολιτικής.
Η επιδότηση των επιχειρήσεων µέσω του µεταφορικού ισοδυνάµου είναι σηµαντική πολιτική ειδικά για τα νησιά τα οποία χαρακτηρίζονται σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή. Είναι
τα παραγωγικά νησιά. Αναφέρω ενδεικτικά τη Λέσβο, τη Σάµο,
τη Νάξο και άλλα. Με το µεταφορικό ισοδύναµο θα πάψουν να
έχουν ανταγωνιστικό µειονέκτηµα επιβαρυµένου κόστους µεταφοράς, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για τις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα νησιά.
Ίδια λογική θα ισχύει και για την µεταφορά καυσίµων στα
νησιά.
Για την επιδότηση επιχειρήσεων καυσίµων από τη µελέτη έχει
προκύψει ποιο είναι το κόστος, που πρέπει να πληρώσει κάποιος
για µία µεταφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα από το σηµείο αναχώρησης του προϊόντος µέχρι το σηµείο άφιξης. Το µεταφορικό
ισοδύναµο επιδοτεί τον ίδιο τον νησιώτη επιχειρηµατία, όχι την
ακτοπλοϊκή εταιρεία, όπως ακούσαµε, ή την µεταφορική στη διαφορά του κόστους που συνίσταται η ακτοπλοϊκή µετακίνηση των
προϊόντων για την ίδια απόσταση.
Μία κουβέντα σε σχέση µε τον µειωµένο ΦΠΑ στα νησιά. Η
χώρα είχε όφελος περίπου 85.000.000 ευρώ από την κατάργηση
των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ. Με το µεταφορικό ισοδύναµο
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τα νησιά θα επιδοτούνται από την πρώτη του χρόνου, του 2019,
τουλάχιστον 150.000.000. Επαναλαµβάνω κάτι που το είπε και ο
Υπουργός, αλλά πρέπει να το λέµε: 24% ΦΠΑ ισχύει µέχρι σήµερα στις µεταφορές.
Η προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση, λοιπόν, αποτελεί την έµπρακτη απόδειξη µίας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στη νησιωτικότητα, που δεν πρέπει να διαµορφώνει όρους µειονεξίας,
αλλά αξιοποίησης ιδιαιτερότητας. Είναι καιρός, λοιπόν, οι νησιώτες µας να αισθανθούν ισότιµοι πολίτες και να ανακτήσουν πλέον
τις ευκαιρίες που οι ίδιοι δικαιούνται από την ελληνική πολιτεία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Καφαντάρη.
Τον λόγο η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Μανωλάκου για δώδεκα λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μπορεί το νοµοσχέδιο για το µεταφορικό ισοδύναµο του Υπουργείου Ναυτιλίας να έχει τη µορφή
του επείγοντος, αλλά, εδώ που τα λέµε, πανέτοιµες ήταν οι τροπολογίες των άλλων Υπουργείων. Πάει να καταντήσει πολυνοµοσχέδιο. Και εµείς ρωτάµε: Γιατί θα έπρεπε να ψηφιστούν τώρα;
Δεν νοµίζω ότι έχουν µερικές και επείγοντα χαρακτήρα. Θα µπορούσαν να έρθουν σε άλλα νοµοσχέδια, ας πούµε σε αυτό του
ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας, που είναι έτοιµο και κατατίθεται, ή για το ΙΓΜΕ. Πριν από λίγες µέρες είχαµε νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και µάλιστα µας το είχε πει ο κ. Σταθάκης ότι θα τις έφερνε. Προτίµησε, όµως, το επείγον νοµοσχέδιο.
Βιάζεστε στην υλοποίηση της αντιλαϊκής, ταξικής πολιτικής
σας. Μήπως και µε αυτό το µεταφορικό ισοδύναµο τι προωθείτε
καµουφλαρισµένα; Την ενίσχυση του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Δεν φτάνει το αφορολόγητο πετρέλαιο που τους έχετε εξασφαλίσει όλες οι κυβερνήσεις, οι πάµπολλες φοροαπαλλαγές, οι τσακισµένοι µισθοί των ναυτεργατών που έχετε περάσει και ψηφίσει
µε αντιλαϊκά νοµοθετήµατα.
Συνεπώς ο έρωτας όλων σας, που είπατε, κύριε Κουρουµπλή,
στους εφοπλιστές, δεν κρύβεται. Γονατίζετε και υλοποιείτε ό,τι
σας ζητάνε και µε το παραπάνω. Εξάλλου, η ταξική σας πολιτική
φαίνεται παντού. Από την φοροεπιδροµή και επίθεση στα δικαιώµατα και εισοδήµατα των εργαζοµένων, τις κατασχέσεις στους
πλειστηριασµούς µέχρι τις χθεσινές πληµµύρες στη Μάνδρα Αττικής.
Έχουµε θρηνήσει πριν από οκτώ µήνες δεκάδες νεκρούς. Η
περιοχή παραµένει απροστάτευτη απέναντι στα έντονα καιρικά
φαινόµενα και οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν µε τον φόβο και
την αγωνία. Κανένα από τα αντιπληµµυρικά έργα δεν έχει καν ξεκινήσει. Και κατά τα άλλα είναι και προκλητικό να βγαίνετε και
από την περιφέρεια και να λέτε: «Βρήκαµε τον ένοχο. Φταίει η
κλιµατική αλλαγή». Έλεος πια!
Η ανάπτυξή σας, που προπαγανδίζεται µε διάφορες φιέστες,
δεν έχει προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες, αλλά µόνο τα κέρδη
του κεφαλαίου. Κι αυτό επιβεβαιώνεται κάθε µέρα.
Το ίδιο κάνετε και µε τις δεξαµενές πετρελαιοειδών στο Πέραµα και τη Δραπετσώνα. Τους επιτρέπετε να λειτουργούν µε
ισόβια άδεια, ενώ έπρεπε να µεταφερθούν. Και τους το εξασφαλίσατε µε το πρόσφατο πολυνοµοσχέδιο, σε βάρος της υγείας
των κατοίκων. Γιατί; Για να κερδίσουν οι όµιλοι.
Όµως, είσαστε ταχύτατοι σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του κεφαλαίου. Τους εργαζόµενους, ειδικά όταν κάνουν απεργία για το
δίκιο τους, σε fast track δικαστήρια τους πάτε, όπως έγινε µε τον
σύλλογο εργαζοµένων στην «COSCO», για να βγει παράνοµη η
απεργία τους, µε τα δικά σας, όµως, νοµοθετήµατα. Και µετά
διαµαρτύρεστε ότι δήθεν άδικα σας κατηγορούµε ότι στηρίζετε
το κεφάλαιο και ότι η στάση µας σας θλίβει.
Γι’ αυτό προσπαθείτε να δηµιουργήσετε κάλπικη διαχωριστική
γραµµή µε τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα και κυρίως µε τη Νέα
Δηµοκρατία, µε την οποία έχετε την ίδια στρατηγική.
Και αυτή από τη µεριά της προσπαθεί -γιατί της έχετε αρπάξει
την µπουκιά από το στόµα- καταψηφίζει επί της αρχής τα νοµοσχέδιά σας, αν και συµφωνεί µε αυτά. Και βεβαίως, αυτό φαίνεται, όταν υπερψηφίζει σχεδόν όλα τα άρθρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, να σας πω κάτι; Σας έχουν πάρει χαµπάρι σε τέτοιο σηµείο, που δικαιώνει τη λαϊκή σοφία που λέει «χωριό που φαίνεται,
κολαούζο δεν θέλει».
Εδώ δεν φθάνει ότι οι ακτοπλόοι εφοπλιστές µπορούν ανά
πάσα στιγµή να αυξάνουν όσο θέλουν τα εισιτήρια και τα ναύλα
των εµπορευµάτων, πάνω από την τιµή της επιστροφής του µεταφορικού ισοδυνάµου, τη συχνότητα και τη διάρκεια των δροµολογίων, αλλά φέρνετε και τροπολογία µε θέµα, όπως λέτε,
επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους δικαιούχους για την εκτέλεση δροµολογίων άγονων γραµµών µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας. Δίνετε επιδότηση χρηµατοδότησης, «ζεστό» χρήµα στους εφοπλιστές για τις άγονες γραµµές, όταν από το 2001 µέχρι σήµερα
όλοι σας, όλες οι κυβερνήσεις, µπουκώσατε τους εφοπλιστές µε
πάνω από 1.200.000.000 ευρώ, δηλαδή µισό ΕΝΦΙΑ.
Εκεί πηγαίνουν, κύριε Κουρουµπλή, τα λεφτά του λαού από τη
φοροληστεία και τη φοροεπιδροµή των κυβερνήσεων και της
δικής σας.
Όµως, εσείς έχετε µια διαφορά. Έχετε φιλολαϊκό περιτύλιγµα
στους µισθούς των εργαζοµένων, δηλαδή τι; Τσεπώνουν τις επιδοτήσεις για τις άγονες γραµµές και τα πανάκριβα εισιτήρια και
να µην πληρώνουν ούτε τους πετσοκοµµένους µισθούς των ναυτεργατών; Και χρειάζεται να το κατοχυρώσετε µε την τροπολογία; Ούτε τα αυτονόητα, λοιπόν;
Φυσικά, την καταψηφίζουµε. Και σας παρακαλούµε να µας καταγγέλλετε, επειδή καταψηφίζουµε τα νοµοθετικά σας κακουργήµατα, να το µαθαίνει ο κόσµος.
Μέσα και έξω από τη Βουλή υπερασπιζόµαστε τα λαϊκά συµφέροντα, αλλά µε αυτό που κάνετε συστηµατικά, να χρησιµοποιείτε εργαζοµένους και να εκβιάζετε να ψηφιστούν αντιλαϊκές σας
πολιτικές, έλεος πια!
Διότι το ίδιο κάνετε και µε την τροπολογία του ΙΓΜΕ. Χρησιµοποιείτε τους εργαζόµενους για να προωθήσετε τη συρρίκνωση
του ΙΓΜΕ. Το ονοµάζετε, µάλιστα, στην τροπολογία «νέο ΙΓΜΕ».
Αλήθεια, ποιο είναι αυτό; Δεν το οµολογείτε. Ποιο είναι το «νέο
ΙΓΜΕ» που επικαλείστε στην τροπολογία; Υπάρχουν αποφάσεις
του διοικητικού συµβουλίου του ΙΓΜΕ, που αφορούν το επιχειρησιακό σχέδιο, µε ΙΓΜΕ που θα έχει διακόσιους εργαζόµενους
-όταν η προηγούµενη διοίκηση προέβλεπε πεντακόσιες τριάντα
οργανικές θέσεις- που υποβαθµίζει τη µεταλλευτική έρευνα, παραδίδει φιλέτα στα µεταλλευτικά µονοπώλια, προβλέπει αναθέσεις εργασιών σε τρίτους, ιδιώτες και εργασιακές σχέσεις γαλέρας.
Ή ακόµα, γιατί παρά τη σωρεία θετικών εφετειακών αποφάσεων, καθώς και του Αρείου Πάγου, δεν πληρώνετε στους συνταξιούχους του ΙΓΜΕ ό,τι χρωστάτε και πιέζετε να συµβιβαστούν
µόνο µε το 10% όλων των οφειλών; Αυτό και αν είναι πετσόκοµµα.
Εµείς θα σας δώσουµε για τα Πρακτικά και την ανακοίνωση
της Ένωσης Συνταξιούχων Τέως Υπαλλήλων του ΙΓΜΕ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη παράγραφο. Υπερψηφίζουµε
την πρώτη παράγραφο που αφορά το Κτηµατολόγιο και την παράταση. Συνολικά στη συγκεκριµένη τροπολογία θα πούµε
«παρών».
Όσο και να προσπαθείτε να παρουσιάσετε ότι οι νησιώτες
ήταν δεύτερης κατηγορίας και τώρα µε το µεταφορικό ισοδύναµο γίνονται πρώτης κατηγορίας, τι να σας πω; Θα γελάσει και
το παρδαλό κατσίκι! Και ας συνεχίζετε να κατηγορείτε το ΚΚΕ
γιατί δεν ψηφίζει τη σκληρή πολιτική σας.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι οι εργαζόµενοι στα νησιά υποφέρουν από την αντιλαϊκή πολιτική και η Κυβέρνηση προσπαθεί να
καλλιεργεί αυταπάτες, παρουσιάζοντας εικονική πραγµατικότητα
και µέσα από τα δήθεν αναπτυξιακά συνέδρια ή και µε αυτό το
νοµοσχέδιο για το µεταφορικό ισοδύναµο, µε το οποίο επιχειρείτε να κάνετε το µαύρο άσπρο.
Τη νησιωτικότητα ενισχύει, λέτε. Και την κλίνετε σε όλες τις
πτώσεις. Και µάλιστα η ουσία, δηλαδή, ο υπολογισµός του µετα-
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φορικού ισοδυνάµου δεν υπάρχει µέσα στο νοµοσχέδιο. Είναι
κρυµµένη µέσα από υπουργικές αποφάσεις που θα βγουν. Και
ζητάτε να σας εξουσιοδοτήσουµε, να τις ψηφίσουµε και να τις
εγκρίνουµε! Τις έχετε έτοιµες. Τις κρατάτε µυστικές. Δεν αποκαλύπτετε, βεβαίως, το περιεχόµενο.
Και τι ζητάτε; Ζητάτε λευκή επιταγή. Απαντάµε: Δεν σας εµπιστευόµαστε. Εσείς την κοροϊδία και τον εµπαιγµό τα έχετε αναγάγει σε επιστήµη. Η φορολογική σας πολιτική σπάει κόκαλα. Η
αύξηση του ΦΠΑ διαµορφώνει µία τραγική κατάσταση για τους
εργαζόµενους, τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούµενους στα νησιά. Με όχηµα την επιλογή του µικρότερου κακού,
επιδιώκετε να συµβιβαστούν οι εργαζόµενοι µε την ακρίβεια, που
φουντώνει εξαιτίας της κατάργησης του µειωµένου συντελεστή
ΦΠΑ στα νησιά, µε τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, µε τον
αποκλεισµό που για µέρες αντιµετωπίζουν -ειδικά τη χειµερινή
περίοδο- τα µικρά νησιά, µε τα εξοντωτικά φορολογικά χαράτσια,
µειώσεις µισθών, συντάξεων κ.ο.κ.. Εδώ µέχρι την κατάργηση
των συντάξεων για τις χήρες έχετε προωθήσει. Και µάλιστα το
προϊόν της φοροληστείας καταλήγει στις τσέπες των εφοπλιστών, στο πλαίσιο της δίκαιης ανάπτυξης που διαφηµίζει η Κυβέρνηση.
Ωστόσο, αυτό που θέλουµε να τονίσουµε είναι ότι θα προκύψουν σχήµατα ΣΔΙΤ, φορέων τοπικής και περιφερειακής διοίκησης από τον εξοντωτικό ανταγωνισµό των επιχειρηµατικών
οµίλων που κυριαρχούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσµα την παραπέρα υποβάθµιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ιδιαίτερα για τα αποµακρυσµένα νησιά, αφού
θα εκτοπίσουν αυτές τις εταιρείες από την ακτοπλοΐα, προκειµένου να πάρουν το σύνολο της χρηµατοδότησης του µεταφορικού
ισοδυνάµου για τα µονοπώλια.
Επίσης, θεωρούµε απαράδεκτη τη διαδικασία για το αυτονόητο που έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή επάρκεια καυσίµου στα
σκάφη του Λιµενικού Σώµατος. Το απαράδεκτο ποιο είναι; Ότι
έρχεται κάθε εξάµηνο νοµοθέτηµα για ένα τέτοιο ζήτηµα που
έπρεπε να είναι λυµένο. Τόσα δίνετε στους εφοπλιστές. Δεν µπορείτε να εξασφαλίσετε να έχουν µόνιµα και σταθερά πετρέλαιο
οι λιµενικοί στην εκτέλεση της δουλειάς τους;
Τελειώνοντας, εµείς καλούµε τα εργατικά – λαϊκά στρώµατα
των νησιών να απαντήσουν στην αντιλαϊκή πολιτική και στον εµπαιγµό της Κυβέρνησης δυναµώνοντας τώρα την πάλη τους,
συµφωνώντας µε το πλαίσιο αιτηµάτων των επιτροπών αγώνα
των νησιωτών, όπως τα ανέπτυξε ο εισηγητής µας.
Βεβαίως, η πάλη για το σήµερα θα πρέπει να συνδέεται µε οριστικές λύσεις, µε αλλαγή τάξης στην εξουσία. Για µας, µόνο µε
την εργατική εξουσία και την κοινωνικοποίηση όλων των µεγάλων
επιχειρήσεων, των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό, µπορεί να ανοίξει ο δρόµος που θα υπηρετεί
τις ανάγκες του λαού και όχι τα συµφέροντα των µονοπωλίων.
Μόνο έτσι µπορούν να εξασφαλιστούν σύγχρονες, ασφαλείς και
φτηνές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για όλα τα νησιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Μετά τον κ. Δρίτσα στον οποίον θα δώσω τον λόγο, ακολουθούν η κ. Καρακώστα, ο κ. Δηµοσχάκης, ο κ. Μπουκώρος, ο κ.
Παυλίδης, ο κ. Μεϊκόπουλος ως οµιλητές και ο κ. Κεφαλογιάννης
και ο κ. Ξυδάκης ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από την Νέα
Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ αντιστοίχως. Μετά, θα κλείσει ο Υφυπουργός κ. Σαντορινιός.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν αισθάνοµαι και πολύ άνετα, γιατί και µε την κ. Μανωλάκου
έχω σχέσεις εκτίµησης, αλλά και µε όλους τους Βουλευτές του
ΚΚΕ. Όµως, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Αυτή η περιγραφή σηµαίνει να φύγει αυτή η Κυβέρνηση και να έρθει µια άλλη. Μόνο
αυτό σηµαίνει. Σκεφθείτε το και απευθυνθείτε και στην κοινωνία
και στους εργαζόµενους µε αυτόν τον οπλισµό. Τώρα, το αν
υπήρχε από το πρώτο µνηµόνιο σκληρό, σκληρότατο, προαπαιτούµενο για τη µείωση των οργανικών συνθέσεων στην ακτοπλοΐα και τώρα δεν υπάρχει, έχει εξαερωθεί, δεν υπάρχει πουθενά, είναι µικρό, το έκανε ο Θεός! Το έκανε ο Ποσειδώνας!
Όταν ανέλαβε το 2015 αυτή η Κυβέρνηση, δροµολόγια στο λι-
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µάνι του Πειραιά και τα περισσότερα δροµολόγια στον ΑϊΣτράτη, στη Λήµνο, εδώ κι εκεί δεν γίνονταν γιατί ήταν σε µόνιµη
επίσχεση εργασίας οι απλήρωτοι επί τριάµισι χρόνια εργαζόµενοι. Ήταν σε κατάσταση φρικτή. Αυτή η Κυβέρνηση ξεπέρασε
παγκοσµίως ένα ζήτηµα ιδιωτικής διαφοράς µε το να το κάνει ζήτηµα δηµοσίου συµφέροντος και να πάρουν οι εργαζόµενοι τα
χρήµατά τους. Αυτό είναι φιλοεφοπλιστική και αντεργατική πολιτική!
Μπορώ να απαριθµήσω και πολλά άλλα. Μπορώ να πω ακριβώς και για τη νοµοθέτηση ότι αν δεν είναι πληρωµένοι οι εργαζόµενοι, δεν φεύγει το πλοίο, δεν παίρνει απόπλου. Είναι πρόσφατη νοµοθέτηση, δική µας, όπως και πολλά άλλα. Αυτά θα τα
έκανε µια Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας!
Όµως, εκείνο που θέλω να πω και µε αυτήν την ευκαιρία και
επειδή αυτές τις µέρες διαµορφώνεται και καλλιεργείται ένα
κλίµα, είναι το εξής: Ας τολµήσουν οι δυνάµεις της φαυλοκρατίας και της διαφθοράς να επιχειρήσουν την πτώση αυτής της
Κυβέρνησης. Θα χαρούµε πάρα πολύ εάν το επιχειρήσουν µε
τους τρόπους που απεργάζονται και θα πάρουν την απάντηση
από την ίδια την ελληνική κοινωνία. Τόσο πολύ αυτή η Κυβέρνηση καταρρέει που συνεχώς όλο το τελευταίο διάστηµα λύνει
προβλήµατα δεκαετίας, εικοσαετίας, τριακονταετίας, τεσσαρακονταετίας! Έρχεται και τα λύνει αυτή η Κυβέρνηση που καταρρέει!
Ένα απ’ αυτά είναι το µεταφορικό ισοδύναµο. Ήταν προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προγραµµατική θέση του Συνασπισµού παλαιότερα, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ τα
τελευταία χρόνια. Είναι θέση δουλεµένη, επεξεργασµένη µε πολλούς και διάφορους τρόπους. Έπρεπε οι συγκυρίες να ωριµάσουν και τώρα πρώτη φορά έρχεται µια Κυβέρνηση και δίνει ένα
µοντέλο µεταφορικού ισοδύναµου. Τώρα, πώς ωφελούνται οι
πλοιοκτήτες και οι εφοπλιστές απ’ αυτό, δεν το έχω καταλάβει.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, είναι ακριβώς ενταγµένο σε ένα
σχέδιο λύσης ή βελτίωσης των περιφερειακών ανισοτήτων. Δηλαδή, έχει στρατηγικό χαρακτήρα.
Γι’ αυτό και πράγµατι τώρα πιλοτικά για ένα εξάµηνο, από 11-2019 µονιµότερα και ευρύτερα, όπου για πρώτη φορά πράξη
παρέµβασης στον τοµέα της νησιωτικής πολιτικής αποτυπώνει
ότι νησιωτική πολιτική δεν µπορεί να ασκείται µόνο -όπως πρέπει,
βεβαίως- για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς στην Ελλάδα υπάρχουν και νησιά στο Ιόνιο, υπάρχουν και οι Σποράδες, υπάρχει και
ο Σαρωνικός, υπάρχουν τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, υπάρχει
και η Θάσος, υπάρχουν όλα τα νησιά. Αυτό είναι τοµή για πρώτη
φορά.
Ακριβώς το µεταφορικό ισοδύναµο, επειδή είναι δυναµικό
µέτρο αναπτυξιακής πολιτικής για την αντιµετώπιση περιφερειακών ανισοτήτων, έχει να διανύσει δρόµο ακόµη, γιατί τώρα πολύ
σωστά προηγούνται οι κάτοικοι των νησιών, οι εργαζόµενοι στα
νησιά και οι επιχειρήσεις των νησιών.
Για την αναπτυξιακή του προοπτική, όµως, κάποια στιγµή θα
πρέπει να ωριµάσουν και δυνατότητες να περιλαµβάνει και τους
επισκέπτες των νησιών, διότι ακριβώς έτσι µειώνεται η περιφερειακή ανισότητα σε σχέση µε τις χερσαίες περιοχές. Αυτό προφανώς δεν µπορεί να ανατίθεται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων και στον κρατικό προϋπολογισµό, γιατί και το ένα
και το άλλο έχουν όρια και δεν µπορεί κάποιος να λέει «αέρα πατέρα» ό,τι θέλει.
Όµως, γι’ αυτό είναι και σύνθετο ζήτηµα, γι’ αυτό και είναι
ανοικτό ζήτηµα για το µέλλον, γι’ αυτό και η τριετία είναι πάρα
πολύ σηµαντική για να βγουν συµπεράσµατα και να αξιοποιηθούν. Είναι, δηλαδή, µελετηµένο κείµενο και πράγµατι, αξίζει
συγχαρητήρια και ο Υπουργός, ο Παναγιώτης Κουρουµπλής και
ο αρµόδιος Υφυπουργός για τη νησιωτικότητα, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, αλλά και ο Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου, ο κ. Γιαννέλης
και πολλοί άλλοι, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, αν θέλετε, οι νησιώτες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που πρωτοστάτησαν στη µελέτη και
την επεξεργασία όλων αυτών των ζητηµάτων µαζί µε το Υπουργείο, το πανεπιστήµιο, τα επιµελητήρια, τους συλλόγους, τους
δηµάρχους σε όλες αυτές τις περιοχές.
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Είναι φτήνια να κάνουµε τακτικίστικο αντιπερισπασµό αναφορικά µε την κατάργηση του µει-
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ωµένου ΦΠΑ. Σοβαρότατο ζήτηµα, αλλά προς Θεού!
Για αυτήν την Κυβέρνηση είπε ο κ. Κουτσούκος: «Μα, τι σας
πειράζει; Είναι 78 εκατοµµύρια.» Ε, βέβαια! Αν ήταν αυτό το ζήτηµα, βεβαίως θα βρίσκαµε λύση, όπως βρίσκουµε τώρα µε τα
60 ή µε τα 150 από την 1η του χρόνου. Μόνος του απαντάει ο κ.
Κουτσούκος.
Από τα πιο σκληρά δόγµατα των δανειστών ήταν η άρνησή
τους να δεχθούν εξαιρέσεις στην επιβολή του ΦΠΑ. Γιατί; Ποιο
ήταν το επιχείρηµα; Ότι δεν δέχονταν ότι η µείωση του ΦΠΑ θα
επιφέρει και µείωση των τιµών αναφορικά µε την εµπειρία από
όλα τα προηγούµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το 2011 καταργήθηκαν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια -8% έως 12% µείωση- µε το επιχείρηµα ότι έτσι
θα µειωθούν τα ναύλα και για τα εµπορεύµατα και για τους επιβάτες και για όλους. Ενώ ήταν χρήσιµες κρατήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, αν
θέλετε, ολοκληρώστε. Έχετε φτάσει τα οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ήταν χρήσιµες κρατήσεις. Μια από αυτές ήταν για τη συντήρηση ενός ταµείου σε περίπτωση των ναυαγίων, σε περίπτωση
µεγάλων ζηµιών στα νησιά και για όλα αυτά. Πολύ σηµαντικό ταµείο. Καταργήθηκαν αυτά µε επιχείρηµα αυτό.
Λιγότερο από τρεις µήνες κράτησε η µείωση των τιµών, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Επανήλθαν µε το επιχείρηµα ότι αυξήθηκε η τιµή των καυσίµων στα ίδια και σε ανώτερα επίπεδα. Είναι
πιο σύνθετο, πιο πολύπλοκο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό το επιχείρηµα το συνάντησαν οι
Υπουργοί Οικονοµικών και άλλοι Υπουργοί όχι µόνο για το «υπέρ
τρίτων», αλλά και για πάρα πολλά άλλα πράγµατα. Ήταν από τα
ζητήµατα για τα οποία κράτησε η διαπραγµάτευση έξι µήνες και
φωνάζατε όλοι εσείς γιατί δεν κλείνει η διαπραγµάτευση και ότι
θα καταρρεύσει η οικονοµία και ότι καταρρέει η Κυβέρνηση και
ότι είναι ανίκανη η Κυβέρνηση και όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει στα εννέα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τέτοια και άλλα πολλά ήταν που µας
έκαναν να επιµείνουµε να κρατήσουµε αυτήν τη διαπραγµάτευση
όσο πιο σκληρά. Το ζήτηµα του ΦΠΑ ήταν από τα πιο σκληροτράχηλα ζητήµατα αυτής της αντιπαράθεσης. Και προφανώς µε
µελέτη, µε σοβαρότητα, µε τις επιτυχίες που αυτή η Κυβέρνηση
καταφέρνει, πράγµατι στην πρώτη δυνατότητα αυτό θα είναι
µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Η τελευταία
µου φράση είναι αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όµως, έχετε φτάσει
στα δέκα λεπτά. Έχετε διπλασιάσει τον χρόνο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας λέω ότι αυτή είναι η τελευταία
µου φράση.
Θα είναι ακριβώς και το ζήτηµα του νησιωτικού ΦΠΑ η επεξεργασµένη παρέµβαση της Κυβέρνησης µόλις αυτό µπορέσει να
γίνει µια ρεαλιστική πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα η κ. Καρακώστα. Μετά θα µιλήσει ο κ. Δηµοσχάκης. Θα µεσολαβήσει ο κ. Κατσίκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο.
Έχετε τον λόγο, κυρία Καρακώστα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Καλησπέρα σε όλους τους
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που είµαστε σήµερα εδώ.
Ειλικρινά θέλω να πω το εξής. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση,
παραδείγµατος χάριν, του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, του
κ. Αθανασίου. Παρακολούθησα όλες τις επιτροπές και κατανοώ
ότι δυσκολευόταν πραγµατικά να πει όχι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο,
σε σηµείο που όταν η κ. Καλογήρου, η Περιφερειάρχης Βορείου
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Αιγαίου, είπε το εξής εκπληκτικό «πάρτε τον νόµο πίσω, δηλαδή
πάρτε οποιαδήποτε ευεργετική διάταξη υπάρχει εδώ και ξαναφέρτε µόνο το ΦΠΑ» αναγκάστηκε ο κ. Αθανασίου να δικαιολογήσει κάπως το θέµα και να πει «ανεξάρτητα από το ΦΠΑ και τα
λοιπά».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν το είπε έτσι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Έτσι το είπε mot a mot.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Τότε η κ. Καλογήρου δεν
υπάκουσε και επανέλαβε ξανά στη δεύτερη τοποθέτησή της
ακριβώς την ίδια φράση.
Ο κ. Αθανασίου, βεβαίως, αντιλαµβάνοµαι ότι συµφωνεί απολύτως µε το νοµοσχέδιο. Διότι δεν είναι δυνατόν να θέλεις να δώσεις επιδοτούµενα εισιτήρια στους κατοίκους των νησιών, να
θέλεις να δώσεις χρήµατα στις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις για ενίσχυση στο µεταφορικό, µε θέµα το µεταφορικό ισοδύναµο -που εξέθεσαν εξαιρετικά προηγούµενοι συνάδελφοι
πως δηµιουργείται, υπολογιζόµενο σε σχέση µε τις µεταφορές
ξηράς- και να λες όχι. Λες «ναι» σε αυτό και απαιτείς και άλλα
δέκα. Όµως, δεν λες «όχι» σε καµµία περίπτωση σε αυτό.
Όπως πραγµατικά δεν κατανοώ τη θέση του ΚΚΕ, όπως είπε
προηγούµενα και ο σύντροφός µας ο Θοδωρής Δρίτσας. Δηλαδή
περιµένουµε εργατική κυβέρνηση -δεν ξέρω ακριβώς πώς το
είπε- προκειµένου να έρθει δηλαδή ο λαός στην εξουσία µε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, προκειµένου να δώσουµε αυτά
τα χρήµατα που υπάρχουν, δηλαδή 60 εκατοµµύρια αυτό το εξάµηνο και άλλα 150 εκατοµµύρια από του χρόνου και µετά σε ένα
πιλοτικό πρόγραµµα; Αυτό συζητάµε. Συζητάµε για ένα πιλοτικό
πρόγραµµα το οποίο, αν πραγµατικά πετύχει στον χρόνο που του
δίνουµε, λένε ότι από 1-1-2019 θα πάει και σε όλα τα νησιά, εκτός
από την Κρήτη, την Εύβοια και τη Λευκάδα. Είναι πολύ απλά
πράγµατα.
Λένε, λοιπόν, συνάδελφοι ότι αυτά θα πάνε στους εφοπλιστές.
Και έρχεται το νοµοσχέδιο και λέει ότι τα χρήµατα αυτά µπαίνουν
στην τράπεζα του κατοίκου του νησιού µε κωδικό αριθµό. Το διευκρινίζει. Το τονίζω αυτό γιατί έκανε µερικές ερωτήσει στις επιτροπές ο κ. Αθανασίου για το πώς τεχνικά θα γίνει και λοιπά. Θα
µπαίνουν σε µια τράπεζα.
Έρχεται τώρα και ένα δεύτερο ερώτηµα για τις επιχειρήσεις
τις µικρές και τις µεσαίες. Αυτό θα βγει στους πολίτες; Αυτό είναι
ένα άλλο θέµα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Είναι θέµα ελέγχου. Προβλέπεται και αυτό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ ότι
και το µειωµένο ΦΠΑ δεν έβγαινε στους πολίτες. Όταν πήγαινες
στα νησιά ενώ είχαν µειωµένο ΦΠΑ, στους πολίτες δεν έβγαινε,
έβγαινε πάντα το µεταφορικό ισοδύναµο. Δηλαδή το φορτίο της
µεταφοράς έβγαινε και προστίθετο στα προϊόντα που πωλούνταν
στο νησί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν τη ξέρουµε; Τη κρύβουµε; Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να σκεφτούµε.
Θέλω να πω ότι στις επιτροπές, εκτός από την Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου, όλοι ήταν θετικοί, ακόµη και ο εκπρόσωπος του
κ. Πατούλη. Σκεφτείτε, ακόµη κι αυτός. Μπορεί να συµπλήρωσαν
δύο διορθώσεις, κάποιες τις έλαβε και υπ’ όψιν του ο Υπουργός.
Σηµασία έχει ότι το κοινό αίσθηµα ήταν υπέρ. Εξαιρετικό ήταν
το µεγάλο ευχαριστώ της εκπροσώπου των εκπαιδευτικών απέναντι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, διότι είναι εργαζόµενοι άνθρωποι
και ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο τους ευνοεί το µειωµένο, το
επιδοτούµενο αυτό εισιτήριο. Αυτό δεν αναφέρεται µόνο στους
εκπαιδευτικούς, αναφέρεται στους γιατρούς που τόσο µεγάλη
ανάγκη έχουν τα νησιά µας, αναφέρεται σε όλες τις δηµόσιες
υπηρεσίες, για να µην τις αναφέρω και χάνω τον χρόνο, δηλαδή
σε αυτές τις διαδικασίες που οι άνθρωποι µε έναν µισθό τόσο
δύσκολα µεταφέρονταν για να βλέπουν τις οικογένειές τους ή οι
οικογένειές τους µεταφέρονταν εκεί.
Είναι ένα πολύ θετικό νοµοσχέδιο που πάντα λέµε ότι είναι πιλοτικό. Ξέρετε; Δεν θέλετε και εναντιώνεστε. Γιατί; Διότι µετά την
υπογραφή της 21ης Ιούνη και µετά τον Αύγουστο ξέρετε ότι ανοίγουν τα περιθώρια σ’ αυτήν την Κυβέρνηση να φέρνει συνεχώς
θετικά νοµοσχέδια και να συµπληρώνει το παζλ των υποσχέσεών
της στην κοινωνία. Έτσι σιγά-σιγά θα έρθουµε πραγµατικά να
συµπληρώσουµε το σύνολο των υποσχέσεων που έχουµε δώσει
σε αυτήν την κοινωνία και πραγµατικά να διορθώσουµε πράγµατα που επί σαράντα χρόνια, κακά τα ψέµατα, ούτε τα κάνατε,
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ούτε τα διορθώσατε, αλλά µπορώ να πω ότι πραγµατικά φέρατε
να έχουµε µια τεράστια δανειοδότηση, η οποία µας είναι θηλειά
στο λαιµό. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Καρακώστα.
Κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο. Αµέσως µετά ο κ. Κατσίκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διασκεδάζετε τις εντυπώσεις από την κατάργηση των
µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά από την επόµενη
εβδοµάδα µε την ψήφιση του µεταφορικού ισοδυνάµου. Προσπαθήσατε να χρησιµοποιήσετε χρυσόσκονη µε επικοινωνιακά
τεχνάσµατα, αλλά οι επιπτώσεις στις τοπικές οικονοµίες των
νήσων από την κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ δεν αντισταθµίζονται µε το µεταφορικό ισοδύναµο.
Για ποιον λόγο, λοιπόν, δεν επαναφέρετε τον µειωµένο ΦΠΑ
σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, αφού βγήκαµε από τα µνηµόνια; Ο
συγκυβερνήτης σας Πάνος Καµµένος από τον Ιούνιο του 2015
διερρήγνυε τα ιµάτιά του µέσω των social media, αλλά και µε δηλώσεις του σε τηλεοπτικές εκποµπές της περιόδου εκείνης, ότι
είναι αδιαπραγµάτευτο για τους ΑΝΕΛ η διατήρηση του χαµηλού
ΦΠΑ στα νησιά. Τώρα τι κάνει, κύριε Κατσίκη; Μάλιστα, τον Μάιο
του 2016 είχε χαρακτηρίσει ως αντισυνταγµατική και εγκληµατική την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Ακόµα τον περιµένουµε να
παραιτηθεί, αλλά φαίνεται ότι έκανε την καρδιά του πέτρα και
προτίµησε τη γλύκα της καρέκλας.
Η ειρωνεία είναι ότι µιλάτε σήµερα για µεταφορικό ισοδύναµο
εσείς που έχετε απαξιώσει τις µεταφορές, εσείς που απαξιώσατε
τα νησιά και τα γεµίσατε προβλήµατα και δεν τα υπερασπιστήκατε, όπως οφείλατε, µε φρούρηση των θαλασσίων συνόρων
µας, όπως αυτό προεβλέπετο από τις συνθήκες που είχαν υπογραφεί.
Ενδιαφέρεστε για τη Σαµοθράκη, την οποία έχετε συµπεριλάβει ανάµεσα στα νησιά που θα εφαρµοστεί το µεταφορικό ισοδύναµο, εσείς που αφήσατε πέρυσι το νησί της Νίκης µε ένα καράβι
σχεδόν τη µισή καλοκαιρινή περίοδο; Σας προτείναµε τη νέα θαλάσσια Εγνατία µε τη σύνδεση της Αλεξανδρούπολης µε τη Μυτιλήνη µέσω της Σαµοθράκης και της Λήµνου και εσείς προβλέψατε ένα µόνο δροµολόγιο την εβδοµάδα και µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες. Δεν µας ενδιαφέρει µόνο η µεταφορά προσώπων,
κύριε Υπουργέ, µας ενδιαφέρει και η µεταφορά πραγµάτων.
Επίσης, δεν θέλουµε µόνο τους τουρίστες να εξυπηρετήσουµε, θέλουµε να εξυπηρετήσουµε και τα παραγωγικά µας προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν στον ζωτικό µας χώρο,
που είναι η θάλασσα. Δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι είναι µη
βιώσιµη η γραµµή µε ένα δροµολόγιο την εβδοµάδα και µόνο για
τρεις µήνες; Αν σας χαρίσουµε εσάς ένα καράβι θα το διαθέσετε
σε αυτήν τη γραµµή; Ποιος είναι αυτός ο εφοπλιστής, ο οποίος
θα προβεί σε αυτήν την επένδυση, µόνο για ένα δροµολόγιο την
εβδοµάδα και µόνο για τρεις µήνες τον χρόνο; Τον υπόλοιπο
χρόνο -θα σας ρωτήσει-, που θα το διαθέσει;
Σας είχα πει και στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης γι’
αυτό το θέµα πέρυσι τον Νοέµβριο. Και όλα αυτά γιατί; Διότι,
είναι ένα νησί που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, µετά τις
µεγάλες φυσικές καταστροφές που υπέστη πέρυσι, τον Σεπτέµβριο, λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων. Εδώ θέλω να τονίσω
τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση εκ µέρους των κατοίκων
του νησιού για το γεγονός ότι δεν συµπεριλήφθηκε έστω και ανάµεσα στα πέντε νησιά που διατήρησαν τον µειωµένο ΦΠΑ µέχρι
την 1η Ιουλίου.
Από την άλλη µεριά, βλέπω µε έκπληξή µου σε ένα ακόµα σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας να µην προβλέπεται η
ίδρυση της Λιµενικής Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη και των
υφισταµένων της σ’ αυτή σχολών.
Κύριε Υπουργέ, επισκεφθήκατε τον νοµό µας πρόσφατα, τον
Απρίλιο. Ήλθατε και στην Αλεξανδρούπολη. Και πάλι υποσχεθήκατε ότι θα γίνει Λιµενική Ακαδηµία στην πρωτεύουσα του Έβρου. Μάλιστα, κάνατε λόγο για δική σας δέσµευση και δέσµευση
του Πρωθυπουργού.
Κύριε Υπουργέ, από λόγια χορτάσαµε. Το ίδιο πράξατε και τον
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Μάιο του 2015, ευρισκόµενος ως Υπουργός Παιδείας στο Διδυµότειχο σε ό,τι αφορά στην αυτοτέλεια και στην αυτονοµία του
τοπικού νοσοκοµείου. Δυστυχώς, αποχωρήσατε από εκεί, αυτό
το έργο έµεινε ανεκπλήρωτο και όνειρο των κατοίκων. Δυστυχώς, πιέζουµε και καλούµε τον Υπουργό να έλθει εδώ στην Ολοµέλεια, να µας απαντήσει πότε θα δώσει την αυτοτέλεια και την
αυτονοµία του νοσοκοµείου, κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλους
τους κατοίκους και δεν έχουµε ακόµα τη δική σας απόφαση.
Γι’ αυτόν το λόγο, σε ό,τι αφορά στην ίδρυση της Λιµενικής
Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη, υπογράψατε και µνηµόνιο συνεργασίας µε το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο. Μόνο και µόνο αυτή
η συνεργασία εγγυάται το υψηλό επίπεδο της Λιµενικής Ακαδηµίας. Οι συνέργειες µε το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο µπορούν να
συµβάλουν στην επιµόρφωση των φοιτούντων στην εκεί ακαδηµία, εφόσον αποφασιστεί. Και θέλω να γνωρίζετε -και αν το γνωρίζετε καλώς-, ότι έχουµε δύο κεντρικά Λιµεναρχεία, στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Έχουµε δύο Λιµενικά Τµήµατα
στην Σαµοθράκη και στο Πόρτο Λάγος. Έχουµε στελέχη, τα
οποία βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στην εφεδρεία µέσα από την
αποστρατεία τους.
Και πιστεύω ότι στο διδακτικό προσωπικό, επειδή αυτό είναι
το µεγαλύτερο επιχείρηµα των επιτελών σας, δεν θα υπάρξουν
διαλέκτες, δεν θα υπάρξουν καθηγητές. Θέλω να σας υπογραµµίσω µε έµφαση ότι διαθέτουµε το καλύτερο πεδίο εκπαίδευσης.
Έχουµε θαλάσσια σύνορα, έχουµε νησιωτικά, έχουµε ποτάµια
σύνορα, έχουµε µε αποτρεπτικό εµπόδιο και µπορεί αυτή η
σχολή να αποτελέσει και µετεκπαιδευτικό κέντρο στελεχών λιµενικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Θα ήθελα να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι ο Δήµος Αλεξανδρούπολης έχει παραχωρήσει µια έκταση 148 στρεµµάτων στην καλύτερη περιοχή της
Αλεξανδρούπολης, πλησίον της θαλάσσης και µεταξύ δύο λιµένων του κεντρικού της Αλεξανδρούπολης και αυτό του περιφερειακού της Μάκρης. Μάλιστα, µέχρι και να κατασκευαστούν
εκείνες οι εγκαταστάσεις και οι οριστικές υποδοµές, έχουν βρεθεί
και οι προσωρινές για να στεγάσουν τις ανάγκες της ακαδηµίας.
Εσείς είπατε τον περασµένο Απρίλιο σε κοινή συνέντευξή σας,
όπως προείπα, µε τον Δήµαρχο Αλεξανδρούπολης τον κ. Λαµπάκη, ότι όσες πιέσεις κι αν ασκούνται, εσείς και η Κυβέρνηση
σας θα αποφασίσετε να ιδρύσετε τη σχολή αυτή, τη Λιµενική
Ακαδηµία και των υφιστάµενων σχολών, στην Αλεξανδρούπολη.
Ποια είναι τα προβλήµατα που έχουν προκύψει; Για να τα συζητήσουµε και να δούµε ποιες λύσεις µπορούµε να βρούµε. Τόσο
στην οµιλία µου πέρυσι το Νοέµβριο σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας όσο και στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης,
είχα υπογραµµίσει τον πολυεπίπεδο ρόλο..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Δηµοσχάκη, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έχετε φθάσει τα οκτώ λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Επίσης, µπορούν να
γίνουν παραγωγικές και αποδοτικές συνέργειες µε τις αστυνοµικές σχολές, πέραν του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου
Σπουδών και µε τις Σχολές της Αστυνοµίας της Κοµοτηνής, του
Διδυµοτείχου και της Ξάνθης, αν µε το καλό παραχωρηθούν για
αστυνοµική χρήση.
Σηµαντική παράµετρος για τη δηµιουργία της Λιµενικής Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί το γεγονός ότι έχουµε
το καλύτερο πεδίο εκπαίδευσης.
Άρα, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν, κύριε Υπουργέ. Καµµία
δικαιολογία δεν ευσταθεί από την πλευρά σας. Το µόνο που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση. Αυτό µπορείτε να το αποδείξετε
µέχρι να ολοκληρωθεί η ψήφιση αυτού του νόµου.
Επειδή, όµως, δεν έχετε πολιτική βούληση γι’ αυτό το θέµα
που έχουµε υπογραµµίσει και διεκδικούµε εδώ και χρόνια, καταψηφίζουµε τον νόµο επί της αρχής και είµαστε για µία ακόµα
φορά απογοητευµένοι ως Εβρίτες και ως Θρακιώτες από την παρούσα Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για δύο
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λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Για ποιον λόγο, κύριε
Υπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα ήθελα να απαντήσω στις αναφορές του
κυρίου συναδέλφου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Δηµοσχάκη, σας περίµενα πιο εγκρατή άνθρωπο, αλλά έχετε παρασυρθεί κι εσείς τώρα απ’ αυτήν
τη φλυαρία της Νέας Δηµοκρατίας και λέτε πράγµατα. Σας
ακούνε στην Αλεξανδρούπολη, σας ακούει ο Δήµαρχος Αλεξανδρούπολης. Άλλα λέει ο Δήµαρχος Αλεξανδρούπολης για τον
Υπουργό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Σας καλοπιάνουµε για
να κάνετε κάτι θετικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Δηµοσχάκη, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Πόσα χρόνια ο Δήµος Αλεξανδρούπολης
διεκδικούσε την έκταση και τι κάνατε εσείς, κύριε Δηµοσχάκη,
τόσα χρόνια;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Τριάµισι χρόνια κυβερνάτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Πόσα χρόνια η Κυβέρνηση αυτή διεκδικούσε την έκταση που του παραχωρήσαµε, κύριε Δηµοσχάκη;
Τριάντα χρόνια και ήλθε αυτή η Κυβέρνηση να το κάνει και τολµάτε και έρχεστε εδώ µε θράσος; Ποιος δηµιούργησε το πρόβληµα στο Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου, κύριε Δηµοσχάκη; Αυτή η
Κυβέρνηση το δηµιούργησε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Η δική σας πρώην κυβέρνηση το 2011.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε τώρα, ας µην
ανοίξουµε διάλογο.
Κύριε Δηµοσχάκη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Αυτή η Κυβέρνηση υπήγαγε το Νοσοκοµείο
Διδυµοτείχου στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης. Πού ήσασταν
τότε εσείς, ο «οπλαρχηγός» των θεµάτων της Αλεξανδρούπολης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, είναι
κατανοητό αυτό που είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Λέτε, λοιπόν, τώρα για τα νησιά. Θέλετε να
σας πω τι ρόλο παίζατε όλα αυτά τα χρόνια, ποιος εξυπηρετούνταν από τις άγονες γραµµές και ποιος τα κονόµαγε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Αν θέλετε, λοιπόν, να ανοίξουµε αυτήν την
κουβέντα, να την ανοίξουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πείτε, πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν χρειάζεται να
ανοίξουµε κουβέντα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Καµµιά φορά, λοιπόν, η σιωπή είναι χρυσός. Θα µας αναφέρετε τώρα το ενδιαφέρον σας για τη Σαµοθράκη; Έλεος δηλαδή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ηρεµήστε, κύριοι συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κατσίκης για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σας ζητήσω συγγνώµη γιατί σήµερα δεν κατάφερα να ασκήσω στο ακέραιο τα κοινοβουλευτικά µου καθήκοντα ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος επί του παρόντος νοµοσχεδίου, διότι είχα να αντιµετωπίσω µια επίθεση κακοποιών στοιχείων, µία ευτυχώς αποτυχηµένη προσπάθεια εισβολής στο πολιτικό µου γραφείο, όπως
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αποτυχηµένη ήταν και η προκήρυξη που δικαιολογούσε αυτήν
την άνανδρη και κατά τη γνώµη µου τροµοκρατική ενέργεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για την αποστασία ήταν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Υπήρξε προκήρυξη, όπως σας
είπα, κακέκτυπη αναπαραγωγή προκηρύξεων προηγούµενων
τροµοκρατικών οργανώσεων, όπως άλλωστε θυµίζει το µακροσκελές κείµενο που τη συνοδεύει, κείµενο ανάληψης ευθύνης από µέρους κάποιων, για την ταυτότητα των οποίων –µιας και ρωτάτε, κύριοι συνάδελφοι- προσωπικά προβληµατίζοµαι και αµφισβητώ.
Όταν, λοιπόν, θα έχω εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα µπορούν
να απαντήσουν στο ερώτηµά σας, δηλαδή από ποιον, τότε ευχαρίστως αυτά τα στοιχεία θα είναι στη διάθεσή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν έχει γίνει ποτέ ανάληψη ευθύνης από τον «Ρουβίκωνα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μπουκώρε, σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Βέβαια, ο κ. Μπουκώρος µπορεί
να κάνει τον Ηρακλή Πουαρό αυτήν τη στιγµή και κάποιος άλλος
την Αγκάθα Κρίστι. Ωστόσο, επειδή βαραίνει και εµένα κυρίως η
ευθύνη σε αυτό το προσωπικό θέµα, σε αυτήν την προσωπική
επίθεση, κάντε λίγο υποµονή για να δούµε εάν πραγµατικά πρόκειται για τον «Ρουβίκωνα» και εάν αυτή η οργάνωση είχε τόσο
καλά µάθει το µάθηµά της από τα φροντιστήρια που είχαν παρακολουθήσει. Δυστυχώς δεν ήταν επιτυχηµένη ούτε η ανάληψη
ευθύνης, ούτε οι ενέργειες τις οποίες ευτυχώς µε δική µας αντίδραση αποφύγαµε, αποφεύγοντας τα χειρότερα.
Τελειώνοντας αυτήν την εισαγωγή για το συµβάν που αντιµετώπισα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και µπαίνοντας στο θέµα
του νοµοσχεδίου…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προφανώς υπάρχει κατανόηση από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο.
Ήδη πληροφορήθηκα ότι καταδικάσετε αυτήν τη µορφή βίας,
όπως την καταδικάζουµε πάντα άλλωστε, από όπου και αν προέρχεται. Ευχαριστώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κάθε µορφή βίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι, κάθε µορφή βίας. Αυτό
εννοώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Εδώ όµως είναι µια συλλογικότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Εντάξει, κύριε Ψαριανέ. Αφήστε
να έχω την προσωπική µου άποψη µέχρι οι έρευνες να αποδείξουν το βάσιµο των δικών µου υποψιών ή το δικό σας του λόγου
το αληθές.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι προοδευτικά τα παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεχίστε, κύριε Κατσίκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο,
το µεταφορικό ισοδύναµο αποτελεί το µέτρο που πραγµατικά έρχεται να καλύψει τη διαφορά του αυξηµένου κόστους µεταφορών από και προς τα νησιά, το µέτρο που θα εξισώσει τις ανισορροπίες που παρατηρούνται µεταξύ των κατοίκων της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Αυτό εισηγούµαστε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Το νοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντάσσεται στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής. Για πρώτη φορά
προβλέπεται πού και πότε θα εφαρµοστεί το µεταφορικό ισοδύναµο, πώς θα χρηµατοδοτηθεί και για ποιους δικαιούχους. Μεταξύ των δικαιούχων του αντισταθµίσµατος νησιωτικού κόστους
είναι οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί,
οι ιατροί -υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου- και το ιατρικό προσωπικό, αλλά και οι ωφελούµενες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα
τους στους δήµους εφαρµογής του προγράµµατος, ενώ το µέτρο ισχύει και για τους αλλοδαπούς στα νησιά που έχουν άδεια
διαµονής εν ισχύ.
Η εφαρµογή ξεκινά πιλοτικά φέτος από την 1η Ιουλίου συνολικά
σε σαράντα εννιά νησιά, µεταξύ αυτών στο βόρειο και ανατολικό
Αιγαίο, τέσσερα νησιά των Κυκλάδων και τρία του Ιονίου, µε
στόχο να επεκταθεί του χρόνου στο σύνολο της νησιωτικής χώρας, εξαιρουµένης της Εύβοιας, της Κρήτης και της Λευκάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοθέτηµα που έρ-
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χεται σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή απαντά στα χρόνια προβλήµατα των αποµακρυσµένων, αποµονωµένων συγκοινωνιακά
νησιών της χώρας. Αφορά στο κόστος µεταφοράς των προϊόντων και των επιβατών.
Η φιλοσοφία του µεταφορικού ισοδύναµου που αφορά στους
νησιώτες και στα εµπορεύµατα από και προς τα νησιά είναι οι
κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας να απολαµβάνουν τιµές σε
προϊόντα και µεταφορές ίδιες µε τους κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας µέσω της επιδότησης του κόστους. Εάν για παράδειγµα κάποιος πληρώνει εισιτήριο 20 ευρώ για ένα ταξίδι µε
λεωφορείο προς µια πόλη της ηπειρωτικής χώρας και ένας νησιώτης για να διανύσει την ίδια απόσταση, πληρώνει 25 ευρώ,
τότε θα παίρνει τα επιπλέον 5 ευρώ που αποτελούν τη διαφορά.
Κανείς δεν ισχυρίστηκε πως µε το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου
διεκδικούµε την καθολική θεραπεία του συνόλου των προβληµάτων της νησιωτικής χώρας. Υπεραµυνόµαστε, ωστόσο, της πολιτικής πρωτοβουλίας, της βούλησης και αποφασιστικότητας
που επιδεικνύουµε απέναντι σε ένα ζήτηµα που καµµιά άλλη κυβέρνηση, κύριε Δηµοσχάκη, που αναφερθήκατε σε εµένα και
απουσιάζετε από την Αίθουσα, δεν τόλµησε να αγγίξει κατά τα
τελευταία σαράντα χρόνια.
Και βέβαια, να σας θυµίσω, κύριε Δηµοσχάκη, ότι ο ΦΠΑ, για
τον οποίο µας κατηγορήσατε και επικαλεστήκατε τα όσα είχε πει
τότε ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν ήταν επιβολή
του ΦΠΑ µιας κυβερνητικής πολιτικής, αλλά ενός εξαναγκασµού
δανειστών της τρόικας, µε τους οποίους εσείς συνεργαστήκατε.
Εσείς φέρατε τα µνηµόνια, εσείς τα στηρίξατε και βεβαίως, εσείς
οι ίδιοι υπηρετήσατε την καρέκλα από την εξουσία κι όχι τον Έλληνα πολίτη, αφού εµείς αποδείξαµε σε εσάς το αντίθετο.
Ήρθε η ώρα να πούµε στον ελληνικό λαό ότι αυτά που λέγαµε
προεκλογικά τα πιστεύαµε, όµως είδαµε ότι δεν µπορούµε να τα
υλοποιήσουµε. Αυτή ήταν η κατάσταση και θέσαµε στην εκλογική ετυµηγορία την απόφαση για το εάν θα έπρεπε να συνεχίσουµε ή να πάµε σπίτι µας. Μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό για
το ότι εµείς δεν υπηρετήσαµε ποτέ την καρέκλα, δεν υπάρχει.
Πρέπει, όµως, να το εµπεδώσετε, διότι, διαφορετικά, θα συνεχίζετε την µικροπολιτική, τη µικροκοµµατική σας τακτική και τη
στείρα αντιπολίτευση.
Σήµερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, παρά την οικονοµική κρίση,
επιχειρούµε να δώσουµε λύσεις. Επιχειρούµε να προσαρµόσουµε το κόστος µεταφοράς των επιβατών, των µονίµων κατοίκων των νησιών µας, αλλά και το κόστος µεταφοράς των προϊόντων για µεσαίες και µικρότερες επιχειρήσεις µε έδρα τα νησιά,
µε εκείνο που είναι στην ξηρά.
Και απέναντι σε όλα αυτά η Αντιπολίτευση τι απαντά αλήθεια;
Και απευθύνοµαι κυρίως στη Νέα Δηµοκρατία. Απαντά πως το
µέτρο δεν είναι ολοκληρωµένο, πως η χρηµατοδότηση δεν είναι
επαρκής, πως πρόκειται για ασπιρίνη. Αυτό απαντάτε.
Αυτή είναι η αντίδραση της Αντιπολίτευσης, κύριοι συνάδελφοι. Τι προτείνετε ωστόσο; Δεν µας λέτε. Δεν µας λέτε, επίσης,
τίποτε για τις προσπάθειες που κάνατε εσείς κατά τα προηγούµενα χρόνια, όταν βρεθήκατε στο τιµόνι της εξουσίας της χώρας.
Και είναι ο λόγος απλός. Γιατί δεν κάνατε απολύτως τίποτε προς
όφελος των πολλών, προς όφελος των κατοίκων των νησιών. Αντιθέτως, υποτάξατε τις ανάγκες των πολλών στις αξιώσεις των
λίγων. Γιατί θα µπορούσατε, για παράδειγµα, να προστατεύσετε
τον εργαζόµενο στην ακτοπλοΐα και δεν το κάνατε.
Όπως, όµως, πολύ σωστά τόνισε και ο αξιότιµος Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το κάνουµε τώρα εµείς και
το πρόστιµο των 300 ευρώ για έναν αδήλωτο ναύτη γίνεται
10.000 ευρώ, όσο και το πρόστιµο για έναν απλό εργαζόµενο σε
µια καφετέρια. Αυτό σε απάντηση όσων µας κατηγόρησαν πως
δουλεύουµε για τους εφοπλιστές.
Όσον αφορά στη χρηµατοδότηση, η χρηµατοδότηση του προγράµµατος προβλέπεται να γίνει από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Το κόστος για την πρώτη φάση, κατά το τρέχον έτος, εκτιµάται στα 60 εκατοµµύρια ευρώ και στα 150 εκατοµµύρια ευρώ
σε ετήσια βάση.
Ακούστηκαν φωνές από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για το
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ύψος της χρηµατοδότησης. Μας λέτε πως είναι λίγα τα 60 εκατοµµύρια, πως δεν φτάνουν, πως είναι ψίχουλα. Και σας απαντώ.
Εµείς έχουµε την πολιτική γενναιότητα να αναγνωρίσουµε ότι
αυτή η προσπάθεια δεν είναι ολοκληρωµένη, γίνεται, όµως, φιλότιµα.
Το πιλοτικό αυτό πρόγραµµα υλοποιείται µε χρήµατα από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και µάλιστα σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας θα έχει τη δυνατότητα
να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τους δήµους εφαρµογής του µέτρου, µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και µε όποιον
άλλον φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειµένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το µέτρο αυτό.
Επιπλέον, το νοµοσχέδιο ξεκαθαρίζει ότι το Αντιστάθµισµα Νησιωτικού Κόστους είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο από το δηµόσιο ή τρίτους, δεν υπόκειται σε καµµία κράτηση και δεν δεσµεύεται ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένες οφειλές στην εφορία και
το υπόλοιπο δηµόσιο ούτε στα ασφαλιστικά ταµεία ή τις τράπεζες, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε στα εισοδηµατικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού η προνοιακού επιδόµατος.
Αλήθεια, τόσα χρόνια εσείς τι κάνατε; Την ώρα που εισάγουµε
προς ψήφιση το µεταφορικό ισοδύναµο, έρχεστε υποκριτικά για
άλλη µια φορά να πείτε ότι το συνοδεύουµε µε την κατάργηση
του ΦΠΑ στα νησιά. Και σας ερωτώ: Από πού και ως πού προκύπτει αυτός ο συµψηφισµός; Τι σχέση έχει; Δεν έχει καµµία σχέση
αγαπητοί συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Δυστυχώς για εσάς, αρκείστε για µια ακόµη φορά σε λαϊκίζουσες αντιδράσεις. Σας ενοχλεί που προχωρούµε σε βήµατα στήριξης της ανάπτυξης των νησιών. Σας ενοχλεί, επίσης, το γεγονός πως νοµοθετήµατα, όπως το σηµερινό, εκθέτουν ουσιαστικά
τη δική σας πολιτική απραξία.
Είχατε πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν, κύριοι της Aντιπολίτευσης, να νοµοθετήσετε και να στηρίξετε την περιφέρεια της
νησιωτικής Ελλάδας και δεν τολµήσατε, δεν το πράξατε. Γι’ αυτό
ενοχλείστε τώρα, διότι εµείς, παρά τις αντιξοότητες, επιδεικνύουµε υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Και δίνουµε λύσεις απέναντι σε ζητήµατα, που εσείς δεν είστε διατεθειµένοι να
επιλύσετε. Αυτός είναι ο λόγος –ας µην γελιόµαστε- που αντιδράτε σήµερα κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Καταληκτικά, πιστεύω πως πρέπει να αποµονώσουµε τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και τις µικροπολιτικές τακτικές,
στηρίζοντας το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, ένα καινοτόµο µέτρο,
το οποίο θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών
και θα κάνει τους νησιώτες να αισθανθούν ότι ανακουφίζονται
από το βάρος της απόστασης που τους χωρίζει από την ηπειρωτική Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, καταδικάζουµε όλοι το γεγονός και είναι ευχάριστο που µέσα σ’
αυτήν τη δύσκολη στιγµή δεν υπάρχει κάποιος τραυµατισµός,
παρά µόνο κάποια απόπειρα εισβολής στο γραφείο σας.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µια τελευταία νοµοτεχνική. Στην υποπερίπτωση αα’ της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του σχεδίου
νόµου, πριν τη φράση «σύµφωνα µε όσα ορίζονται» προστίθεται
η φράση «και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες-επισκέπτες καθηγητές
των ΑΕΝ» και µετά τη φράση «ν.3848/2010 (Α’71)» προστίθεται η
φράση «και στο άρθρο 14 του νόµου 2638/1998 (Α’204)».
Ουσιαστικά γίνεται για να διατυπωθεί καλύτερα όσον αφορά
τους καθηγητές των ΑΕΝ.
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Νεκτάριος Σαντορινιός καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡMΕ’ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος. Σας λέω από τώρα για προσοχή στον χρόνο, γιατί γενικά έχετε τη διάθεση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν βλέπω το γιατί είστε τόσο αυστηρός µαζί µου, όταν δείξατε µία ανοχή σε όλους τους προηγούµενους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όχι µαζί σας!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Πλειοψηφίας, µέσα στο κρεσέντο του λαϊκισµού και
µε αυτό το νοµοσχέδιο, µηδενίζετε τα πάντα. Η νησιωτική πολιτική, όµως, των κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης είναι αυτή
που έφερε την τουριστική ανάπτυξη στα νησιά µας, είναι αυτή
που πολλαπλασίασε το κατά κεφαλήν εισόδηµα των νησιωτών
µας. Δείτε πού ήταν το κατά κεφαλήν εισόδηµα το 1974 και πού
ήταν όταν αναλάβατε εσείς τη διακυβέρνηση.
Αυτή η διάθεσή σας να εκµηδενίζετε τα πάντα, κατηγορώντας
συνεχώς τους προκατόχους σας και κοµπορρηµονώντας ότι κάνετε τα πάντα για πρώτη φορά, είναι η απόδειξη του λαϊκισµού
σας από τη µία πλευρά και της συσκότισης που θέλετε να επιβάλλετε στην ελληνική κοινωνία από την άλλη.
Δεν δηµιουργήθηκε ούτε το τουριστικό προϊόν ούτε η νησιωτική ανάπτυξη επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ, µόνο προβλήµατα και
µάλιστα δύσκολα δηµιουργήθηκαν επί των ηµερών σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ούτε η χρεοκοπία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούστε, κύριε Δρίτσα, και µε αυτό
το νοµοσχέδιο κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν φέρατε
–λέει- το µεταφορικό ισοδύναµο τόσα χρόνια. Μα, υπήρχε ένα
οριζόντιο αναπτυξιακό µέτρο, οι χαµηλοί συντελεστές ΦΠΑ, που
αφορούσαν τους πάντες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχει καµµία σχέση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα το δούµε εάν έχει σχέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Δρίτσα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Γιατί εκνευρίζεστε µε αυτά που
ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μπουκώρο, µην
κάνετε διάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εµείς στους λαϊκισµούς και στις
υπερβολές επιδεικνύουµε ιώβειο υποµονή. Εσείς δεν είστε διατεθειµένοι να ακούσετε ούτε κριτική από την Αντιπολίτευση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Στους λαϊκισµούς και στις υπερβολές…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Καλά, έχετε ξεπεράσει κάθε ρεκόρ
λαϊκισµού. Δεν είµαι, όµως, διατεθειµένος να κάνω διάλογο µαζί
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το κάνετε, όµως, κύριε
Μπουκώρε. Μην κάνετε διάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω να
λάβετε υπ’ όψιν σας στον χρόνο το ότι έχω διακοπεί τέσσερις
φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το λαµβάνω, µην ανησυχείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έλεγα, λοιπόν, ότι εφόσον θυσιάσατε τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ, φέρνετε, λίγες ηµέρες
πριν την καθολική εφαρµογή αυτού του µέτρου, το µεταφορικό
ισοδύναµο. Το timing είναι η µεγαλύτερη απόδειξη. Εσείς συσχετίζετε ένα ανεξάρτητο µέτρο µε αυτήν την υποχώρηση που κάνατε στις κόκκινες γραµµές σας.
Οι συντελεστές ΦΠΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αρµοδιότητα του κάθε κράτους-µέλους. Η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών είναι, αποκλειστικά, δική σας απόφαση. Εσείς
υποχωρήσατε από τις κόκκινες γραµµές σας, εσείς και οι συγκυβερνώντες σας. Θυµόµαστε όλοι τι λέγατε για τον µειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ.
Βεβαίως, οι δανειστές πίεσαν και την προηγούµενη κυβέρνηση
να αυξήσει τον συντελεστή της εστίασης από το 13% στο 24%.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, όµως, κράτησε χαµηλό τον συντελεστή στην εστίαση, που είναι ένας µεγάλος κλάδος της οικονοµίας.
Εσείς χωρίς καµµία µάχη, χωρίς καµµία διαπραγµάτευση, θυ-
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σιάσατε τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ. Θυσιάζετε το µείζον
και τώρα τάζετε ψίχουλα και επιδόµατα. Είναι το κράτος «πατερούλης». Όµως, πόσο αξιόπιστοι είστε στις πληρωµές σας προς
τρίτους; Δεν έχετε δει πού έχουν εκτιναχθεί οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές επί των ηµερών σας; Ποιοι θα πληρωθούν, πόσο θα πληρωθούν και πότε θα πληρωθούν; Μας το λέει το νοµοσχέδιο, µας
το διευκρινίζει; Αοριστίες.
Να σηµειώσω, λοιπόν, και εγώ, για να συµφωνήσω µε τον κ.
Δρίτσα, πράγµατι το λεγόµενο αντιστάθµισµα νησιωτικού κόστους ή µεταφορικό ισοδύναµο θα είχε κάποιο νόηµα αν δεν
είχαν καταργηθεί οι συντελεστές ΦΠΑ. Θα ήταν πράγµατι αναπτυξιακό. Η πολιτική σας, όµως, µου θυµίζει τη λαϊκή παροιµία
«να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι για να γιάνει». Καταργείτε
ένα οριζόντιο αναπτυξιακό µέτρο. Εσείς το συνδέετε.
Ας δούµε τι συµβαίνει σε άλλες χώρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι αρµοδιότητα του κάθε κράτους - µέλους. Βάζετε
συντελεστή ΦΠΑ 24% στην εστίαση την ώρα που η Γαλλία, η
Ισπανία και η Ιταλία είναι στο 10%, η Πορτογαλία στο 13%, η Κύπρος στο 9% και η άκρως ανταγωνιστική µας Τουρκία στο τουριστικό προϊόν είναι µόλις στο 8%.
Στην ξενοδοχειακή διαµονή ανεβάσατε τον συντελεστή στο
13% από το 6% την ώρα που η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι
στο 10%, η Πορτογαλία µόλις στο 6% και η ευθέως ανταγωνιστική Τουρκία πάλι στο 8%. Θυσιάζετε, συν τοις άλλοις, και την
ανταγωνιστικότητα του τουριστικού µας προϊόντος και αυτό στο
µέλλον µπορεί να έχει συνέπειες.
Θυσιάζετε και τη νησιωτικότητα. Και άλλες χώρες µπήκαν στο
µνηµόνιο. Η Ισπανία, τα Κανάρια νησιά τα έχει απεντάξει από τον
ΦΠΑ. Δεν ξέρουν; Η «πρώτη φορά αριστερά» µόνο γνωρίζει; Στην
Πορτογαλία, στις Αζόρες πληρώνουν µεσοσταθµικά 3% λιγότερο
από την υπόλοιπη χώρα. Η Γαλλία στην Κορσική για τα προϊόντα
πετρελαίου που συσχετίζονται µε τις µεταφορές έχει ΦΠΑ από
0,90% έως 13%.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν χρεοκόπησαν αυτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Λέτε αλήθεια; Η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν ήταν σε καθεστώς µνηµονίου;
Εντάξει, εντάξει. Είναι η πέµπτη φορά που µε διακόπτετε. Προφανώς είναι ενοχλητικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μην απαντάτε, κύριε
Μπουκώρε. Συνεχίστε τον λόγο σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Στη Γερµανία η νήσος Χέλγκολαντ
έχει απενταχθεί από τον ΦΠΑ. Στην Φινλανδία επίσης.
Εσείς έρχεστε µε ένα νοµοσχέδιο που βρίθει αοριστιών και
προσπαθείτε να µας πείσετε ότι θα κλείσετε την πληγή που ανοίξατε µε µπαλώµατα. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι 3 εκατοµµύρια θα πέσουν στην Αλόννησο από το Μεταφορικό Ισοδύναµο.
Αυτό είναι µόνο µία µελέτη. Στην πράξη, οι κάτοικοι της Αλοννήσου από µεθαύριο θα πληρώνουν τοις µετρητοίς και θα περιµένουν να πληρωθούν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Πότε
άραγε;
Ξέρετε πόσο κοστίζει, κύριε Υπουργέ, η µεταφορά ενός αυτοκινήτου από την Αλόννησο στον Βόλο µε επιστροφή; Κοστίζει 160
ευρώ. Ξέρετε πόσο πληρώνει ένας κάτοικος της Σκοπέλου για
να πάει στον Βόλο, εάν επιλέξει το ταχύπλοο; Πληρώνει 100 ευρώ. Αν χρειαστεί και διανυκτέρευση, λόγω έλλειψης δροµολογίων, τότε µιλάµε για µισό µισθό. Μισή σύνταξη για να µεταφέρει
το αυτοκίνητό του και µισό µισθό για ένα ταξίδι. Ξέρετε πόσο
πληρώνει τις υπηρεσίες υγείας;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ποιος τα έκανε αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εσείς.
Ο κάτοικος της Σκιάθου –που έχετε αφήσει το κέντρο υγείας
εκεί να ρηµάζει- αναγκάζεται να προσφεύγει για υπηρεσίες υγείας εκτός νησιού.
Λέτε ότι θα πληρώσετε το µεταφορικό ισοδύναµο. Γνωρίζετε,
κύριε εισηγητά της Πλειοψηφίας, ότι ο επιχειρηµατίες της Σκοπέλου, εκατόν δύο στον αριθµό, περιµένουν ακόµη σήµερα ένα
εκατοµµύριο αποζηµιώσεις για τις καταστροφικές πληµµύρες
του 2015, ενώ η υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί από τον Ιούνιο
του 2017; Περιµένετε να σας πιστέψουν ότι θα τους πληρώσετε
το µεταφορικό ισοδύναµο;
Ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι µία και µόνη απόφαση, ο µη-
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δενισµός του ΦΠΑ στις µεταφορές για επιβάτες και οχήµατα, θα
ήταν πράγµατι ένα αναπτυξιακό µέτρο. Τώρα που βγαίνουµε από
τα µνηµόνια, θα µπορούσατε να το κάνετε. Αρµοδιότητα του κράτους-µέλους είναι.
Αυτό θα ήταν πράγµατι αναπτυξιακό, κυρίες και κύριοι, γιατί
µε το νοµοσχέδιό σας –και κλείνω έτσι- γνωρίζουν οι νησιώτες
ήδη τις επιπτώσεις από την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν
γνωρίζουµε, δεν µας λέει το νοµοσχέδιο ούτε ποιοι θα πληρωθούν το µεταφορικό ισοδύναµο ούτε πόσο θα είναι αυτό το µεταφορικό ισοδύναµο ούτε πότε θα πληρώνεται, γιατί ξεχνάτε
προφανώς ότι στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που έχετε εντάξει το µεταφορικό ισοδύναµο, υπογράψατε παράλληλα
και την τέταρτη αξιολόγηση που σας απαγορεύει την καθ’ οιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Οι νησιώτες γνωρίζουν την πολιτική σας, γι’ αυτό και οι µεγαλύτερες διαδηλώσεις εναντίον της κυβερνητικής σας πολιτικής
έγιναν στα ελληνικά νησιά φέτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπουκώρο.
Από την λίστα οµιλητών απέµειναν ο κ. Παυλίδης και ο κ. Μεϊκόπουλος. Θα ολοκληρώσουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τον κ. Κεφαλογιάννη και τον κ. Ξυδάκη και θα κλείσει ο Υφυπουργός, ο κ. Σαντορινιός.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Δεν έχουµε δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Καµατερέ, δευτερολογίες δεν υπάρχουν, γιατί είναι επείγον το νοµοσχέδιο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Όµως, ο κ. Αθανασίου στην πρωτολογία
του έκανε χρήση της δευτερολογίας. Είναι καταγεγραµµένο στα
Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παυλίδη, έχετε
τον λόγο και θα εξετάσουµε το θέµα πριν την ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά τροµερό να
ακούω από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, εκπροσώπους
κοµµάτων που χρέωσαν αυτή τη χώρα φέρνοντάς την σε ένα καθεστώς υπερχρεωµένης οικονοµίας, δανειζόµενοι 240 δισεκατοµµύρια σαν χώρα -η µοναδική στον κόσµο χώρα που µπήκε σε
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε δανεισµό 240 δισεκατοµµυρίων- να µας αναφέρουν ποσοστά ΦΠΑ στην εστίαση
σε χώρες, όπως η Μάλτα, ξεχνώντας το γεγονός ότι η Κύπρος
δανείστηκε 10 δισεκατοµµύρια, η Ιρλανδία 80 δισεκατοµµύρια
και η Ελλάδα 240 δισεκατοµµύρια. Η Ελλάδα είναι η πιο βαθιά
υπερχρεωµένη χώρα σε ποσοστό σχέσης χρέους µε ΑΕΠ. Μας
λένε γιατί ο ΦΠΑ έγινε έτσι ή έγινε αλλιώς. Είναι τουλάχιστον
ντροπή και πολιτική –κατά τη γνώµη- αγυρτεία.
Εγώ θα αφιέρωνα αυτό το νοµοσχέδιο, όχι στους νησιώτες,
αλλά σε εσάς, στους εκπροσώπους που είναι υπεύθυνοι για τη
διακυβέρνηση της χώρας εδώ και σαράντα χρόνια, για το απλό
γεγονός ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει δέκα πέντε άρθρα. Με
µόλις δώδεκα άρθρα υλοποιείται ένα πάγιο αίτηµα σαράντα ετών
των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών για το µεταφορικό ισοδύναµο.
Χρειάστηκαν µόλις δώδεκα άρθρα για να µπει η βάση του µεταφορικού ισοδύναµου, ενός σοβαρότατου κοινωνικού, οικονοµικού και αναπτυξιακού αιτήµατος των νησιών.
Αυτό το κάναµε εµείς και το κάνουµε τώρα, το 2018, σε καθεστώς δηµοσιονοµικής προσαρµογής, οικονοµικής κρίσης και περιορισµού των οικονοµικών πόρων. Αυτά τα λέω για να ξέρουµε
τι συζητάµε και να είστε λίγο φρόνιµοι όταν µιλάτε, όπως µιλάτε.
Είναι ένα µέτρο το οποίο δεν έχει δηµοσιονοµικό χαρακτήρα.
Έχει βαθιά αναπτυξιακό και κοινωνικά ανταποδοτικό χαρακτήρα
και µάλιστα µε µία άµεση απόδοση ανά µήνα σε κάθε δικαιούχο.
Δεν είναι οριζόντιο. Λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, τη διπλή νησιωτικότητα,
δηλαδή το πρόβληµα των µικρών και ακριτικών νησιών µέσα στο
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συνολικό πρόβληµα της νησιωτικότητας, φεύγοντας από το καθεστώς να θεωρούνται οι νησιώτες πολίτες δεύτερης κατηγορίας
σε αυτή τη χώρα, αντιµετωπίζοντας το φαινόµενο της ερηµοποίησης των µικρών νησιών κυρίως λόγω του κόστους διαβίωσης
σε αυτά τα νησιά.
Είναι µία συνολική µεταχείριση και µια ολιστική διαχείριση. Για
πρώτη φορά εντάσσονται τα Ιόνια νησιά σε αυτήν τη διαδικασία,
καθώς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Να σας θυµίσω, κύριοι συνάδελφοι, γιατί έχετε κοντή µνήµη,
ότι τα νησιά του Ιονίου είχαν εξαιρεθεί από το ευνοϊκό καθεστώς
του ΦΠΑ από την πολιτική στη διεύθυνση του Τµήµατος Υδάτων
στο Υπουργείο µε τις αφαλατώσεις και την πολιτική για τη λειψυδρία. Ποτέ το Ιόνιο δεν είχε ενταχθεί σε αυτά, ποτέ το Ιόνιο
δεν είχε µπει στο καθεστώς µειωµένου ΦΠΑ. Και τώρα παλεύουµε µε προεδρικό διάταγµα να εντάξουµε και τα νησιά σε αυτή
την ιστορία. Γιατί τα νησιά του Ιονίου ήταν µέσα στο πρόβληµα
γενικά της νησιωτικότητας, παιδιά ενός κατώτερου θεού, θεωρώντας, υποθέτω, ότι τα νησιά του Ιονίου είναι κάτι σαν τη Λευκάδα, όπου µε µία γέφυρα πέρναγες απέναντι στην ηπειρωτική
χώρα.
Είναι µία θεσµική καινοτοµία, µια βαθιά τοµή, όχι µόνο για τα
ελληνικά δεδοµένα, αλλά και για το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο.
Πρώτη φορά γίνεται µία τόσο ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική
στο πλαίσιο µας ενιαίας θεσµικής εθνικής παρέµβασης σε ένα
πολύ έντονο πολυνησιωτικό περιβάλλον µε εκατόν δεκατέσσερα
κατοικηµένα νησιά, δηλαδή το 20% της εθνικής επιφάνειας, µε
ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες κατοίκους δικαιούχους, δηλαδή το 15% του πληθυσµού. Αυτούς τους είχατε, χωρίς στοχευµένες πολιτικές ούτε στην οικονοµία ούτε στην παιδεία ούτε στην
υγεία, χωρίς να υπάρχει ρήτρα νησιωτικότητας, την οποία κι
εµείς την εφαρµόζουµε στις νοµοθετήσεις µας και όχι µόνο επιδοτούµε τη µεταφορά των ανθρώπων αλλά ενισχύουµε τη µεταφορά και των προϊόντων και των καυσίµων.
Ακούω και από τον κ. Βρούτση αλλά και από άλλους συναδέλφους της αντιπολίτευσης ότι αυτά είναι ψίχουλα, είναι επιδόµατα.
Όχι, κύριοι, είναι λάθος. Είναι µόνιµες πολιτικές και είναι πολιτική
φτώχεια την πιο βασική ευρωπαϊκή αρχή, την αρχή του µεταφορικού ισοδύναµου, να την αντιµετωπίζετε εδώ µέσα και στα δηµόσια µικρόφωνα ως πολιτική φτώχειας και ως πολιτική επιδοµάτων. Είναι βασική ευρωπαϊκή αρχή που ποτέ δεν τολµήσατε
να τη νοµοθετήσετε.
Θεσµοθετείται για πρώτη φορά η ιδιότητα του µόνιµου κάτοικου νησιού. Υπάρχει ένας µοναδικός αριθµός του νησιώτη και
της νησιωτικής επιχείρησης. Για πρώτη φορά δίνονται κρατικές
ενισχύσεις, µέσω προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, σε τόσο
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων στην Ελλάδα –τριάντα χιλιάδες νησιωτικές επιχειρήσεις- και µάλιστα µε µόνιµο χαρακτήρα!
Δεν αποτελεί αντιστάθµισµα στο νησιωτικό ΦΠΑ, όπως θέλετε
να το συµψηφίσετε στην πολιτική σας ατζέντα, αλλά ένα νέο µόνιµο µέτρο υπέρ των νησιωτών και των επιχειρήσεών τους. Η πολιτική αυτή είναι ανεξάρτητη από τις όποιες άλλες πολιτικές
ισχύουν στα νησιά ή αυτές που θα ισχύσουν στο µέλλον.
Να σας θυµίσω ότι ο ΦΠΑ έχει ένα όφελος 85 εκατοµµυρίων
ευρώ. Εµείς για το δεύτερο εξάµηνο του 2018 στην πολιτική µας
προβλέπουµε 60 εκατοµµύρια ευρώ και συνολικά ετησίως από
1-1-2019 σχεδόν διπλάσια 150 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία στοχευµένη πολιτική πίστωσης της διαφοράς του κόστους στον νησιώτη και στον νησιώτη επιχειρηµατία και όχι στον
ακτοπλόο και είναι πραγµατικά λυπηρό να ακούµε την κριτική
από το ΚΚΕ, όταν δεν θέλει απλώς να δει την πραγµατικότητα,
γιατί αυτά τα ποσά πιστώνονται στον επαγγελµατικό λογαριασµό
της νησιωτικής επιχείρησης και στον ιδιωτικό λογαριασµό του
νησιώτη κατοίκου σε αυτή την ιστορία.
Δικαιούχοι είναι όλοι οι µόνιµοι και νόµιµοι κάτοικοι των νησιών
στο σύνολό τους. Οι προσωρινοί αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι
καθηγητές. Οι γιατροί υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και
όλοι οι άλλοι πάροχοι υγείας που δουλεύουν στο δηµόσιο σύστηµα.
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Εγώ θα σας πω κάτι και θυµηθείτε το. Ο µοναδικός αριθµός
νησιώτη, το ΜΑΝ που λέει µέσα και το νοµοσχέδιο, το Μ-Ι, το µεταφορικό ισοδύναµο, και το ΑΝΗΚΟ, το αντιστάθµισµα νησιωτικού κόστους, θα είναι λέξεις που θα µείνουν πλέον οριστικά στη
ζωή και στην καθηµερινότητα και στην επιχειρηµατικότητα των
νησιών µας. Γιατί αυτά τα ποσά που εξαιτίας της διαδικασίας
αυτού του νοµοθετήµατος θα πιστωθούν στους λογαριασµούς
είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Δεν έχουν κρατήσεις, δεν
συµψηφίζονται µε οφειλές στο δηµόσιο ή ασφαλιστικά ταµεία ή
πιστωτικά ιδρύµατα, δεν επηρεάζουν εισοδηµατικά κριτήρια για
την παροχή οποιασδήποτε προνοιακής ή άλλου χαρακτήρα παροχής –για αυτό δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα- δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα και δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για εµάς, λοιπόν, το µεταφορικό ισοδύναµο δεν είναι αντιστάθµισµα στην κατάργηση που υποχρεωθήκαµε να κάνουµε µε τον
ειδικό συντελεστή ΦΠΑ –και ξέρετε πολύ καλά ότι υποχρεωθήκαµε να το κάνουµε- είναι η κορωνίδα της αναπτυξιακής νησιωτικής µας πολιτικής παράλληλα µε τη διεκδίκηση και άλλων
φορολογικών πολιτικών στα νησιά όσο ελευθερώνεται δηµοσιονοµικός χώρος.
Είναι ένας διπλασιασµός των δηµοσίων δαπανών από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων στοχευµένος στη νησιωτική πολιτική, στον νησιώτη κάτοικο και στη νησιωτική επιχειρηµατικότητα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα
νησιά αλλάζουν σελίδα και το µόνο που θα ερηµώνει είναι η νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή σας πολιτική, η στείρα αντιπολίτευση
που κάνετε τόσα χρόνια σε βάρος των νησιωτών και των πολιτικών σας.
Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παυλίδη.
Ο κ. Μεϊκόπουλος έχει τον λόγο που είναι ο τελευταίος από
τους οµιλητές και αµέσως µετά θα προχωρήσουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς και θα δώσω και δύο, τρία λεπτά στον κάθε εισηγητή εφόσον το επιθυµείτε. Και θα κλείσουµε µε τον κ. Σαντορινιό για να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας προϊδεάζω ότι θα χρειαστώ δύο επιπλέον λεπτά χρόνο
οµιλίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, πριν εισέλθω στο
κυρίως µέρος της οµιλίας µου, που αφορά το µεταφορικό ισοδύναµο, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Πρώτη παρατήρηση. Νοµίζω ότι σ’ αυτό θα καταφέρουµε να
συνεννοηθούµε. Ούτως ή άλλως, από το 2010 µε την υπαγωγή
της χώρας µας στο καθεστώς δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µε
τις γνωστές συνέπειες, όλες οι πολιτικές που είναι συνυφασµένες µε την ανάπτυξη ή µε την άσκηση κοινωνικής πολιτικής ήταν
και είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.
Έχουµε, λοιπόν, είτε συµφωνείτε είτε διαφωνείτε, µία συγκεκριµένη απόφαση από το Eurogroup, µε συγκεκριµένα µέτρα που
ανταποκρίνονται στο ζήτηµα της αναδιάρθρωσης του χρέους και
φαντάζοµαι -είτε συµφωνείτε είτε διαφωνείτε- ότι από το ετήσιο
περιθώριο που δηµιουργείται θα µπορέσουµε στο µέλλον, κύριε
Υπουργέ –απευθύνοµαι και σε εσάς αυτή τη στιγµή- να βελτιστοποιήσουµε και τα οφέλη από το νοµοσχέδιο.
Δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Να διευκρινίσω, κατ’
αρχάς, ότι όντως η λογική της κατάργησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ είναι µια σκληρή απόφαση. Αναµφίβολα. Όµως,
εδώ επιχειρείται ένας άτοπος συµψηφισµός, κατά τη γνώµη µου.
Λέτε, λοιπόν, µε λίγα λόγια ότι φέρνουµε το µεταφορικό ισοδύναµο για να ισοφαρίσουµε τη «χασούρα» που θα έχουµε από την
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κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.
Κατ’ αρχάς, το νοµοσχέδιο που αφορά το µεταφορικό ισοδύναµο δεν είναι ένα νοµοσχέδιο τον οποίο ανακαλύπτει τον τροχό.
Ούτως ή άλλως, ανταποκρίνεται σε µία ιδέα που γεννήθηκε το
1974 στη Νορβηγία από τον κ. Πέτερσεν, ο οποίος είχε πει το
εξής απλό, ότι όσο οι πολίτες της ηπειρωτικής χώρας φορολογούνται για να έχουν υποδοµές, όπως γέφυρες, δρόµους, που
συνδέουν την ηπειρωτική χώρα, οι νησιώτες πολίτες δεν έχουν
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτές τις υποδοµές και µάλιστα
επωµίζονται και ένα πρόσθετο κόστος, όταν χρειάζεται να πληρώσουν αυξηµένο ναύλο. Άρα έτσι έγινε η σύλληψη της ιδέας
του µεταφορικού ισοδύναµου, προκειµένου το κόστος αυτό να
αρχίσει να συµψηφίζεται µε το κόστος µεταφορών της χερσαίας
ζώνης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πραγµατικότητα δεύτερη. Ήδη από το 2012, από το Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την
εταιρεία «KANTOR», είχε χρηµατοδοτηθεί η µελέτη για το πώς
θα εφαρµοστεί το µεταφορικό ισοδύναµο στην ελληνική ακτοπλοΐα. Το 2012, εάν δεν απατώµαι, ίσχυαν ακόµα οι µειωµένοι
συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Άρα αυτή η σύνδεση που επιχειρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είναι και
άτοπη, αλλά είναι, νοµίζω, και λίγο σκόπιµη.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι έχουµε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Είναι και κοινωνικό το προφίλ,
αλλά και αναπτυξιακό.
Το κοινωνικό προφίλ πού εδράζεται; Βασίζεται, κατ’ αρχάς,
στην αρχή της ισονοµίας και της αναλογικότητας. Τι σηµαίνει
αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωση; Ότι το κόστος των µεταφορών των προϊόντων και των µετακινήσεων των κατοίκων και των
επιχειρήσεων των νησιών θα πρέπει να προσαρµόζεται µε βάση
τις ανάγκες και τις ιδιοµορφίες που διαµορφώνει η νησιωτικότητα και όχι οριζόντια µε βάση τις τρέχουσες τιµές της ηπειρωτικής χώρας. Για πρώτη όµως φορά –και εδώ το προσθέτουµεπεριλαµβάνει τι άλλο; Το κόστος µεταφοράς των προϊόντων και
το κόστος των εισιτηρίων των ελεύθερων γραµµών. Εναρµονίζεται, λοιπόν, το κόστος που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εµπορεύµατα µε θαλάσσια µέσα µαζικής µεταφοράς µε το κόστος που
θα ίσχυε µε τα χερσαία µέσα µαζικής µεταφοράς για την ίδια
ακριβώς απόσταση.
Είπα πριν ότι έχει και αναπτυξιακό προφίλ. Γιατί; Γιατί µε τη
µείωση του κόστους µεταφορών των προϊόντων και των µετακινήσεων ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των κατοίκων και των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά και έτσι τονώνεται η τοπική οικονοµία. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει επιπρόσθετα
ότι δηµιουργούνται και κίνητρα για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.
Ως πολιτικός εκπρόσωπος του Νοµού Μαγνησίας, όπου έχουµε έντονα το νησιωτικό στοιχείο, θα ήθελα να παραθέσω συγκεκριµένα στοιχεία. Εκτιµήσεις, είπε πριν ο συνάδελφός µου από
τη Μαγνησία. Νοµίζω, όµως, ότι στην πλήρη του εφαρµογή το
µέτρο αυτό θα έχει συγκεκριµένα οφέλη και για τις επιχειρήσεις,
αλλά και για τους κατοίκους των νησιών σε Σκιάθο, Σκόπελο και
Αλόννησο.
Κατ’ αρχάς, για τις επιχειρήσεις κατ’ έτος και στο διάστηµα
της πλήρους εφαρµογής για τη Σκιάθο στις επιχειρήσεις υπάρχει
ένα όφελος γύρω στα 2.700.000 ευρώ, για τη Σκόπελο 1.800.000
ευρώ και για την Αλόννησο περίπου 3.260.000 ευρώ. Για µία τετραµελή οικογένεια κατ’ έτος –και πάλι επαναλαµβάνω στο διάστηµα πλήρους εφαρµογής- το ίδιο ακριβώς µέτρο για µία
τετραµελή οικογένεια για τη Σκιάθο σηµαίνει περίπου 704 ευρώ
όφελος, για τη Σκόπελο 804 ευρώ και για την Αλόννησο το όφελος πλησιάζει τα 1.063 ευρώ.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Θέλω να πω ότι πέρα από το φυσικό
κάλλος, αν θέλετε, των νησιών της χώρας, αυτό που κάνει την
οµορφιά των νησιών µας µοναδική και αναλλοίωτη στον χρόνο
είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι.
Οπότε, νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός τρόπος,
µία κοινή συµπεριφορά ανάµεσα στις δηµοκρατικές πολιτικές δυνάµεις, γιατί πρόκειται για ένα µέτρο, το οποίο έρχεται να βοηθήσει τους κατοίκους των νησιών και όχι να τους χειροτερεύσει
την καθηµερινότητα.
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Αναµφίβολα, επαναλαµβάνω, το θέµα µε τους µειωµένους
συντελεστές, είναι µία σκληρή απόφαση. Όµως, να είµαστε ειλικρινείς. Εφόσον και η περίοδος χάριτος πάει στα δέκα χρόνια,
αλλά και η επιµήκυνση των ωριµάνσεων των δανείων πάει στα
δέκα χρόνια, αυτό σηµαίνει ότι κάθε έτος γλυτώνουµε συγκεκριµένα χρήµατα για το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και των
τόκων.
Τι σηµαίνει αυτό πολύ απλά; Σηµαίνει ότι στο µέλλον θα έχουµε τη δυνατότητα να πάρουµε αποφάσεις και για το θέµα των
µειωµένων συντελεστών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μεϊκόπουλο.
Ελάτε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε δώδεκα λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με πολύ µεγάλη χαρά άκουσα τον προηγούµενο συνάδελφο
και νεαρό Βουλευτή να βρίσκει µία χρησιµότητα στην επιµήκυνση
των δανείων που χρωστάει η χώρα µας στους δανειστές της,
γιατί να θυµίσω το 2012 σε αυτή την Αίθουσα ο Πρωθυπουργός,
ο κ. Τσίπρας, ως Αρχηγός τότε της Αντιπολίτευσης έλεγε ότι η
επιµήκυνση των δανείων είναι το µεγαλύτερο σκοινί το οποίο θα
πνίξει στη θηλειά του τους Έλληνες και τη χώρα.
Τουλάχιστον, είδαµε για άλλη µία φορά ότι προφανώς υπήρχε
άλλη µία απάτη ή αυταπάτη. Σε κάθε περίπτωση, είναι τουλάχιστον θετικό ότι µπορούµε πλέον να συµφωνούµε σε κάποια ζητήµατα.
Θα µπω στο νοµοσχέδιο πολύ γρήγορα. Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει ένα βασικό δεδοµένο και ένα κεντρικό ζητούµενο σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά τη νησιωτική
πολιτική της χώρας. Το δεδοµένο αυτό είναι -και νοµίζω ότι όλοι
το αναγνωρίζουµε- ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών
µας αποτελούν µόνιµα φυσικά εµπόδια πολλές φορές για την ελκυστικότητά τους και την επίτευξη ενός ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών. Και αυτό
διότι έχουν ένα υψηλό κόστος δηµιουργίας υποδοµών και υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος, ένα υψηλό κόστος παραγωγής
για τις επιχειρήσεις και βεβαίως ένα υψηλό κόστος διαβίωσης,
τουλάχιστον σε σχέση µε την ηπειρωτική χώρα.
Εκεί που διαφωνούµε -και νοµίζω ότι αποτελεί το ζητούµενο
για τις συζητήσεις εντός του Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάµεις κάποια στιγµή θα πρέπει να καταλήξουν- είναι
τόσο στα µέσα όσο και στις πολιτικές µέσα από τις οποίες θέλουµε να αυξήσουµε την ελκυστικότητά τους και την ανταγωνιστικότητα των νησιών.
Για να το πω πολύ απλά, πρέπει κάποια στιγµή, κύριε Υπουργέ,
να συµφωνήσουµε στο περιεχόµενου αυτού του πολυφορεµένου
όρου, που λέγεται ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, έτσι ώστε
να µπορέσουµε, ως Εθνική Αντιπροσωπεία, να θέσουµε συγκεκριµένους στόχους και να έχουµε µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Διότι αν δεν συµφωνήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πολύ απλά δεν θα πετύχουµε τίποτα περισσότερο από τη διατύπωση για µία ακόµη φορά ευσεβών πόθων. Όταν οι µεν είµαστε
στην αντιπολίτευση, θα έχουµε τους ευσεβείς πόθους. Όταν είµαστε στην Κυβέρνηση, ενδεχοµένως θα έχουν κάποιοι άλλοι
τους πόθους αυτούς. Εποµένως κάποια στιγµή θα πρέπει να
συµφωνήσουµε σε αυτή την Αίθουσα.
Οι κύριοι Υπουργοί, για παράδειγµα, έχουν απόλυτο δίκιο όταν
αναφέρονται στην αναγκαιότητα µιας ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής. Δυστυχώς, όµως, τους έχει απασχολήσει ελάχιστα
το πώς αυτή αποτυπώνεται στη διοικητική οργάνωση του κράτους και του Υπουργείου στο οποίο προΐστανται.
Δεν ξέρω πόσοι από τους συναδέλφους γνωρίζουν σε αυτή
την Αίθουσα, αλλά η χωρική αρµοδιότητα του Υπουργείου σας,
κύριε Υπουργέ, αφορά µόνο πέντε νοµούς στο Αιγαίο. Δεν
αφορά για παράδειγµα την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, τις Σποράδες,
τη Σαµοθράκη, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τη Θάσο και πολλά
άλλα από τα νησιά της χώρας µας.
Σε µία χώρα που έχει περίπου έξι χιλιάδες νησιά, το 2018 επιµένουµε ακόµη σε έναν διοικητικό διαχωρισµό, ο οποίος, παρά
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τις καλές προθέσεις, υπονοµεύει εξ αρχής και εκ των άνω κάθε
έννοια ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών µας.
Το ζήτηµα, λοιπόν, της διοικητικής εποπτείας του κράτους
είναι εξαιρετικά σηµαντικό, γιατί αφαιρεί από την περιφερειακή
σας όραση µία σειρά νησιωτικών περιοχών και προφανώς υπονοµεύει το σχεδιασµό πολιτικών µε εθνική διάσταση. Γι’ αυτό, αν
θέλουµε κάποια στιγµή να µιλήσουµε επί της ουσίας για ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική, αυτή θα πρέπει να αρχίσει από τη διοικητική αναδιάρθρωση του ίδιου του Υπουργείου, ώστε αν µη
τι άλλο να περιλαµβάνει ολόκληρο το νησιωτικό σύµπλεγµα της
χώρας.
Οι κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης κατηγόρησαν την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι µεµψιµοιρεί και µάλιστα διερωτήθηκαν
που τόσα χρόνια τα κόµµατα αυτά τα οποία διακυβέρνησαν δεν
θέσπισαν το µεταφορικό ισοδύναµο. Πράγµατι, δεν θεσπίστηκε
το µεταφορικό ισοδύναµο. Υπήρξαν τόσα άλλα µέτρα τα οποία
σας ανέφεραν οι προηγούµενοι συνάδελφοι. Πάντως, σίγουρα
καµµία Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, δεν διανοήθηκε να φέρει τέτοιο νοµοθέτηµα µε έναν τόσο επιπόλαιο και πρόχειρο τρόπο.
Καµµία κυβέρνηση τα προηγούµενα σαράντα χρόνια δεν σκέφθηκε να φέρει στη Βουλή ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, όπου καταδείξαµε σε πολλά σηµεία του µε πόσο πρόχειρο τρόπο έχει
δηµιουργηθεί. Νοµίζω συµβάλαµε σε κάποια άλλα σηµεία και ευτυχώς τα υιοθετήσατε. Και αυτό είναι προς τιµή σας. Σίγουρα,
καµµία κυβέρνηση δεν είδε τα προηγούµενα χρόνια το µεταφορικό ισοδύναµο ως αντίµετρο σε µια καθαρά αντιαναπτυξιακή και
κοινωνικά άδικη πολιτική για τους νησιώτες, όπως την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, όσο και αν το αρνείστε.
Και είναι τόσο πρόχειρο το νοµοσχέδιο, που ούτε καν τις οµάδες
που λέτε ότι θα ωφελήσει δεν κατορθώνει να το κάνει το νοµοσχέδιο. Θα δώσω ένα παράδειγµα.
Γνωρίζουµε όλοι ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί άτυπα,
αλλά µε µία συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και του
Υπουργείου Παιδείας µε τους εφοπλιστές είχαν κερδίσει µια µη
θεσµοθετηµένη έκπτωση 50% στα εισιτήρια και στα οχήµατά
τους.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Πότε έγινε αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι το ζήτηµα;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ναι, πότε έγινε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ σας ερωτώ…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Σας ρωτάω πότε έγινε. Ξέρετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έχει σηµασία το πότε έγινε.
Ισχύει.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Φέτος για πρώτη φορά µε τη δική µας Κυβέρνηση έγινε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ισχύει αυτό όµως, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, δεν
ακούγεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ σας ερωτώ: Με τον νέο
νόµο, τον οποίο φέρνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, µην
ανοίγετε διάλογο. Συνεχίστε την οµιλία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ ρωτώ τον κύριο Υπουργό:
Το συγκεκριµένο ζήτηµα, το οποίο εσείς το φέρατε µε το συγκεκριµένο…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το νοµοσχέδιο κρίνεται…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε συνάδελφε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
σεβαστείτε τον οµιλητή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είπα ότι υπάρχει αυτό το δεδοµένο. Το ερώτηµά µου είναι άλλο, κύριε Υπουργέ. Κι εγώ χαίροµαι να έχουµε διάλογο. Δεν έχω κανένα πρόβληµα. Εξάλλου, ο διάλογος είναι το βασικό συστατικό της δηµοκρατίας.
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Εγώ σας ερωτώ: Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η παρεχόµενη επιστροφή χρηµάτων είναι ίση ή περισσότερη µε την παρεχόµενη µη θεσµοθετηµένη έκπτωση του 50%;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ποικίλει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι µικρότερη, γιατί στη µεγάλη πλειοψηφία των νησιών αυτή η έκπτωση, η οποία θα ξεκινήσει πιλοτικά, θα είναι 30% µε 40%. Άρα
ποιος βγαίνει ζηµιωµένος; Προφανώς, θα το γνωρίζετε πολύ
καλά.
Πάµε παρακάτω. Εξαιρέσατε την Κρήτη, όχι µόνο από την πιλοτική, αλλά και από την καθολική εφαρµογή του µέτρου. Σας
ρωτώ, κύριε Υπουργέ: Αυτοί που µένουν στην Κρήτη δεν είναι
νησιώτες; Ή µήπως νοµίζετε ότι επειδή κοστίζει τόσο πολύ, πρέπει να εξαιρεθεί η Κρήτη;
Δεύτερο, το οποίο προφανώς γνωρίζετε: Στην Κρήτη προσλαµβάνονται κάθε χρόνο δεκάδες αναπληρωτές και ωροµίσθιοι
εκπαιδευτικοί, επικουρικοί και αγροτικοί ιατροί, οι οποίοι βεβαίως
καλούνται να ανταποκριθούν στα καθήκοντα ενός επιβαρυµένου
υψηλού κόστους µετακίνησης, σίτισης και στέγασης. Σας ερωτώ,
κύριε Υπουργέ: Αυτοί οι πολίτες είναι δεύτερης κατηγορίας;
Πάµε στο κυριότερο. Εκτός των εκπαιδευτικών και των γιατρών βεβαίως στα νησιά, µετακινούνται πάρα πολλές κατηγορίες
δηµοσίων υπαλλήλων και δηµοσίων λειτουργών, όπως είναι πυροσβέστες, αστυνοµικοί, δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν θα έχουν την τύχη να απολαύσουν το προνόµιο του
µεταφορικού ισοδυνάµου. Νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο
πρέπει να το δείτε. Σας το λέω ως προτροπή.
Πάµε στο ζήτηµα των επιχειρήσεων, το οποίο έθεσε και ο εισηγητής µας ο κ. Αθανασίου. Εδώ, η συνταγµατική αρχή της ίσης
µεταχείρισης των επιχειρήσεων δυστυχώς πάει περίπατο. Βλέπουµε ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα το νησί
εξαιρούνται από το µεταφορικό ισοδύναµο. Βεβαίως, αυτό δεν
σας το λέµε µόνο εµείς. Σας το λέει και η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής. Τουλάχιστον, αυτή πρέπει να τη λάβετε υπ’ όψιν
σας.
Ερωτώ: Έχετε κατανοήσει ως Κυβέρνηση ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της εξαίρεσης; Θα σας το πω πολύ απλά. Στην
ουσία, θεσµοθετείτε, πρώτον, ένα τεράστιο αντικίνητρο, όχι
απλώς να δραστηριοποιηθούν µεγάλες επιχειρήσεις στα νησιά,
µεταφέροντας εκεί την έδρα τους, αλλά δίνετε κι ένα τεράστιο
αντικίνητρο στις ήδη υπάρχουσες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να µεγαλώσουν. Δίνετε δηλαδή ένα αντιαναπτυξιακό κίνητρο –αντικίνητρο στην ουσία- το οποίο θεσµοθετείτε µε αυτήν
την παρέµβαση. Πέρα των άλλων, βεβαίως, µε το να ευνοείτε τις
επιχειρήσεις που έχουν έδρα στα νησιά δηµιουργείτε συνθήκες
αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων που συνεισφέρουν
εξίσου καλά στην τοπική κοινωνία και οικονοµία.
Αναφέρθηκε επίσης ότι ποτέ οι προηγούµενες Κυβερνήσεις
δεν πήραν πρωτοβουλία για µία ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική –
νοµίζω το ανέφερε ο κ. Κουρουµπλής αυτό- ώστε να γίνει πράξη
η πολυθρύλητη εδαφική συνοχή της Ευρώπης. Είναι απών ο κ.
Κουρουµπλής. Θα ήθελα όµως να του πω ότι, πρώτον, το 1988
επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, στην οποία βεβαίως τότε ήταν µέλος
του συγκεκριµένου κόµµατος, στο Συµβούλιο της Συνόδου Κορυφής στη Ρόδο, πρώτη η Ελλάδα τότε είχε θέσει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο το θέµα των νησιών και της αναγκαιότητας ειδικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Φαίνεται ότι ο κ. Κουρουµπλής θέλει να διαγράψει την πορεία του στο ΠΑΣΟΚ και να υιοθετεί µόνο πολιτικές
της παρούσας Κυβέρνησης επί ΣΥΡΙΖΑ.
Για την αλήθεια της ιστορίας θα πρέπει να αναφέρουµε ότι
αυτό θεσµοθετήθηκε πρώτη φορά το 1988. Επίσης, αγνοείτε ότι
οι προηγούµενες κυβερνήσεις της µεταπολίτευσης, τόσο ΠΑΣΟΚ
όσο και Νέας Δηµοκρατίας, καθιέρωσαν το αφορολόγητο σε κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών µε πληθυσµό µικρότερο των
τριών χιλιάδων εκατό κατοίκων.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): ... (δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα τα πείτε, κύριε Υπουργέ,
στην οµιλία σας. Μην βιάζεστε.
Υπήρξε αυξηµένη χρηµατοδότηση των νησιωτικών ΟΤΑ, ενιαίο
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τιµολόγιο ΔΕΗ σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα ανεξάρτητα
του κόστους παραγωγής και επιδοτήσεις των άγονων γραµµών.
Και βεβαίως, ο κύριος Υπουργός αγνοεί ότι καθιερώθηκαν οι µειωµένοι συντελεστές, τους οποίους εσείς τους καταργήσατε.
Κι επειδή άκουσα και πολλούς συναδέλφους να λένε ότι «Ξέρετε, µας το επιβάλανε οι κακοί δανειστές» ή «Δεν µπορούσανε
να κάνουν κάτι άλλο», το ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν επιλογή της
Κυβέρνησης να το καταργήσει. Θα µπορούσε να έχει κάποιο
άλλο µέτρο.
Άρα αφήστε τα κροκοδείλια δάκρυα ότι κάποιοι άλλοι µας το
επιβάλανε. Αν θέλατε πραγµατικά να είχατε κάποιο άλλο µέτρο
σε σχέση µε τις συζητήσεις των δανειστών, θα µπορούσατε να
το είχατε θέσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Καµµία
άλλη κυβέρνηση σε αυτά τα µνηµονιακά χρόνια -κοντεύουµε σχεδόν δεκαετία- δεν διανοήθηκε να κάνει αυτό το πράγµα. Και δεν
διανοήθηκε, γιατί θεωρούσαµε ότι είναι ένα καθαρά αντιαναπτυξιακό µέτρο για τις νησιωτικές περιοχές.
Θα πάω στις τροπολογίες, κύριε συνάδελφοι. Όσον αφορά την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1629 και µε ειδικό αριθµό 44, η Νέα
Δηµοκρατία θα ψηφίσει «παρών», όπως είχε πράξει και στις αντίστοιχες που αφορούν το ΙΓΜΕ.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1630 και µε ειδικό αριθµό
45 θα είµαστε αρνητικοί και ο λόγος που είµαστε αρνητικοί, κύριε
Υπουργέ, στη συγκεκριµένη διάταξη είναι διότι µε ένα συνδυασµό των δύο άρθρων στην ουσία καταργείτε το άρθρο 28 του
δικού σας νόµου, του ν.4519/2018, το οποίο στην ουσία παρείχε
µη αναστολή όσον αφορά τις κατασχέσεις και τις εκχωρήσεις σε
κάποια πρόστιµα, τα οποία είχαν µπει. Τι περιελάµβανε το συγκεκριµένο άρθρο; Έλεγε ότι έχει ισχύ από 1-1-2018 και τώρα το
πάτε πίσω, που σηµαίνει ότι προφανώς προσπαθείτε να καλύψετε κάποιες συγκεκριµένες περιπτώσεις προστίµων που έχουν
µπει. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε -όχι εσείς προσωπικά,
εννοώ η Κυβέρνησή σας- πολύ καλά. Γι’ αυτό τον λόγο εµείς είµαστε αρνητικοί στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1631 και µε ειδικό αριθµό 46, που αφορά τους προϊσταµένους του Σώµατος
Επιθεωρητών Εργασίας, βεβαίως και είµαστε αρνητικοί. Σας το
λέω ευθέως ότι τη θεωρούµε φωτογραφική.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1632 και µε ειδικό αριθµό 47 που κατατέθηκε για το ΤΑΠ, επίσης είµαστε αρνητικοί για τους λόγους που θα µπορούσα να εκθέσω εδώ πέρα,
αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν θα το κάνω, αλλά κυρίως επειδή
στην ουσία δίνετε µε έναν τρόπο αδιαφανή για δεκαοκτώ µήνες
την παραχώρηση αναψυκτηρίων που είναι στους αρχαιολογικούς
χώρους εκτός δηµοσίων διαγωνισµών και ενώ έχει ξεκινήσει η
τουριστική περίοδος. Άρα δεν υπάρχει το κατεπείγον της συγκεκριµένης ρύθµισης. Προφανώς πάτε να καλύψετε κάποιες συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή να αναθέσετε απευθείας τη συγκριµένη µίσθωση. Άρα και µόνο γι’ αυτό τον λόγο εµείς είµαστε αρνητικοί.
Επίσης αρνητικοί θα είµαστε στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1633 και µε ειδικό αριθµό 48.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την τοποθέτησή µου
πολύ σύντοµα γι’ αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες ηµέρες
περί αποστασίας και για µια προσπάθεια από τη Νέα Δηµοκρατία
και από τον κ. Μητσοτάκη. Η χθεσινή ανακοίνωση του Μεγάρου
Μαξίµου ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική, ότι προσπαθούµε λόγω
της ανεξαρτητοποίησης του κ. Λαζαρίδη από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, σχεδόν να ανατρέψουµε το πολίτευµα. Μάλιστα κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να παραδώσει την έδρα του. Αυτό βεβαίως
είναι ένα ζήτηµα εσωτερικό της Κυβέρνησης.
Αναρωτιέµαι, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόση υποκρισία υπάρχει σε αυτή την Αίθουσα και κυρίως πόση υποκρισία
υπάρχει στο Μαξίµου. Όταν η κ. Μεγαλοοικονόµου ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ένωση Κεντρώων και ήρθε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αποστάτης;
Κύριε Ξυδάκη, επειδή θα λάβετε τον λόγο µετά, θα ήθελα
πραγµατικά να δώσετε κάποιες απαντήσεις, γιατί σας θεωρώ
πολύ έντιµο και συνετό άνθρωπο και νοµίζω ότι τέτοιου είδους
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χαρακτηρισµοί σίγουρα σε αυτή την Αίθουσα, αλλά και εκτός Αιθούσης δεν ταιριάζουν.
Αν ακολουθούσαµε την ίδια λογική, θα έπρεπε η µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ η οποία προήλθε από το ΠΑΣΟΚ
να είναι αποστάτες και όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που προήλθε από τη Νέα Δηµοκρατία να είναι
αποστάτες. Θα πορευτούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
αυτή την ορολογία εδώ πέρα; Δηλαδή ενώ από τη µία µας καλείτε να έχουµε µια συναίνεση να συµφωνήσουµε σε κάποια βασικά ζητήµατα, πάλι θα διαχωρίσετε τον ελληνικό λαό και στην
ουσία θα τον διχάσετε για άλλη µία φορά, προκειµένου να συσπειρώσετε τους δικούς σας κοµµατικούς φίλους;
Εγώ κάνω µία έκκληση: Τέτοιου είδους εκφράσεις στον δηµόσιο λόγο όσο γίνεται να αποφεύγονται, διότι είδαµε πού µας οδήγησαν τα προηγούµενα χρόνια. Πολλοί από εσάς νοµίζω ότι
έχετε ήδη αποδεχθεί ότι ήταν ιδιαίτερα ατυχείς πολλές από
αυτές τις εκφράσεις τις οποίες εσείς χρησιµοποιούσατε στην αντιπολίτευση και δυστυχώς, βλέπω ότι επανέρχονται στον δηµόσιο διάλογο.
Να θυµίσω, όµως και κάτι άλλο: Το 2014 χρησιµοποιήσατε τις
συνταγµατικές διατάξεις, προκειµένου να ρίξετε µία νοµίµως
εκλεγµένη κυβέρνηση στο µέσο της θητείας της. Και θυµάστε µε
ποιους το κάνατε; Παρέα µε τη Χρυσή Αυγή, µαζί καταψηφίσατε,
όχι επειδή τότε ο Σταύρος Δήµας δεν θα µπορούσε να γίνει
καλός Πρόεδρος, αλλά επειδή θέλατε σώνει και καλά να ρίξετε
την προηγούµενη κυβέρνηση. Τα ξεχνάτε και αυτά. Παρέα µε
εκείνους πάλι, τους οποίους καταδικάζουµε όλοι, ήσασταν στο
δηµοψήφισµα του 2015. Και το λέω αυτό, γιατί σήµερα ή χθες
συµπληρώνονται τρία χρόνια από το δηµοψήφισµα.
Άρα, θα έλεγα να είµαστε όλοι σε αυτή την Αίθουσα πιο προσεκτικοί.
Και, βεβαίως, ακόµα περιµένουµε κάποιους πρώην συναδέλφους µας να µας τεκµηριώσουν εκείνες πάλι τις κατηγορίες περί
χρηµατισµού Βουλευτών. Αναφέροµαι, για παράδειγµα, στον κ.
Χαϊκάλη και σε κάποιους άλλους οι οποίοι τότε είχαν ζητήσει
ακόµα και την παρέµβαση της δικαιοσύνης. Ακόµα τους περιµένουµε να τεκµηριώσουν αυτές τις κατηγορίες. Πρέπει να είµαστε, λοιπόν, πιο προσεκτικοί.
Εν κατακλείδι, νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µία
κυβέρνηση η οποία πολιτικά καταρρέει –σε µερικούς µήνες είναι
βέβαιον ότι θα έχουµε εκλογές, αν θα είναι σε τρεις, σε τέσσερις,
ή σε έξι, είναι µικρή η διαφορά- δυστυχώς, πάει για άλλη µία φορά να ξαναδιχάσει τους Έλληνες. Αφού ξεπεράσαµε το µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο, πήγαµε πλέον στους καθαρούς και στους διεφθαρµένους και τώρα πάλι στα σενάρια αποστασίας.
Θα κλείσω µε µία ξεκάθαρη καταδίκη αυτού που συνέβη σήµερα στο πολιτικό γραφείο του κ. Κατσίκη.
Εδώ, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά αξίζει
να δει κανείς τις δηλώσεις. Αν το κάνει –γιατί κάποιοι βιάστηκανθα καταλάβει ότι θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι σε αυτή την
ιστορία. Βγήκε, για παράδειγµα, ο κ. Καµµένος και κάλεσε τη δικαιοσύνη να ξεκινήσει έρευνα για προκαταρκτικές ενέργειες για
την ανατροπή του πολιτεύµατος. Βγήκε ο κ. Βούτσης, ο Πρόεδρος της Βουλής –αν θυµάµαι καλά- και µίλησε για κάποιες
οµάδες χωρίς να ήξερε τότε ποιος ήταν και φαντάζοµαι ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν γνώριζε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ καταθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα Πρακτικά
µία ανακοίνωση του «Ρουβίκωνα» στο «Indymedia», το γνωστό
site, όπου εκεί στην ουσία γίνονται όλες οι συγκεκριµένες αναφορές τόσο από τον λεγόµενο αναρχικό χώρο όσο και από παλαιότερες τροµοκρατικές οργανώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε µε αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η ανακοίνωση λέει το εξής: «Σχετικά µε την απόπειρα εισβολής στο γραφείο του κ. Κατσίκη, σήµερα το πρωί στις 9.45’
σύντροφοι, συντρόφισσες της οµάδας επιχείρησαν να µπουν στο
γραφείο του Βουλευτή Κωνσταντίνου Κατσίκη στη Βασιλίσσης
Σοφίας 10 στον δεύτερο όροφο. Δυστυχώς η είσοδος της οµάδας στο βουλευτικό γραφείο δεν κατέστη εφικτή. Ό,τι αναφέρεται σχετικά µε το γεγονός είναι ψέµα. Κανείς δεν µπήκε στο
γραφείο εκτοξεύοντας απειλές».
Αν θέλετε, σας το δίνω και πείτε και στον κ. Κατσίκη ότι υπάρχουν –προφανώς- κάποια στοιχεία για το πού αναφέρεται ίσως
η οµάδα, η οποία επιχείρησε να κάνει την εισβολή στο συγκεκριµένο γραφείο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και σε κάθε περίπτωση, νοµίζω ότι είναι ένα δείγµα του πόσο
πολλές φορές µε πρόχειρο τρόπο χρησιµοποιούµε τον δηµόσιο
διάλογο, προκειµένου να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις. Σε καµµία, όµως, περίπτωση, δεν πρέπει στην πορεία µας προς τις
εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, να προσπαθήσετε να πολώσετε το κλίµα και να προσπαθήσετε να ξαναδιχάσετε τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεφαλογιάννη.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για να κάνει µία νοµοτεχνική
βελτίωση. Αµέσως µετά θα έχει τον λόγο ο κ. Ξυδάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Δεν θα µπω στον πειρασµό να απαντήσω
τώρα στον κ. Κεφαλογιάννη. Θα το κάνω στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε την οµιλία σας
µετά και καλά θα κάνετε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα µιλήσω, λοιπόν, µόνο για τη νοµοτεχνική βελτίωση.
Είναι συµπληρωµατική της προηγούµενης νοµοτεχνικής βελτίωσης. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 η φράση «καθώς και το ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)»
απαλείφεται. Στην ουσία, επειδή κάναµε την άλλη προσθήκη,
αναφέρονταν δύο φορές οι καθηγητές των Ακαδηµιών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κ. Ξυδάκης έχει τον
λόγο. Αµέσως µετά θα δευτερολογήσουν όσοι συνάδελφοι το
επιθυµούν και θα κλείσει τη συζήτηση ο κ. Σαντορινιός.
Ορίστε, κύριε Ξυδάκη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας ξεκινήσουµε µε δυο λόγια για την ουσία και το πνεύµα
αυτής της νοµοθέτησης σήµερα. Έχοντας καταγωγή και από
τους δύο γονείς µου από τα νησιά, από το αρχιπέλαγος και έχοντας περάσει και τα παιδικά µου χρόνια στα νησιά, δεν µπορώ
παρά να χαρώ όχι µόνο για τα µέτρα, τη βοήθεια, τη µέριµνα, τη
βοήθεια, την επικούρηση στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των
νησιών, αλλά για το ότι επιτέλους µε κάποιους όρους, σε αυτή
τη δύσκολη στιγµή που περνάει η χώρα µας –τη µακρά ιστορική
περιπέτεια- γίνεται και µια συζήτηση και ένας στοχασµός πάνω
σε βασικές έννοιες.
Στο άρθρο 101 του Συντάγµατος υπάρχουν προβλέψεις για
τον νησιωτικό χαρακτήρα –πολλές φορές τα έχουµε πει- και η
προσφυγική κρίση έβαλε ξανά στο επίκεντρο τον χαρακτήρα και
τη σηµασία που έχουν τα νησιά στην εθιµική και κοινωνική αναπαραγωγή. Επιτέλους, µε κάποιους τρόπους µπαίνει ξανά στη
συζήτηση ότι τα νησιά, το αρχιπέλαγος, το Αιγαίο, το Ιόνιο, η Μεγαλόνησος δεν είναι τουριστικός προορισµός, δεν είναι µόνο για
τουριστική ανάπτυξη. Είναι τόποι στους οποίους στηρίχτηκε διαχρονικά ο ελληνισµός. Είναι τόποι στους οποίους γεννήθηκε πολιτισµός. Είναι τόποι στους οποίους ακόµη αναπαράγεται η
Ελλάδα, οι Έλληνες, το πνεύµα τους, η ελευθερία, ο κοσµοπολιτισµός, τα γράµµατα, το εµπόριο.
Μ’ αυτή τη νοµοθέτηση εισάγεται το σκεπτικό –το οποίο µεν
εισάγει η Κυβέρνηση, αλλά είδα κι αρκετούς Βουλευτές από τα
άλλα κόµµατα να συµφωνούν- ότι τα νησιά είναι τόποι στους
οποίους εργάζονται άνθρωποι µε συγκεκριµένες ανάγκες, άνθρωποι που διδάσκουν τα παιδιά γράµµατα, άνθρωποι που φροντίζουν για την υγεία των κατοίκων, πυροσβέστες, λιµενικοί, δηµόσιοι λειτουργοί, πλάι σε κτηνοτρόφους, γεωργούς, µελισσοκόµους, ψαράδες.
Αυτοί ιδιαίτερα οι δηµόσιοι λειτουργοί, αυτοί που φροντίζουν
να παρέχουν τις δοµές της υγείας και της παιδείας στα χρόνια
της κρίσης, αλλά και πιο πριν, εξαιτίας της ασύµµετρης ανάπτυξης που επέφερε ο τουρισµός, αντιµετωπίζουν οξύτατα προβλήµατα και µεταφοράς και διαβίωσης. Μ’ αυτή τη νοµοθεσία προσφέρουµε ήδη µια βοήθεια στο κόµιστρο και στα µεταφορικά.
Ελπίζω ότι η µέριµνα θα είναι διαρκής και από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εµπορικούς φορείς, προκειµένου να δίδονται σταθερές και µόνιµες
λύσεις στους ανθρώπους που φροντίζουν τις δοµές του κράτους, τις δοµές της παιδείας και της υγείας, για να βοηθηθούν
µόνιµα και για τη διαµονή τους και για τη στέγη τους.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση νοµίζω ότι καθώς θα δηµιουργηθεί
ένας δηµοσιονοµικός χώρος, θα επανέλθει και ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ. Είναι µέρος της στρατηγικής της Κυβέρνησης για
τον νησιωτικό χώρο, για τη νησιωτική Ελλάδα και παραµένει σ’
αυτή την κατεύθυνση.
Ωστόσο, αυτή η συζήτηση που ανοίγει για το µεταφορικό ισοδύναµο ή για το πώς έµπρακτα, µόνιµα και σταθερά θα βοηθήσουµε τη νησιωτική Ελλάδα, εισάγεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Μ’ αυτή την αφορµή αξίζει να σκεφτούµε µεγάλους στοχαστές
σαν τον πρόσφατα εκλιπόντα ιστορικό Σπύρο Ασδραχά, µε καταγωγή από τη Λευκάδα και το µνηµειώδες έργο της δεκαετίας
του 1980 για τη φύση του αρχιπελάγους και το πώς περιέγραψε
αυτή τη νησιωτική Ελλάδα ως µια µεγάλη υδάτινη πόλη, µια διάσπαρτη πόλη, στην οποία οι δρόµοι είναι τα καράβια.
Αυτό είναι το βαθύτερο νόηµα του µεταφορικού ισοδύναµου
µε όρους ιστορίας, µε όρους βαθύτερης κατανόησης του τι είναι
η Ελλάδα των ακτογραµµών και των νησιών. Η ίδια η λέξη «νησί»,
µε αρχαιότατη ελληνική ρίζα, είναι η µόνη σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες που δεν εννοεί το νησί ως αποµονωµένο, αλλά ως
κάτι που κολυµπά από το ρήµα «νήχω». Δεν είναι «isola», δεν είναι
«island», διότι όλο το αρχιπέλαγος είναι ο τόπος στον οποίο γεννιέται πολιτισµός, κουλτούρα, προσέγγιση, µεταφορά αλφαβήτου, µεταφορά των µετάλλων, µεταφορά του κρασιού. Είναι ο
δρόµος ο διαρκής µέσω του οποίου γεννιέται πολιτισµός σε όλη
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τη Μεσόγειο.
Σε ό,τι αφορά αυτά που ακούστηκαν και στην Αίθουσα και
αυτά που κουβεντιάζει ο κόσµος έξω για το αν θα έχουµε αποστασίες, αν έχουµε αποστάτες, αν έχουµε µετακινήσεις, αν έχουµε αναταραχή, κατά τη δική µου ανάγνωση συνωµοσίες και
επιχειρηµατικά συµφέροντα πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
Και ναι, υπάρχουν επιχειρηµατίες που δεν θέλουν µία Ελλάδα
της διαφάνειας, της ισονοµίας και της προκοπής. Θέλουν µία Ελλάδα, έναν χώρο όπου θα ανθεί η διαπλοκή, το συµφέρον και οι
µέθοδοι της µαφίας. Αυτοί οι επιχειρηµατίες προφανώς δεν θέλουν µία κυβέρνηση που βάζει άλλους κανόνες και προσπαθεί
να πολιτευτεί µε άλλους τρόπους σε µια ιστορική περίοδο που
επιβάλλεται να φύγουµε από τα όποια παλιά. Και έχουµε δει επειδή µε προκάλεσε ο κ. Κεφαλογιάννης λέω ότι φυσικά και
αποκηρύσσουµε όλες αυτές τις µεθόδους- από τη δεκαετία του
’80 έως και σήµερα έχουµε κάποιους ολιγάρχες να προσπαθούν
να παράγουν πολιτική, να παράγουν χειραγώγηση µαζών και ανθρώπων µέσω ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών, µέσω τηλεοπτικών σταθµών και εφηµερίδων. Έχουν συµβεί αυτά. Έχουν
συζητηθεί και στη Βουλή επανειληµµένως. Έχουν ροκανίσει κυβερνήσεις, έχουν ροκανίσει κυβερνητικές πλειοψηφίες, έχουν
πέσει κυβερνήσεις, έχουν σφραγίσει και το τέλος της δεκαετίας
του ’80 και στη διάρκεια του ’90 και στη διάρκεια του 2000 εδώ
σε αυτή την Αίθουσα Πρωθυπουργός αποκαλούσε άλλον πρώην
Πρωθυπουργό «αρχιερέα της διαπλοκής». Εδώ έχουν ειπωθεί.
Έχουν συµβεί.
Δεν είµαστε, λοιπόν, ούτε αθώοι, ούτε ανυποψίαστοι, ούτε
άµοιροι ευθυνών όχι µόνο για το παρελθόν, αλλά κυρίως για το
τι µέλλον σχεδιάζουµε και ποια χώρα και ποιο πολίτευµα και ποια
πολιτεία και ποιον δηµόσιο βίο επεξεργαζόµαστε εδώ.
Αυτό που θα έλεγα εγώ, χωρίς να έχω καµµία διάθεση να κάνω
κάποιο λογοπαίγνιο, είναι να µετατοπίσουµε τη συζήτηση από
την αποστασία σε αυτό το οποίο συµβαίνει εδώ. Δεν υπάρχουν
αποστάτες µόνον. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι παίρνουν αποστάσεις από το ιστορικό καθήκον που είναι ένα αυτή τη στιγµή:
Στη µεταµνηµονιακή Ελλάδα το καθήκον λέγεται εθνική ανοικοδόµηση, παραγωγική ανοικοδόµηση, κοινωνική ανασυγκρότηση,
να δώσουµε ξανά τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να οικοδοµήσει όρους υγιούς κοινωνικής αναπαραγωγής, να δώσουµε σχέδιο και ελπίδα στις νεότερες γενιές, κουράγιο και αυτοπεποίθηση στους ωριµότερους, αυτούς που τους έπληξε περισσότερο από όλους η κρίση και να δώσουµε κυρίως ένα µήνυµα στους συµπατριώτες µας και µέσω αυτών ένα µήνυµα στις
γειτονικές µας χώρες, στους περισσότερο ή λιγότερο φιλικούς,
ότι η Ελλάδα δεν είναι αποµονωµένη, δεν είναι µόνη της. Πλέει
και συµπλέει µε τους άλλους.
Και ξαναγυρνάµε σε αυτό το µήνυµα που µας έδωσαν και ο
Σπύρος Ασδραχάς και οι αρχαίοι συγγραφείς και οι ποιητές του
εικοστού αιώνα: Η Ελλάδα είναι ένα νησί που κολυµπάει, ένα νησί
που πλέει. Τα βαπόρια είναι οι δρόµοι της. Δεν είναι αποµονωµένος τόπος, στον οποίο επικρατεί η έρις, η µικροψυχία και η µοχθηρία.
Με αυτά τα λόγια ευχαριστώ και τους συναδέλφους που κοπίασαν και τους κυβερνητικούς που έφτιαξαν αυτό το πρόπλασµα µίας νέας πολιτικής για την Ελλάδα, µιας νέας πολιτικής για
τον νησιωτισµό και τη νέα εποχή, που µας τραβάει από το µανίκι.
Εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες προς τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, η οποία, παρ’ όλη τη θεµιτή κριτική, συµπράττει και
ψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ξυδάκη.
Κύριε Καµατερέ, έχετε τον λόγο. Σας δίνω τρία λεπτά. Από εκεί
και πέρα, αν χρειαστείτε παραπάνω χρόνο, εννοείται ότι θα τον
έχετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που ικανοποιήσατε το αίτηµα. Νοµίζω ότι είµαστε στο κλείσιµο της συζήτησης και κατά τη γνώµη µου καλό είναι να βγάζουµε κάποια
συµπεράσµατα.
Θα ήθελα να επικεντρώσω σε δύο ζητήµατα το κλείσιµο: Το
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ένα είναι ότι έγινε µία κριτική, µια συζήτηση εποικοδοµητική σε
µεγάλο βαθµό, για το ότι αυτό δεν είναι ολοκληρωµένο µεταφορικό ισοδύναµο, ότι δεν προβλέπεται από το νοµοσχέδιο το
οποίο ήρθε τώρα.
Νοµίζω ότι η ίδια η εισήγηση του νοµοσχεδίου, οι Υπουργοί
και εµείς είπαµε ότι είναι πιλοτικό στο εξάµηνο αυτό, είναι ένα
πρώτο βήµα και µάλιστα, το ίδιο το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι
µέσα στην τριετία πρέπει να αναπτυχθεί ένα εθνικό στρατηγικό
σχέδιο για την ολοκληρωµένη εφαρµογή του µεταφορικού ισοδύναµου.
Εδώ είπαν πολλοί συνάδελφοι και πολύ πιο χαρακτηριστικά ο
συνάδελφος, ο κ. Δρίτσας, κάτι που θέλω να τονίσω, πόσο σύνθετο είναι το πρόβληµα. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι απλά, δηλαδή, άντε, δίνουµε κάποια εκατοµµύρια ανάλογα του πόσο
µπορούµε κάθε φορά και τώρα θα µπορούµε 150 και αν δώσουµε
500, θα είναι καλύτερα. Δεν είναι έτσι απλό το ζήτηµα. Έχει να
κάνει µε πάρα πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι η ακτοπλοΐα, πώς δραστηριοποιούνται δηλαδή οι εταιρείες στην ακτοπλοΐα, ποιος ελέγχει, κατά πόσο µπορεί να παρέµβει το δηµόσιο,
πώς γίνονται οι εσωτερικές γραµµές, οι κυκλικές, στην ακτοπλοΐα
και φυσικά µε πολλούς άλλους παράγοντες που λόγω χρόνου
δεν µπορώ να πω τώρα. Απλώς ήθελα να το επισηµάνω.
Από το σηµείο, όµως, να γίνεται αυτή η κριτική και να φτάνουµε να το καταψηφίζουµε, εκεί υποκρύπτονται άλλες αιτίες.
Ένα δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι ακριβώς επειδή σε
αυτό το θέµα δεν µπορούσε κάποιος να φέρει µεγάλη αντίδραση
-ποιος θα µπορούσε να πει «εγώ είµαι κατά του µεταφορικού ισοδύναµου;- έγινε προσπάθεια από την Αντιπολίτευση να επικεντρωθεί όλη η συζήτηση στο θέµα της κατάργησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, που πραγµατικά είναι ένα πλήγµα για τη
νησιωτική πολιτική.
Πρώτα, όµως, ας δούµε ποιοι είναι αυτοί που το λένε. Δεν θα
µείνω εγώ στα επιχειρήµατα που ειπώθηκαν από πάρα πολλούς
οµιλητές από τη δική µας µεριά, το ότι δηλαδή αυτό ψηφίστηκε
από όλους -εννοώ αυτούς που ψήφισαν τη συµφωνία τον Αύγουστο του 2015- ούτε ότι προβλεπόταν στο mail Χαρδούβελη κανονικά, στη σελίδα 27. Προβλεπόταν και το mail Χαρδούβελη
ήταν πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης: Κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά.
Θα πω κάτι που δεν ειπώθηκε. Στη συµφωνία που µας προτάθηκε και η Κυβέρνησή µας αρνήθηκε τον Ιούλιο του 2015 υπήρχε
ή δεν υπήρχε; Φυσικά υπήρχε το µέτρο κατάργησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Εµείς τι είπαµε σε αυτή τη συµφωνία; Όχι. Πήγαµε σε δηµοψήφισµα και υποστηρίξαµε το «όχι».
Όλοι εσείς που υποστηρίζετε το µέτρο του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ και µας κατηγορείτε ότι εµείς το καταργούµε, τι λέγατε
τότε; Ναι σε εκείνη τη συµφωνία. Αυτό νοµίζω ότι δεν είναι καθόλου σωστό.
Ήθελα, όµως, να τελειώσω στο θέµα του ΦΠΑ, επισηµαίνοντας
και παίρνοντας αφορµή και από τα όσα είπε κάποιος συνάδελφος από τους τελευταίους οµιλητές ότι -και πολλοί από την Αντιπολίτευση στηρίχθηκαν σε µια απάντηση που έδωσε ο Μοσκοβισί σε ένα ερώτηµα ενός Ευρωβουλευτή- είναι αρµοδιότητα του
κράτους-µέλους η φορολογική πολιτική. Φυσικά. Είπε κανένας
ότι δεν είναι; Κάτω από ποιες συνθήκες;
Έχω να ρωτήσω: Είναι αρµοδιότητα του κράτους-µέλους ο
ορισµός του κατώτατου µισθού ή όχι; Εσείς, λοιπόν, γιατί κατεβάσατε τον µισθό και τον πήγατε εκεί που τον πήγατε; Είναι αρµοδιότητα του κράτους-µέλους οι συντάξεις; Εσείς γιατί τις
κόψατε; Ποιος σας υποχρέωσε; Είναι αρµοδιότητα του κράτουςµέλους οι απολύσεις ή όχι από το δηµόσιο, το πόσους δηµοσίους
υπαλλήλους θα έχουµε; Είναι. Εσείς γιατί κάνατε τις απολύσεις;
Είναι αρµοδιότητα η διαχείριση της κρατικής περιουσίας του
κράτους-µέλους; Είναι. Εσείς γιατί φτιάξατε το ΤΑΙΠΕΔ για να
ξεπουλήσετε όλη την περιουσία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι η τελευταία φράση αυτή.
Επίσης, για να έρθουµε στο πιο ειδικό θέµα, στα νησιά, βγήκαν
και είπαν κάποιοι οµιλητές για τα νησιά : «Ξέρετε πόσο κοστίζει
για να πας από εκεί εκεί; Ξέρετε ότι θέλει έναν µισθό;». Ποιοι τα
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λέτε εσείς; Ποιοι κυβερνούσαν τόσα χρόνια; Ποιοι τα δηµιούργησαν; Εµείς;
Άρα, παίρνοντας υπ’ όψιν και όλα τα προηγούµενα που είπα
για τις αρµοδιότητες του κράτους-µέλους, που αυτή την περίοδο
µέσα στα µνηµόνια δεν µπορούσαµε να τις ασκήσουµε, εµείς
αναγκαστικά κάποια πράγµατα δεχθήκαµε. Εσείς, όµως -και έχει
αποδειχθεί πολλές φορές- όχι µόνο τα εφαρµόσατε µε µεγάλη
χαρά, αλλά βρήκατε και ευκαιρία τα µνηµόνια για να εφαρµόσετε
αυτή εδώ την πολιτική, όπως ήταν ο ΦΠΑ και όπως ήταν η άρνηση εφαρµογής οποιουδήποτε νησιωτικού µέτρου, νησιωτικής
πολιτικής που εσείς οριζόντια τα παίρνατε, κλείνατε γραφεία
κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ήταν αρµοδιότητα του κράτους-µέλους ο καθορισµός του
ΦΠΑ στις µεταφορές; Ήταν. Και εσείς ποιον συντελεστή είχατε
και έχετε στις µεταφορές; Είχατε 24%. Δηλαδή, ενώ είχατε την
αρµοδιότητα να µειώσετε τον συντελεστή στις µεταφορές στα
νησιά, όπως ήταν 30% σε όλα τα άλλα, εσείς στις µεταφορές,
που µας αφορά και συζητάµε σήµερα µε το µεταφορικό ισοδύναµο, το κρατήσατε σκόπιµα, παρ’ όλο που δεν σας βίαζε κανένας, στο 24%, στον αυξηµένο συντελεστή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Αθανασίου,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά µε σχετική ανοχή και εσείς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και µε το νοµοσχέδιο δεν εισάγεται πραγµατικό µεταφορικό
ισοδύναµο παρά ένα είδος επιδότησης, παρά ταύτα οφείλω να
αναγνωρίσω στον κύριο Υφυπουργό, στον κ. Σαντορινιό, ότι δέχθηκε αρκετές από τις προτάσεις µας που βελτιώνουν και θα βοηθήσουν τη λειτουργικότητα αυτής της επιδοµατικού χαρακτήρα
παροχής.
Είπα ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι αντίθετη σε ένα µεταφορικό ισοδύναµο το οποίο θα είναι λειτουργικό, θα λύνει τα προβλήµατα των νησιωτών µας και θα αντέξει στον χρόνο. Όµως,
αυτό που εισάγεται µε το νοµοσχέδιο δεν είναι µεταφορικό ισοδύναµο, παρά ένα είδος επιδότησης, όπως σας ανέφερα. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να το ψηφίσουµε ως Νέα Δηµοκρατία.
Και γιατί δεν επιτυγχάνεται τίποτα µε το µεταφορικό ισοδύναµο µε το νοµοσχέδιο όπως εισάγεται; Πρώτα-πρώτα δεν θα το
απολαµβάνουν όλοι οι νησιώτες, όπως είπα. Και παρά τις τροποποιήσεις που είδα τις βελτιωτικές, όπου µάλιστα υπάρχουν και
ουσιώδεις όπως στο άρθρο 7 που θα ψηφίσουµε, δεν θα το απολαµβάνουν όλοι οι νησιώτες και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Ζητούµε το κριτήριο, κύριε Υπουργέ,
όπως το είπα, να µην είναι η εντοπιότητα, αλλά η πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα.
Δεύτερον, καθίσταται µε τις υπουργικές αποφάσεις, αλλά και
τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ο εκάστοτε Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας νοµοθέτης, πράγµα το οποίο είναι αντισυνταγµατικό και απαγορεύεται. Τουλάχιστον δεν βάλατε προεδρικά διατάγµατα να ρυθµίζουν τις επιµέρους διαφορές για να υπάρχουν
στον έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Το κόστος του µεταφορικού ισοδυνάµου πέφτει, σύµφωνα µε
το νοµοθέτηµα, αλλά και από την Αιτιολογική Έκθεση, στο Πρόγραµµα Των Δηµοσίων Επενδύσεων και στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα, η τέταρτη
αξιολόγηση απαγορεύει για το 2018 και για το 2019 την επιβάρυνση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Δεν προκύπτει πώς θα βρεθούν τα χρήµατα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέταρτον, το φέρατε επειγόντως λόγω της κατάργησης των
συντελεστών ΦΠΑ. Και ενώ έπρεπε να υπάρξει µεγαλύτερη ευαισθησία στο θέµα αυτό σε µια εποχή που µαστίζονται και από την
οικονοµική κρίση τα νησιά µας, ειδικά του βορείου Αιγαίου, αλλά
και από το µεταναστευτικό πρόβληµα, είναι κάτι το οποίο κάνατε
ύστερα από αιτήµατα του συνόλου της Αντιπολίτευσης, όσον
αφορά το πρώτο εξάµηνο του 2018. Αρνείστε, όµως, επιµόνως
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να το κάνετε για το 2019. Και δεν µπορεί να καταλάβω ποια θα
είναι η ωφέλεια για τον προϋπολογισµό των πέντε αυτών νησιών
που µαστίζονται από το µεταναστευτικό, δηλαδή τη Χίο, τη Σάµο,
τη Λέρο, την Κω και τη Λέσβο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπολογίζεται δε ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2018 η επιβάρυνση από το µεταφορικό ισοδύναµο θα είναι περίπου 50 µε 60
εκατοµµύρια. Και του χρόνου θα είναι, φαντάζοµαι, διπλάσιο για
το σύνολο του έτους. Μα, η ωφέλεια που έχει από τα νησιά αυτά
είναι πολύ µικρότερη. Και διερωτάται κανείς γιατί δεν το κάνετε,
αφού ο στόχος ήταν µε τη συµφωνία την οποία υπογράψατε για
την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών να µειωθούν οι δηµόσιες δαπάνες, πράγµα το οποίο βεβαίως έτσι χειροτερεύει την
κατάσταση.
Υπάρχει, βέβαια, και µια αντινοµία στο θέµα αυτό, βλέποντας
ότι, ενώ δεν προσδιοριζόταν, µε την τροπολογία την οποία φέρατε, από του χρόνου θα εξαιρείται η Κρήτη, η Εύβοια και η Λευκάδα.
Εντάξει, η Λευκάδα µπορεί να έχει µια γέφυρα, αλλά από την
άλλη πλευρά µην παραγνωρίζετε ότι είναι ένα νησί το οποίο δεν
είναι πλούσιο. Δεν έχουν την οικονοµική άνεση οι κάτοικοί της
όπως έχουν σε άλλα νησιά. Δεν είναι Σαντορίνη, η οποία µπαίνει
µέσα, ούτε Μύκονος. Δεν έχω τίποτα ούτε µε τη Σαντορίνη ούτε
µε τη Μύκονο, αλλά προσπαθώ να συγκρίνω τα οικονοµικά µεγέθη. Γι’ αυτό δικαίως διαµαρτύρονται οι κάτοικοι της Λευκάδας
και ο Βουλευτής µας ο κ. Καββαδάς -ο οποίος ήταν εδώ, αλλά
δεν πρόλαβε να δηλώσει- για το ζήτηµα αυτό.
Μην ξεχνάτε -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, όπως σας ανέφερα
και το πρωί, αναφέρεται και στη σύµβαση της λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη σύµβαση της Λισαβόνας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα άρθρα 174, 175 και 176. Και λέω
το εξής: Σήµερα, αφού γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποχρεώνει -όχι δικαιούνται- τα κράτη-µέλη
η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρουν το ΦΠΑ στα νησιά τους -και ήδη
η Πορτογαλία το έχει κάνει-, θα µπορούσατε κάλλιστα να το φέρετε έστω και την τελευταία στιγµή. Εγώ έλεγα σε εσάς και στον
κ. Κουρουµπλή, αφού µιλούσατε µε τον κ. Τσακαλώτο, αν µπορούσαµε να το φέρναµε αυτό έστω και την τελευταία στιγµή. Και
απορώ γιατί δεν έγινε για τα πέντε νησιά αυτά, εφόσον ούτε οι
Ευρωπαίοι έχουν αντίρρηση εν όψει της µεταναστευτικής κρίσης
στα νησιά µας αυτά.
Κατόπιν αυτού βεβαίως θα πω και τα εξής: Επί της αρχής δεν
θα το ψηφίσουµε, αλλά σε µερικά άρθρα, ύστερα από τις βελτιώσεις τις οποίες κάνατε, η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι αρνητική,
όπως σας είπα, γιατί µας ενδιαφέρει η οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας. Οπότε σε µερικά άρθρα, όχι γιατί είναι σωστό το νοµοθέτηµα, αλλά επειδή θέλουµε να λειτουργήσει, που αµφιβάλλω
ότι θα λειτουργήσει λόγω των ζητηµάτων που σας είπα και ειδικά
γιατί δεν θα βρείτε πόρους, δεν θα το κάνετε γιατί απαγορεύεται
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, αλλά πάρα ταύτα
εάν γίνει, θα θέλαµε τουλάχιστον να είναι πρακτικό και να λειτουργήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανασίου.
Τρία λεπτά συµφωνήσαµε και τελικά στα έξι λεπτά πήγατε και
οι δύο. Τώρα θα πρέπει να πω στον κ. Καρρά να ολοκληρώσει
πιο γρήγορα.
Ελάτε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τη σύστασή σας δεν ξέρω αν θα την ακολουθήσω. Ανεξάρτητα, όµως,
από αυτό, το πρωί στην πρωτολογία µου δεν είχα ενηµερωθεί,
δεν είχα πληροφόρηση για τα γεγονότα στο γραφείο του συναδέλφου Κατσίκη και θέλω να πω ότι όχι µόνο έχει την προσωπική
αλλά και την αµέριστη συµπαράσταση όλων µας από πλευράς
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, και καταδικάζουµε το γεγονός
αυτό απερίφραστα από οπουδήποτε κι αν προέρχεται.
Επίσης θέλω να αναφερθώ και σε ένα δεύτερο ζήτηµα που
είναι της επικαιρότητας, συντοµότατα, στην ταλαιπωρία πάλι της
Μάνδρας µετά τη χθεσινή νεροποντή και να ρωτήσω την Κυβέρ-
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νηση, εν πάση περιπτώσει, πώς θα αντιµετωπίσει αυτή την αδράνεια; Διότι φαίνεται ότι το φαινόµενο της καταστροφής στη Μάνδρα κινδυνεύει να γίνει επαναλαµβανόµενο σε κάθε κακοκαιρία.
Ας πάµε, όµως, στο νοµοσχέδιο αυτή τη στιγµή. Επειδή δεν µίλησα για τις τροπολογίες θα αναφερθώ για αυτό. Ως προς τη
συµµετοχή µας στο νοµοσχέδιο, θεωρώ ότι ήταν εποικοδοµητική
η πλευρά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και αισθάνοµαι την
ικανοποίηση ότι επιτάχυνα, µε τις συµπληρώσεις που έγιναν, την
εφαρµογή του νοµοσχεδίου, σε σχέση µε το ζήτηµα του µεταβατικού σταδίου και πρέπει να πω, ότι στους συµπατριώτες µου ήδη
το έχω ανακοινώσει, να περιµένουν και την εφαρµογή του.
Πάµε παρακάτω, λοιπόν. Θέλω να πω το εξής ως προς τις τροπολογίες. Για αυτή που είναι ήδη το άρθρο 15 του νοµοσχεδίου
και αφορά τη συµπλήρωση διατάξεων του καταστατικού της
«Κοινωνίας της Πληροφορίας», εµείς θα τοποθετηθούµε µε το
«παρών» για τον λόγο ότι γίνεται απευθείας ο ορισµός των µελών
της διοίκησης, ενώ θα µπορούσε να γίνεται µε προκήρυξη, για
πιο αδιάβλητη επιλογή.
Ως προς το άρθρο 16 του νοµοσχεδίου, τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας, θα πούµε «ναι» όχι για άλλον λόγο παρά
µόνο για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα για την εξασφάλιση της εργασίας, έστω και προσωρινά,
των νοσηλευτών και του άλλου προσωπικού, αν και θεωρούµε
ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία και έχει και
οριακή πλέον νοµιµότητα, µετά την απόφαση του κλιµακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν είναι παρών ο Υπουργός Υγείας,
οφείλω όµως να το σηµειώσω.
Ως προς τη στρατιωτική θητεία που προτείνει ο κ. Δρίτσας, τον
συνυπολογισµό της στα δικαιώµατα των λιµενικών δεν µπορούµε
να πούµε «όχι». Θεωρούµε δίκαιο το άρθρο 17, διότι το να συνυπολογίζεται µια παροχή υπηρεσίας και προς την κοινωνία και
προς το κράτος είναι ορθό.
Στην επόµενη τροπολογία, τη µε γενικό αριθµό 1629 και ειδικό
44, για το Κτηµατολόγιο και την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων κατά του ΙΓΜΕ, τοποθετούµεθα στο «παρών» για τον λόγο
ότι ναι µεν ως προς το πρώτο σκέλος του Κτηµατολογίου είναι
µια ανάγκη που πρέπει να ρυθµιστεί, αλλά ως προς το δεύτερο
σκέλος υπάρχει ο εξής προβληµατισµός: αναστέλλεται η εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων που έχουν επιδικάσει αποζηµιώσεις
σε εργατικές διαφορές στους δικαιούχους – εργαζόµενους.
Θα πούµε λοιπόν «παρών» για έναν και µοναδικό λόγο: Να εξασφαλιστεί η εργασία των ήδη υπηρετούντων και σε σχέση µε το
σύντοµο της αναστολής θα ευχηθούµε να µην υπάρχει περαιτέρω άλλη αναστολή και οι άνθρωποι να µπορούν να εκτελέσουν
τις δικαστικές αποφάσεις και να ικανοποιήσουν τα δικαιώµατά
τους.
Στην τροπολογία για την εκτέλεση άγονων γραµµών θα ήθελα
να κάνω µια σηµείωση. Επιδοτούµενες γραµµές νοµίζω είναι νοµοθετικά, αλλά δεν έχει αξία πια να µένουµε στη διατύπωση. Θα
πούµε «ναι», γιατί µπορεί να φαίνεται µέσα ότι είναι χαριστική,
µπορεί να µην αναφέρονται ποιοι θα είναι οι ωφελούµενοι -δεν
το ξέρουµε αυτό-, αλλά εν πάση περιπτώσει κρίνουµε λογικό και
τον συνυπολογισµό των λειτουργικών εξόδων, οπότε αυξάνεται
το ποσό του ακατάσχετου και ίσως, ενδεχοµένως σε αυτές τις
γραµµές εξυπηρετηθούν καλύτερα και οι επιβάτες και οι νησιώτες. Μόνο µε αυτή την έννοια τοποθετούµεθα θετικά. Διαφορετικά θα ήµαστε αρνητικοί κάθετα.
Η επόµενη τροπολογία είναι ο ορισµός κριτηρίων επιλογής
θέσης Προϊσταµένων Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Δεν
µπορούµε παρά να πούµε «όχι» για τον λόγο ότι έχει ήδη κατατεθεί νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, επίκειται η εισαγωγή του στις επιτροπές. Γιατί έρχεται µόνη της και ξεκρέµαστη
και ποια είναι η επείγουσα ανάγκη; Σε µια εβδοµάδα θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του άλλου νοµοσχεδίου.
Είµαστε αρνητικοί στην τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού για το θέµα της µίσθωσης ή της παράτασης της µίσθωσης
των χώρων εντός των αρχαιολογικών περιοχών, για τον λόγο ότι
δεν βλέπουµε την πλήρη διαφάνεια. Έχει τη µορφή µιας αναγκαιότητας προσωρινής, αλλά δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχε ο
χρόνος να έχουν τακτοποιηθεί στο παρελθόν αυτά τα ζητήµατα
και δεν µπορεί να έρχονται υπό το καθεστώς πιέσεως και να ζη-
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τείται από τη Βουλή η νοµοθέτηση.
Στην τελευταία, συµπαθέστατου και εκλεκτού συναδέλφου,
βουλευτική τροπολογία, δεν µπορώ παρά να µείνω στο «παρών»
για λόγους αρχής, διότι κύριε Πρόεδρε, είναι µια από τις γνωστές εκείνες που έχω ονοµάσει «κρυπτοϋπουργικές». Όταν το
Υπουργείο δεν µπορεί να νοµοθετήσει γρήγορα και αισθάνεται
µια ανάγκη, τη δίνει σε έναν καλό συνάδελφο, να καλύψει την
ανάγκη. Κατανοώ τι είναι το περιεχόµενο της τροπολογίας, δεν
µπορώ όµως να δώσω απόλυτα θετική ψήφο, παρά µόνο να
µείνω στο «παρών», για να µείνω συνεπής στις αρχές µου περί
κρυπτοϋπουργικών τροπολογιών, τις οποίες έχω στηλιτεύσει
επανειληµµένα στην Αίθουσα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρρά.
Κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, κύριε
Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Μόνο µια επισήµανση για το άρθρο 17, στην τροπολογία του
κ. Δρίτσα που έγινε άρθρο. Είναι ακριβώς αυτό που σας είχαµε
πει όταν είχε έλθει στον ν.4504. Ακριβώς αυτά σας λέγαµε από
τότε και ευτυχώς ήλθε να διορθώσει. Πιστεύουµε ότι θα διορθώσει το συγκεκριµένο πρόβληµα που υπήρχε, γιατί κρίνεται το µέλλον πολλών στελεχών του Λιµενικού Σώµατος.
Θα ήθελα να κάνω και µια υπενθύµιση σε κάτι που είχατε δεσµευτεί. Στον συγκεκριµένο νόµο υπήρχε και Ηµέρα Μνήµης Πεσόντων Λιµενικού Σώµατος. Περιµένουµε να δούµε τα εγκαίνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κούζηλο.
Κύριε Τάσσο, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Θα ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτά που
ακούστηκαν για τη στάση του ΚΚΕ σε σχέση µε αυτή την τροπολογία. Οι κυβερνητικοί Βουλευτές µάς εγκαλούν ότι είµαστε ασυνεπείς µε την πολιτική µας. Εµείς τους ερωτάµε γιατί εµείς είµαστε ασυνεπείς και όχι εκείνοι;
Λέτε ότι θέλετε να µειώσετε το κόστος µεταφοράς ανθρώπων
και προϊόντων από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα, γιατί το αντίστροφο όσον αφορά τους ανθρώπους δεν ισχύει. Γι’ αυτό διαθέτετε 60.000.000 φέτος και 150.000.000 του χρόνου για την
πλήρη εφαρµογή του.
Εµείς λέµε: Ποιοι θα πληρώσουν αυτά τα 150.000.000 στην
πλήρη εφαρµογή; Μήπως θα τα πληρώσουν αυτοί που έχουν,
δηλαδή οι εφοπλιστές; Προφανώς όχι. Θα τα πληρώσει ο κρατικός κορβανάς. Άρα, ισχύει αυτό που λέµε, ότι όχι µόνο σ’ αυτή
την περίπτωση, αλλά και στις άλλες περιπτώσεις µε τα διάφορα
ισοδύναµα και αντίµετρα τι κάνετε; Παίρνετε από τους φτωχούς
και δίνετε στους φτωχότερους. Αυτό κάνετε, αναδιανοµή της
φτώχειας. Αυτό το µέτρο θα ήταν πράγµατι αναδιανεµητικό, θα
είχε µια τέτοια µορφή, αν παίρνατε από τους πλούσιους, δηλαδή
τους εφοπλιστές, αυτά τα 150.000.000. Δεν χρειάζεται να κάνετε
πολλά πράγµατα. Μια-δυο φοροαπαλλαγές να τους καταργήσετε και τα πήρατε αυτά τα150.000.000. Δεν πρόκειται για κανένα τεράστιο ποσό.
Αυτό προφανώς δεν το κάνετε, γιατί οι εφοπλιστές είναι οι άνθρωποι µε τους οποίους κάνετε νταραβέρι. Αυτοί είναι που κάνουν την ανάπτυξη, γιατί, κατά την άποψή σας, την ανάπτυξη και
την παραγωγή και τον πλούτο τα παράγουν οι επιχειρηµατίες,
δεν τα παράγουν οι εργαζόµενοι. Άρα έχουµε τους εργαζόµενους, παίρνουµε απ’ αυτούς. Δεν συζητάω τώρα για υπεραξίες,
εκµετάλλευση κ.λπ.. Μιλάω µέσα από τη φορολογική πολιτική,
δηλαδή µέσα από αστικές πολιτικές. Δίνουµε επιδοτήσεις στο
κεφάλαιο και δίνουµε και κάποια «ψίχουλα» στους εξαθλιωµένους και στους φτωχούς.
Μη µας πείτε ότι αυτό που λέµε εµείς θα γίνει µόνο αν γίνει
επανάσταση. Όχι. Τώρα γίνεται, σε συνθήκες αστικής Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. Καταργήστε µια-δυο φοροαπαλλαγές
από τους εφοπλιστές και αυτά που θα πάρετε δώστε τα στους
κατοίκους των νησιών, αλλά και γενικότερα στον ελληνικό πληθυσµό, ώστε να µπορεί και ο κάτοικος της ενδοχώρας να πάει
στα νησιά και να κάνει σχετικά φθηνές διακοπές, γιατί σήµερα
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τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ποια οικογένεια µπορεί να πάει µε
τα σηµερινά εισιτήρια να κάνει διακοπές, όταν µόνο για τα εισιτήρια θέλει ένα πεντακοσάρικο, αν βάλεις µέσα και το αυτοκίνητο; Ποιος έχει αυτά τα χρήµατα για να κάνει αυτό το πράγµα;
Εσείς, όµως, τι µας λέτε; Μας λέτε: «Τώρα τι θέλετε; Να φύγουµε εµείς και να έλθει η Νέα Δηµοκρατία;». Το λέτε, βέβαια,
στη λογική πια του µικρότερου κακού.
Εµείς λέµε στον κόσµο: Χάθηκε ο ίσιος δρόµος; Χάθηκε δηλαδή το καλό; Χάθηκε το ΚΚΕ; Ενισχύστε το ΚΚΕ. Γιατί; Διότι τα
υπόλοιπα κόµµατα, όλα τα αστικά κόµµατα, συµφωνείτε όσον
αφορά τη στρατηγική στόχευση. Καπιταλισµό θέλετε όλοι σας,
Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ θέλετε όλοι σας. Με τον Γιούνκερ
κοιµάστε, µε τον Στόλτενµπεργκ ξυπνάτε. Αυτοί σάς χτυπούν
στοργικά στην πλάτη και σας λένε «µπράβο» γι’ αυτά που κάνετε.
Η συγκεκριµένη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κάνει αυτή τη
στιγµή αυτά που δεν µπορούσαν να κάνουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δηµοκρατία, επειδή δεν είχαν το αριστερό προσωπείο που έχετε
εσείς. Περάσατε µέτρα αδιανόητα και βέβαια χωρίς να άρετε κανένα από τα προηγούµενα µέτρα, προσθέσατε και καινούργια.
Άρα ποια είναι η επιλογή που έχει να κάνει ο ελληνικός λαός ανάµεσα στο µικρότερο κακό, όπως το λέτε εσείς; Δεν είναι επιλογή
το µικρότερο κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τάσσο.
Ο κ. Δανέλλης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να προηγηθώ του συναδέλφου για τριάντα δευτερόλεπτα,
επειδή ξέχασα να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Για ποιο θέµα, κύριε
Καρρά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Μου διέφυγε µία σηµείωση και θα ήθελα να την αναφέρω, επειδή θα µιλήσει ο κύριος
Υπουργός αµέσως µετά. Τριάντα δευτερόλεπτα χρειάζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αφού θα µιλήσετε, κύριε
Υπουργέ, στο άρθρο 2 για τις προγραµµατικές συµβάσεις, που
αναφέρεται στην παράγραφο 2, βλέπω το εξής: «…ή όποιον
άλλον φορέα κριθεί αναγκαίο». Βλέπω µια γενίκευση. Νοµίζω ότι
θα πρέπει να µείνουµε στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στα ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία αναφέρετε. Το «ή όποιον άλλον
φορέα κριθεί αναγκαίο» είναι εντελώς γενικό και δεν νοµίζω ότι
θα βοηθήσει στην εφαρµογή του νόµου. Αν θέλετε, διαγράψτε
το, για να τελειώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρρά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο,
γιατί ξέχασα κι εγώ να αναφερθώ σε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τι ξεχάσατε, κύριε
Τάσσο; Γιατί αν αρχίσουν όλοι να ξεχνάνε, καταλαβαίνετε τι θα
γίνει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Επειδή έγινε αρκετή συζήτηση όσον
αφορά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και την προστασία των
δικαιωµάτων αυτών, έχω µπροστά στα χέρια µου µια ανακοίνωση
τριών σωµατείων, της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού, της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωµάτων Μηχανής και της Πανελλήνιας Επαγγελµατικής Ένωσης
Μαγείρων Εµπορικού Ναυτικού. Και λένε εδώ: «Μετά από το
ναυάγιο των διαπραγµατεύσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Τάσσο, µην τη
διαβάσετε. Καταθέστε την στα Πρακτικά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί,
επειδή ναυάγησαν οι διαπραγµατεύσεις για συλλογικές συµβάσεις εργασίας, κατεβαίνουν σε απεργία διεκδικώντας τα δικαιώµατά τους.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Τάσσος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Πολάκη, ζητήσατε τον λόγο για κάποια διευκρίνιση στην τροπολογία, απ’ ό,τι
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κατάλαβα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να απαντήσω σε κάτι που ακούστηκε από τον κ. Τάσσο,
απ’ ό,τι µε ενηµέρωσαν, σε κάποια στιγµή της τοποθέτησής του,
σε σχέση µε την τροπολογία που καταθέσαµε για το επικουρικό
προσωπικό.
Χαίροµαι που τη δέχεστε και την ψηφίζετε. Να σας διευκρινίσω
για τα άτοµα που είπατε. Αυτοί οι είκοσι άνθρωποι διορίστηκαν
µετά τις 7-8-2017, που υπήρξε η παράταση αυτών που είχαν διοριστεί είτε πριν το 2015 είτε από τον Μάιο του 2016 και µετά.
Ήταν κάποιες θέσεις που είχαν µείνει κενές, προχώρησαν στον
πίνακα των επιλαχόντων και κάποιοι, είκοσι άτοµα, το ξέρουν.
Αυτοί δεν έχουν πρόβληµα πληρωµής ούτε πρόβληµα που δηµιουργούσε η απόφαση για την απόλυση, όπως δηµιουργούσε
µε τους άλλους, πριν καταθέσουµε την τροπολογία. Αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν την υπηρεσία τους κανονικά. Σαφώς και µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό που θα προκηρυχθεί,
µε την αυξηµένη µοριοδότηση της προϋπηρεσίας που έχουν
κάνει. Υπολογίζουµε ότι στις 30-5-2019 θα έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία, οπότε θα µπορούµε να προσλάβουµε το καινούργιο
µόνιµο προσωπικό.
Εάν χρειαστεί να υπάρξει ειδική ρύθµιση γι’ αυτούς, γιατί τώρα
δεν υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, θα τους καλύψουµε, προκειµένου να συνεχίσουν να υπηρετούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε τις προβλέψεις του παρόντος νοµοσχεδίου δεν
αίρονται οι µεγάλες ανισότητες που χαρακτηρίζουν όσον αφορά
στην επιβάρυνση τους κατοίκους των νησιωτικών περιφερειών
της χώρας µε εκείνους των ηπειρωτικών περιοχών της χώρας,
σε σχέση µε τη µετακίνησή τους ή µε τη µεταφορά των αγαθών
από και προς τα νησιά. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν αίρονται
αυτές οι αντιθέσεις.
Είναι, όµως, θετικό και δεν µπορούµε παρά να χαιρετίσουµε
το ότι επιτέλους, µετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες δηµόσιας
συζήτησης για την αναγκαιότητα υιοθέτησης µέτρων στήριξης
των νησιωτικών περιοχών, µε το περίφηµο µεταφορικό ισοδύναµο έχουµε µία αρχή. Είναι δειλή η αρχή; Είναι δειλή. Είναι ατελής; Είναι ατελής. Κυρίως, όµως, είναι πειραµατική, θα έλεγα
εγώ, και µε βάση τις εµπειρίες που θα αποκτήσουµε, ανοίγονται
τουλάχιστον ευκαιρίες για βελτίωση. Και βεβαίως, αν ορθοποδήσει επιτέλους η χώρα µας δηµοσιονοµικά, θα έχουµε κι άλλα περιθώρια υιοθέτησης άλλων µέτρων στήριξης και άρσης αυτών
των µεγάλων ανισοτήτων. Άρα δεν µπορεί κανείς παρά να σταθεί
θετικά µε αυτή την κατ’ αρχάς δηµιουργία προϋποθέσεων άρσης
νησιωτικών ανισοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η αντιπαραβολή και η συσχέτιση του µεταφορικού ισοδύναµου µε τον µειωµένο ΦΠΑ στα
νησιά του Αιγαίου είναι υποκριτική. Είναι υποκριτική, γιατί γνωρίζουµε πολύ καλά µέσα από ποιες διαδικασίες υποχρεωθήκαµε
στην εξίσωση του ΦΠΑ των νησιών µε εκείνον της ηπειρωτικής
Ελλάδας.
Και αν όντως επιθυµούµε οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου,
γιατί κρίνουµε ότι είναι δίκαιο κι ορθό, να επανέλθει ένα µέτρο
στήριξης µε µείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, µε άλλον
τρόπο όµως -γιατί έλεγα στην οµιλία µου ότι η εµπειρία δείχνει
πως δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε το µέτρο αυτό τα χρόνια που
ίσχυε, προκειµένου οι ωφεληµένοι να είναι το σύνολο των κοινωνιών των νησιών-, ας δούµε µε µια σοβαρή συνεννόηση µεταξύ
µας πώς θα αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες που θα έχουµε από εδώ
και µπρος -ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε λίγο πριν σε νέες ευκαιρίες που ανοίγονται-, για να επανέλθει αυτό σε µία σοβαρή διαπραγµάτευση.
Ας έχουµε, λοιπόν, τη διακοµµατική συνεννόηση για ένα τέτοιο
ζήτηµα, για να έχουµε και αποτέλεσµα και να φανούµε χρήσιµοι.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη, µε τον οποίο ολοκληρώνεται ο κύκλος των δευτερολογιών των ειδικών αγορητών και εισηγητών.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σαντορινιός.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε για τα νησιά
µας, για την πλέον πολυνησιωτική χώρα της Ευρώπης και ίσως
του κόσµου, την Ελλάδα. Το ίδιο το νησί, η γεωγραφία του νησιού, δηµιουργεί εγγενή προβλήµατα στους ίδιους τους κατοίκους του, στους νησιώτες, στους επιχειρηµατίες, σε αυτούς που
προσπαθούν να επιβιώσουν, να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις
τους, να µεγαλώσουν τα παιδιά τους, στην καθηµερινή τους διαβίωση, στο επίπεδο των υπηρεσιών αλλά και στο κόστος της
ζωής.
Ο συνταγµατικός νοµοθέτης -ακούστηκε πολλές φορές- προέβλεψε µε το άρθρο 101 παράγραφος 4 και µε το άρθρο 106 παράγραφος 1 τις ειδικές νησιωτικές πρόνοιες. Αλλά και στην
Ευρώπη η Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 174 και στο άρθρο
176 έχει ειδικές µέριµνες για τα νησιά.
Οι προβλέψεις αυτές του συνταγµατικού νοµοθέτη αλλά και
των ευρωπαϊκών οργάνων παραχωρήθηκαν έτσι; Διεκδικήθηκαν
µε αγώνες από τους νησιώτες, από τους νησιώτες που προσπάθησαν, από φωτισµένους ανθρώπους που µέσα στο Κοινοβούλιο,
µέσα στο Ευρωκοινοβούλιο έδωσαν µάχες και αγώνες για τη νησιωτικότητα. Και τουλάχιστον στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Κοινοβούλιο ήταν και ο κ. Δανέλλης ένας απ’ αυτούς που έδωσαν
µάχες.
Δικαιώθηκαν, όµως, άραγε αυτές οι προβλέψεις; Ασκήθηκε
πραγµατική νησιωτική πολιτική; Σήµερα συζητάµε για µια ουσιαστική νησιωτική θεσµική τοµή. Είναι µία τοµή η οποία ήταν µια
από τις διεκδικήσεις των νησιωτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κανένας, όµως, ποτέ δεν τόλµησε να φέρει την εφαρµογή του
µεταφορικού ισοδυνάµου.
Και θα σας πω κάτι. Στα περισσότερα κόµµατα το µεταφορικό
ισοδύναµο δεν ήταν καν στις προγραµµατικές τους θέσεις, ούτε
καν στις πρόσφατες. Ήταν, όµως, διαχρονικά προγραµµατική
θέση της Αριστεράς εν συνόλω -και γι’ αυτό µου κάνει εντύπωση
και η στάση του ΚΚΕ- ότι πρέπει να υπάρχει µεταφορικό ισοδύναµο. Ήταν θέση στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015, στο
παράλληλο πρόγραµµα. Προβλέπαµε το µεταφορικό ισοδύναµο.
Ήταν δέσµευση του Πρωθυπουργού στη Νίσυρο το 2016.
Γιατί αυτές είναι πολιτικές εδαφικής συνοχής στην πράξη. Η
εξίσωση του κόστους µεταφοράς των νησιωτών και των εµπορευµάτων από και προς τα νησιά σε σχέση µε τη χερσαία µεταφορά είναι πράξεις εδαφικής πολιτικής συνοχής.
Και πώς χρηµατοδοτούνται αυτές; Τα διεκδικούµε από τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τα πάρουµε; Χρηµατοδοτούνται από το
Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Και, κύριε Αθανασίου, προβλέπεται. Έχουν προβλεφθεί 60 εκατοµµύρια για
φέτος, 150 εκατοµµύρια για του χρόνου και για άλλα δύο χρόνια
υπάρχει ήδη η χρηµατοδότηση. Και µην υπερασπίζεστε τόσο πολύ την τέταρτη αξιολόγηση, που άλλωστε την καταδικάζετε έτσι
και αλλιώς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν την υπερασπίζοµαι εγώ,
κύριε Υπουργέ.
Εσείς την ψηφίσατε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Σας λέω, λοιπόν, ότι δεν µπορεί σήµερα να
ζητάµε νησιωτικές πολιτικές από την Ευρώπη. Μόνο από εκεί,
όµως; Εµείς θα ασκήσουµε νησιωτικές πολιτικές; Αυτό κάνουµε
στην πράξη σήµερα. Πρώτα, λοιπόν, υλοποιούµε στην Ελλάδα
και ζητάµε και από την Ευρώπη.
Το µεταφορικό ισοδύναµο σήµερα, έτσι µας έρχεται να υλοποιηθεί, δεν υπάρχει παρόµοιό του στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές εφαρµογές στην Ευρώπη, στη Σκωτία, στη Δανία, στην Κορσική, στη Νορβηγία, που είναι συνδεδεµένη µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όµως, δεν είναι αυτό το οποίο εµείς επιχειρούµε σήµερα
να φέρουµε.
Γιατί; Γιατί ο πολυνησιακός χαρακτήρας της χώρας µας είναι
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τέτοιος, που δεν µπορούµε να πάρουµε ατόφιο ένα σύστηµα και
να το φέρουµε εδώ. Γιατί εµείς επιδιώκουµε και κάτι επιπλέον
από αυτό που έχουν τα άλλα συστήµατα: την άρση και του ανταγωνιστικού µειονεκτήµατος των επιχειρήσεων. Τα άλλα συστήµατα µιλάνε µόνο για τις µεταφορές των επιβατών. Δεν µιλάνε
για τις µεταφορές των προϊόντων. Και εµείς προσπαθούµε να
άρουµε αυτό το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω αρκετά παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ε, πόσο παραπάνω;
Κλείστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Άλλα πέντε λεπτά τα θέλω, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Νοµίζω ότι µπορείτε
να τα συνοψίσετε σε πιο σύντοµο χρόνο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα το προσπαθήσω.
Για αυτό, λοιπόν, καινοτοµούµε αυτή τη στιγµή µε αυτό το
πρόγραµµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πιστεύω ότι θα µπορέσουµε αυτό να αποτελέσει καλή πρακτική. Για πρώτη φορά να
µεταφέρουµε και εµείς µία καλή πρακτική στην Ευρώπη.
Γιατί είναι αναπτυξιακό; Γιατί και αίρει το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα των επιχειρήσεων και γιατί δίνει τη δυνατότητα στους
νησιώτες, δίνει κίνητρα στους νησιώτες να κάνουν νέες επιχειρήσεις. Άρα τι; Να άρουν και το ολιγοπωλιακό καθεστώς που
υπάρχει στα µικρά νησιά, στις αγορές των µικρών νησιών.
Επίσης είναι η πρώτη φορά που το µεταφορικό ισοδύναµο θα
εφαρµοστεί στο Ιόνιο και στον Αργοσαρωνικό, που εκεί δεν
υπήρχαν και ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ.
Πάµε µε πιλοτική εφαρµογή. Γιατί πάµε µε πιλοτική εφαρµογή;
Γιατί δεν είχαµε δεδοµένα. Γιατί κανένας ποτέ, όσες φορές το
θυµηθήκαν να το διακηρύξουν, δεν έκανε µία µελέτη. Η µόνη µελέτη είναι αυτή που είπαµε µε την «ΚΑΝΤΟR», η οποία ουσιαστικά τι προέβλεπε; Μόνο για τις άγονες γραµµές και να αγοράσουµε πλοίο, το οποίο έστελνε το κόστος πάρα πολύ ψηλά.
Άρα ουσιαστικά ήταν ουτοπική ως µελέτη.
Εποµένως τι θέλουµε; Να µαζέψουµε εµπειρικά δεδοµένα, να
δούµε πώς λειτουργεί το σύστηµα και µε αυτόν τον τρόπο να
βελτιώσουµε και να ανασχεδιάσουµε το µέτρο. Έτσι, µε αυτόν
τον τρόπο στα επόµενα τρία χρόνια θα δηµιουργηθεί και η εθνική
πολιτική για το µεταφορικό ισοδύναµο, η οποία θα περάσει από
τη Βουλή µε τα νέα δεδοµένα.
Τώρα, άκουσα πολλά για τον ΦΠΑ. Το είπα από την πρώτη
στιγµή: Το µεταφορικό ισοδύναµο δεν είναι αντιστάθµισµα στους
µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ.
Μας είπε, λοιπόν, ο κ. Κεγκέρογλου ότι ο Μοσκοβισί είπε ότι
είναι επιλογή της Κυβέρνησης. Ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι του
2015 ψηφίστηκε µε τον ν.4336 η κατάργηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, ως αναγκαστικό µέτρο στο πλαίσιο του
µνηµονίου, και δεν ψηφίστηκε µόνο από εµάς. Ψηφίστηκε και
από τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάµι,
από διακόσιους είκοσι δύο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Τι λέτε!
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Καρρά, εσείς δεν ήσασταν στη
Βουλή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είναι έτσι. Κύριε Υπουργέ,
το βάλατε σε µία παράγραφο, όχι ξεχωριστό.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Αθανασίου. Δείτε την ψηφοφορία σας.
Και µας φέρνετε, κύριε Αθανασίου, και µία τροπολογία -σας
το είπα και προχθές- και λέτε για τον νησιωτικό ΦΠΑ. Αυτό είναι
οι νησιωτικοί ΦΠΑ; Ή είναι στα προσφυγικά νησιά; Μην πάτε στη
Λήµνο και στον Άη Στράτη και τους πείτε «έφερα τροπολογία για
να κρατήσω τους συντελεστές ΦΠΑ». Μην πάτε να κοροϊδέψετε
τον κόσµο. Μην πάτε στην Κάρπαθο, στη Σύµη, στους Λειψούς,
στα Ψαρά να τους πείτε ότι θα διατηρήσετε τους ειδικούς συντελεστές ΦΠΑ. Επιτέλους!
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εσείς το κάνετε. Εγώ έχω επιχειρήµατα, δεν αντιδικώ. Εσείς το κάνετε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Εµείς είµαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτά που
κάνουµε. Είναι καταγεγραµµένα και έχουν γραφτεί στην ιστορία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εσείς το κάνατε, κύριε Υπουργέ,
το πρώτο εξάµηνο του 2016.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Αθανασίου, µη διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο,
επειδή παραποιεί. Είναι προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Επιτρέψτε µου, λοιπόν.
Σελίδα 27, σηµείο πέντε του mail Χαρδούβελη στις 29-11-2014.
Το mail Χαρδούβελη ήταν η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, για να κλείσει η πέµπτη αξιολόγηση, που δεν έκλεισε ποτέ.
Δηλαδή, τι πρότεινε ως το λιγότερο η ελληνική κυβέρνηση, για
να πάρει µετά απάντηση από τους θεσµούς; Τι έλεγε στο σηµείο
πέντε; Ότι για τους «VAT islands’ rates», έτσι τους ονόµαζε τους
νησιωτικούς συντελεστές ΦΠΑ, θα αναθεωρήσουµε αυτά τα ειδικά καθεστώτα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, προκειµένου να γίνει ένα πιο απλό και αποτελεσµατικό σύστηµα ΦΠΑ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Για το mail Χαρδούβελη λέτε;
Το έχω µπροστά µου.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Μάλιστα. Εδώ είναι!
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Νεκτάριος Σαντορινιός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θα το χοντρύνουµε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Δεν θα χοντρύνουµε τίποτα.
Σήµερα δεν ακούστηκε πολύ η γραφειοκρατία. Η αλήθεια είναι
ότι µάλλον υπερασπίστηκαν µερικές φορές τη γραφειοκρατία οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, για να υπερασπιστούν την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη στην επιτροπή.
Μας είπαν για τη γραφειοκρατία τα εξής: Πρώτη φορά το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας κάνει µια τέτοια εφαρµογή για εννιακόσιες χιλιάδες νησιώτες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Πόσο δύσκολο και γραφειοκρατικό θα είναι αυτό το σύστηµα;
Τέσσερα σηµεία: Μπαίνουµε µε τους κωδικούς του «TAXIS»,
παίρνουµε τον Μοναδικό Αριθµό Νησιώτη, πηγαίνουµε να βγάλουµε εισιτήριο και έρχονται τα λεφτά στο τέλος του µήνα στην
τράπεζά µας. Τόσο δύσκολο και γραφειοκρατικό!
Για τις επιχειρήσεις: Μπαίνουµε µε τους κωδικούς του «TAXIS», παίρνουµε τον Μοναδικό Αριθµό Νησιωτικής Επιχείρησης,
καταχωρίζουµε τις φορτωτικές των εµπορευµάτων και στο τέλος
του τριµήνου παίρνουµε τα λεφτά. Τόσο δύσκολο! Τόσο γραφειοκρατικό! Για αυτή τη γραφειοκρατία µάς µιλάτε!
Μας είπε ο κ. Κεφαλογιάννης ότι δεν εξυπηρετούµε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά µπαίνουν σε ένα
τέτοιο µέτρο. Σε ένα τέτοιο µέτρο µπαίνουν πρώτη φορά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι επικουρικοί γιατροί, οι επικουρικοί
εργαζόµενοι στα αγροτικά ιατρεία, στα νοσοκοµεία, τα παιδιά
στα αθλητικά σωµατεία -και γι’ αυτά υπάρχει πρόβλεψη- που κάνουν ατοµικά αθλήµατα.
Μας είπε ότι δεν συµφέρει τους αναπληρωτές καθηγητές,
γιατί το 50%, που, βέβαια, δεν είναι θεσµοθετηµένο, είναι υψηλότερο σαν ποσοστό έκπτωσης. Πότε καθιερώθηκε; Έχετε εικόνα; Για πρώτη φορά σε αυτή τη χρονιά σε συνεργασία του
Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και σε συνεργασία µε τους ακτοπλόους. Για πρώτη
φορά! Ποτέ δεν είχατε ασχοληθεί µε τους αναπληρωτές καθηγητές. Τώρα µας λέτε ότι θα χάσουν ίσως ένα 10%. Ναι, αλλά θα
έχουν αυτά τα εισιτήρια καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς να τα
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χρησιµοποιήσουν όποτε θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω µε µερικά
παραδείγµατα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Με την τροπολογία που ήρθε
είναι παροχές στους εφοπλιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αθανασίου,
δεν καταγράφεται τίποτα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κλείνω µε µερικά παραδείγµατα. Αυτό εδώ
είναι το τόσο δύσκολο στο οποίο θα µπαίνουν οι νησιώτες και θα
βλέπουν πόσα εισιτήρια έχουν, ποιος είναι ο αριθµός, ο Μοναδικός Αριθµός Νησιώτη.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μια τετραµελής οικογένεια γι’ αυτό το εξάµηνο, για ένα εξάµηνο στο Κουφονήσι µπορεί να επωφεληθεί µέχρι 849 ευρώ, στο
Αγαθονήσι 1.575 ευρώ, στις Οινούσσες 720 ευρώ, στον Άη Στράτη 456 ευρώ. Τόσο είναι το όφελος που µπορεί να έχει µια οικογένεια από τη διαφορά των εισιτηρίων.
Στους Φούρνους 592 ευρώ…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πώς τα βγάζετε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Αθανασίου, θα µε αφήσετε, για να
ακούσουν οι νησιώτες ποιο θα είναι το όφελός τους.
Στην Κάρπαθο 947 ευρώ, στην Ικαρία 519 ευρώ και πάει λέγοντας.
Είπαµε για τις επιχειρήσεις πόσο µπορούν να πάρουν. Αναφέρθηκαν κι από άλλους. Και επειδή συζητάµε για το αν υπάρχει
ωφέλεια στα βασικά είδη διατροφής, θα πω ότι ένα κιβώτιο
αλεύρι έχει σήµερα 9,55 ευρώ στην Πάτµο.
Θα πάρει 10,08 µε την αύξηση του ΦΠΑ, διαφορά 0,53. Πόσο
είναι να µεταφερθεί από τον Πειραιά ως την Πάτµο; Έξι ευρώ.
Πόσο είναι από την Αθήνα µέχρι την Καλαµάτα; Δυόµισι ευρώ.
Πόσο θα µειωθεί τελικά; Πόσο θα πάρει η επιχείρηση; Τριάµισι
ευρώ, σε σύγκριση µε το 0,53 που θα αυξηθούν µε την κατάργηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ.
Τα προϊόντα βασικής διατροφής, λοιπόν, τα προϊόντα που ενδιαφέρουν καθηµερινά τον νησιώτη, θα έχουν µεγαλύτερη έκπτωση από το µεταφορικό ισοδύναµο, αν θέλετε αυτό.
Σήµερα είναι µία ιστορική ηµέρα, γιατί µπαίνει µία τοµή θεσµική για τη νησιωτική πολιτική. Θα το εφαρµόσουµε και πολύ
σύντοµα θα το βλέπετε στο metaforikoisodynamo.gr. Εκεί θα κριθούµε όλοι, και αυτοί που θα το ψηφίσουµε και αυτοί που δεν θα
το ψηφίσουµε. Αλλά σίγουρα θα κρίνουν οι νησιώτες ποιοι πραγµατικά έφεραν πολιτικές για τα νησιά και ποιοι το µόνο που ήξεραν ήταν να έχουν τον ΦΠΑ µειωµένο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνιση
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αθανασίου,
σας παρακαλώ! Είστε παλαιός Κοινοβουλευτικός και γνωρίζετε
πολύ καλά ότι µε τον Υπουργό ολοκληρώνεται η συζήτηση ενός
νοµοσχεδίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τι λέτε; Τριπλάσιο χρόνο για
ανακρίβειες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είχατε αρκετές
ώρες συζήτηση και στην επιτροπή, προφανώς, αλλά και εδώ
στην Ολοµέλεια, για να λυθούν τυχόν ενστάσεις ή απορίες, αν
είχατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι, αλλά ακούστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν έχετε δικαίωµα παρέµβασης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι, αλλά δεν µπορείτε να δίνετε τριπλάσιο χρόνο για ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν καταγράφεται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τίποτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω για
τα Πρακτικά το mail Χαρδούβελη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και
άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
(Μ.Ι.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ηµ/νία: ########
Κωδικός: 20180627
Επί της Αρχής ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
OXI

Άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

Άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ
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Ν.Δ:

ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI
ΝΑΙ

Ν.Δ:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΠΡΝ

Άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:
OXI

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI
ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ:

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

Άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI
ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ:

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Άρθρο 8 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΝΑΙ

ΠΡΝ

Άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ:

OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

Άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ:

ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ:

ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI
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ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:

Άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

ΠΡΝ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Ν.Δ:

ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε:

ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 13 ως έχει

ΝΑΙ
OXI

ΣΥΡΙΖΑ:
ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

Άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

Άρθρο 14 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε:

ΠΡΝ
ΝΑΙ

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΔΗ.ΣΥ:

OXI

ΠΟΤΑΜΙ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Άρθρο 15 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ:

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

Άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ:

ΠΡΝ
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Χ.Α:

OXI

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Τροπολογία 1630/45 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΝΑΙ

OXI

Άρθρο 16 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
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ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ:

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI
ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ:

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κ.Κ.Ε:

ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΠΡΝ

Άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

OXI

Χ.Α:

OXI

Κ.Κ.Ε:

ΠΡΝ
ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τροπολογία 1629/44 όπως τροποποιήθηκε
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

OXI

Χ.Α:

OXI

Κ.Κ.Ε:

OXI
ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ:

ΠΡΝ

ΠΟΤΑΜΙ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κ.Κ.Ε:

ΠΡΝ

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΑΝ.ΕΛ:

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ:

ΠΡΝ

OXI

ΝΑΙ

Τροπολογία 1632/47 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ:

ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΑΝ.ΕΛ:

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τροπολογία 1631/46 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ:

ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ
OXI

Τροπολογία 1633/48 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ
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Ν.Δ:

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ:

Χ.Α:

ΠΡΝ

Ν.Δ:

OXI

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Επί του συνόλου ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

OXI
OXI

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
Ακροτελεύτιο Άρθρο ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:

ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ

Χ.Α:

ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε:

OXI

ΑΝ.ΕΛ:

ΝΑΙ

ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης
του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι
υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (Μ.Ι.)
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την
εξής σηµασία:
α) Μεταφορικό Ισοδύναµο (M.I.): είναι το µέτρο, µε τη θέσπιση
του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους µεταφοράς που
αντιστοιχεί σε επιβάτες και εµπορεύµατα µε µέσα θαλάσσιας µαζικής µεταφοράς µε το κόστος που θα ίσχυε στα µέσα χερσαίας
µαζικής µεταφοράς για την ίδια απόσταση.
β) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Κ.Μ.Ι.): είναι το ποσό
που θα κατέβαλε για µεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούµενη µονάδα µε την ίδια σύνθεση ή η ωφελούµενη επιχείρηση,
εάν διέµενε ή είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.
γ) Αντιστάθµισµα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.): είναι το
ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούµενη µονάδα ή επιχείρηση
και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγµατικού µεταφορικού
κόστους της ωφελούµενης µονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάµου.
δ) Νοικοκυριό: είναι η µονάδα που απαρτίζεται από ενήλικο
άτοµο ή από ένα έγγαµο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης, µε ή χωρίς εξαρτώµενα µέλη, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
ε) Μόνιµος κάτοικος: είναι αυτός που έχει τη µόνιµη κατοικία
του σε νησί, στο οποίο εφαρµόζεται το µέτρο του Μεταφορικού
Ισοδυνάµου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται κατά δήλωσή του στο Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
στ) Άστεγος: είναι το πρόσωπο που διαβιεί στο δρόµο ή σε
ακατάλληλα καταλύµατα.
ζ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος: είναι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου της καταβολής του
Α.ΝΗ.ΚΟ. φορολογικού έτους.
η) Ωφελούµενη µονάδα: είναι το νοικοκυριό που, µετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ..
θ) Ωφελούµενη επιχείρηση: είναι η πολύ µικρή, µικρή και µεσαία επιχείρηση ή οντότητα, µε κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5
του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), οι οποίες µετά την υποβολή της αίτησης έχει κριθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ..
ι) Αιτών: είναι το ενήλικο άτοµο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασµό της ωφελούµενης µονάδας ή ωφελούµενης επιχείρησης.
Άρθρο 2
Χρηµατοδότηση του µέτρου του Μ.Ι.
1. Το µέτρο χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί να
συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τους δήµους εφαρµογής του µέτρου, µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τεχνολογικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ανώτατα στρατιωτικά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο,

προκειµένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το µέτρο. Η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάµεσος Φορέας ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε το
εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι:
α) Νοικοκυριά, των οποίων τα µέλη είναι Έλληνες πολίτες ή
αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαµονής σε ισχύ, και κατοικούν
µόνιµα σε νησί που εφαρµόζεται το µέτρο. Οι άστεγοι, προκειµένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί
από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήµου ή
να κάνουν αποδεδειγµένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών
Κέντρων Ηµέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήµους αυτούς.
β) Ως µόνιµοι κάτοικοι, για την εφαρµογή του παρόντος νόµου,
θεωρούνται επίσης:
αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί και
οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν.
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και την
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) και στο άρθρο 14
του ν. 2638/1998 (Α’ 204), για όσο διαρκεί η σύµβαση εργασίας
τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρµόζεται το µέτρο,
ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α’
303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007
(Α’ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228),
γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, µε σύµβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύµφωνα
µε το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α’ 123),
δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που
υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε παράταση
της σύµβασής τους, µέχρι δώδεκα (12) µήνες, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α’ 165),
εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε
νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.
123/1975 (Α’ 172),
στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαµβάνονται σε δηµόσιους
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου µε διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του
άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) και
ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δηµόσιων φορέων παροχής
υπηρεσιών υγείας, που προσλαµβάνεται µε συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3329/2010
(Α’81).
Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β’, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορηγείται
αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούµενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά µέλη της οικογένειάς του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 παρ. Δ9 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94).
2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες µε κριτήριο το καθαρό
ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα
τους σε νησί που εφαρµόζεται το µέτρο.
Άρθρο 4
Παράµετροι υπολογισµού του Α.ΝΗ.ΚΟ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11:
α) υπολογίζεται το Κ.Μ.Ι., αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:
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αα) ο Χιλιοµετρικός Συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισµού κοµίστρων για τις διανοµαρχιακές και ενδονοµαρχιακές επιβατικές
γραµµές ΚΤΕΛ, όπως ορίζεται στη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 13 του
ν. 2963/2001,
αβ) η απόσταση του λιµένα του νησιωτικού δήµου από τον εκάστοτε δυνατό προορισµό, µετατρεπόµενη από ναυτικά µίλια σε
χιλιόµετρα,
β) υπολογίζεται το πραγµατικό µεταφορικό κόστος της ωφελούµενης µονάδας ή επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη τα
εξής:
βα) το κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονοµικής θέσης για
δροµολόγιο από το νησί προς οποιονδήποτε προορισµό και από
οποιονδήποτε προορισµό προς το νησί,
ββ) την αξία νόµιµου παραστατικού µεταφοράς εµπορεύµατος
της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,
βγ) την ποσότητα και τον τύπο των µεταφερόµενων φορτίων,
βδ) την απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά µίλια από τον προορισµό που αναφέρει το παραστατικό µεταφοράς εµπορεύµατος,
βε) τη µεσοσταθµική τιµή κοµίστρου ανά χιλιόµετρο ή ανά
τόνο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόµιστρο,
βστ) τις συνολικές φορτωθείσες -εκφορτωθείσες ποσότητες
(σε τόνους) των εµπορευµάτων που µεταφέρονται ακτοπλοϊκώς
σε κάθε νησιωτικό λιµένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου,
βζ) τις συνολικές µετακινούµενες ποσότητες καυσίµων από και
προς τα νησιά, και οι αντίστοιχες τιµές λιανικής πώλησης,
γ) ορίζεται για κάθε νησί και ανά έτος ο µέγιστος αριθµός εισιτηρίων για τα οποία θα καλύπτεται το πραγµατικό µεταφορικό
κόστος, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την απόστασή του από την
ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και τον βαθµό αυτονοµίας του από
άποψη παροχής δηµόσιων υπηρεσιών.
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων
1. Για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. απαιτείται η υποβολή αίτησης πιστοποίησης.
Η διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της ωφελούµενης
µονάδας ή της ωφελούµενης επιχείρησης, χρησιµοποιώντας
τους κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήµατος TAXISnet. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα µέρη του συµφώνου
συµβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, η αίτηση
υποβάλλεται από καθέναν/καθεµία χωριστά και για τυχόν εξαρτώµενα µέλη του/της.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής του δικαιούχου στη δυνατότητα υποβολής της παραπάνω αίτησης σε
έγχαρτη µορφή.
γ) Όλα τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται και αφορούν σε
προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονοµικά στοιχεία, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων καταβολής του
Α.ΝΗ.ΚΟ..
δ) Η συµπλήρωση αριθµού λογαριασµού IBAN του αιτούντος
είναι απαραίτητη. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συµπλήρωση
αριθµού λογαριασµού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και
στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε
συνδικαιούχος.
2. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενηµερώνεται αυτόµατα για την υποβολή της και του χορηγείται µοναδικός αριθµός παρακολούθησής της (Μοναδικός Αριθµός Νησιώτη
- Μ.Α.Ν.). Ταυτόχρονα πληροφορείται το χρηµατικό ποσό (ωφελούµενη επιχείρηση) ή το µέγιστο αριθµό των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στην ωφελούµενη µονάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 4
περίπτωση γ’ ανά ηµερολογιακό έτος.
3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται άµισθη τριµελής επιτροπή για την εξέταση ενδικοφανών
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προσφυγών που υποβάλλουν οι αιτούντες κατά της απόφασης
πιστοποίησης. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από
υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής. Ο αιτών υποβάλλει την προσφυγή µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης.
Άρθρο 6
Αρµόδια όργανα - Διαδικασία υλοποίησης
1. Η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
α) αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστηµα για
τη λειτουργία του Μ.Ι.,
β) παραλαµβάνει και επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστοποίησης
των ενδιαφεροµένων,
γ) είναι αρµόδια για την πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήµατος,
δ) προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών µε
τις βάσεις δεδοµένων άλλων φορέων και ιδίως της Γ.Γ.Π.Σ.Α.Α.Δ.Ε., του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κράτησης Θέσεων και
Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχηµάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.), των ασφαλιστικών ταµείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων,
ε) παραλαµβάνει και επεξεργάζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σχετικά µε την υλοποίηση του Μέτρου Μ.Ι.,
στ) ενηµερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήµατός
τους και για κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα.
2. Η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:
α) µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιµελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του
Μεταφορικού Ισοδυνάµου στις τιµές των προϊόντων και τον ανασχεδιασµό του µέτρου,
β) µε τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, για
την υλοποίηση και διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος
εξυπηρέτησης δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδυνάµου,
γ) µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
και Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για κάθε ζήτηµα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μεταφορικού Ισοδυνάµου,
δ) µε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και το Υπουργείο Υγείας, για την πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα
εκπαιδευτικό και υγειονοµικό προσωπικό,
ε) µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων
αθλητών.
3. Οι δήµοι, στους οποίους εφαρµόζεται το µέτρο, ορίζουν
υπάλληλο ως πρόσωπο αναφοράς, αρµόδιο:
α) να συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσµατική εφαρµογή και το
συντονισµό του προγράµµατος,
β) να παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προκειµένου
να ενηµερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση.
4. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραµµα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των στελεχών των συναρµόδιων για την υλοποίηση του µέτρου φορέων και υπηρεσιών.
Άρθρο 7
Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους µε κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασµό του ποσού που αναλογεί στο εισιτήριο
για ταξίδι που έχει πραγµατοποιηθεί. Για το σκοπό αυτόν, τα εκδοθέντα εισιτήρια πρέπει να αναγράφουν το Μοναδικό Αριθµό
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Νησιώτη (Μ.Α.Ν.).
2. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια
του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία
ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την είσπραξή του δεν
απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Επίσης, δεν προσµετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Τα παραπάνω ισχύουν και
αν ο δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του.
Άρθρο 8
Διακοπή καταβολής
1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν καταβάλλεται, εάν η ωφελούµενη µονάδα
ή επιχείρηση έπαυσε να κατοικεί ή να εδρεύει, αντίστοιχα, σε κάποιον από τους δήµους εφαρµογής του προγράµµατος για
χρόνο µεγαλύτερο του τετραµήνου µέσα στο ίδιο έτος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν αν η απουσία µέλους της ωφελούµενης µονάδας, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά της, οφείλεται σε
λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή
εξωτερικού.
2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. διακόπτεται, εφόσον εκλείψει
οποιαδήποτε προϋπόθεση χορήγησής του.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ.
οφείλει να προχωρήσει σε ενέργειες διακοπής του, οι οποίες διενεργούνται µέσα από το πληροφοριακό σύστηµα του Μεταφορικού Ισοδυνάµου.
Άρθρο 9
Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.
1. Μέσα σε τρία (3) έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου, κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.»,
στην οποία εντάσσεται η υλοποίηση του µέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάµου. Για τη διαµόρφωσή της λαµβάνονται υπόψη τα
εξής:
α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και δήµων,
β) τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµένα,
γ) η ανάγκη µετακίνησης επιβατών, εµπορευµάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές,
δ) τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του υφιστάµενου
δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και τα αναλυτικά
στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δροµολογιακή γραµµή θαλάσσιων ενδοµεταφορών σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία και
ετήσια βάση,
ε) η περιοδικότητα των δροµολογίων και η χρονική κατανοµή
τους εντός του ηµερολογιακού έτους,
στ) οι κοινωνικές ανάγκες,
ζ) τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.
2. Τα µεγέθη της παραγράφου 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρίτερα, εάν µεταβάλλονται τα κρίσιµα δεδοµένα.
3. Πριν τη λήψη της απόφασης του παρόντος, η Υποεπιτροπή
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, ενηµερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη
γνώµη της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
Άρθρο 10
Μεταβατική διάταξη

Το µέτρο του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρµογή, πιλοτικά, τον Ιούλιο
του 2018 και αφορά σε ωφελούµενες µονάδες και ωφελούµενες
επιχειρήσεις µε κατοικία ή µόνιµη έδρα, αντίστοιχα, στα νησιά
Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιµία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρµάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, Θύµαινα, Ικαρία, Κάλυµνο, Κάρπαθο, Κάσο,
Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο,
Λέσβο, Λήµνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίµο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτµο, Σάµο, Σαµοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύµη,
Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρµακονήσι, Φούρνους,
Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριµο. Η πιλοτική εφαρµογή του µέτρου
του Μ.Ι. λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2018. Από την 1η Ιανουαρίου
2019 το µέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρµογή για όλα τα νησιά της
επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.
Άρθρο 11
Τελικές - εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για το µέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάµου για κάθε έτος. Με όµοια απόφαση, ορίζεται η
Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάµεσος Φορέας
για επιτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων αυτής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπολογίζονται ως προς τις ωφελούµενες µονάδες, το Κ.Μ.Ι., το
πραγµατικό µεταφορικό κόστος, ο αριθµός των εισιτηρίων, για
τα οποία θα καλύπτεται το µεταφορικό κόστος, οι επιµέρους αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πιστοποίησης, η διαδικασία, ο χρόνος και ο
τρόπος καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., καθώς και ειδικές κατηγορίες
µόνιµων κατοίκων, οι οποίοι λόγω των συχνών µετακινήσεων δικαιούνται περισσότερα εισιτήρια.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, προσδιορίζεται
ο τρόπος ελέγχου της ορθής εφαρµογής του µέτρου, η διαδικασία αναδιανοµής των αδιάθετων κατά το τέλος της χρονικής περιόδου χρήσης εισιτηρίων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου ως προς
τις ωφελούµενες επιχειρήσεις.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται τα παραπάνω για τη µεταφορά καυσίµων από την
ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά.
5. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1 έως
και 3 εκδίδονται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κοινή
υπουργική απόφαση της πααγράφου 4 εκδίδεται µέσα σε δύο
(2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 12
Ίδρυση Α.Ε.Ν. Καλύµνου
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2638/1998 (Α’ 204)
προστίθεται περίπτωση ως εξής:
«ΙΑ’ Α.Ε.Ν. Καλύµνου, µε έδρα την Κάλυµνο. Σχολή Πλοιάρχων.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2638/1998 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι θέσεις του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού στην Α.Ε.Ν.
Καλύµνου ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα 12).»
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Άρθρο 13
Ανασύνθεση Συµβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3142/1955 (Α’ 43) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργεί Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, που αποτελείται από:
α) τον Κεντρικό Λιµενάρχη Πειραιώς, ως Πρόεδρο, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, µε
τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) τον Αρχιπλοηγό του Πλοηγικού Σταθµού Πειραιά, µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πλοηγό του Πλοηγικού Σταθµού
Πειραιά, ως µέλη.
Χρέη εισηγητή, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτελεί ο τµηµατάρχης
του Τµήµατος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, όταν πρόκειται
για θέµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του συγκεκριµένου
Τµήµατος ή ο τµηµατάρχης του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όταν πρόκειται για θέµα
που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του εν λόγω Τµήµατος, οι οποίοι
αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Χρέη Γραµµατέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Τµήµατος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας ή του Τµήµατος Οικονοµικής
Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, µε αναπληρωτή
τους τον υπάλληλο του άλλου Τµήµατος.
Το Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 14
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας
καυσίµων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η φράση «Μέχρι 30.6.2018» του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α’ 69) αντικαθίσταται από τη
φράση «Μέχρι 31.12.2018».
Άρθρο 15
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου µε το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/
ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 (Β’ 3187) απόφασης του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ορίζονται και παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και για την εταιρεία µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, για θητεία µέχρι τρία (3) έτη.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου
µε το άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/
30.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση ορίζεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τη δηµοσίευση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, που ανανεώνει τη θητεία του, ορίζοντας τα ίδια ή νέα µέλη.»
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί µε το άρθρο Δεύτερο
της υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 27983/30.11.2012 απόφασης του
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εκλογή του Διευθύνοντος Συµβούλου, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε αντίθετη ρύθµιση καταργείται.
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Άρθρο 16
1. Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών για τους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
διενεργείται διαγωνισµός από το Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Κατά την πρώτη εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου, η διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί µέχρι 30.10. 2018.
Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της
προκήρυξης αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31.5.2019, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, µε απόφαση του συλλογικού ή του µονοµελούς οργάνου διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ., όσοι παρείχαν τις
υπηρεσίες αυτές, µέχρι την κοινοποίηση της υπ' αριθµ. 305/2017
πράξης του Κλιµακίου του I Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δηµόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη µέχρι την πλήρωση των
θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών
αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα
και ανάγονται στην προστασία της δηµόσιας υγείας.
Η παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές
προϋποθέσεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5
και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα
της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
2. Μέχρι τον κατά το άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81) διορισµό των υπαλλήλων, που υπηρετούν στις θέσεις νοσηλευτικού
προσωπικού στις Μ.Ε.Θ. των νοσοκοµείων και που προσλήφθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 253/2016 προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και σε
κάθε περίπτωση για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από τη λήξη τους, παρατείνονται οι
υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συµβάσεις
εργασίας του ως άνω προσωπικού τους.
Άρθρο 17
Υπολογισµός χρόνου στρατιωτικής θητείας
για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό
1. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) εφαρµόζονται στο σύνολο των βαθµοφόρων που προέρχονται από τη
Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από το χρόνο
κατάταξής τους στις ανωτέρω Σχολές.
2. Εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την αναδροµική διοικητική αποκατάσταση των βαθµοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φέρουν βαθµούς ανώτερους του Επικελευστή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και του Λιµενοφύλακα, αντίστοιχα. Η αναδροµική διοικητική αποκατάσταση του προηγούµενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση του π.δ. 81/2012 (Α’ 139),
καθώς και κάθε άλλης διάταξης.
Άρθρο 18
Παράταση προθεσµίας οριστικοποίησης
πρώτων εγγραφών Κτηµατολογίου
Η προθεσµία της περίπττωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998 (A’ 275) παρατείνεται για χρονικό διάστηµα εννέα
(9) µηνών αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός
του έτους 2018. Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από
τις 3.1.2018.
Άρθρο 19
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ
Η διάρκεια της αναστολής του πέµπτου άρθρου του ν. 4480/
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2017 (Α’ 97) παρατείνεται µέχρι τις 31.10.2018.
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012
1. Η παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012 (Α’ 180),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 139 του ν.
4504/2017 (Α’ 184), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των δικαιούχων για την εκτέλεση δροµολογίων µε
οποιαδήποτε µορφής σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας
δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός
είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές
αυτών προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία, για ποσοστό
70% αυτών, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των δροµολογίων άγονων γραµµών µέσω της κάλυψης των λειτουργικών
δαπανών των ναυτιλιακών εταιριών και κατά προτεραιότητα της
µισθοδοσίας των εργαζοµένων.
Στη σχετική εντολή πληρωµής αναφέρεται ότι η επιχορήγηση
αυτή εµπίπτει στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου.»
2. Το άρθρο 28 του ν. 4519/2018 (Α’ 25) καταργείται.
Άρθρο 21
Μετά το άρθρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) προστίθεται νέο
άρθρο 59Α ως εξής:
«Άρθρο 59Α
Ειδικά προσόντα Προϊσταµένων ΣΕΠΕ
Για την πλήρωση θέσης Προϊσταµένου Διεύθυνσης και Προϊσταµένου Τµήµατος του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας µε τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του
ΣΕΠΕ.»
Άρθρο 22
Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α’ 271) αντικαθίσταται ως εξής:
«9.α. Η παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή σε φορείς που
εποπτεύονται από αυτό γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή µε απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, η
οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτοµέρειες της παραχώρησης.
β. Η αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα,
χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
ή στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς
και των κινητών ή ακινήτων αναφυκτηρίων τα οποία ανήκουν
κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού ή στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και βρίσκονται εντός κηρυγµένων αρχαιολογικών
χώρων και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την εξυπηρέτηση
των επισκεπτών των οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων και
ιστορικών τόπων, των µουσείων και των µνηµείων, γίνεται από το
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων µε σκοπό την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την παροχή υπηρεσιών
και προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων.
Προς το σκοπό αυτό, το Ταµείο µπορεί να προβαίνει, ιδίως, στην
παροχή υπηρεσιών εστίασης και στη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων
και των αναψυκτηρίων, εφαρµοζόµενων και των διατάξεων του
ν. 3028/2002 (Α’ 153), όπου απαιτείται. Το Ταµείο ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητές του µε δικά του µέσα, ή µέσω συµβάσεων
µίσθωσης, ή δηµόσιων συµβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ή
συµβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α’ 148), ή µέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
του ν. 4430/2016 (Α’ 205), ή µέσω ίδρυσης νοµικού προσώπου

ιδιωτικού δικαίου ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση ακινήτων ή αναψυκτήριων, σύµφωνα µε την περίπτωση
δδ’ του άρθρου 8 του ν. 736/1977 (Α’ 316). Το πρόγραµµα αξιοποίησης των ακινήτων και των αναψυκτηρίων της παρούσας, συνολικά ή τµηµατικά, και οι εκάστοτε γενικοί και ειδικοί όροι
λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ταµείου, η οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο για το Ταµείο
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη του αρµόδιου Κεντρικού Συµβουλίου του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και µπορούν να τροποποιούνται µε την ίδια διαδικασία. Με την εγκριτική
απόφαση παραχωρείται στο Ταµείο η χρήση των σχετικών ακινήτων και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται. Σε εκτέλεση του εγκεκριµένου προγράµµατος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας, το Ταµείο προβαίνει κατά περίπτωση σε κάθε ανα- γκαία
πράξη υλοποίησης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έγκριση του αρµόδιου Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η παράβαση των
όρων λειτουργίας από µισθωτές, αναδόχους ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας επιφέρει καταγγελία σύµβασης
µε υπαιτιότητα αυτών και επιβολή σε βάρος τους ποινικών ρητρών.
Οι συµβάσεις µίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις εµπορικές µισθώσεις.
Ειδικώς ως προς τα κινητά ή ακίνητα αναψυκτήρια, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται επείγουσα ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και µέχρι την εγκατάσταση διαχειριστών που θα προκύψουν από τις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η εφάπαξ σύναψη συµβάσεων µίσθωσης
χωρίς διαγωνισµό, µε συνολική διάρκεια που δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους δεκαοκτώ (18) µήνες. Σε περίπτωση λύσης
της σύµβασης πριν από την λήξη της συµβατικής διάρκειας, το
Ταµείο δύναται να συνάψει νέα σύµβαση για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα µέχρι την συµπλήρωση των δεκαοκτώ (18) µηνών.
Στην περίπτωση εφάπαξ σύναψης συµβάσεων µίσθωσης
χωρίς διαγωνισµό, προς διασφάλιση των οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου, το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων ορίζει πιστοποιηµένο εκτιµητή του άρθρου
1 παρ. γ’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107), ο οποίος προσδιορίζει ένα
δίκαιο εύρος µισθώµατος και το παραδίδει εµπιστευτικά στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
γ. Μετά τη λήξη της παραχώρησης της περίπτωσης α’ ή της
όποιας σύµβασης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ελευθερώνεται αµέσως και
χωρίς καµία άλλη διατύπωση ή όχληση. Σε περίπτωση άρνησης
ή καθυστέρησης απόδοσης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής
ή χρήσης, ο Πρόεδρος του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.
Μπορεί επίσης να εκδίδει πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης
αυθαίρετης χρήσης, εφόσον η αποζηµίωση αποκλίνει από το
µέχρι τότε καταβαλλόµενο αντίτιµο. Τα πρωτόκολλα εκτελούνται
αναγκαστικά πέντε (5) ηµέρες µετά την επίδοσή τους. Κατά του
πρωτοκόλλου επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την επίδοσή του. Η προθεσµία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του
πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να
επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιµελητή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2318/1995 (Α’ 126).
δ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών
τόπων, των µουσείων και των µνηµείων χορηγείται αποκλειστικά
από τον αρµόδιο για το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και ανακαλείται σε περίπτωση παράβασης των γενικών και ειδικών όρων
λειτουργίας που καθορίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση β’.»
Άρθρο 23
Η αληθής έννοια του άρθρου 45 παρ. 9 περίπτωση β’ του ν.
4071/2012 (Α’ 85) είναι ότι καταργείται µόνο η περίπτωση α’ του
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άρθρου 8 του ν. 736/1977 (Α’ 316) και παραµένουν σε ισχύ οι περιπτώσεις ββ’, γγ’ και δδ’ του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 24
Τροποποιήσεις του άρθρου 90 του ν. 4504/2017
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4504/
2017 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν το προσωπικό των Λιµενικών και Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω
ανταποδοτικών δικαιωµάτων και τελών, η βεβαίωση και είσπραξή
τους διενεργείται είτε µε προσωπικό που προσλαµβάνεται προς
το σκοπό αυτόν, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (Α’ 28) είτε από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάµει σύµβασης που συνάπτεται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 (Α’ 147).»
2. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
90 του ν. 4504/2017 ως εξής:
«Αν το προσωπικό των δήµων που τυγχάνουν φορείς διαχείρισης και εκµετάλλευσης Τουριστικών Λιµένων δεν επαρκεί για τη
βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω ανταποδοτικών δικαιωµάτων και τελών, η βεβαίωση και είσπραξή τους διενεργείται είτε
µε προσωπικό που προσλαµβάνεται προς το σκοπό αυτόν, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα
µε το ν. 2190/1994 είτε από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάµει σύµβασης που συνάπτεται σύµφωνα µε το ν. 4412/ 2016.»
Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
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ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

15. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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 Λαµπρούλης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 18.28’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

