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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜA’
Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018
Αθήνα, σήµερα στις 11 Δεκεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11.04’, 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.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια
διάταξη, 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,
πενήντα µία µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αποφάσεις Βουλής: συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118
του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: «για την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό) και της υπ’ αριθµ. 7876/6041/25-112002 (ΦΕΚ 1502/Β’/2002) απόφασης του Προέδρου της Βουλής».
Η πρόταση του Προέδρου της Βουλής έγινε δεκτή ως έχει
οµοφώνως από τα µέλη της Επιτροπής Κανονισµού και, εποµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 108 παράγραφοι 6 και 1, η ψήφιση
γίνεται χωρίς συζήτηση. Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το Σώµα συνεφώνησε.
Εποµένως η πρόταση του Προέδρου της Βουλής έγινε δεκτή
οµοφώνως ως έχει επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολο
και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
για την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό) και της υπ’ αριθµ. 7876/6041/25.11.2002
(ΦΕΚ 1502/Β΄/2002) απόφασης του Προέδρου της Βουλής

«Η θητεία που ανανεώθηκε µε την υπ’ αριθµ.
6125/4147/10.6.2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής και
παρατάθηκε µε το άρθρο 22 της από 13 Ιουλίου 2018 απόφασης
της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 128/Α΄/16.7.2018), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 28.2.2019.»

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 28 της από 13 Ιουλίου
2018 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
128/Α΄/16.7.2018) αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως του νέου οργανισµού ή καταστατικού του νοµικού προσώπου του άρθρου 167Α του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας τροποποίησης αρχίζει
από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
της υπ’ αριθµ. 7876/6041/25.11.2002 (ΦΕΚ 1502/Β΄/2002) απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

Αθήνα,..........................................2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση της παραπάνω πρότασης του Προέδρου της Βουλής.
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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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 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κατάργηση των
διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016
σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως επείγον και η αρµόδια Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία τον χαρακτηρισµό του
ως επειγόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Κανονισµού της
Βουλής.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 5 Δεκεµβρίου 2018 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση. Προτείνω η συζήτηση να είναι ενιαία επί της αρχής,
των άρθρων και των τροπολογιών. Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το Σώµα συνεφώνησε.
Εποµένως, ξεκινά η συζήτηση του νοµοσχεδίου. Πρώτος έχει
τον λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
για δώδεκα λεπτά.
Ανοίγει το σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής οµιλητών για
όποιον συνάδελφο επιθυµεί να εγγραφεί.
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία µε µια ξεχωριστή αναφορά στον ιδιαίτερο τόπο
µου, τον Βόλο, και να περιγράψω µια εικόνα.
Έχουµε µια πλατεία στον Βόλο της Μαγνησίας, την πλατεία
Ελευθερίας, µια ιστορική πλατεία. Εκεί µαζεύονται κυρίως άνθρωποι απόµαχοι της ζωής, συνταξιούχοι. Βρισκόµαστε µαζί
τους καθηµερινά και συζητάµε. Η αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων το τελευταίο χρονικό διάστηµα, τους τελευταίους
µήνες, ήταν αν από 1-1-2019 θα κοπούν οι συντάξεις ή όχι.
Είµαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση σήµερα ως Κυβέρνηση
να απαντήσουµε στην αγωνία αυτών των ανθρώπων και να τους
πούµε ότι από 1-1-2019 οι συντάξεις δεν περικόπτονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η απόφαση αυτή, η επιλογή -αν θέλετε- αυτή κεραυνός εν αιθρία; Κατά τη γνώµη µου,
όχι. Έρχεται ως συνέχεια της ψήφισης τροπολογίας για την επιστροφή των αναδροµικών στα λεγόµενα «ειδικά µισθολόγια», σε
συνέχεια της ψήφισης του νοµοσχεδίου για τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελµατίες, νέους επιστήµονες και αγρότες και, φυσικά, σε συνέχεια της κατάθεσης του
προϋπολογισµού για το 2019, τον οποίο θα συζητήσουµε τις επόµενες µέρες και ο οποίος, κατά τη γνώµη µου, έχει µια ποιοτική
διαφορά σε σχέση µε όλους τους προηγούµενους.
Είναι ένας φανερά επεκτατικός προϋπολογισµός µε µία στόχευση, τη σταδιακή διόρθωση των αδικιών, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την έµπρακτη, απτή τόνωση της οικονοµίας
των νοικοκυριών και την επακόλουθη, αν θέλετε, ανάπτυξη και
ενίσχυση της οικονοµίας και της αγοράς.
Θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόµα. Όλα όσα ανέφερα, αλλά
και η σηµερινή επιλογή που συζητάµε σήµερα, δηλαδή η επιλογή
της µη περικοπής των συντάξεων για το 2019, δεν ήταν καθόλου
δεδοµένες πολιτικές επιλογές. Αντιθέτως, είναι αποτυπώµατα,
στίγµατα µιας συγκεκριµένης πολιτικής κατεύθυνσης, ενός πολύ
συγκεκριµένου πολιτικού σχεδιασµού και, αν θέλετε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι αποτέλεσµα, παράγωγο, προϊόν πολιτικής βούλησης. Εκµεταλλευτήκαµε µε λελογισµένο τρόπο όλα τα
δηµοσιονοµικά περιθώρια, που δηµιουργήθηκαν από την έξοδο
της χώρας από το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο του
2018 και, στη συνέχεια, αυτά τα δηµοσιονοµικά περιθώρια που
δηµιουργούνται ερχόµαστε να τα καλύψουµε παίρνοντας ευ-

νοϊκά µέτρα. Θα µου πείτε, στην αρχή είναι αρκετά µικρά, αλλά
είναι τα πρώτα βήµατα, τα πρώτα στίγµατα για κάτι πολύ συγκεκριµένο, ότι δηλαδή σιγά-σιγά ανακτούµε µέρος, κοµµάτι της δηµοσιονοµικής µας κυριαρχίας.
Λόγω, λοιπόν, αυτής της καλής οικονοµικής κατάστασης, της
εξόδου από το πρόγραµµα του 2018, αλλά και της καλής κατάστασης, της βιωσιµότητας που αυτή τη στιγµή επιδεικνύει ο
ΕΦΚΑ, είµαστε σε θέση να ακυρώνουµε επώδυνα µέτρα. Ένα τέτοιο επώδυνο µέτρο είναι και η σηµερινή κατάργηση της µείωσης
των συντάξεων.
Στο σηµείο αυτό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι πολιτικές επιλογές σαν τη σηµερινή απαντούν και περιγράφουν µια
κατάσταση την οποία θα βιώσουµε ως πολιτικό σύστηµα το αµέσως επόµενο πολιτικό διάστηµα. Περνάµε από τη διαχείριση
σκληρών όρων στη δυνατότητα να έχουµε την ευχέρεια να ακυρώνουµε στην πράξη επώδυνους όρους.
Θα ήθελα αυτή τη στιγµή να περάσω λίγο στο Δεύτερο Μέρος
του σχεδίου νόµου, που αποτελεί ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων. Η ενσωµάτωση της εν λόγω οδηγίας στην ελληνική νοµοθεσία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς
είναι αναγκαία η διασφάλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της προστασίας του καταναλωτή και η οµοιόµορφη ρυθµιστική αντιµετώπιση
ως προς τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επί της ουσίας, µε τις διατάξεις της οδηγίας επιχειρείται να
διευκολυνθεί η ανεµπόδιστη διασυνοριακή και επί ίσοις όροις
άσκηση της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. Η οδηγία βελτιώνει τα ελάχιστα πρότυπα, όσον αφορά τους κανόνες, που διέπουν τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, και δηµιουργεί
ισότιµους όρους ανταγωνισµού στο πεδίο της αγοράς ιδιωτικών
ασφαλίσεων µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που πωλούν απευθείας ασφαλιστικά προϊόντα και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών. Έτσι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που πωλούν
απευθείας ασφαλιστικά προϊόντα συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο
εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας και αντιµετωπίζουν ίδιες µε
τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές υποχρεώσεις ενηµέρωσης
και πληροφόρησης του καταναλωτή.
Από τα πιο σηµαντικά σηµεία της οδηγίας είναι η θέσπιση ότι
οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση απαλλάσσονται
των αυστηρών υποχρεώσεων του νόµου για ενηµέρωση και πληροφόρηση.
Ο ορισµός και η αναδιαµόρφωση των εθνικών κατηγοριών
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης γίνεται ως εξής: Πρώτον, προβλέπονται οι κατηγορίες ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που
είναι οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι συντελεστές ασφαλιστικών
πρακτόρων και οι µεσίτες ασφαλίσεων, µε απόλυτο ασυµβίβαστο
µεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών µε την τρίτη.
Δεύτερον, στην οδηγία περιγράφονται επίσης και οι γενικές
αρχές δεοντολογικής συµπεριφοράς, που θα πρέπει να διέπουν
τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων µε βασικό
γνώµονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συµφερόντων των πελατών.
Στο Τρίτο Μέρος τώρα του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται συνολικά ευνοϊκές για τον πολίτη διατάξεις φορολογικής νοµοθεσίας, µε µέτρα υποστήριξης και ανακούφισης των φορολογουµένων και συγκεκριµένων µάλιστα κοινωνικών κατηγοριών, όπως
είναι τα άτοµα µε αναπηρία και οι πολύτεκνοι.
Ακόµη, εισάγονται µέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου αντιµετώπισης παραβατικών φαινοµένων, όπως είναι το λαθρεµπόριο και η φοροδιαφυγή. Για να γίνουµε και λίγο πιο συγκεκριµένοι
–και θεωρώ ότι τα συγκεκριµένα µέτρα, που θα αναφέρω τώρα
είναι άξια αναφοράς- προβλέπεται, για παράδειγµα, ότι ο συντελεστής ΦΠΑ µεταφέρεται από το 13%, στον υπερµειωµένο σχετικά µε την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελεστή του
6% για τα ηλεκτρονικά µπαστούνια και για τις γραφοµηχανές
τύπου Braille.
Εισάγεται µια διορθωτική παρέµβαση, που αφορά κατά βάση
τα αναπηρικά οχήµατα και τα οχήµατα των πολυτέκνων σχετικά
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µε τη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες µε αναπηρία να αγοράζουν αυτοκίνητο κάθε επτά χρόνια χωρίς να πληρώνουν τέλος
ταξινόµησης.
Με τη νέα, λοιπόν, ρύθµιση, αν το όχηµα κλαπεί, ο δικαιούχος
απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους ταξινόµησης, υποβάλλει ατελώς αίτηµα για την απόκτηση νέου οχήµατος µετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τότε που κλάπηκε το όχηµα,
ανεξάρτητα από το χρονικό σηµείο της κλοπής.
Στο µέτωπο τώρα της αντιµετώπισης του λαθρεµπορίου εισάγεται πλέον υποχρεωτική για όλα τα µεταφορικά µέσα καυσίµων
ηλεκτρονική σφράγιση, προκειµένου η διοίκηση να µπορεί να παρακολουθεί αποτελεσµατικότερα τη διακίνηση καυσίµου και να
εντοπίζει φαινόµενα καταστρατήγησης.
Στο πεδίο τώρα της αντιµετώπισης της γραφειοκρατίας παρέχεται πλέον στον πολίτη η δυνατότητα να τακτοποιεί υποχρεώσεις προς την εφορία, καταβάλλοντας το ηλεκτρονικό παράβολο,
χωρίς να χρειάζεται να την επισκεφθεί. Ακόµα εισάγεται η δυνατότητα ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων στα ζευγάρια, µε
ταυτόχρονη πρόβλεψη ότι τα ανήλικα τέκνα πηγαίνουν σε εκείνον τον σύζυγο που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.
Να τονίσω πως µιλάµε για δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής
δήλωσης και όχι για υποχρέωση, κρίνοντας ότι είναι πιο αντικειµενικό και πιο δίκαιο ο σύζυγος, που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα να έχει και τα ανήλικα τέκνα.
Δεν µπορώ να µη δανειστώ µερικά δευτερόλεπτα, ώστε να
αναφερθώ και σε δυο τροπολογίες οι οποίες, κατά τη γνώµη µου,
έχουν και σηµειολογικό, αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα.
Θα αναφερθώ, λοιπόν, στην τροπολογία που κατατέθηκε προς
ψήφιση στο εν λόγω σχέδιο νόµου από το Υπουργείο Εργασίας
και αφορά την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισµό του
µισού των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη για όλους τους εργαζόµενους έως εικοσιπέντε χρόνων. Από
το 2020 η κάλυψη αυτή θα µεταφερθεί στο 100%.
Πρόκειται για άλλη µια ρύθµιση επεκτατικού, θα έλεγα, χαρακτήρα, που στηρίζει έµπρακτα τους νέους εργαζόµενους και διευκολύνει την προσπάθειά τους να µπορέσουν να εισέλθουν
στην αγορά εργασίας.
Δεν µπορώ, επίσης, να µην κάνω και µια αναφορά στην τροπολογία που κατατέθηκε και αφορά τη σύσταση οργανικών θέσεων σε όλους τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης για το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Άλλη µια δέσµευση, λοιπόν, του
Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης γίνεται
πράξη στο εν λόγω νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας, θα ήθελα να πω
το εξής, ότι µε τον ν.4387/2016 αναµφίβολα εξασφαλίστηκε η
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, αλλά από την άλλη,
ο συγκεκριµένος νόµος παρήγαγε και συγκεκριµένες ασυµµετρίες. Αυτό δεν χωράει καµµία αµφιβολία. Όσο, όµως, διαθέτουµε τη δυνατότητα να εκµεταλλευόµαστε στο έπακρον τα
περιθώρια που µας δηµιουργούνται, αυτές οι αδικίες σταδιακά
θα εξαλείφονται.
Εποµένως, µε στραµµένο το βλέµµα στις κοινωνικές ανάγκες,
η προτεραιότητα από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι η έµπρακτη ανακούφιση των συµπολιτών µας, η διόρθωση των ανισοτήτων και των ανισορροπιών, η δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά
και πάνω απ’ όλα, η κοινωνική ευηµερία.
Για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα και µε αυτές
τις σκέψεις, καλώ το Σώµα να υπερψηφίσει συνολικά και κατ’ άρθρον το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού.
Η Βουλή καλωσορίζει τα παιδιά και τους συνοδούς τους.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Βλάχος για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπαµε και στις συνεδριάσεις της επιτροπής, για το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου που συζητάµε κυρίως σήµερα, η επιπλέον περικοπή των συντάξεων δεν
περιλαµβανόταν στο Τρίτο Πρόγραµµα. Αποφασίστηκε και ψηφίστηκε από την κυβερνητική Πλειοψηφία.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το µέτρο αυτό είναι πλέον µη
αναγκαίο λόγω της δηµοσιονοµικής και αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Όµως, η αλήθεια είναι -για εµάς- ότι το συγκεκριµένο µέτρο ήταν αχρείαστο από την αρχή, από τότε που εσείς
το ψηφίσατε, έστω κι αν τότε επιχειρηµατολογούσατε ανάποδα
σε σχέση µε αυτά που λέτε και θα πείτε σήµερα. Είναι κάτι που
σήµερα εκ της εξελίξεως, όµως, του όλου θέµατος παραδέχεται
η Κυβέρνηση -διότι, προφανώς, έρχεται στα επιχειρήµατα που
εµείς είπαµε τότε, του αχρείαστου- και επιβεβαιώνει την πάγια
θέση της Νέας Δηµοκρατίας, εκπεφρασµένη πολλές φορές από
το 2017, ότι δεν θα έπρεπε αυτές οι περικοπές να νοµοθετηθούν.
Η αλήθεια, επίσης, είναι ότι το συγκεκριµένο µέτρο θα υλοποιηθεί σε βάρος του µεγαλύτερου µέρους των πολυδιαφηµιζόµενων αντίµετρων, όπως είναι η δηµιουργία των νέων θέσεων, των
νέων µονάδων προσχολικής εκπαίδευσης, η επιδότηση της συµµετοχής ασφαλισµένων για συνταγογραφούµενα φάρµακα, οι
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, οι επενδύσεις σε υποδοµές
του πρωτογενή τοµέα και άλλα.
Η Νέα Δηµοκρατία εξ αρχής διαφώνησε, όπως είπαµε, µε την
επιλογή της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιπλέον περικοπές
συντάξεων από το 2019 και την καταψήφισε, στη συνέχεια -µέσω
της τροπολογίας που καταθέσαµε- ζητήσαµε την κατάργησή της
και σταθερά υποστηρίξαµε, εντός και εκτός χώρας, σε εταίρους
και θεσµούς, σε όλα τα επίπεδα, τη µη υλοποίησή της.
Ξεχνάει η Κυβέρνηση ότι ήδη έχει προβεί σε απανωτές περικοπές των συντάξεων, καταργώντας, µεταξύ άλλων –και πρέπει
εδώ κάποια πράγµατα λίγο να τα θυµίσουµε- το ΕΚΑΣ, τα οικογενειακά επιδόµατα στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Προχωρώντας επίσης, σε αύξηση του ποσοστού εισφοράς υπέρ
υγείας από 4% σε 6% για το σύνολο των κύριων συντάξεων που
λαµβάνει ο συνταξιούχος, σε αύξηση του κόστους εξαγοράς
αναγνώρισης πλασµατικών ετών. Μειώνοντας τα εφάπαξ µέχρι
31-12-2013 τουλάχιστον 20%, τις συντάξεις χηρείας µετά τον
Μάιο του 2016 κατά τουλάχιστον 42% σε σχέση µε το 2014. Μεσοσταθµικά τις επικουρικές κατά 44% από το 2015.
Επίσης, προχωρήσατε στη σταδιακή αλλαγή των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης µέχρι το 2022 θεσπίζοντας υπερβολικές αυξήσεις στα ηλικιακά όρια, χωρίς στοιχειώδη µεταβατικότητα. Προχωρήσατε σε επανυπολογισµό των επικουρικών συντάξεων από
το 2016 και σε περικοπές στους συνταξιούχους µε άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1170 ευρώ καθαρά, δηλαδή
1300 µεικτά. Προχωρήσατε σε πάγωµα συντάξεων και το 2022
σε περιορισµό των µελλοντικών αυξήσεων, ανάλογα µε την ανάπτυξη 50% και πληθωρισµό 50%, µε ανώτερο τον εκάστοτε πληθωρισµό. Δηµιουργήσατε αντικίνητρα για ασφάλιση µετά τα
είκοσι πέντε χρόνια και µε αµοιβές πάνω από 1300 ευρώ. Καταργήσατε τα κατώτατα όρια σύνταξης. Θα µπορούσα να απαριθµώ
και άλλες τέτοιες δικές σας παρεµβάσεις.
Αυτά, πρέπει να σας θυµίσω δεν ακυρώνονται. Γιατί, µπορεί
σήµερα να µας µιλάτε για την ακύρωση των µειώσεων των συντάξεων, αλλά σας είπα δεκάδες άλλες παρεµβάσεις, οι οποίες,
δυστυχώς, για τους ασφαλισµένους, δεν µπορούν να ακυρωθούν.
Από όσα είπα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι διαπραγµατευτήκατε µόνοι σας, επιχειρηµατολογήσατε µόνοι σας,
αποφασίσατε µόνοι σας, αγνοήσατε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Κανείς δεν σας πιστεύει
ότι δώσατε µάχη, γιατί η µάχη αυτή δεν χρειαζόταν να δοθεί από
την αρχή. Διαπραγµατευτήκατε τα αντίµετρα µε τη µη περικοπή
των συντάξεων, περικοπή που -πρέπει να θυµίσω- ότι εσείς αποκλειστικά βάλατε στο τραπέζι.
Η Κυβέρνηση κράτησε σε αγωνία ως την τελευταία στιγµή χι-
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λιάδες συνταξιούχους που δεν ήξεραν τι τους περίµενε σχετικά
µε τα οικονοµικά τους, εµφανίζοντας πρωτοφανή ανακολουθία
και υποκρισία στο συγκεκριµένο ζήτηµα, διότι η ίδια ψήφισε τον
ν.4387 και τον ν.4472, όπου προβλέπονταν µεγάλες περικοπές
στις συντάξεις και είναι η ίδια που τώρα τον ξηλώνει.
Όµως, και µε την κατάθεση της συγκεκριµένης ρύθµισης στο
νοµοσχέδιο νέες φωνές ακούγονται από τους συνταξιούχους για
απορίες σχετικά µε την εφαρµογή νόµου, καθώς είναι πλέον βέβαιο ότι δηµιουργείτε συνταξιούχους διαφορετικών ταχυτήτων,
παρά τους ισχυρισµούς του κ. Κατρούγκαλου τότε, όταν ψηφιζόταν ο ν.4387.
Είναι οι παλιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί
έως τις 12-5-2016. Οι συντάξεις τους παγώνουν και δεν έχουν
µειώσεις έως 18%, αλλά θα ισχύσει κανονικά ο επανυπολογισµός
τους και ένα µέρος της σηµερινής τους σύνταξης, εφόσον είναι
µεγαλύτερο από το ποσό του επανυπολογισµού, χαρακτηρίζεται
ως προσωπική διαφορά, που δεν ενσωµατώνεται στη σύνταξη.
Εκτός σύνταξης µένουν και τα οικογενειακά επιδόµατα. Ο
ν.4472/2017 προέβλεπε ότι θα καταβαλλόταν µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του χρόνου που περνάµε στους παλιούς συνταξιούχους
και ότι από 1-1-019 θα καταργούνταν. Με τη διάταξη ναι µεν ακυρώνεται η κατάργηση των επιδοµάτων συζύγου ή και τέκνων,
πλην όµως τα συγκεκριµένα επιδόµατα µπήκαν στον επανυπολογισµό των συντάξεων και θεωρούνται µέρος της προσωπικής
διαφοράς. Κανένας συνταξιούχος δεν θα δει στο ενηµερωτικό
του σηµείωµα µετά τις 20-12-2018 να αναφέρεται ποσό ως οικογενειακή παροχή. Και αυτό γιατί ενσωµατώθηκε στην προσωπική
διαφορά.
Από όλα όσα είπα παραπάνω είναι σαφές ότι η δική σας πολιτική είναι υπαίτια που οι συγκεκριµένες διαφορές δεν αποτελούν
πλέον µέρος της κύριας σύνταξης, διότι αν είχατε ακολουθήσει
τη δική µας παρότρυνση και τη δική µας πολιτική και µε βάση την
τότε αναλογιστική µελέτη, κάτι τέτοιο θα είχε αποφευχθεί, αφού
δεν θα υπήρχε καµία περικοπή των συντάξεων.
Μια άλλη κατηγορία συνταξιούχων είναι οι νέοι συνταξιούχοι
χωρίς προσωπική διαφορά και µε µείωση πλαφόν έως 20%, οι
οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή συνταξιοδοτούνται από τις 13-52016 µέχρι τέλος του χρόνου. Στην πράξη οι συνταξιούχοι που
αποχώρησαν ή αποχωρούν µε αίτηση για σύνταξη από τις 13-52016 έως το τέλος του 2018 και η αρχική τους µείωση σε σχέση
µε τη σύνταξη που θα έπαιρναν προ του νόµου Κατρούγκαλου
είναι πάνω από 20%, θα συνεχίσουν να παίρνουν ως προσωπική
διαφορά ένα µέρος από τη µείωση που δεν εφαρµόζεται πάνω
από το 20%. Θα µείνουν, δηλαδή, µε τις µειώσεις που έχουν
τώρα και δεν θα γίνουν µεγαλύτερες από την 1-1-2019.
Άρα, από την προτεινόµενη διάταξη οι συντάξεις, τις οποίες
αιτήθηκαν οι ασφαλισµένοι µεταξύ 13-5-2016 και τέλος του 2018
και για τις οποίες προέκυψε αρνητική προσωπική διαφορά κάτω
του 20%, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται µειωµένες. Και αυτό
ισχύει γιατί οι συγκεκριµένοι συνταξιούχοι δεν υπάγονταν στις
διατάξεις περί διατήρησης της αρνητικής προσωπικής διαφοράς
άνω του 20% µετά την κατάργησή της. Και τώρα, όπως προτείνει
η Κυβέρνηση, δεν υπάγονται στις διατάξεις περί διατήρησής της.
Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις επικουρικές συντάξεις
η διατήρηση ή, αν θέλετε, η µη περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις περιπτώσεις που το άθροισµα κύριας και επικουρικής
ήταν κάτω από 1300 ευρώ –που καλώς, βεβαίως, διατηρείται- δηµιουργεί ανισορροπία σε σχέση µε εκείνες που, επειδή είχαν
άθροισµα πάνω από 1300 ευρώ και είδαν σηµαντική περικοπή
στη σύνταξή τους. Το γεγονός αυτό καταλήγει στο να καταβάλλεται µεγαλύτερη σύνταξη σε ασφαλισµένους µε χαµηλότερα
ασφαλιστικά δεδοµένα σε σχέση µε συνταξιούχους µε υψηλότερα ασφαλιστικά δεδοµένα.
Η µεγαλύτερη, όµως, αδικία είναι για την κατηγορία των νέων
συνταξιούχων, οι οποίοι θα αποχωρήσουν από την 1-1-2019 και
µετά, καθώς δεν θα έχουν καµµία προστασία από τον νόµο Κατρούγκαλου και σε πολλές περιπτώσεις η µείωση συντάξεων µεσοσταθµικά θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 30%.
Και το τελευταίο: Ισχύει ή όχι ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται για τις συντάξεις λόγω της αύξησης του ΑΕΠ είναι άνευ σηµασίας, αφού η όποια αύξηση θα αντισταθµίζεται µε ισόποση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µείωση της προσωπικής διαφοράς και ουσιαστικά διατηρεί τις
συντάξεις στο ύψος που είναι σήµερα; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να δει ένας συνταξιούχος οποιαδήποτε αύξηση θα πρέπει πρώτα να µηδενιστεί η προσωπική
διαφορά. Μιλάµε, δηλαδή, για διαδικασία πολυετή που όταν ολοκληρωθεί, πολλοί από τους συνταξιούχους δεν θα είναι πια στη
ζωή.
Συµπερασµατικά, ο ν.4387/16 παρ’ όλο το ξήλωµα που έχει
υποστεί, παραµένει αντιαναπτυξιακός, προσφέροντας αντικίνητρα ασφάλισης, που προκύπτουν από τα πολύ χαµηλά ποσοστά
αναπλήρωσης των συντάξεων. Είναι νόµος, που δηµιουργεί αδικίες και άνισες µεταχειρίσεις µεταξύ ασφαλισµένων που έχουν
τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλιστικού βίου.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει δεσµευτεί για την κατάργησή του και
τη δηµιουργία ενός δίκαιου και ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήµατος. Ψηφίζουµε, λοιπόν, ξανά εναντίον των περικοπών των
συντάξεων και καλωσορίζουµε την κυβερνητική πλειοψηφία στη
δική µας λογική, µετά τη δική τους αυταπάτη, που οδήγησε χιλιάδες συνταξιούχους σε αδιέξοδο και απόγνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, από τα άρθρα 2 έως 50, διαπιστώνουµε την αναγκαιότητα ενσωµάτωσης της συγκεκριµένης οδηγίας στο εθνικό µας
δίκαιο, για την καλύτερη εφαρµογή της οποίας όµως, είναι καλό
η Κυβέρνηση να διορθώσει κάποια σηµεία τριβής µε τους εµπλεκόµενους κλάδους. Θα περιµένουµε την οριστική θέση της Κυβέρνησης, όπως δεσµεύτηκε η κυρία Υπουργός, προκειµένου να
δώσουµε την τελική µας ψήφο, ιδιαίτερα στα άρθρα στα οποία
έχουν καταγραφεί αντιρρήσεις από τους συγκεκριµένους φορείς.
Περνάµε στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου, δηλαδή από τα
άρθρα 51 έως 85. Στην επιτροπή καταθέσαµε αναλυτικά τις παρατηρήσεις µας για κάθε ένα από αυτά τα συγκεκριµένα άρθρα.
Από αυτά, κάποια θεωρούµε ότι είναι θετικά, όπως -ενδεικτικά
λέω- τα 54, 58, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 83, 84, ενώ για ορισµένα άλλα απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση και αναφέρω τα
52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 77, 78, 85, για τα οποία θα
αποσαφηνίσουµε την ψήφο µας αφού ακούσουµε τις τελικές θέσεις της Κυβέρνησης.
Κλείνοντας, είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση προσπάθησε να εκµεταλλευτεί επικοινωνιακά και να αξιοποιήσει εκλογικά την ακύρωση των περικοπών των συντάξεων. Ξηλώνει ή διορθώνει, αν
θέλετε, τη δική της λαθεµένη και αχρείαστη πολιτική επιλογή.
Όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις των φορέων που εκλήθησαν
στην επιτροπή, η κοινωνία δεν παγιδεύεται σε τέτοιου είδους τεχνάσµατα. Καταγράφει τη διγλωσσία και την ανακολουθία της
Κυβέρνησης, δεν κατανοεί τους πανηγυρισµούς, αναζητά υπεύθυνους πολιτικούς για να προχωρήσει, προγραµµατίζοντας µε
περισσότερη αισιοδοξία το µέλλον.
Τέλος, επισηµάναµε ότι παρά την κατάργηση των περικοπών
δεκάδες άλλες ρυθµίσεις παραµένουν, που δεν βελτιώνονται και
τελικά που µόνο καταργούνται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, εισηγητής της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλωσορίσαµε από την αρχή την πρόθεση της Κυβέρνησης να «ξεψηφίσει» αυτά που έχει ψηφίσει µε τα δύο χέρια, µε δύο
ονοµαστικές ψηφοφορίες στις 18 Μαΐου του 2017 και στις 14 Ιουνίου του 2018. Δηλαδή, η τελευταία ψηφοφορία ήταν πριν από
πέντε µήνες και λιγότερο, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία µε
εκατόν πενήντα τέσσερις ψήφους, συµπαγέστατη, επιβεβαίωσε
την περικοπή των συντάξεων.
Είπαµε, µακάρι η Κυβέρνηση να αποδεχτεί στο σύνολό της την
πρόταση νόµου, που είχαµε καταθέσει για τη µη περικοπή των
συντάξεων, ώστε να ανατραπεί και αυτό το «έκτρωµα» που λέγεται «ασφαλιστικό Κατρούγκαλου», ο ν.4387/2016, το οποίο χαρακτήρισα Λερναία Ύδρα, διότι όταν πας να διορθώσεις ένα
πρόβληµα, σου πετάγονται άλλα δύο.
Έτσι, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, έντροµη µπρο-
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στά στις αντιδράσεις που θα δηµιουργούσε η περικοπή των συντάξεων, σπεύδει την τελευταία στιγµή να φέρει αυτήν τη διάταξη
νόµου, εν τούτοις αυτό το θεσµικό έκτρωµα παραµένει δυστυχώς
εν ζωή και θα βασανίζει εργαζόµενους και συνταξιούχους, εάν δεν
ανατραπεί το συντοµότερο δυνατό.
Γιατί λέω ότι η Κυβέρνηση ψήφισε δύο φορές µε τα δυο της
χέρια για την περικοπή των συντάξεων; Διότι θέλω να θυµίσω ότι
κατά την ψήφιση του ν.4472/2017 η κυβερνητική επιχειρηµατολογία ήταν τα αντίµετρα.
Τα χαριτολογήµατα του κ. Τσακαλώτου απ’ αυτό εδώ το Βήµα,
που µας µιλούσε για τον Πανελευσινιακό και τη Μπαρτσελόνα,
τα θυµάται κανείς από την κυβερνητική Πλειοψηφία; Μας έλεγε
ότι τα αντίµετρα είναι µεγαλύτερα από τις περικοπές των συντάξεων. Άρα, δεν έλεγε ο κ. Τσακαλώτος ότι τις κόβουµε αναγκαστικά. Έλεγε ότι τις κόβουµε και εξοικονοµούµε πόρους για να
δώσουµε στους φτωχούς. Τα πήραν πίσω σήµερα όλα αυτά βεβαίως, γιατί ανακάλυψαν οι κυβερνητικοί ότι αυτή η περικοπή,
που στο µεσοπρόθεσµο την υπολόγιζαν στο 1% του ΑΕΠ, δηλαδή στο 1,8 δισεκατοµύρια, µετά τον επανυπολογισµό των συντάξεων ανερχόταν στο ύψος των 3.000.000.000 για τον χρόνο
που είναι µπροστά µας. Πώς προκύπτει αυτό; Προκύπτει από την
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Τι λέει το Γενικό Λογιστήριο;
Λέει ότι το κόστος της µη περικοπής είναι 2.728.000.000 για τις
κύριες συντάξεις και 232.000.000 για το ΕΤΕΑΕΠ, σύνολο
2.960.000.000.
Ξέρετε πόσο κάνει αυτό για κάθε συνταξιούχο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θα έβλεπε µέσα από τον επανυπολογισµό
την περικοπή των συντάξεων; Αν πιστέψουµε την Κυβέρνηση,
εξακόσιες είκοσι χιλιαδες συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις.
Πράγµατι, µερικοί θα πάρουν. Είναι τα παραδείγµατα που µας
έδωσε ο κ. Πετρόπουλος προχθές, οι υψηλόµισθοι των ειδικών
ασφαλιστικών ταµείων. Δείτε λίγο τα παραδείγµατα που µας
έδωσε. Μας έδωσε το παράδειγµα ενός που παίρνει 4.100 ευρώ
συντάξιµες αποδοχές. Ξέρετε πολλούς τέτοιους Έλληνες;
Αν, λοιπόν, εκτιµήσουµε σοβαρά αυτά που µας λέει η Κυβέρνηση, ότι δηλαδή εξακόσιες είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις, εγώ λέω ότι µερικοί θα πάρουν και δικαίως
κάποιοι άλλοι θα πάρουν «ψίχουλα», γιατί το να πάρεις δέκα
ευρώ αύξηση και να παίρνεις ένα δίφραγκο τον χρόνο µέχρι το
2022, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ούτε ένα σουβλάκι, που έλεγαν
εδώ οι παλιοί συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπολογίσουµε ότι
περίπου εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι του ΟΓΑ δεν είναι στη
διαδικασία του επανυπολογισµού, από τους δύο εκατοµµύρια
πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες που είναι το σύνολο των συνταξιούχων µάς µένουν ένα εκατοµµύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες.
Αν διαιρέσετε, λοιπόν, το 2.960.000.000 που είναι το κόστος
των περικοπών, όπως το υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο µε τον
αριθµό των συνταξιούχων προς περικοπή, θα βγάλετε έναν µέσο
όρο περικοπής στα 2.242 ευρώ ανά συνταξιούχο.
Αυτό είναι που φόβισε την Κυβέρνηση και τα µάζεψε άρονάρον. Όχι µόνο τα µάζεψε άρον-άρον, αλλά προσπαθεί µε ψέµατα να µας καταλογίσει και την ευθύνη, δηλαδή ότι την
εµποδίσαµε εµείς.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κ. Πετρόπουλος στην
επιτροπή για τον κ. Βενιζέλο, ότι ο κ. Βενιζέλος ήταν υπέρ της
περικοπής των συντάξεων. Δεν φτάνει µόνο η υπογραφή του κ.
Βενιζέλου στην πρόταση νόµου που καταθέσαµε στις 5 Ιουλίου
για τη µη περικοπή των συντάξεων. Ήταν και η οµιλία του εδώ,
στην Ολοµέλεια, πέντε µέρες µετά, όπου µε αριθµούς επιχειρηµατολόγησε λέγοντας ότι αυτή η περικοπή µετά το «πάγωµα»
των συντάξεων δεν χρειαζόταν, γιατί είχε εξασφαλιστεί το ισοδύναµο δηµοσιονοµικά. Όταν κατέθεσα στα Πρακτικά την οµιλία
του κ. Βενιζέλου και είπα στον κ. Πετρόπουλο να ζητήσει συγγνώµη, αλλιώς είναι κοινός ψεύτης και συκοφάντης, είπε «µ’ άλλα
λόγια να αγαπιόµαστε».
Η Κυβέρνηση επιχειρεί να εµφανίσει ότι εµείς, οι κακοί, καταστρέψαµε τον τόπο, κόψαµε 65 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις
συντάξεις και έρχεται αυτή τώρα να λύσει τα θέµατα. Ουδέν ψευδέστερον τούτου, διότι η Κυβέρνηση όχι µόνο αποδέχτηκε όλες
τις περικοπές που υπήρξαν πριν το νόµο Κατρούγκαλου, δηλαδή
πριν το ν.4387/2016, τις ενσωµάτωσε στη φιλοσοφία του νόµου,
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στη θεσµική του διάσταση, αλλά προχώρησε και σε περαιτέρω
περικοπές.
Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή
η κυβερνητική πλειοψηφία σχεδόν προπηλάκισε τον εκπρόσωπό
της ΑΔΕΔΥ, όταν παρουσίασε τα παραδείγµατα των περικοπών,
δείχνει την αντίληψή τους. Δεν δέχονται να τους πει κανένας την
αλήθεια. Δεν δέχονται να τους ενοχλήσει κανένας. Διαµορφώνουν ένα παραµύθι, ένα δεύτερο παραµύθι, µια δεύτερη αυταπάτη, µια συνέχεια των ψεµάτων µε τα οποία έγιναν Κυβέρνηση,
πιστεύοντας ότι θα κοροϊδέψουν ξανά τον κόσµο να τους ξαναψηφίσει, για να του κόψουν ξανά τις συντάξεις. Και γιατί θα τους
κόψουν ξανά τις συντάξεις; Διότι, η προσωπική διαφορά του άρθρου 14 του ν.4387/2016 παραµένει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κουτάκι ως επίδοµα και άρα µπορεί να την κόψει
οποιοσδήποτε άλλος µεθαύριο, αν δεν πάνε καλά τα δηµοσιονοµικά.
Επίσης, µου κάνει εντύπωση που διαλανθάνει της προσοχής
των κυβερνητικών Βουλευτών, αλλά και των Υπουργών, δυστυχώς, –διότι ο κ. Πετρόπουλος είναι από τους κορυφαίους Υπουργούς και µπορεί να έχει το αξίωµα του Υφυπουργού, αλλά έχει
επωµιστεί το βάρος να υποστηρίζει το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου- το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί ότι µέχρι το
2022 η συνταξιοδοτική δαπάνη θα είναι στο 12,9% του ΑΕΠ. Αυτό
είναι το ολιστικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης. Δεν το έχω γράψει
εγώ, είναι συλλογικό κυβερνητικό έργο.
Εµείς οι «κακοί», λοιπόν, δεσµεύσαµε τη χώρα για συνταξιοδοτική δαπάνη στο 16,2%, όπως λένε στην Κυβέρνηση, και γι’
αυτό κάναµε 67 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπές. Το ολιστικό
τους πρόγραµµα λέει ότι το σύνολο των περικοπών των δηµοσιονοµικών µέτρων ήταν 67 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το
35% του ΑΕΠ από το οποίο οι συντάξεις ήταν µόνο 6,5%. Δεν
πρόκειται να συµβιβαστούν µε την αλήθεια. Άλλα είναι τα νούµερα, άλλο το παραµύθι που πουλάνε στον κόσµο.
Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι παρά
το γεγονός ότι η προσωπική διαφορά από τις συντάξεις δεν θα
περικοπεί, η τριχοτόµηση του ασφαλιστικού παραµένει.
Έτσι, θα έχουµε τους παλαιούς ασφαλισµένους µε το κουτάκι
της προσωπικής διαφοράς, το οποίο αθροίζεται για τα χρόνια
που έχουµε µπροστά µας, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου, στα 11,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα λέει η έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου: 11,3 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι σε
κουτάκι, υπό περικοπή υπό άλλες συνθήκες.
Είναι οι νέοι συνταξιούχοι που βγήκαν µετά τον Μάιο του 2016
και έχουν υποστεί τις µειώσεις, αλλά µε ένα πλαφόν όταν οι µειώσεις είναι πάνω από το 20% που ξεκινάει από το ½ και καταλήγει σε , της διαφοράς. Όταν η προσωπική διαφορά είναι κάτω
από 20% έχει ήδη περικοπεί.
Είναι και οι νέοι συνταξιούχοι, αυτοί που θα βγουν από την 11-2019 που έχουν αυτές τις δραµατικές µειώσεις που παρουσίασε προχθές ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ µε τα παραδείγµατα.
Έχω και εγώ µια σειρά παραδειγµάτων, που δείχνουν ότι αυτές
οι περικοπές φτάνουν µέχρι 36,6%. Δηλαδή, ένας δηµόσιος
υπάλληλος µε τριάντα πέντε χρόνια έχει 330 ευρώ µείωση συντάξεων και ένας εργαζόµενος στο ΙΚΑ µε έντεκα χιλιάδες εξακόσια τέσσερα ένσηµα έχει 438 ευρώ µείωση συντάξεων. Καταθέτω
για τα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµα περιµένουµε τη διάψευση του κ. Πετρόπουλου σε αυτά
τα παραδείγµατα, αλλά, δυστυχώς, δεν τη βλέπουµε. Διότι, όπως
είπα και στην επιτροπή, είναι πονηρούληδες. Αν δεν ήθελαν να
αποκαλυφθεί το µέγεθος της ψευτιάς και της απάτης, θα είχαν
στείλει στους συνταξιούχους τον επανυπολογισµό. Είναι υποχρέωσή τους εκ του νόµου και έχουν πει ότι θα το κάνουν.
Έχουµε καταθέσει µια ολοκληρωµένη πρόταση για την αλλαγή
αυτού του νόµου, πιο δίκαιο, πιο ανταποδοτικό σύστηµα µε βάση
τα σηµερινά δηµοσιονοµικά δεδοµένα. Διότι είναι άλλο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, να κάνεις περικοπή συντάξεων για να µην
καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστηµα όταν η Ελλάδα είχε έλ-
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λειµµα 35 δισεκατοµµύρια στη γενική κυβέρνηση και άλλο να κάνεις περικοπές αυτού του ύψους όταν η Ελλάδα έχει πλεόνασµα
7 δισεκατοµµύρια και το 2016 και το 2017.
Η πρότασή µας αυτή θα είναι η σηµαία µας έναντι όποιων πολιτικών εξελίξεων. Σας το λέω για να το έχετε υπόψιν σας άπαντες.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες, γιατί για το σώµα του νοµοσχεδίου που αφορά τα ζητήµατα των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, έχω πει από την επιτροπή ότι περιµένουµε τις
διορθωτικές παρεµβάσεις της κυρίας Υπουργού µετά τα υποµνήµατα των φορέων, για να τοποθετηθούµε. Θετικοί είµαστε, όπως,
επίσης, και για τις περισσότερες φορολογικές διατάξεις.
Ακούστε, κύριοι της Κυβέρνησης, πάρτε την τροπολογία µας
που έχει δεκαοκτώ άρθρα και µελετήστε την καλά και όταν αντιγράφετε, να αντιγράφετε σωστά.
Φέρνετε µια κουτσουρεµένη ρύθµιση για την επιδότηση της
ασφαλιστικής εισφοράς των νέων µέχρι είκοσι πέντε ετών.
Έχουµε εδώ ολοκληρωµένη πρόταση για την απαλλαγή των
νέων µέχρι πέντε χρόνια, τρία χρόνια χωρίς εισφορές και φορολογία και δύο ακόµα χρόνια µε το 50%, για να δηµιουργήσουµε
νέες θέσεις εργασίας, όχι επειδή είναι νέος, αλλά επειδή είναι
νέα θέση εργασίας.
Δείτε τις υπόλοιπες προτάσεις µας για τον ΦΠΑ στα νησιά που
λήγει σε λίγες µέρες, για τον ΦΠΑ στην εστίαση, το φόρο στο
κρασί, για τον φόρο στις επιχειρήσεις, για την εισφορά αλληλεγγύης, για το τέλος επιτηδεύµατος, για τον ΕΝΦΙΑ, για τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης αυτών που χρωστάνε και δεν
µπορούν να πάρουν σύνταξη.
Δείτε τις προτάσεις µας που αφορούν την ελάχιστη σύνταξη,
κυρία Αχτσιόγλου. Ελάχιστη σύνταξη σηµαίνει ότι αυτού, που του
περικόψατε το ΕΚΑΣ και παίρνει τώρα ως κύρια σύνταξη ένα βοήθηµα, πρέπει να του εξασφαλίσουµε ένα ελάχιστο ύψος. Εµείς
λέµε 500 ευρώ και 700, αν είναι ζευγάρι. Φέρτε µια διαφορετική
πρόταση. Διαβάστε τες καλά, λοιπόν, και τοποθετηθείτε.
Επειδή ο χρόνος είναι αµείλικτος, δυστυχώς, δεν πρόλαβα να
µελετήσω εις βάθος την τροπολογία για το «Βοήθεια στο Σπίτι»
που κατατέθηκε µόλις προ ολίγου. Εκεί όµως πρέπει να σας πω
ότι διαβάσατε καλύτερα την πρότασή µας, διότι αντί έναν κρατικό οργανισµό, που λέγατε ότι θα φτιάξετε, συστήνετε τις θέσεις
στους δήµους, όπως σας προτείναµε. Είναι λειψή ρύθµιση, γιατί
εµείς είχαµε πει ότι πρέπει να είναι προσωποπαγείς οι θέσεις για
να µην θέσουµε σε κίνδυνο τους εργαζόµενους, τους οποίους
τους µοριοδοτείτε µε την προϋπηρεσία. Νοµίζω ότι έχετε περιθώριο κατά τη διάρκεια της συζήτησης να τη διορθώσετε, για να
δώσουµε µια σοβαρή λύση και προοπτική σε έναν θεσµό που ξεκίνησε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τον αγκάλιασε η κοινωνία και είναι πάρα πολύ χρήσιµος.
Κατά συνέπεια και τελειώνοντας, θα ψηφίσουµε επί της αρχής
τη µη περικοπή των συντάξεων και το συγκεκριµένο άρθρο το
οποίο, όπως είπα, είναι αντιγραφή του δικού µας.
Και επειδή συνήθως έρχεται ο κ. Τσίπρας σε αυτές τις διαδικασίες και βγάζει έναν λόγο, σας κάλεσα να καταθέσετε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας για να ξεπλύνει ο κ. Τσίπρας και
ο κ. Καµµένος την ψήφο τους για την περικοπή των συντάξεων.
Θα περιµένουµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Αϊβατίδης Βουλευτής της Χρυσής Αυγής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευθύς εξαρχής οφείλω να πω ότι ως Χρυσή Αυγή θα υπερψηφίσουµε το άρθρο 1, το οποίο αφορά στη µη περικοπή των συντάξεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί µια τακτική κατευνασµού της
λαϊκής οργής και της αγανάκτησης που υπάρχει σε βάρος του,
αφού όχι µόνο κατέστη µνηµονιακό κόµµα ενώ εµφανίζονταν ως
αντιµνηµονιακό, µε την αρωγή, βέβαια, και την αµέριστη συµπαράσταση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και διότι καταπάτησε
σχεδόν όλες τις προγραµµατικές εξαγγελίες.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του κατευνασµού που επιχειρεί ο
ΣΥΡΙΖΑ µε µια τακτική η οποία παραπέµπει σε λενινιστική τα-
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κτική, θα υπερψηφιστεί σήµερα το άρθρο 1, όπως υπερψηφίστηκαν διατάξεις ευνοϊκές όσον αφορά στους Έλληνες πολίτες
όπως το κοινωνικό µέρισµα -το οποίο, παρεµπιπτόντως, το 2018
είναι µικρότερο του 2017- η µείωση ορισµένων περιπτώσεων
στον ΕΝΦΙΑ, ενώ είχε υποσχεθεί την πλήρη κατάργησή του, η
µείωση σε ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και το θέµα των αναδροµικών στους υπαλλήλους µε ειδικά µισθολόγια.
Θα θυµίσω ότι η Χρυσή Αυγή είχε ψηφίσει «παρών» στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ο ένας εκ των λόγων ήταν ότι είχαν παραλειφθεί τρεις, τουλάχιστον, οµάδες ειδικών µισθολογίων, οι
ιατροδικαστές, οι αρχιερείς, αλλά και οι διπλωµατικοί υπάλληλοι.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση να φέρει τροπολογία για τα αναδροµικά
σε ιατροδικαστές, αρχιερείς και διπλωµατικούς υπαλλήλους,
προκειµένου να πείσει τον λαό ότι αυτή η συγκεκριµένη υπερψήφιση, που αφορά στα ειδικά µισθολόγια και τα αναδροµικά, ήταν
πράγµατι πολιτική βούληση και όχι µια συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση. Εάν δεν το κάνει αυτό, αναφανδόν, λοιπόν, συµµορφώθηκε µε µια δικαστική απόφαση χωρίς απολύτως κανένα
πολιτικό πρόσηµο, εννοώ πρόσηµο βούλησης στην πολιτική που
ασκείται.
Στο δεύτερο µέρος του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου εµπεριέχεται οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 97 του έτους
2016. Θα ενθυµίσω στο Σώµα ότι οι οδηγίες δεν είναι κανονισµοί
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα ως προς τον τρόπο πραγµάτωσης της στόχευσης. Σαφώς
και είναι δεσµευτική η στόχευση, όµως ο τρόπος δεν είναι δεσµευτικός. Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να διασφαλίσει αυτό το
οποίο αποτελεί µια σκέψη για το θέµα του Δευτέρου Μέρους,
της µετατόπισης, δηλαδή, της κοινωνικής και δηµόσιας ασφάλισης προς την ιδιωτική ασφάλιση. Φρονούµε ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει και ως εκ τούτου θα καταψηφίσουµε το Δεύτερο Μέρος.
Όσον αφορά στο Τρίτο Μέρος, παρατίθενται χύδην διάφορες
διατάξεις, µεταξύ των οποίων, όµως, υπάρχουν και κάποιες θετικές και στις οποίες θα κάνω µια σύντοµη µνεία.
Στο άρθρο 75, που αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης συνόδων
σκύλων ανιχνευτών των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιτρέπεται οι ηµέρες εκπαίδευσης να φτάνουν µέχρι και τις διακόσιες από εξήντα που ήταν. Είναι, σαφώς, θετικό αυτό το άρθρο.
Επίσης, θετικό είναι και το άρθρο 69, το οποίο θα υπερψηφίσουµε, διότι είναι µία διάταξη η οποία, πράγµατι, µπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τη δηµόσια υγεία. Αφορά,
βεβαίως, τις εισαγωγές και διακινήσεις εξοπλισµών και µηχανηµάτων που αφορούν σε αλκοολούχα ποτά. Χρειάζεται ένας αυστηρός έλεγχος σε όλα αυτά τα ζητήµατα, διότι δεν είναι λίγα τα
περιστατικά στην Ελλάδα όπου εξαιτίας νοθευµένων αλκοολούχων ποτών άνθρωποι έχασαν την όρασή τους ή ακόµα και τη ζωή
τους. Αυτό έχει συµβεί σε νησιά του Ιονίου.
Όσον αφορά το άρθρο 67 για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, θα το υπερψηφίσουµε.
Επίσης, θα υπερψηφίσουµε τα άρθρα 54 και 55.
Αντίθετα, θα καταψηφίσουµε το άρθρο 52 και το άρθρο 53, µε
το οποίο καθίστανται τα πιστωτικά ιδρύµατα αρµόδια για είσπραξη φόρων εν ονόµατι του κράτους. Θεωρούµε ότι είναι λανθασµένη αυτή η νοµοθετική διάταξη και θα πρέπει το άρθρο
αυτό να αποσυρθεί.
Επίσης, θα υπερψηφίσουµε τη διάταξη για τα «λευκά µπαστούνια», για τους συνανθρώπους µας οι οποίοι έχουν σοβαρά
προβλήµατα όρασης, όπως και για τις αντίστοιχες γραφοµηχανές, καθώς και το άρθρο 71 που αφορά στα ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας
κατά τη διακίνηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου από διάφορα µεταφορικά µέσα, όπως είναι τα βυτιοφόρα ή και τα πλωτά
εφοδιαστικά.
Εν κατακλείδι, φαίνεται πως το βασικό άρθρο του υπό ψήφιση
νοµοσχεδίου -το επαναλαµβάνω- είναι το άρθρο 1. Εµφανίζει η
Κυβέρνηση ότι στο πλαίσιο µίας πολιτικής, που ασκεί µετά από
τη δήθεν έξοδο από τα µνηµόνια, έρχεται η ανάπτυξη, κάτι το
οποίο φρονούµε ότι αν δεν είναι πολιτική απάτη, είναι µία ακόµα
αυταπάτη της συγκυβέρνησης.
Ο πληθωρισµός ανέρχεται στο 1%. Αυτό αφορά το διάστηµα
του τελευταίου έτους. Το χρέος είναι στο 179% του ΑΕΠ. Η Κυ-
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βέρνηση διατείνεται ότι η ανεργία έχει µειωθεί. Αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Η ανεργία µειώθηκε διότι υπάρχει το «brain drain».
Το κρίσιµο, όµως, στοιχείο για την ανάπτυξη είναι το εργατικό
δυναµικό. Και οι επενδύσεις, βέβαια, αλλά θα αναφερθώ στο εργατικό δυναµικό.
Το εργατικό δυναµικό σήµερα είναι τρία εκατοµµύρια ενιακόσιες χιλιάδες άτοµα, όταν δέκα χρόνια πριν ήταν τέσσερα εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες άτοµα.
Τότε οι άνεργοι ήταν τετρακόσιες χιλιάδες και σήµερα υπερβαίνουν τις οκτακόσιες χιλιάδες.
Γι’ αυτό ακριβώς λέµε ότι η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί αυτήν τη
δήθεν έξοδο από τα µνηµόνια για να παραπλανήσει για µία
ακόµα φορά τους πολίτες, κάτι το οποίο πιστεύουµε ότι δεν θα
συµβεί.
Το µόνο θετικό, αν κάποιος αναζητήσει διάφορους οικονοµικούς δείκτες που η Κυβέρνηση έχει καταφέρει, είναι ότι έχει αυξήσει τα αποθέµατα χρυσού στην Ελλάδα στους εκατόν δεκατρείς
τόνους.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα που αφορά στην εκλογική µου περιφέρεια, στην Κέρκυρα.
Πολλοί εντός της Αιθούσης είναι φανατικοί αναγνώστες της εφηµερίδας «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ». Αναφέροµαι στη δολοφονία ενός 63χρονου Αλβανού ανδρός από έναν σαραντατετράχρονο Κερκυραίο. Πραγµατικά διάφοροι κύκλοι επιχείρησαν
να βυσσοδοµήσουν σε βάρος της Χρυσής Αυγής.
Ενηµερώνω, λοιπόν, κυρίως τους Βουλευτές, αλλά και το αναγνωστικό εν γένει κοινό της εφηµερίδας «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», ότι είναι απολύτως ψευδές πως ο ανθρωποκτόνος ήταν
µέλος της Χρυσής Αυγής και συκοφαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται από τη συντάκτρια κ. Αφροδίτη Τζιαντζή, ότι δήθεν µετά τη
δολοφονία εγώ προσωπικά, είκοσι χρόνια ιατροδικαστής στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, επισκέφθηκα το χωριό Δραγωτινά, συνοµιλώντας και συνωµοτώντας µε χρυσαυγίτες, προκειµένου να συγκαλυφθεί η ανθρωποκτονία.
Αυτό, βεβαίως, έχει µία πολύ σοβαρή νοµική συνιστώσα και
νοµικά παρεπόµενα, νοµικές, ποινικές, αλλά και αστικές ευθύνες
για την «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ», αλλά και την κ. Αφροδίτη Τζιαντζή ειδικότερα.
Αναρωτήθηκα, κύριε Πρόεδρε: Για ποιον λόγο αυτή η συκοφαντική δυσφήµιση της Χρυσής Αυγής, του προσώπου µου και
ο παραλληλισµός µε την υπόθεση Ρουπακιά, που είναι επίσης µία
σκευωρία; Για ποιον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, µε διάφορες συνιστώσες,
ακολουθεί την ίδια πολιτική µε τη Νέα Δηµοκρατία;
Είναι ο ίδιος ακριβώς λόγος. Τότε, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή είχε
περίπου 15%, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, και οι ιθύνοντες
νόες του νεοφιλελεύθερου και µη πατριωτικού σχηµατισµού που
λέγεται σήµερα «Νέα Δηµοκρατία», αποφάσισαν τότε να χαλκεύσουν µία κατηγορία περί εγκληµατικής οργάνωσης. Αυτό αποπειράθηκε να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα.
Και προς επιβεβαίωση ότι αυτός ήταν ο λόγος, δηλαδή η εκλογική άνοδος της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά, αλλά και στην Κέρκυρα -ειδικά στη νότια- ήρθε από µία δηµόσια δήλωση της
Βουλευτού Κερκύρας, κ. Φωτεινής Βάκη. Η κ. Φωτεινή Βάκη σε
εκποµπή του Κερκυραίου δηµοσιογράφου Σπύρου Ζηνιάτη είπε,
«Μην εκπλαγείτε αν δείτε τη Χρυσή Αυγή στον νότο της Κέρκυρας στις επόµενες εκλογές πρώτο κόµµα». Αυτό είπε η κ. Βάκη.
Συµφωνούµε απόλυτα µαζί της. Πράγµατι, έτσι θα γίνει.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι τέτοιες προσπάθειες πέφτουν
στο κενό. Η Χρυσή Αυγή κινείται νόµιµα και πολιτικά και θα νικήσει ένα διεφθαρµένο πολιτικό σύστηµα, που ο άξονάς του είναι
το κόµµα των κοµµάτων του δήθεν συνταγµατικού τόξου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης, εισηγητής του ΚΚΕ.
Συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο τίτλος του νοµοσχεδίου στο Πρώτο Μέρος του είναι «Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων». Ρωτάµε:
Αλήθεια, έχει καµµία σχέση αυτός ο τίτλος µε την ουσία του άρθρου 1; Μήπως καταργεί τις διατάξεις των αντιασφαλιστικών
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νόµων από το 2010 έως σήµερα που έχουν µειώσει τις συντάξεις,
κύριες και επικουρικές, πάνω από τριάντα φορές, που έχουν µειώσει το εισόδηµα των συνταξιούχων έως και 50%; Μήπως επαναφέρει την κατώτερη σύνταξη και καταργεί τον
επαναϋπολογισµό που δίνει συντάξεις πείνας; Μήπως καταργεί
τα ποσοστά αναπλήρωσης που από 70% έως 80% έχουν πάει στο
43%; Μήπως καταργεί της απαράδεκτες ρυθµίσεις για τις συντάξεις χηρείας; Μήπως επαναφέρει τις συντάξεις των αγροτών
που από 486 ευρώ παίρνουν σήµερα 320 ευρώ;
Τι προβλέπει το άρθρο 1; Προβλέπει τη µη περικοπή της προσωπικής διαφοράς στους παλιούς συνταξιούχους, σε όσους
έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τον νόµο Κατρούγκαλου. Το άρθρο
αυτό θα το ψηφίσουµε. Όµως, επισηµαίνουµε ότι όσοι συνταξιοδοτούνται µε τον νόµο Κατρούγκαλου, συνταξιοδοτούνται µε τον
νέο τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, µε τα νέα µειωµένα ποσοστά αναπλήρωσης. Αποτέλεσµα; Η µέση, νέα κύρια σύνταξη
να φτάνει στα 480,29 ευρώ από 708,02 ευρώ που ήταν πριν από
αυτόν. Αυτό είναι το αποτέλεσµα του νόµου Κατρούγκαλου. Οι
συντάξεις παραµένουν παγωµένες ως το 2022. Έχετε δεσµευθεί
σε αυτό. Εάν τα δηµοσιονοµικά το επιτρέψουν, µπορεί τότε να
δώσετε κάποιο «κουλούρι». Αλλιώς, θα συνεχίσουν να είναι παγωµένες.
Αυτή η εξέλιξη, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είναι για πανηγύρια, όπως πανηγυρίσατε στην επιτροπή, αλλά και σήµερα εδώ ο
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Πανηγυρίζετε γιατί δεν θα κάνετε µια
ακόµη περικοπή από τις τριάντα και πάνω που κάνατε και εσείς
και οι προηγούµενοι. Αυτό κι αν θυµίζει το ανέκδοτο το Χότζα
που το ξέρει ο λαός.
Στήνετε καβγά. Παρουσιάζεστε δήθεν ως αντίπαλοι. Κατηγορείτε ο ένας τον άλλο για το ποιος έκανε περισσότερες µειώσεις
των συντάξεων. Ναι, κανείς δεν διαφωνεί ότι η Νέα Δηµοκρατία
και το ΚΙΝΑΛ έκαναν είκοσι µια µειώσεις στις συντάξεις.
Εµείς ρωτάµε: Εσείς καταργήσατε καµµία από αυτές τις µειώσεις; Όχι, βέβαια. Τις ενσωµατώσατε όλες και συνεχίσατε το
πετσόκοµµα. Αλήθεια, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρα από το να µιλάει για τους προηγούµενους και να δηµιουργεί την εντύπωση
ότι έχει διαφορετική θέση, ανέτρεψε τίποτε από όλα αυτά που
καταγγέλλει;
Κατηγορείτε τους προηγούµενους για να κρύψετε ότι ενσωµατώσατε όλους τους αντιασφαλιστικούς και αντεργατικούς νόµους της τελευταίας δεκαετίας και πιο αυθεντικά υλοποιήσατε
της αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ, τις αξιώσεις των µονοπωλιακών και επιχειρηµατικών οµίλων.
Η ριζική τοµή, όπως ονοµάσατε τον νόµο Κατρούγκαλου, για
την κοινωνική ασφάλιση -«επανάσταση» είχαν ονοµάσει οι προηγούµενοι τους δικούς τους νόµους- ανέτρεψε ό,τι είχε αποµείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα στην ασφάλιση που είχαν
προσδώσει οι σκληροί και αιµατηροί αγώνες των εργαζοµένων.
Οι αγώνες των οργανώσεων των συνταξιούχων ήταν αδιάλειπτοι αυτό τον χρόνο. Οργάνωσαν εκατόν πενήντα δύο συγκεντρώσεις και πολλά συλλαλητήρια και συνεχίζουν µε πανελλαδικό
συλλαλητήριο στις 15 του Δεκεµβρίου, σε αντίθεση µε αυτά που
είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην πλατεία του Βόλου όλοι
είναι ικανοποιηµένοι από τον νόµο που φέρνει η Κυβέρνηση.
Εκφράζουν την οργή τους, την αγανάκτησή τους για την πολιτική που ακολουθήσατε. Αυτή την οργή επιχειρείτε να καταλαγιάσετε µε την κατάργηση της νέας µείωσης από το 2019.
Μιλάτε για τη νέα εποχή, για το τέλος του κύκλου των µνηµονίων, όπως λέει η κ. Αχτσίογλου µε αφορµή τη διάταξη για τη µη
περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Μιλάτε για τέλος των µνηµονίων χωρίς να έχετε καταργήσει ούτε έναν από τους πάνω από
επτακόσιους αντεργατικούς νόµους. Αυτή δεν είναι η αλήθεια µε
το κεφάλι κάτω;
Έχετε θράσος να λέτε ότι πρέπει να κριθείτε από τώρα και
πέρα, ενώ βυθίσατε πραγµατικά τη λαϊκή εργατική οικογένεια
στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, µε πλειστηριασµούς, µε κατασχέσεις, για να στηρίξετε ακριβώς τους µονοπωλιακούς επιχειρηµατικούς οµίλους.
Τι έρχεστε τώρα και λέτε; Λέτε ότι δεν θα σας πάµε πιο κάτω
και έχουµε κάποια µέτρα, για να σας διατηρήσουµε, να ζείτε µε
λίγα, να έχετε τον πήχη χαµηλά, να µην απαιτείτε γιατί κινδυνεύει
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η καπιταλιστική ανάκαµψη, κινδυνεύουν η ανταγωνιστικότητα, η
κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτό και ενεργοποιήσατε το νόµο του Βρούτση, της Νέας Δηµοκρατίας, που καταργεί τη συλλογική διαπραγµάτευση για τον κατώτερο µισθό. που
θα τον αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας καθ’ υπόδειξη βέβαια των βιοµηχάνων και των µεγαλοεπιχειρηµατιών, µε
κριτήρια που θα διασφαλίζουν την κερδοφορία, το φιλικό περιβάλλον και τις επενδύσεις. Δηλαδή, φτηνή εργατική δύναµη. Παρουσιάζετε αυτήν σας την επιλογή ως αύξηση, ως στήριξη των
εργασιακών δικαιωµάτων. Αν είναι δυνατόν!
Επιχορηγείτε τους επιχειρηµατικούς οµίλους µε τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων εργαζοµένων, όπως προβλέπει η σηµερινή τροπολογία που έχετε φέρει για ψήφιση, ενώ επίδοµα
ανεργίας δίνετε µόλις στο 10% των ανέργων και ισχυρίζεστε ότι
στηρίζετε τους ανέργους, µε ένα επίδοµα βεβαίως το οποίο έχει
πάει στα 360 ευρώ.
Πού οδηγεί η επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών; Δεν
οδηγεί στην απαλλαγή της εργοδοσίας από τη συµµετοχή της
στην ασφάλιση; Ενώ υλοποιείτε την απαλλαγή της εργοδοσίας
από τις εισφορές και τη δραστική µείωση της κρατικής συµµετοχής, προβλέπετε την εγγύηση του κράτους µόνο για τη λεγόµενη εθνική σύνταξη των 345 ευρώ.
Ενισχύετε από πάνω τη λογική της ανταποδοτικότητας, µεταφέροντας στον εργαζόµενο την ευθύνη για την αξιοπρεπή διαβίωση κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής του. Η πολιτική
σας δεν µπορεί να διασφαλίσει την προσδοκία του συνταξιούχου
να εξασφαλίσει διαβίωση πλησιέστερη του ενεργού βίου, όπως
λέτε. Έχετε οδηγήσει µεγάλο µέρος των συνταξιούχων να ζει µε
σύνταξη των 500 ευρώ, µε πάνω από ένα εκατοµµύριο διακόσιες
χιλιάδες ανθρώπους να ζουν µε αυτή τη σύνταξη.
Τι λένε η Νέα Δηµοκρατία, το ΚΙΝΑΛ; Έχουν διαφορετική
άποψη; Μιλούν για κατάργηση των ρυθµίσεων που µειώνουν τις
συντάξεις; Όχι. Πρόγραµµά τους είναι τα µνηµόνια, το πρώτο,
το δεύτερο και το τρίτο, που ψηφίσατε όλοι µαζί. Μνηµόνια που
διασφαλίζουν την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, που
τσακίζουν µισθούς και συντάξεις, που διαµορφώνουν εργασιακή
ζούγκλα, που µατώνουν µε τους φόρους, τον ΕΝΦΙΑ τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αυτή είναι η στρατηγική σας, την οποία
υπηρετείτε, την οποία θα υλοποιήσετε µε όποιο κυβερνητικό
σχήµα.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στις αξιολογήσεις του τρίτου
µνηµονίου έχει συµφωνήσει ότι το ασφαλιστικό θα παραµείνει
και για το µέλλον, µετά τα µνηµόνια, ανοιχτό ζήτηµα σε αλλαγές
ανάλογα µε τη δηµοσιονοµική ικανότητα της χώρας, τα µατωµένα πλεονάσµατα που πρέπει να διασφαλίζονται.
Η κοινωνική ασφάλιση, όπως εµείς την πιστεύουµε, πρέπει να
εξασφαλίζει στους εργαζόµενους αξιοπρεπείς συντάξεις και ανθρώπινη περίθαλψη, τέτοια που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του συνταξιούχου και του εργαζόµενου.
Αυτό υπηρετεί η τροπολογία που καταθέσαµε σαν ΚΚΕ και
θέλω να την παρουσιάσω. Έχει τέσσερα άρθρα και συµπυκνώνει
τα αιτήµατα όλων αυτών των αγώνων των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολουµένων, των
αγροτών, των επιστηµόνων.
Με το άρθρο 1 προβλέπει την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων, που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων
µέχρι σήµερα. Καταργούνται αυτές αναδροµικά από τον χρόνο
ισχύος τους και επιστρέφουν στους δικαιούχους τους τα αντίστοιχα ποσά ατόκως και καθορίζουν το ύψος της σύνταξης,
χωρίς τις περικοπές.
Επαναφέρεται σε ισχύ το νοµοθετικό πλαίσιο για τις κύριες και
επικουρικές συντάξεις, όπως καθορίζονταν πριν την εφαρµογή
του ν.3863/2010. Καταργείται ο νέος τρόπος υπολογισµού για
κύρια και επικουρική σύνταξη αναδροµικά για όλους όσους θεµελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά τις 13-5-2016, καθώς
και για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι.
Καταργείται, µε βάση αυτή την τροπολογία, ο επαναϋπολογισµός των συντάξεων και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς.
Το κατώτερο όριο της σύνταξης καθορίζεται στο 80% του κατώτερου µισθού των 751 ευρώ και αρχίζει από τα 600 ευρώ η κατώτερη σύνταξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης καθορίζεται
στο 80% των αποδοχών του έτους αποχώρησης ή εάν υπάρχουν
καλύτερες, του µέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης τριετίας του διαστήµατος από το 2002 έως την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης τιµαριθµικά αναπροσαρµοσµένες.
Το άρθρο 2 αφορά την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
Το άρθρο 3 αφορά τις συντάξεις λόγω θανάτου. Η σύνταξη
λόγω θανάτου καθορίζεται στο ύψος της σύνταξης, που ελάµβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών ή η θανούσα, ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας για τον χήρο ή τη χήρα. Το ίδιο και η σύνταξη, εάν
δικαιούχος είναι ένα µωρό παιδί. Το ποσοστό δεν ξεπερνά το
100% σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται η εγγύηση του κράτους για το σύνολο των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
Αυτή είναι η τροπολογία µας. Δεν έχουµε αυταπάτες ότι η Κυβέρνηση, καθώς και τα άλλα κόµµατα θα αποδεχθούν την τροπολογία µας. Την έχουν απορρίψει ήδη από τις επιτροπές.
Η πολιτική σας είναι απέναντι απ’ αυτές τις προτάσεις, γιατί
είναι κόντρα στις αξιώσεις των επιχειρηµατικών οµίλων, που
εσείς έχετε δεσµευθεί να στηρίξετε και να υλοποιήσετε τις επιλογές τους. Αποτελεί µεγάλη πρόκληση, όµως, για το σύνολο
της εργατικής τάξης και του λαού η παράθεση σ’ ένα σχέδιο
νόµου ενός άρθρου για τις συντάξεις και ενός δεύτερου µέρους
µε πενήντα άρθρα που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, µε ενσωµάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι χρειάζεται
να βγάλουν συµπεράσµατα από τη συµφωνία όλων των άλλων
κοµµάτων µε τη στήριξη, την ενίσχυση των ιδιωτικών συστηµάτων ασφάλισης σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης.
Ψηφίζουµε «κατά» επί της αρχής. Καλούµε τους εργαζόµενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που οργανώνουν στις 15 Δεκέµβρη και στο
συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 18 του Δεκέµβρη ενάντια
στον ταξικό, αντιλαϊκό προϋπολογισµό, που µατώνει τους πολλούς µε 1 δισεκατοµµύριο ακόµα άχρηστων φόρων, µε 1,3 δισεκατοµµύρια περικοπές, για να δώσει στους λίγους, στους
επιχειρηµατικούς οµίλους, µε φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, ζεστό χρήµα για τη δήθεν ανάπτυξη.
Η ανατροπή της πολιτικής σας είναι µονόδροµος για την πλειοψηφία του λαού. Η τροπολογία µας και οι προτάσεις νόµου, που
έχουµε καταθέσει για όλες τις πλευρές της ζωής του λαού καλούµε να γίνουν υπόθεση του αγώνα τους, να µην µατώνουν για
τους λίγους, να µην έχουν µειωµένες απαιτήσεις και να βάλουν
µπροστά τις δικές τους ανάγκες, συµπορευόµενοι µε το ΚΚΕ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κατσώτη, και για την ακριβή τήρηση του χρόνου.
Το λόγο τώρα θα πάρει ο Υπουργός κ. Χαρίτσης, για να παρουσιάσει µια τροπολογία.
Εάν κάποιος άλλος Υπουργός - εκτός απ’ αυτούς που είναι
γνωστό ότι έχουν καταθέσει τροπολογίες- έχει τροπολογία, να
την καταθέσει το συντοµότερο δυνατό.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα κάνουµε πράξη µια ακόµα δέσµευση της Κυβέρνησής
µας. Η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις ακυρώνεται και τυπικά, µε νόµο πλέον, για να µην υπάρχει καµία αµφιβολία στους πολίτες.
Όπως είχαµε πει άλλωστε από την αρχή, επρόκειτο για ένα
µέτρο αντιαναπτυξιακό, δηµοσιονοµικά αχρείαστο και πάνω απ’
όλα κοινωνικά άδικο. Γι’ αυτό είχαµε πει πως θα κάνουµε ό,τι
περνά από το χέρι µας, για να µην υλοποιηθεί ποτέ αυτό το µέτρο,
όταν κάποιοι άλλοι, όχι απλώς προεξοφλούσαν την περικοπή των
συντάξεων, αλλά δεν µπορούσαν µερικοί και να κρύψουν τη χαρά
τους µπροστά σ’ ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Δυστυχώς, όµως, γι’ αυτούς και ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία, έπεσαν έξω, όπως
έπεσαν έξω και τόσες άλλες φορές τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά τους να τροµοκρατήσουν τον ελληνικό λαό µε «fake
news» και απροκάλυπτη καταστροφολογία.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο νόµος που ψηφίζουµε σήµερα
δεν είναι, όµως, η εξαίρεση. Αυτές τις ηµέρες έρχεται στη Βουλή
ένα πλήθος από θετικά µέτρα υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας,
µέτρα που αίρουν πολλές από τις αδικίες των µνηµονίων, αλλά
και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής κοινωνίας. Μέτρα, όπως το κοινωνικό µέρισµα που καταβάλλεται αυτές
τις ηµέρες σε εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας, η σηµαντική µείωση του ΕΝΦΙΑ για την πλειοψηφία των πολιτών, η µείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 1% τον
χρόνο για κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, η στοχευµένη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η σταδιακή αύξηση
που θα δουν εξακόσιες είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι από 1-12019.
Αµέσως µετά, ακολουθεί ο πρώτος προϋπολογισµός ύστερα
από δέκα χρόνια που όχι µόνο δεν περιέχει περικοπές, αλλά αντίθετα είναι κοινωνικά και αναπτυξιακά επεκτατικός.
Τµήµα αυτής της πολιτικής είναι και η τροπολογία που θα σας
παρουσιάσω αµέσως. Πρόκειται για την οριστική κατοχύρωση
και διασφάλιση ενός πολύ σηµαντικού κοινωνικού προγράµµατος, το «Βοήθεια στο Σπίτι», ένα πρόγραµµα που για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες σε
ευάλωτους συµπολίτες µας σε όλη τη χώρα, υπερήλικες, ανασφάλιστους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ιδίως στην επαρχία και
στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές όλης της χώρας. Είναι ένα
πρόγραµµα που αποτρέπει καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού και παραποµπή σε δοµές κλειστής φροντίδας.
Με τη παρούσα τροπολογία συστήνονται για πρώτη φορά µόνιµες θέσεις προσωπικού στους δήµους που είναι ήδη ενταγµένοι στο πρόγραµµα, περισσότερες από τρεις χιλιάδες διακόσες
θέσεις µόνιµου σταθερού προσωπικού, µε την προοπτική, µάλιστα, επέκτασης των υπηρεσιών αυτών και σε άλλους δήµους στο
µέλλον. Επιπλέον, διασφαλίζεται από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού -ήδη από τον προϋπολογισµό του 2019 θα συµβεί
αυτό- η πλήρης χρηµατοδότηση του προγράµµατος.
Με απόλυτο σεβασµό στο Σύνταγµα, θεσπίζεται διαγωνιστική
διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη αυτών των θέσεων που
οι δήµοι θα συστήσουν στις κοινωνικές τους υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ειδική µοριοδότηση της προϋπηρεσίας που
έχει ήδη διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών στο
πλαίσιο του προγράµµατος. Αυτό γίνεται ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει η σωρευµένη εµπειρία για τις ευαίσθητες αυτές υπηρεσίες, αλλά και λόγω της προσωπικής σχέσης
που έχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις δηµιουργηθεί και αναπτυχθεί ανάµεσα σε εργαζόµενους στο πρόγραµµα και στους
πολίτες που δέχονται τις υπηρεσίες αυτές.
Λαµβάνεται, επίσης, µέριµνα για τους εργαζόµενους µε σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου που εργάζονται ήδη στο πρόγραµµα.
Οι εργαζόµενοι αυτοί µεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις
στην ίδια ειδικότητα και στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες των
δήµων.
Προβλέπεται, τέλος, ότι οι εργαζόµενοι που καταλαµβάνουν
τις νέες θέσεις απασχολούνται για µία τουλάχιστον δεκαετία στις
υπηρεσίες του προγράµµατος και δεν µετακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλες θέσεις. Κάνουµε έτσι σαφή και ξεκάθαρη την πολιτική µας βούληση οι υπηρεσίες αυτές να
συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα και αδιατάρακτα και στο
µέλλον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την τροπολογία αυτή το
«Βοήθεια στο Σπίτι» αναβαθµίζεται και γίνεται επιτέλους µόνιµος
θεσµός του κοινωνικού κράτους. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα
που αγκαλιάστηκε από τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Επιπλέον -και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- λήγει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής οµηρίας και αέναης ανακύκλωσης για χιλιάδες συµβασιούχους που στελεχώνουν το
πρόγραµµα, τους εργαζόµενους δηλαδή που κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια πολύτιµες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Πλέον, όσοι
εργάζονται στο «Βοήθεια στο Σπίτι» θα εργάζονται σταθερά, µε
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ασφάλεια και µε κατοχυρωµένα τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
Αποκαθιστούµε έτσι µια µεγάλη και χρόνια αδικία σε βάρος χιλιάδων εργαζοµένων που για χρόνια είχαν µετατραπεί σε πιόνι
διαδοχικών κυβερνήσεων και δηµοτικών αρχών.
Τόσο µε την τροπολογία αυτή, όσο και µε τις χιλιάδες άλλες
προσλήψεις µόνιµου και σταθερού προσωπικού στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που µέσω ΑΣΕΠ βρίσκονται σε
εξέλιξη ή προγραµµατίζονται για το αµέσως επόµενο διάστηµα,
βάζουµε τέλος στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων
και την υποβάθµιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά µε τη φορά µετά από χρόνια,
καλύπτονται οι µεγάλες ανάγκες των ΟΤΑ σε προσωπικό και διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε ολόκληρο τον
χώρο της αυτοδιοίκησης.
Με σχέδιο, αποφασιστικότητα, αλλά και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η δηµοσιονοµική σταθερότητα που µε τόσο κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού πετύχαµε
τα τελευταία τρία χρόνια, σας καλώ να υπερψηφίσετε όλοι αυτήν
την τροπολογία για το «Βοήθεια στο Σπίτι», γιατί θεωρούµε ότι
είναι και ώριµη και απαραίτητη, αλλά πάνω απ’ όλα κοινωνικά δίκαιη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος, εισηγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι ούτε τρεις µέρες που η «THE WALL STREET
JOURNAL», το «ιερό» δηλαδή του καπιταλιστικού συστήµατος,
εξαιρεί µία χώρα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και γράφει -θα
έλεγα ότι αγγίζει και τα όρια, ας πούµε, του διθυράµβου- αυτό
που συµβαίνει στη χώρα µας, θετικά. Το λέω αυτό γιατί ένα µεγάλο κοµµάτι της Αντιπολίτευσης προσπαθεί να υποβαθµίσει ή
και να µηδενίσει κάποια µέτρα που παίρνονται.
Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν θριαµβολογεί κανείς για
την κατάσταση που υπάρχει σήµερα στη χώρα µας. Πιστεύω ότι
πρέπει να είµαστε σεµνοί, προσγειωµένοι και σε καµµία περίπτωση να µην πάρουν τα µυαλά µας αέρα, ούτε µε τα 910 εκατοµµύρια ευρώ του µερίσµατος, ούτε µε τα υπόλοιπα που
δόθηκαν πρόσφατα στα ειδικά µισθολόγια και προστέθηκαν για
άλλες κατηγορίες, ούτε µε το γεγονός ότι ήδη έχουν γίνει πάνω
από ενάµισι εκατοµµύριο αιτήσεις στην ηλεκτρονική πύλη κι
έχουν εγκριθεί περίπου στο 60%.
Θέλω να θυµίσω µε νούµερα, γιατί ακούγονται πάρα πολλά,
τα αρνητικά µέτρα –εγώ ξεκινάω από τα αρνητικά- αυτής της Κυβέρνησης από το 2015 µέχρι το 2018. Αν αφαιρέσει κανείς τα 3,5
δισεκατοµµύρια ευρώ θετικά, ήταν γύρω στα 6,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αντιστοίχως, τα αρνητικά µέτρα από το 2010 ως το 2014
άγγιξαν τα 65 δισεκατοµµύρια, που σηµαίνει ότι κάτι αλλάζει.
Κι ακόµα δεν θριαµβολογεί κανείς, γιατί η ανεργία από το
27,5%, σιγά αλλά σταθερά, είναι ήδη στα 18,6% και κατεβαίνει
µε τριακόσιες χιλιάδες καινούργιες θέσεις εργασίας. Ούτε θριαµβολογεί κανείς γιατί η ανάπτυξη φέτος θα είναι στο 2,1% και πιθανότατα του χρόνου στο 2,5%. Ούτε θριαµβολογεί κάνεις
επειδή οι εξαγωγές θα είναι στο συν 5,8% για το 2019, ο τουρισµός σχεδόν έχει µια έκρηξη γύρω στα τριάντα δύο εκατοµµύρια
τουρίστες για φέτος και οι άµεσες ξένες επενδύσεις πραγµατικά
θα χτυπήσουν ρεκόρ για φέτος.
Υπάρχουν δύο πράγµατα που πρέπει να τα προσέξουµε. Εγώ
κραυγή αγωνίας θα πω. Γύρω στα 4,3 εκατοµµύρια πολίτες χρωστάνε στην εφορία. Βλέπετε, δεν χαϊδευόµαστε. Την αλήθεια την
ξέρουµε και τη βλέπουµε. Το συντριπτικό, όµως, ποσοστό αυτών
των ανθρώπων χρωστάνε λίγα. Ένα πολύ µικρότερο ποσοστό
χρωστάει πάρα πολλά. Επίσης, το δηµόσιο, ακόµα τώρα που µιλάµε, χρωστάει 3 δισεκατοµµύρια. Τα χρωστάει και πρέπει να τα
επιστρέψει.
Ακόµα κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι ήδη ο νόµος Κατσέλη θα έχει µια εξάµηνη παράταση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει
οριστικά να ληφθεί υπ’ όψιν το θέµα της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει ένα πρόγραµµα εστίας στην Κύπρο, όπου επιδοτείται το ένα
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τρίτο και τα υπόλοιπα δύο τρίτα πληρώνει αυτός που χρωστάει.
Νοµίζω ότι είµαστε σε καλό δρόµο και εκεί. Φτάνουν στις εκατόν είκοσι δόσεις. Για µένα είναι κραυγή αγωνίας.
Να σας πω και κάτι άλλο; Εγώ δεν έχω κανέναν δισταγµό, διότι
το άκουσα να το λέει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και αυτός είναι ο ρόλος της, να κάνει θετικές προτάσεις. Πιστεύω
ότι είναι casus belli. Υπάρχει κόσµος που χρωστάει στην εφορία.
Είναι εκατοµµύρια κόσµος. Είναι λίγα τα ποσά που χρωστάει και
θα πρέπει πολύ γρήγορα να λυθεί αυτό το θέµα.
Αυτά είχα να πω σε ό,τι αφορά τη σηµερινή πραγµατικότητα.
Έρχοµαι στο προκείµενο. Θέλω εδώ να θυµίσω ότι «χύθηκαν καντάρια» -συγχωρήστε µου την έκφραση υπερβολής-, ανακρίβειας
για τη µείωση των συντάξεων. Να µην τα θυµίσω ξανά. Τα έχω
πει πολλές φορές στις επιτροπές.
Ξέραµε, όµως, όσοι είµαστε καλοπροαίρετοι, ότι όταν οι στόχοι πιαστούν, δεν θα υπάρχει λόγος να κοπούν οι συντάξεις. Σήµερα πια κανείς δεν µιλάει και βλέπουµε τους σκληρούς
επικριτές –έχω µπροστά µου οµιλίες, τι έλεγαν, κινδυνολογία,
υπερβολή, διαστρεβλώσεις- να έρχονται πραγµατικά, διότι ξέρουν ότι θα έλθουν σε αντίθεση µε την κοινή γνώµη, µε την κοινωνία, και ψηφίζουν τα µέτρα.
Πιάστηκε ο στόχος και πιάστηκε ο στόχος για έναν απλό λόγο:
Οι offshore, η οικονοµική παράδοση, οι περίεργες δοσοληψίες
µε τράπεζες σταµάτησαν. Μας εγκαλούσε η «DIE WELT» τότε να
φορολογήσουµε τα 600-700 δισεκατοµµύρια που έχουν φύγει
στο εξωτερικό. Καλά έκανε.
Κάποιοι, επίσης, έχουν επενδύσει στο αφορολόγητο. Με πολύ
ευγενικό τρόπο οι Υπουργοί τούς λένε: Προσέξτε. Εγώ ευθέως
σας λέω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αφορολόγητο και γι’ αυτό
µην επενδύετε πάλι, γιατί εκτίθεστε.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι οι έντεκα δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού νοµοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Μένουν
ακόµα τρεις-τέσσερις. Χλεύαζαν κάποιοι στο «Βελλίδειο»: «Τι
είναι αυτά που λέει;». Τώρα λένε «παροχολογία». Τότε λέγανε
άλλα.
Το κοινωνικό µέρισµα του 2016 ήταν παροχολογία; Το κοινωνικό µέρισµα του 2017 ήταν παροχολογία; Η κοινή λογική λέει
ότι µια κοινωνία έχει υποφέρει πάρα πολύ, έπεσε κάτω από το
όριο της φτώχειας, γιατί έφευγαν τα δισεκατοµµύρια σαν τραπουλόχαρτα στο εξωτερικό, γιατί κάποιοι όταν κέρδιζαν –αυτές
οι εκατό οικογένειες- έφευγε το χρήµα κανονικά. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Πόσο πια απλά να το πούµε; Ό,τι περισσεύει, ναι, µοιράζεται στους αδύναµους και θα συνεχίσει να γίνεται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα.
Εγώ χαίροµαι και θέλω να αναδείξουµε ένα θέµα. Άκουσα πριν
τον Υπουργό που έλεγε για τους τρεις χιλιάδες διακόσιους ενενήντα επτά στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι ένα κοµµάτι του κοινωνικού κράτους. Όµηροι ήταν µέχρι τώρα όσοι βοήθαγαν. Είναι
µόνιµο αυτό το πράγµα και, πάνω απ’ όλα, προκαλούµε δηµόσια
να µας πει ποιος από αυτούς τους τρεις χιλιάδες διακόσιους ενενήντα επτά θα διοριστεί εκτός ΑΣΕΠ. Ένας! Πρέπει να έχεις
µπάρµπα στην Κορώνη για να διορίζεσαι; Όχι. Κάναµε αγώνα για
το ΑΣΕΠ και θα φτάσουµε σε ακραία σηµεία. Καµία πρόσληψη,
ποτέ, πουθενά εκτός ΑΣΕΠ.
Θυµάµαι ότι χλεύαζαν πολύ για τους νεαρούς των είκοσι πέντε
χρονών. Ναι. Χτυπάς την ανεργία, όταν ξέρει ο εργοδότης ότι θα
προσλάβει ένα νεαρό παιδί, που σ’ αυτήν την ηλικία η ανεργία
είναι τεράστια; Άγγιξε κάποτε το 60%. Έχει πέσει, αλλά είναι
πολύ µεγάλη. Ήταν το 50% τον πρώτο χρόνο και το 100% τον
δεύτερο; Είναι; Ναι ή όχι; Θα µπούνε νέα άτοµα στη δουλειά; Θα
αποτρέψουµε να φεύγουν από τη χώρα; Πόσο πιο απλά να το πει
κανείς, δηλαδή;
Δεν είναι µια τροπολογία στεγνή. Τι θα πει «µισθός πείνας» για
νεαρούς; Από πού κι ως πού; Αυτό καταργήθηκε.
Ένας είναι ο µισθός. Και αυτός ο µισθός, που ήδη αυξήθηκε
για αυτές τις ηλικίες, είναι τεράστιο κίνητρο και για αυτά τα παιδιά, κυρίως όµως για τους εργοδότες.
Και ακόµα περνάµε αβρόχοις ποσί το γεγονός ότι αυτή τη
στιγµή υπάρχει το παράδειγµα της Ολλανδίας ή του Βελγίου
όπου πήγαινες και έκανες φορολογική δήλωση και δεν συναντούσες ποτέ τον έφορο. Υπήρχε λόγος να τον συναντάς; Γιατί
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δεν το κάνατε; Σας ρωτάω γιατί δεν το κάνατε και γιατί έπρεπε η
εφορία να έχει άµεση σχέση µε τη δική µου φορολογική δήλωση.
Είναι θετικό ή όχι που υπάρχει αυτή τη στιγµή GPS για τη διακίνηση πετρελαιοειδών; Αργήσαµε; Πέρασαν τρία χρόνια; Εγώ να
συµφωνήσω µε αυτή την κριτική, αλλά για εσάς πέρασαν
τριάντα. Γιατί δεν το κάνατε; Γίνεται µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Και ακόµα δεχθήκαµε πολλές επικρίσεις. Πώς θα περνούσε η
δεύτερη αξιολόγηση; Πώς θα γινόταν ρύθµιση του χρέους, αν
πραγµατικά δεν είχαµε υπογράψει; Ακούγαµε για τη µείωση των
µισθών που δεν έγινε ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ. Το τι ακούγαµε
τότε για τον ΕΦΚΑ δεν λέγεται, ότι θα είναι ελλειµµατικός. Όχι,
ο ΕΦΚΑ δουλεύει µια χαρά, ενοποιήθηκαν πολλά ταµεία και αυτή
τη στιγµή θα έλεγα ότι µε µαθηµατική ακρίβεια, αργά, αλλά σταθερά η ανεργία πέφτει. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό σηµαίνει
εισφορές, σηµαίνει ότι χρηµατοδοτείται αυτός που συνταξιοδοτείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θέλω να πω περισσότερα για το νοµοσχέδιο, αλλά θεωρώ
πολύ σηµαντικό να ασχοληθώ και µε µερικά άλλα που είναι στην
επικαιρότητα.
Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε; Δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πόσο χρόνο έχετε;
Τριάντα ολόκληρα δευτερόλεπτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συν ένα µπόνους για
εσάς ειδικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το τι έγινε στη Γαλλία
το ζούµε όλοι καθηµερινά. Κάποιοι ξέχασαν εκεί πέρα το κοινωνικό κράτος, κάποιοι είχαν µείνει στα λόγια. Κοινωνικό κράτος
δεν είναι ελεηµοσύνη, είναι κίνητρο για ανάπτυξη. Δεν υπάρχει
περίπτωση να αναπτυχθεί µια κοινωνία, αν ένα µεγάλο κοµµάτι
της είναι στη λιτότητα. Τους πήρε λίγο καιρό, χρειάστηκαν λίγο
καιρό για να το καταλάβουν. Πιστεύω ότι ο Μακρόν θα κάνει και
άλλες υποχωρήσεις. Δεν το βλέπω αρνητικά, το βλέπω θετικά.
Πιστεύω ακόµα ότι αυτό που έγινε στη Βρετανία ήταν αποτέλεσµα επίσης ενός λανθασµένου τρόπου που λειτουργεί. Και σας
µιλάει ένας άνθρωπος, που είναι ευρωπαϊστής, για να µην παρεξηγηθώ. Παρεξήγησαν τον ρόλο τους κάποιοι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και είµαι σε αυτούς που θέλουν να µείνει η Μεγάλη Βρετανία. Καµµιά εξηνταριά προσωπικότητες υπέγραψαν ένα χαρτί.
Ανάµεσά τους είναι και ο Ούντο Μπούλµαν. Εγώ το επικροτώ.
Και ακόµα πρόσφατα µπήκε το θέµα της µετανάστευσης στο
Μαρακές. Υπάρχουν καµµιά δεκαπενταριά χώρες που δεν υπέγραψαν. Εκατόν εξήντα τέσσερις υπέγραψαν. Επιτέλους θα καταλάβει κανείς ότι κερδίζουν τέσσερις, πέντε και υποφέρει µια
ολόκληρη ήπειρος;
Τα λέω αυτά και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να σας
φάω χρόνο.
Μου έκανε µεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι µαζεύτηκαν πενήντα οικονοµολόγοι, πολιτικοί και ιστορικοί και έκαναν µια φοβερή πρόταση –φοβερή πρόταση!- για το πώς θα καταπολεµηθεί
η φτώχεια, η µετανάστευση, η κλιµατική αλλαγή και το δηµοκρατικό έλλειµµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτοστάτησε ο Πικετί,
αλλά δεν είναι µόνος του. Φοβερή εντύπωση µου έκανε αυτή η
πρόταση για να διατηρηθεί, να µην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Πιστεύουµε ότι µπορεί να αποτελέσει πόλο αυτή τη στιγµή µε
διορθωτικές κινήσεις και το έµβληµα θα είναι: «Φορολογήστε
τους πλούσιους!». Δεν µπορεί να µαζεύουν ελάχιστοι άνθρωποι
τον πλούτο. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταµατήσει αυτή η ιστορία.
Ο Μακρόν το εισπράττει στο πετσί του και αργότερα θα το εισπράξουν και άλλοι. Είναι κάτι που προς στιγµή δεν γίνεται στη
µικρή Ελλάδα. Ας το πάρουν χαµπάρι κάποιοι ότι δεν γίνεται στη
µικρή Ελλάδα. Όχι!
Το κοινωνικό κράτος είναι σηµείο αναφοράς και όχι για λόγους
φιλανθρωπίας, για λόγους ουσίας. Προτείνεται ο καινούριος
προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι 800 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν διαβάσει κανείς την πρόταση αυτών των πενήντα, πραγµατικά θα εντυπωσιαστεί. Δεν είναι τυχαίο -και
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τελειώνω µε αυτό- ότι πρωτοστάτησε ο «GUARDIAN» σε αυτήν
την πρόταση, η «LE MONDE» στη Γαλλία, το «SPIEGEL» στη Γερµανία και η «REPUBLICA» στην Ιταλία.
Πιστεύω ότι και για τη χώρα µας ξεκινάει µια καινούρια µέρα.
Κάποιοι δεν θέλουν να το πάρουν απόφαση, δεν θέλουν να το
καταλάβουν. Η επιλογή της αδράνειας για ψηφοθηρικούς λόγους έχει σταµατήσει. Το αποδεικνύει αυτό και η συνταγµατική
αναθεώρηση και τα θέµατα κράτους – εκκλησίας και πολλά άλλα,
που πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα µπουν σε εφαρµογή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Παππάς για την παρουσίαση µιας τροπολογίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από το 2011 και µετά έχει θεσπιστεί η δυνατότητα ανταλλαγής εγγράφων των φορέων του δηµοσίου µε τρόπο ηλεκτρονικό, όπως έχει θεσπιστεί και η
δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικής υπογραφής από τους δηµόσιους λειτουργούς.
Απεδείχθη, πρώτον, ότι η δυνατότητα από µόνη της δεν θα καταστήσει αυτό το έργο καθολικά εφαρµόσιµο, διότι πέρασαν τα
χρόνια που πέρασαν και αποδείχθηκε επίσης ότι ο κατακερµατισµός και η περιπτωσιολογία στα θέµατα ψηφιακής πολιτικής
είναι µία τροχοπέδη στην καθολική εφαρµογή αυτών των λύσεων.
Χαίροµαι που βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δηµόσιο. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα διασυνδέσει είκοσι έναν χιλιάδες φορείς
του δηµοσίου µεταξύ τους και θα αποδώσει σε δηµόσιους λειτουργούς, σε δηµόσιους υπαλλήλους εκατόν πενήντα χιλιάδες
ψηφιακές υπογραφές. Ήδη εδώ και, περίπου, έναν χρόνο στο
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το σύστηµα εφαρµόζεται µε
απόλυτη επιτυχία.
Η µελέτη η οποία δηµοσιεύτηκε, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση µε
την αποτελεσµατικότητα που θα έχουµε από την ολοκλήρωση
αυτού του έργου, είναι µια µελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία υποστηρίζει
ότι θα έχουµε εξοικονόµηση 380 εκατοµµυρίων ευρώ τον χρόνο
από την καθολική εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της έκδοσης διοικητικών πράξεων εκ µέρους του δηµοσίου, µε τρόπο αποκλειστικά ηλεκτρονικό. Θεωρώ ότι αυτή η
συγκεκριµένη µελέτη υποτιµά τα θετικά αποτελέσµατα της καθολικής εφαρµογής αυτής της τεχνολογίας για το δηµόσιο.
Εισηγούµαστε σήµερα στη Βουλή -και ευχαριστώ και την αρµόδια Υπουργό που έκανε δεκτή την τροπολογία- την παράταση
για έξι µήνες για τους οργανισµούς του δηµοσίου της υποχρέωσης για την αποκλειστική ανταλλαγή εγγράφων µε τρόπο ψηφιακό και την αποκλειστική υποχρέωση να εκδίδουν και τις
διοικητικές τους πράξεις επίσης µε τρόπο ηλεκτρονικό.
Πρόκειται, κατά τη γνώµη µου, για µια πραγµατικά θεµελιακή
µεταρρύθµιση, που θα κάνει το δηµόσιο ακόµα πιο αποτελεσµατικό και θα επαναπροσδιορίσει, θα έλεγα, και τη σχέση του δηµοσίου µε τον πολίτη. Θα ήθελα να καλέσω όλες τις πτέρυγες
της Βουλής να καλωσορίσουν αυτήν την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµυράς, εισηγητής του Ποταµιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια καλή ευκαιρία, µια που
βλέπω πολλούς Υπουργούς εδώ µαζεµένους στα υπουργικά
έδρανα -είστε και οι συναρµόδιοι Υπουργοί παρόντες- να κάνουµε λίγη δουλειά, να λύσουµε ένα, δύο σηµαντικά ζητήµατα.
Σήµερα δεν θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής αυτού του σχεδίου νόµου η µη περικοπή των συντάξεων. Εµείς, Το Ποτάµι, ως
γνωστόν, δεν ψηφίσαµε τις δύο φορές που εσείς υπερψηφίσατε,
κάνατε νόµο του κράτους τις περικοπές των συντάξεων µε το µε-

1665

σοπρόθεσµο και πιο πριν µε τον νόµο Κατρούγκαλου. Εµείς δεν
τις ψηφίσαµε, οπότε δεν έχουµε ανάγκη να «ξεψηφίσουµε» τίποτα.
Θα έπρεπε σήµερα, αγαπητοί Υπουργοί, ο ήρωας αυτού του
σχεδίου νόµου, ο πρωταγωνιστής να είναι η µείωση του ΦΠΑ από
το 13% στο 6% για όλα τα απαραίτητα βοηθήµατα των βαρέως
κινητικά αναπήρων, όπως είναι τα στρώµατα κατάκλισης, τα ανυψωτικά µηχανήµατα, τα τεχνητά µέλη. Θα έπρεπε οπωσδήποτε
σήµερα να συζητούσαµε γι’ αυτό το µέτρο. Το κάνετε για τα
λευκά µπαστούνια. Μειώνετε τον ΦΠΑ από 13% στο 6%. Αυτό,
όµως, δεν αρκεί από µόνο του.
Για τα αναπηρικά αµαξίδια και τα τεχνητά µέλη, σας τα είπα
και στις επιτροπές. Ένα απλό αναπηρικό αµαξίδιο ελαφρού
τύπου, χειροκίνητο, κοστίζει 2.550 ευρώ στην αγορά. Το ταµείο,
ο ΕΟΠΥΥ δικαιολογεί 1.050 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα βάζει από την
τσέπη του ο ανάπηρος, ο οποίος ανάπηρος συµπολίτης µας έχει
αυξηµένες ανάγκες. Πληρώνει πολύ περισσότερα χρήµατα για
την καθηµερινότητά του. Άρα, θα έπρεπε σήµερα να συζητάµε
για τη µείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για όλα τα απαραίτητα βοηθήµατα των αναπήρων.
Η κ. Παπανάτσιου στις επιτροπές µου απάντησε ότι κάποια
στιγµή στο µέλλον θα το δούµε. Εγώ λέω ότι το µέλλον είναι εδώ,
στο παρόν. Αν πρέπει να κάνουµε κάτι γρήγορα, αυτό είναι ένα
από αυτά τα µέτρα.
Όπως σας είπα, η ακύρωση των επιπλέον περικοπών, που θα
ίσχυαν από την 1η Ιανουαρίου 2019, µε δύο φορές ψήφιση σχετικών νόµων από τους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, εµάς, στο Ποτάµι, σχεδόν
δεν µας αφορά. Δεν ψηφίσαµε αυτές τις περικοπές ποτέ, δεν
έχουµε ανάγκη να «ξεψηφίσουµε» κάτι. Είναι καλό πάντως που
κρατάτε χαµηλούς τόνους και δεν βγαίνετε µε πανηγυρικό τρόπο
να µιλήσετε για κοινωνική ευαισθησία, ακυρώνοντας ένα κακό
µέτρο που εσείς µόνοι επιφέρατε.
Θυµίζω ότι έως τώρα µε τον νόµο Κατρούγκαλου και τα παρακολουθήµατα αυτού, έχουµε τα εξής από περικοπές και µειώσεις
ΕΚΑΣ, κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, αυξήθηκαν οι εισφορές υγείας από το 2% στο 6%, αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές ενώ καταργήθηκε η έκπτωση φόρου από τις ιατρικές
δαπάνες. Βάλτε δίπλα και το ΦΠΑ 24% που αυξήσατε σε χιλιάδες
προϊόντα και δείτε µε ποιον τρόπο µειώνεται η σύνταξη ενός
οποιουδήποτε συνταξιούχου από αυτό το ροκάνισµα των άλλων
εισφορών και επιβαρύνσεων που προκάλεσε η δική σας Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Το οικονοµικό περιβάλλον είναι αυτό που όλοι ζούµε και δεν
πρέπει σε καµµία περίπτωση ούτε να το υποτιµούµε ούτε να το
υπερτιµούµε, αλλά να βλέπουµε τις αληθινές του διαστάσεις.
Δυόµισι εκατοµµύρια άνθρωποι, δυόµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας έχουν χρέος έως 500 ευρώ στην εφορία και αδυνατούν
να το αποπληρώσουν. Δεν είναι µπαταχτσήδες αυτοί. Δεν θέλουν
σε καµµία περίπτωση να γλιτώσουν 500 ευρώ και να µην έχουν
δυνατότητα φορολογικής ενηµερότητας, να µην έχουν χίλιες δύο
άλλες δυνατότητες και να έχουν βεβαίως και ένα κράτος που να
λέει «θα σου ανοίξω τον λογαριασµό, θα σου δεσµεύσω οποιοδήποτε ποσό κινηθεί στους λογαριασµούς σου για την εκπλήρωση αυτού του χρέους σου».
Το πολύ 500 ευρώ χρωστούν δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες
σήµερα στην εφορία και δεν µπορούν να το αποπληρώσουν!
Αυτή είναι η απάντηση και η εικόνα των µέτρων της υπερφορολόγησης ή αν θέλετε µέρους και του υπερπλεονάσµατος.
Να θυµίσω επίσης ότι οι τράπεζες από το 2014 και µετά έχουν
χάσει το 97% της αξίας τους; Να θυµίσω ότι οι επενδύσεις, που
σύµφωνα µε τον κ. Τσακαλώτο θα ήταν τόσο πολλές που δεν θα
ξέραµε τι να τις κάνουµε και θα έπρεπε να βάλουµε φίλτρα για
να τις ταξινοµήσουµε, έχουν πλέον εξανεµιστεί; Επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών για το 2018 λένε ότι έχουµε
µείον 7,8% πεσµένες επενδύσεις σε σχέση µε το 2017. Τι συζητάµε τώρα;
Να πούµε ότι βάσει των στοιχείων της «ΕΡΓΑΝΗ», τον Οκτώβριο που µας πέρασε, πριν από ενάµιση µήνα δηλαδή, χάθηκαν
εκατόν είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας; Να πούµε ότι το 62%
των νέων προσλήψεων είναι µερικής απασχόλησης και εξακόσιες
δέκα τρεις χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες αµείβονται µε µεικτό

1666

µηνιαίο µισθό 378 ευρώ; Πού είναι η αναστάτωση, πού είναι η
επανάσταση, όταν µιλούσαµε και µιλάµε για τη γενιά των 700
ευρώ; Τώρα έχετε φέρει τη γενιά των 378 ευρώ!
Επίσης, έρχοµαι να σχολιάσω µερικά από τα επιµέρους άρθρα
-έτσι όπως τα συζητήσαµε και στις επιτροπές- που θέλουν διευθέτηση και θα τελειώσω µε τις τροπολογίες.
Πρώτα απ’ όλα, το άρθρο 54 προτείνει και προβλέπει ότι θα
υπάρχει πρόστιµο 500 ευρώ ανά έλεγχο για ταµειακές µηχανές
που είναι µεν εγκεκριµένες, αλλά µη δηλωµένες, στην ουσία
«µαύρες». Εµείς λέµε ότι 500 ευρώ ανά έλεγχο δεν είναι τίποτε.
Χρειάζονται αυστηρότερες και βαρύτερες ποινές, όπως κατάσχεση της µηχανής, ανάκληση της αδείας και καθορισµός αυτής
της πράξης ως φορολογικής απάτης.
Έρχοµαι στο άρθρο 57, που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι
το άρθρο για τη µαζική συλλογή τραπεζικών δεδοµένων από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Εδώ, λοιπόν, ρωτάω: Είναι
συµβατή προς τις διατάξεις του ευρωπαϊκού γενικού κανονισµού
για την προστασία των δεδοµένων, του GDPR, όπως λέµε; Είναι
σηµαντικό αυτό να το ξέρουµε, διότι τα προσωπικά στοιχεία που
θα µαζεύει η ΑΑΔΕ θα τηρούνται σε δικά της αρχεία, σε δική της
βάση δεδοµένων και θα µπορεί να παίρνει πληροφορίες από παντού, από τράπεζες, από άλλους φορείς, για δάνεια, λογαριασµούς, πληρωµές και επενδυτικά προϊόντα.
Επίσης, ως προς το άρθρο 61, το συζητήσαµε για την παράταση του χρόνου γενικής παραγραφής για επιβολή φόρων και
προστίµων. Θα έχουµε απώλεια φόρων το ύψος των οποίων δεν
διευκρινίζεται. Η κ. Παπανάτσιου µου απάντησε στις επιτροπές
ότι το ζήτηµα θα επιλυθεί, όταν γίνει ηλεκτρονικό το τµήµα κεφαλαίου. Πότε θα γίνει ηλεκτρονικό το τµήµα κεφαλαίου; Είπατε
ότι είναι δύσκολο να γίνει και ότι είναι µέσα στους στόχους.
Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραµµα; Έχετε να µας πείτε ότι την
τάδε χρονιά θα είναι έτοιµο αυτό το σύστηµα;
Επίσης, πηγαίνω στο άρθρο 73. Σας είπα και πάλι για τη δυνατότητα επιβράβευσης µε χρηµατικά βραβεία σε οργανικές µονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ότι πρέπει να
ξέρουµε αν υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης, ποιο είναι αυτό, ποια
είναι τα κριτήρια, ποιο είναι το ύψος των βραβείων και ποιο είναι
το οικονοµικό ποσό µέσω του οποίου θα µπορούν να επιβραβεύονται οι καλοί υπάλληλοι.
Επίσης, ως προς τα άρθρα 81 και 82 για παραχωρήσεις δηµόσιας περιουσίας άνευ ανταλλάγµατος σε δήµους και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είχα πει και στις επιτροπές ότι είναι
σωστό µέτρο. Πρέπει τα ακίνητα που µένουν αναξιοποίητα από
το δηµόσιο να αποδίδονται στους δήµους. Όµως, θα πρέπει από
τους δήµους να υπάρχει και σχέδιο, αλλά και µια καταληκτική
ηµεροµηνία αυτής της απόδοσης. Εδώ λέτε ότι, αν σε πέντε χρόνια το ακίνητο που θα δώσει το δηµόσιο σε έναν δήµο παραµείνει
αναξιοποίητο, θα επιστρέψει στο δηµόσιο µε υπογραφή του
Υπουργείου Οικονοµικών. Και εγώ σας λέω: Γιατί όχι αυτοδίκαια;
Γιατί να πρέπει ο Υπουργός Οικονοµικών να υπογράψει την επιστροφή του ακινήτου που έµεινε αχρησιµοποίητο από τους δήµους;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Εδώ, λοιπόν, έρχοµαι να ρωτήσω και για τη διάταξη µε την
οποία δίνονται 19.000 τ.µ. στον Δήµο Σφακίων -κύριε Πολάκη,
στην πατρίδα σας, στα Χανιά- για κατασκευή και λειτουργία
έργου διαχείρισης λυµάτων και απορριµµάτων και κατασκευή περιβαλλοντικού πάρκου. Είχα ρωτήσει την Υπουργό να µου πει το
εξής: Ο Δήµος Σφακίων τι σχεδιάζει να κάνει;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
σου πω εγώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα µου πείτε.
Υπάρχει πρόβλεψη για χρηµατοδότηση και τι σηµαίνει το περιβαλλοντικό πάρκο; Μακάρι να γίνει. Εγώ έχω έρθει στα Σφακιά
άπειρες φορές και έχω παρουσιάσει αυτές τις περιοχές από το
«Μένουµε Ελλάδα» διακόσιες φορές. Αναξιοποίητος τόπος
ακόµα. Θέλω να ξέρω, όµως, αν γίνονται όλα µε πρόγραµµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τα
πάντα από χρόνια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα το δούµε. Μακάρι!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε πέντε χρόνια ελπίζω να δούµε ότι πραγµατικά θα έχει γίνει
αξιοποίηση του χώρου και του αποδιδόµενου οικοπέδου.
Έρχοµαι τώρα σε κάποιες τροπολογίες. Στην τροπολογία για
την επιδότηση µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών
του ιδιωτικού τοµέα ηλικίας έως εικοσιπέντε ετών.
Εδώ, λοιπόν, στην ουσία το κράτος επιδοτεί την ασφαλιστική
εισφορά κατά 6,67% επί του µεικτού µισθού. Εγώ λέω ότι αυτό
που περιστασιακά γίνεται, θα πρέπει να γίνει σχέδιο µε πρόγραµµα και στόχο, να υπάρξει µόνιµη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, αντί το κράτος να επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές
περιστασιακά.
Για την τροπολογία που αναφέρεται στις ρυθµίσεις για την
Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας έχω µερικά ερωτήµατα. Στη συζήτηση του σχεδίου νόµου που προέβλεπε τότε τη
σύσταση της ΕΚΑΠΥ είχαµε πει ότι ναι, βεβαίως, κεντρικά πρέπει
να γίνονται οι προµήθειες, θα υπάρξει προφανώς οικονοµία κλίµακας και δαπανών, αλλά µέχρι τώρα ξέρουµε ότι από την ψήφιση εκείνου του νοµοσχεδίου µέχρι σήµερα η ΕΚΑΠΥ έχει
προσωρινή διοίκηση. Είναι υποστελεχωµένη και εγώ ρωτώ αν η
ΕΚΑΠΥ είναι σε θέση να αναλάβει τον επιπρόσθετο όγκο έργου
που αυτή η τροπολογία της δίνει; Πέραν, δηλαδή, των νοσοκοµείων να εξυπηρετούνται και οργανισµοί, όπως ο ΕΟΠΥΥ, ο ΙΦΕΤ
και αν βάλουµε και τα φάρµακα, µιλάµε για το 60% έως 70% των
προµηθειών που έχει ετησίως το σύστηµα υγείας.
Ο κ. Παππάς έφυγε. Θα ήθελα να τον ρωτήσω δύο πράγµατα
διευκρινιστικά.
Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1842, µε την οποία το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνει παράταση έξι µηνών στις αποσπάσεις δηµοσίων
υπαλλήλων που λήγουν στις 31 Δεκεµβρίου. Τους είχε δοθεί
άλλη µία παράταση και αυτή είναι µία ακόµα παράταση. Είχαµε
τότε ψηφίσει «όχι» και θα ψηφίσουµε ξανά «όχι» και τώρα. Τέρµα
µε τις παρατάσεις! Χρειάζεται ολοκληρωµένο σχέδιο και ο δηµόσιος τοµέας και η χώρα γενικότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω οι Υπουργοί να ευαισθητοποιηθούν και να φέρουν σήµερα, τώρα, τροπολογία για τη µείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για όλα τα βοηθήµατα που
ένας ανάπηρος µε κινητικά προβλήµατα οφείλει να έχει για να
εξυπηρετήσει την καθηµερινότητά του. Εκεί φαίνεται το κοινωνικό κράτος και όχι να λένε οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ «τελικά ξεψηφίζουµε αυτά που δύο φορές είχαµε ψηφίσει για περικοπή των
συντάξεων».
Άρα, εµείς παραµένουµε στην επιφύλαξη. Το τµήµα της οδηγίας που βρίσκεται στο σχέδιο νόµου θα το υπερψηφίσουµε και
όσον αφορά στα υπόλοιπα άρθρα, θα δείτε στην ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συνεχίσουµε µε
τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, ο οποίος έχει τον λόγο για να παρουσιάσει την τροπολογία του.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
έχουµε µία τροπολογία του Υπουργείου που αφορά σ’ ένα θέµα
που έχει σχέση µε την ανατιµολόγηση των φαρµάκων και άλλες
διαδικαστικού τύπου εκκρεµότητες που πρέπει να ρυθµιστούν
µέχρι το τέλος της χρονιάς.
Το βασικό θέµα είναι ότι κάνουµε ένα πρώτο βήµα αναµόρφωσης του µνηµονιακού πλαισίου, το οποίο αφορούσε στην τιµολογιακή πολιτική των φαρµάκων. Το πρώτο βήµα είναι ότι
εισηγούµαστε να γίνεται µόνο µία φορά τον χρόνο η έκδοση δελτίου τιµών παλαιών φαρµάκων. Τα δελτία τιµών που αφορούν στα
νέα φάρµακα θα συνεχίσουν να εκδίδονται ανά τρίµηνο, δηλαδή
τέσσερις φορές τον χρόνο, αλλά η ανατιµολόγηση θα γίνεται µία
φορά, όπως γίνεται άλλωστε και στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες και όχι δύο φορές τον χρόνο, όπως γινόταν όλη αυτή τη
µνηµονιακή περίοδο.
Θεωρούµε ότι αυτό δηµιουργεί ένα πιο σταθερό περιβάλλον
για όλους τους εµπλεκόµενους στην αγορά φαρµάκου και δίνει
την ευχέρεια στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, ο οποίος έχει
την ευθύνη της ανατιµολόγησης, να έχει ένα περιθώριο χρόνου
να οργανώνει καλύτερα και να διεκπεραιώνει αυτή τη διαδικασία.
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Αυτό είναι το ένα θέµα. Το έχουµε συζητήσει και έχει παρουσιαστεί και στη Διακοµµατική Επιτροπή της Βουλής για τη φαρµακευτική πολιτική. Μάλιστα, αν θυµάµαι καλά, υπήρχε µια γενική
αποδοχή από πολλές πολιτικές δυνάµεις και σας καλούµε να την
υπερψηφίσετε.
Το δεύτερο αφορά το ότι αυτή η ανατιµολόγηση µία φορά τον
χρόνο θα αφορά και στην έκδοση νέου δελτίου τιµών για τα µη
συνταγογραφούµενα φάρµακα, τα ΜηΣυΦα, για τα οποία παρά
το ότι έχει καταργηθεί η διατίµηση εδώ και ενάµιση χρόνο, συνεχίζει να εκδίδεται ένα ενδεικτικό δελτίο λιανικών τιµών. Άρα,
αντί για δύο φορές τον χρόνο θα γίνεται και γι’ αυτά µία φορά
τον χρόνο.
Το τρίτο στοιχείο αφορά στο φάρµακο. Αναφορικά µε τα νοσοκοµειακά φάρµακα, προβλέπουµε τη δυνατότητα να µπορούν
να συγκροτούνται επιµέρους κλειστοί προϋπολογισµοί ανά θεραπευτική κατηγορία ή και ανά φάρµακο. Αυτό το κάνουµε µε
αφορµή κυρίως την ανάγκη να οριοθετήσουµε τον προϋπολογισµό για τα παράγωγα αίµατος, στα οποία, όπως ξέρουν αρκετοί
που ασχολούνται µε τον τοµέα της υγείας, υπάρχει διεθνές πρόβληµα έλλειψης αυτήν την περίοδο. Λόγω του ότι είναι µία ευαίσθητη κατηγορία, υπάρχουν διάφορα παραγωγικά προβλήµατα
στις χώρες που έχουν µονάδες παραγώγων αίµατος. Αυτό δηµιουργεί µία δυσχέρεια στο να καλυφθούν έγκαιρα οι ανάγκες της
αγοράς. Θέλουµε, λοιπόν, να έχουµε ένα οριοθετηµένο budget.
Νοµίζω ότι αυτό συµβάλλει στο να είναι πιο ασφαλής η κάλυψη
των αναγκών πολύ ευαίσθητων οµάδων ασθενών, που χρειάζεται
οπωσδήποτε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παράγωγα.
Αυτά είναι τα τρία στοιχεία της τροπολογίας, που αφορούν στο
φάρµακο. Υπάρχει το θέµα της παράτασης της αυτοτελούς οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας.
Αυτό εκκρεµεί µέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Δεν
έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα, οπότε όπως και πέρυσι παρατείνουµε το σηµερινό καθεστώς κατά το οποίο η Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Υγείας είναι φορέας εποπτευόµενος και χρηµατοδοτούµενος από το Υπουργείο Υγείας. Άρα, διασφαλίζουµε την εύρυθµη χρηµατοδότηση και τη µισθοδοσία του προσωπικού της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας και για την επόµενη χρονιά.
Επίσης, παρατείνουµε και µέχρι την αναθεώρησή τους τα σηµερινά γεωγραφικά όρια των υγειονοµικών περιφερειών. Είναι
σε εξέλιξη µια συζήτηση. Έχουµε ένα προσχέδιο νόµου που
αφορά στη θεσµική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και εκεί θα υπάρχει
µια πρόβλεψη για να ξαναδούµε τα γεωγραφικά όρια των υγειονοµικών περιφερειών. Θα προσαυξηθούν και οι επτά σήµερα,
θα γίνουν εννέα. Επίσης, υπάρχει µια πρόταση για διοικητική
αποσύνδεση ορισµένων νοσοκοµείων. Νοµίζω ότι µετά τις γιορτές θα έχουµε τη δυνατότητα να τα παρουσιάσουµε όλα αυτά.
Μέχρι τότε παρατείνονται τα σηµερινά όρια, τα οποία η προηγούµενη ρύθµιση έληγε στο τέλος της χρονιάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και έρχοµαι σε κάτι τελευταίο. Δίνουµε, επίσης, τη δυνατότητα
να εκδίδονται οργανισµοί στα νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας µε κοινή υπουργική απόφαση και
όχι µε προεδρικό διάταγµα. Αυτό έληγε, επίσης, στις 31-12-2018
και δίνουµε τη δυνατότητα να παραταθεί. Την επόµενη χρονιά θα
έχουµε τη δυνατότητα, αφού ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τους
οργανισµούς, να πάµε σε επικαιροποίησή τους µε την πιο ευέλικτη και γρήγορη σχετικά διαδικασία της έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων και όχι προεδρικών διαταγµάτων, που ξέρουµε
ότι είναι πολύ χρονοβόρο.
Επίσης, υπάρχει και µια βουλευτική τροπολογία, την οποία
εµείς θεωρούµε σωστή και επιβεβληµένη να γίνει και προτείνουµε στην αρµόδια Υπουργό να την αποδεχθεί. Έχει κατατεθεί
από τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αφορά τους οδοντιατρικούς
συλλόγους, τη λειτουργία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, όπου η θητεία τους από τριετής γίνεται τετραετής,
όπως έχει γίνει ήδη και για τους ιατρικούς συλλόγους, για τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους δικηγορικούς συλλόγους
και σε άλλα επιστηµονικά σωµατεία της χώρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι γι’
αυτήν την τροπολογία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αµυρά, περιµένετε.
Λοιπόν, παρ’ ότι µίλησε ο Υπουργός και δεδοµένου ότι υπήρχε
στον κατάλογο δοσµένο από την Κυβέρνηση και το όνοµα του κ.
Πολάκη, θα του δώσω τον λόγο για τρία λεπτά, µε ευρεία ερµηνεία του Κανονισµού.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο από τη θέση σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για µια άλλη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1839 και
ειδικό 158, που αφορά ρυθµίσεις που έχουν να κάνουν µε τη διευκόλυνση του έργου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών
Υγείας. Με τις ρυθµίσεις αυτές:
Πρώτον, παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συµβουλίου
που υπάρχει σήµερα µέχρι την ολοκλήρωση και τον διορισµό
νέου διοικητικού συµβουλίου. Έχει γίνει η πρόσκληση, η 64ΕΣ
του 2018. Έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες, είναι στη διαδικασία.
Απλά επειδή δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί µέχρι τις 31-122018, γι’ αυτό δίνουµε την παράταση.
Δεύτερον, µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που όπως ξέρετε είναι µια πολύ χρονοβόρα διαδικασία για τον
οργανισµό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας- δίνουµε τη δυνατότητα της παράτασης, να µπορούν να αποσπώνται οι υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων
φορέων υγείας, προκειµένου να διευκολύνεται το έργο της επιτροπής.
Τρίτον, δίνουµε τη δυνατότητα στα νοσοκοµεία για µια σειρά
από διαγωνισµούς που κεντρικοποιούνται και µέχρι την ολοκλήρωσή τους να µπορούν να κάνουν δικούς τους διαγωνισµούς.
Διότι θέλω να σας πω ότι µετά από πολύ κόπο τελειώσαµε τέσσερις µεγάλους διαγωνισµούς φαρµάκων, οι οποίοι οδηγούν σε
µια συνολική εξοικονόµηση 20 εκατοµµυρίων ευρώ κατά έτος,
που αφορούν µια µεγάλη κατηγορία δραστικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στα νοσοκοµεία και για τα οποία θα δίνουµε από
του χρόνου 20 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα κατά έτος, µετά την
ολοκλήρωση αυτών των διαγωνισµών.
Επίσης, λύνουµε κάποια θέµατα που αφορούν στο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, που µέχρι την έκδοση του οργανισµού εντάσσουµε
τους υπαλλήλους του υπηρεσιακού συµβουλίου του Υπουργείου
Υγείας.
Ολοκληρώνουµε τα παλαιότερα προγράµµατα προµηθειών
φορέων υγείας από παλαιότερα έτη. Δίνουµε τη δυνατότητα να
χρησιµοποιούν µόνο αυτά στα οποία έχει υπάρξει άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών. Τα υπόλοιπα πλέον θα µπαίνουν µε
βάση τους ετήσιους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων. Παρατείνουµε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτείται η ΕΚΑΠΥ από το
Υπουργείο Υγείας και την εντάσσουµε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων. Είναι
ρυθµίσεις οι οποίες διευκολύνουν το έργο.
Θα καταχραστώ της υποµονής σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να απαντήσω σε ένα θέµα -είναι ηθική µου υποχρέωση- που
το έθεσε και ο κ. Αµυράς προηγουµένως και το οποίο µε αφορά
και λόγω της προηγούµενής µου θητείας.
Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω την Υφυπουργό Οικονοµικών, την
κ. Παπανάτσιου, για το άρθρο 82 αυτού το νοµοσχεδίου. Με τα
άρθρα 81 και 82 το Υπουργείο Οικονοµικών παραχωρεί µια σειρά
από ακίνητα σε δήµους της χώρας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ένα από αυτά τα ακίνητα είναι µια έκταση µεγάλη στην έξοδο του φαραγγιού της Σαµαριάς στην Αγία
Ρούµελη Σφακίων. Εκεί θα φτιαχτεί ο βιολογικός καθαρισµός της
Χώρας Σφακίων, όπως και µια σειρά από άλλες δράσεις, πάρκο,
γήπεδα αθλητισµού, κ.λπ..
Πρόκειται για µια ιστορία που έχει ξεκινήσει από το 2013, κύριε
Αµυρά. Το έχουµε µελετήσει από τότε. Με χρηµατοδότηση της
µελέτης από την Περιφέρεια Κρήτης. Ήµουν εγώ τότε δήµαρχος
εκεί. Κάναµε τα πάντα. Βρήκαµε που θα γίνει ο βιολογικός καθαρισµός των δύο επιπέδων, δηλαδή µε τις στεγανές δεξαµενές
και µετά τα φίλτρα, το νερό θα χρησιµοποιείται για να ποτίζονται
δίπλα, βρήκαµε και τις εκτάσεις και τελικά διαπιστώνουµε ότι
αυτό που ήταν το κοινοτικό, όπως το έλεγαν τότε, και που είχαν
γίνει παλαιότερα τα έργα των δεξαµενών, δεν ήταν του δήµου.
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Και αρχίζει ένας δαίδαλος, τον οποίο έλυσε η κ. Παπανάτσιου.
Δεν το λύσαµε ούτε την προηγούµενη φορά που κυβερνούσε η
Νέα Δηµοκρατία, δεν το λύσαµε τα δύο πρώτα χρόνια γιατί δεν
ξέραµε που είναι αυτό το οικόπεδο. Είναι στην ΕΤΑΔ; Είναι στην
Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου; Είναι πουθενά αλλού; Τελικά
διαπιστώσαµε µετά από έναν κόπο ότι λόγω περιοχής «NATURA»
ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών. Για να δείτε την κακοµοιριά
αυτού του κράτους, το οποίο φτιάχτηκε, κάναµε τέσσερα χρόνια
να ξεκαθαρίσουµε ποιανού είναι το οικόπεδο. Και είναι του
Υπουργείου Οικονοµικών. Επειδή µια φορά, λέει, έκοψε η ΔΕΗ
ένα τιµολόγιο για το ελικοδρόµιο στην Κτηµατική Εταιρεία του
Δηµοσίου, θεώρησε η Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου ότι είναι
δικό της. Εκεί είχαµε φτάσει!
Τέλος πάντων, ξεκαθαρίστηκε αυτό. Τα πράγµατα είναι έτοιµα.
Η χρηµατοδότηση υπάρχει από κάτω για να φτιαχτεί. Και αφού
έχετε πάει, να σας πω ότι προκηρύχθηκε και ο βιολογικός της
Παλαιοχώρας στην Αγία Ρούµελη. Αν θυµάστε, στην πρώτη µου
οµιλία στη Βουλή είχα πει ότι δεκατέσσερα χρόνια ήταν στο
ΣτΕ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, όµως, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Απλά είναι µια µεγάλη πληγή αυτό εκεί κάτω, η οποία τελικά
λύθηκε. Έχουµε µια περιοχή πανέµορφη, στην οποία υπήρχαν οι
χρηµατοδοτήσεις, υπήρχαν οι µελέτες και για δευτερεύοντες λόγους δεν µπορούσαν να υλοποιηθούν τα έργα. Τώρα τα έργα
υλοποιούνται!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αµυρά, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό να κάνετε την ερώτησή σας στον κ.
Ξανθό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ξανθέ, οι οδοντιατρικοί σύλλογοι υποθέτω ότι είναι σύµφωνοι µε την παράταση της θητείας τους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι εισήγησή τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είναι εισήγησή τους.
Καταργήθηκε, επίσης, απ’ ό,τι βλέπω, η δέσµευση ότι τα δέκα
µέλη θα πρέπει να είναι από την Αττική, σωστά; Άρα, ενισχύονται
οι περιφερειακοί σύλλογοι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, για να είµαι
σίγουρος ότι κατάλαβα σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Πήρατε την
απάντηση. Τελειώσαµε.
Προχωράµε, λοιπόν, για να κλείσουµε τον κύκλο των αγορητών, µε τον συνάδελφο από την Ένωση Κεντρώων, τον κ. Καβαδέλλα.
Απουσιάζει ο συνάδελφος. Δεν τον διαγράφω. Για να κλείσουµε µε τις τροπολογίες των Υπουργών, δίνω τον λόγο στην κ.
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου για πέντε λεπτά.
Κυρία Υπουργέ, από τη θέση σας έχετε τον λόγο για πέντε
λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα τοποθετηθώ σχετικά µε την τροπολογία για το «Βοήθεια
στο Σπίτι», για την οποία, ήδη, ο συνάδελφος Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, τοποθετήθηκε διεξοδικά. Να συµπληρώσω, απλώς, ότι αυτή η τροπολογία έχει πολύ µεγάλη
σηµασία, µέσα στα συνολικά µέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και υλοποιούνται ήδη, για τη στήριξη των µεσαίων και
χαµηλών εισοδηµάτων, αλλά και του κοινωνικού κράτους γενικότερα και της δίκαιης ανάπτυξης. Να τονίσω ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί θεσµοποιείται και καθίσταται ένας θεσµός σταθερός
µε µόνιµους υπαλλήλους, µια καταξιωµένη υπηρεσία, όπως είναι
το «Βοήθεια στο Σπίτι» στους δήµους. Ταυτόχρονα, λήγει η ερ-
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γασιακή ανασφάλεια και η οµηρία που είχαν χιλιάδες εργαζόµενοι για δεκαοκτώ χρόνια.
Για να καταρτιστεί αυτή η διάταξη, ελήφθη φυσικά υπόψη το
ισχύον νοµικό πλαίσιο που ισχύει, αλλά ταυτόχρονα ελήφθη υπ’
όψιν και η ανάγκη να υπάρχει ένα σταθερό προσωπικό µε εµπειρία και επίσης, η βασική προτεραιότητα αυτής της περιόδου,
µετά τα µνηµόνια, να καταγράψουµε και να καλύψουµε τις βασικές ανάγκες του δηµοσίου. Αυτή είναι και η πυξίδα µας όσον
αφορά στον προγραµµατισµό µας για τις προσλήψεις, τώρα που
είµαστε σε θέση να έχουµε µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών και
πολιτικής δυνατότητας, µε την εφαρµογή του κανόνα 1 προς 1
και στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού χώρου την επόµενη χρονιά.
Η διαδικασία αυτή λειτουργεί µε απόλυτη διαφάνεια και γι’
αυτό στην τροπολογία καταγράφονται όλες οι προϋποθέσεις
που θα αποτυπωθούν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Επιλέξαµε µε
τον συνάδελφο Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, να µην
λάβουµε εξουσιοδότηση από τη Βουλή για κοινή υπουργική απόφαση, ακριβώς για να υπάρχει µια σαφής καταγραφή στη διάταξη όλων των διαδικασιών, της µοριοδότησης και των
προϋποθέσεων που θα υπάρχουν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η
οποία θα εκδοθεί στις αρχές του χρόνου. Πιστεύουµε ότι µέσα
στο 2019 το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», πλέον µε µόνιµους
υπαλλήλους θα µπορέσει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να
εξυπηρετεί τις οικογένειες µε ανάγκη σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα πω δυο λόγια και για
την άλλη τροπολογία που έχουµε καταθέσει, που αφορά στη δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν µε το τέλος
του Δεκεµβρίου για έξι µήνες, µέχρι τις 28 Ιουνίου του 2019.
Επειδή βρισκόµαστε, κύριε Πρόεδρε, στην υλοποίηση του δεύτερου κύκλου της κινητικότητας -και θα βρισκόµαστε σ’ αυτήν τη
µεταβατική φάση για τους επόµενους µήνες- και για την εύρυθµη
λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, γι’ αυτόν το λόγο προτείνουµε στο Σώµα να δώσει τη δυνατότητα εκεί όπου υπάρχουν
πραγµατικές υπηρεσιακές ανάγκες -µε τον τρόπο που καταγράφεται και τη διαδικασία του νόµου που αναφέρει και η τροπολογία- να δοθεί αυτή η παράταση µέχρι τις 28 Ιουνίου του 2019.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ειδοποιήστε τον κ. Καβαδέλλα να έλθει, γιατί µε την
τρίτη εκφώνηση θα διαγραφεί.
Για να µην υπάρχουν απορίες και παράπονα από συναδέλφους, να ξέρετε ότι πάντα οι πρώτοι οκτώ οµιλητές είναι ανεξαρτήτως της εγγραφής τους εναλλάξ, µε βάση άρθρο του
Κανονισµού, από κάθε κόµµα. Ήλθαν κάποιοι συνάδελφοι και παραπονέθηκαν. Εδώ σήµερα δεν έχουµε οκτώ, έχουµε επτά, γιατί
δεν υπήρχε ανεξάρτητος. Μετά συνεχίζουµε κανονικά µε τη
σειρά που έχετε εγγραφεί.
Πρώτος, λοιπόν, οµιλητής από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης για πέντε λεπτά, µετά την κ. Παπανάτσιου
η οποία θέλει τον λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρία Παπανάτσιου, δεν χρειάζεται να τις πείτε αναλυτικά,
γιατί θα τις καταθέσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ µόνο µισό λεπτό.
Θα αναφερθώ µόνο σε κάποιες ηµεροµηνίες που ζήτησαν οι
εκπρόσωποι των φορέων. Όσον αφορά στο άρθρο 48 γίνεται
«µέχρι την 31-3-2019» και για τις περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 4 «εξοµοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος
του παρόντος Μέρους».
Τα υπόλοιπα επειδή θα µοιραστούν, θα µπορέσουν να τα µελετήσουν όλοι οι οµιλητές.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Να φωτοτυπηθούν και να µοιραστούν.
Κύριε Καραγιαννίδη, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µια πολύ εύστοχη δήλωση που είχε κάνει ο κ.
Μητσοτάκης τον Μάιο του 2017: «Ο κ. Τσίπρας δεσµεύτηκε ότι
το 2019 και το 2020 θα πάρουν µέτρα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά τα ξέρουµε. Είναι σίγουρα. Δεν τα γλιτώνουµε, διότι τα ψηφίζει και έχουν τη δική του σφραγίδα και τη δική του υπογραφή.
Ταυτόχρονα, έρχεται και λέει ότι θα υπάρχουν κάποια αντίµετρα,
αν καταφέρουµε να πετύχουµε κάποιους υπερβολικά υψηλούς
στόχους».
Αυτή η εύστοχη δήλωση έγινε το 2017. Σήµερα λοιπόν είµαστε
στη δυσάρεστη για σας θέση να µην πάρουµε τα µέτρα και να
ψηφίσουµε τα αντίµετρα, όπως γίνεται το τελευταίο διάστηµα.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το κοµµάτι των αντιµέτρων είναι και η µη περικοπή των συντάξεων, η οποία επετεύχθη γιατί είχαµε από την
αρχή δηλώσει στους θεσµούς ότι είναι ένα µέτρο αντιαναπτυξιακό, ότι δεν είναι διαρθρωτικό και ότι είναι ένα µέτρο λιτότητας.
Χάρη στις δικές µας προσπάθειες και τις επιδόσεις της Κυβέρνησης στα οικονοµικά είναι σήµερα εφικτή αυτή η µη περικοπή.
Τι ακούστηκε από την Αντιπολίτευση; Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας είχε µαλώσει και τον κ. Μοσκοβισί
ότι του χαλάει τη «σούπα» και δεν µπορεί να κάνει το πρόγραµµα
της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί αν τυχόν και δεν περάσει αυτό το
µέτρο, τι θα λέτε τώρα.
Το δεύτερο που προσπαθήσατε να κάνετε είναι να πείτε ότι
αυτό το πράγµα ήταν αχρείαστο. Πρέπει να σας δηλώσω κάτι
που ξέρει όλη η χώρα, ότι δηλαδή παραδώσατε ένα ασφαλιστικό
σύστηµα µε µια µαύρη τρύπα από εδώ µέχρι την Ανδροµέδα, δηλαδή µε οικονοµικά στοιχεία µε τα οποία ουσιαστικά δεν υπήρχε
ασφαλιστικό σύστηµα, είχε καταρρεύσει.
Σήµερα έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο µπορεί να
επιδοτήσει και µπορεί να µην κόψει τις συντάξεις και µπορεί και
να επιδοτήσει επίσης τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων ανθρώπων µέχρι 25 χρονών, που είναι µια ακόµα τροπολογία θετικών µέτρων. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι θα πρέπει να σας θυµίσω
ότι µέχρι το 2014 η ανεργία στις ηλικίες 18 µε 25 ετών ήταν 60%.
Κανένας δεν προσλάµβανε και κανένας δεν ήθελε να προσλάβει
νέους ανθρώπους σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Φτάσαµε στα
παιδιά αυτά να έχουµε ανεργία 60%. Τι κάνατε γι’ αυτό; Τίποτα,
ως συνήθως.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα ένα µέτρο θετικής αντιµετώπισης της
ανεργίας που προσδοκούµε να προσφέρει ακόµα περισσότερο
σ’ αυτό που τα νέα παιδιά ελπίζουν στην Ελλάδα, να βρουν δουλειά όταν τελειώνουν τις σπουδές τους ή να βρουν δουλειά
ακόµα και αν δεν έχουν κάνει σπουδές.
Μια ακόµα τροπολογία που επίσης είναι θετική -και περιµένουµε τη δική σας απάντηση σ’ αυτό- είναι για το «Βοήθεια στο
Σπίτι». Ανθρώπους που επί δεκαπέντε ή επί είκοσι χρόνια απλώς
τους κοροϊδεύατε και αλλάζατε το όνοµα αυτού του προγράµµατος για να παίρνετε λεφτά από την Ευρώπη, έφτασαν να είναι
δέσµιοι κάθε φορά της οποιασδήποτε κυβέρνησης σε υποσχέσεις. Αυτό, λοιπόν, λύνεται σήµερα και λύνεται µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, µε µια προσπάθεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι να
βρουν τη θέση που τους αξίζει και σύµφωνα µε την προσφορά
που είχαν όλα αυτά τα χρόνια στο κοινωνικό σύνολο. Ελπίζουµε
να δείτε θετικά και αυτήν την τροπολογία και να την ψηφίσετε.
Κλείνω, όµως, µ’ έναν εξυπνακισµό που λέγεται για το ασφαλιστικό, γιατί έτσι όπως άρχισα, έτσι θέλω να κλείσω. Είναι το
εξής. Απευθύνοµαι προς την πλευρά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, του Κινήµατος Αλλαγής ή όπως αλλιώς θέλετε: Ποιος
δόµησε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων; Ποιος «κούρεψε» µέσα σε µια νύχτα µε το PSI τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων; Ποιος οδήγησε σε κάθε περίπτωση το
ασφαλιστικό σύστηµα στον γκρεµό; Κι ενώ έχετε κόψει δύο συντάξεις των συνταξιούχων, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και
επίδοµα και ενώ έχετε κάνει όλο αυτό το πράγµα, έρχεστε τώρα
µε περίσσιο θράσος τιµητές να µας πείτε ότι κόβουµε συντάξεις.
Μάλιστα, εµφανίστηκε στις επιτροπές και ένας κύριος που
κουβαλάει τη σφραγίδα της ΑΔΕΔΥ να µας πει µε δικές του αλ-
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χηµείες ότι ο νόµος Κατρούγκαλου περικόπτει 300 ευρώ. Θα
ήθελα ο συγκεκριµένος κύριος, επειδή είναι καλός µε τους αριθµούς, να µου πει τι ποσοστό συµµετοχής είχε η ΑΔΕΔΥ στην τελευταία της απεργία. Ευτελίσατε το συνδικαλιστικό κίνηµα και
δεν µπορείτε να κάνετε ούτε µια απεργία της προκοπής. Με 1%
και 2% δεν εκπροσωπείτε κανέναν. Αναφέροµαι στους συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ. Κανέναν δεν εκπροσωπείτε.
Μάλιστα, είπατε ότι ήλθαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών
φορέων και έκαναν παράπονα ή έκαναν κριτική προς αυτό το
πράγµα. Τι ακριβώς εκπροσωπούν οι κύριοι αυτοί; Ας βγούµε σήµερα να µετρήσουµε τα κουκιά αυτών των ανθρώπων, για να
δούµε για τι µιλάµε.
Εδώ, λοιπόν, η Κυβέρνηση είναι πολύ πιο µπροστά από τις
συνδικαλιστικές κινήσεις τις υπάρχουσες, γιατί συνδικαλιστικό
κίνηµα δεν υπάρχει. Είναι πολύ πιο µπροστά, ώστε να εξυπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία είκοσι δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
από το 3ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Νότης Μηταράκης, Βουλευτής Χίου της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλλιεργείτε τη ψευδαίσθηση,
κύριοι της Κυβέρνησης, ότι µόλις τώρα παραλάβατε ενώ η αλήθεια είναι ότι µόλις τώρα παραδίδετε. Εδώ και έναν µήνα παρελαύνετε από το Βήµα της Βουλής, Υπουργοί, Βουλευτές, ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός και κοµπάζετε για δήθεν επιτεύγµατα της διακυβέρνησής σας. Σας χαρακτηρίζει τέτοια αµετροέπεια ώστε να
κατηγορείτε τη Νέα Δηµοκρατία για άρνηση της πραγµατικότητας. Μπροστά στον παραλογισµό των λεγοµένων σας, εµείς επιµένουµε να µιλάµε µε στοιχεία, όχι προφανώς για να τα ακούσετε
εσείς, αλλά γιατί µας ακούει ο ελληνικός λαός που ξέρει τι βιώνει
καθηµερινά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδοµένο ότι το 2014, σύµφωνα και µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό
ασφαλιστικό σύστηµα είχε ισορροπήσει. Δεν χρειαζόταν καινούργιες περικοπές. Η ανεργία είχε ήδη αρχίσει να αποκλιµακώνεται από το τρίτο τρίµηνο του 2013. Και τι κάνατε εσείς; Κατ’
αρχάς διατηρήσατε όλες τις περικοπές των πρώτων µνηµονίων.
Τις ενσωµατώσατε πλήρως στη δηµοσιονοµική και ασφαλιστική
σας πολιτική. Αναγνωρίσατε στις εκθέσεις του προϋπολογισµού
τη θετική επίδραση του PSI στα δηµόσια οικονοµικά, αλλά προχωρήσατε σε αχρείαστα νέα βήµατα.
Με το τρίτο µνηµόνιο φέρατε µέτρα 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ
σχεδόν και προκαλέσατε, µε την απώλεια της περιουσίας του
κράτους στις τράπεζες, τη µεγαλύτερη απώλεια περιουσίας για
το ελληνικό Δηµόσιο στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Αυξήσατε εισφορές και µειώσατε συντάξεις είκοσι µία φορές.
Φτιάξατε τον νόµο Κατρούγκαλου και θεσπίσατε την προσωπική
διαφορά. Εµείς αυτόν τον νόµο, σας θυµίζω, δεν τον ψηφίσαµε.
Ψηφίσατε το 2017 την περικοπή της προσωπικής διαφοράς.
Και αυτόν τον νόµο η Νέα Δηµοκρατία δεν τον ψήφισε. Με το µεσοπρόθεσµο, τον Μάιο του 2018, επανεπιβεβαιώσατε την περικοπή. Και πάλι η Νέα Δηµοκρατία δεν το ψήφισε. Αρνηθήκατε τις
τροπολογίες και της Νέας Δηµοκρατίας και των άλλων κοµµάτων
για την προστασία της προσωπικής διαφοράς.
Έρχεστε σήµερα και ακυρώνετε ένα µικρό µέρος, κάποια από
τα δικά σας µέτρα, αποτέλεσµα της δικιάς σας ανικανότητας στη
διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών και θέλετε να σας πούµε
και ευχαριστώ; Ούτε εµείς ούτε οι συνταξιούχοι ούτε οι εργαζόµενοι σας λένε ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς κανείς δεν
θα ήξερε τι σηµαίνει προσωπική διαφορά. Δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Εσείς τη δηµιουργήσατε.
Με τα τελευταία νοµοσχέδια που φέρνετε σηµαίνετε οπισθοχώρηση πριν την τελική σας αποχώρηση. Οπισθοχώρηση αρχικά
στις παράλογες εισφορές του νόµου Κατρούγκαλου για τους
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ελεύθερους επαγγελµατίες. Το λέγαµε µέσα στην Αίθουσα και
µας χλευάζατε τότε. Δεν ακούγατε τι σας έλεγε η παραγωγική
Ελλάδα.
Αλλάξατε, όµως, τη βάση υπολογισµού από το 2019, τον
τρόπο που υπολογίζονται αυτές οι εισφορές, µε αποτέλεσµα
οποιοδήποτε όφελος της οπισθοχώρησής σας να µην φτάνει
στην τσέπη των ελεύθερων επαγγελµατιών. Οπισθοχωρείτε τώρα
και στην προσωπική διαφορά, τον δικό σας θεσµό, αλλά µόνο για
τους παλαιούς συνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι λαµβάνουν πλέον τις συντάξεις τους περικοµµένες, πετσοκοµµένες,
ως αποτέλεσµα της αλλαγής που επήλθε στο ασφαλιστικό σύστηµα από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Καµµία προσωπική
διαφορά δεν έχουν οι νέοι συνταξιούχοι, δεν έχουν οι σηµερινοί
εργαζόµενοι, που πλέον αµφιβάλλουν κατά πόσον, µε το δικό
σας σύστηµα, θα λάβουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Σύµφωνα µε
τον προϋπολογισµό, 220.000.000 ευρώ λιγότερα δόθηκαν για
συντάξεις το 2018. Εσείς προβλέπετε ότι για το 2019 θα δώσετε
400.000.000 ευρώ λιγότερες συντάξεις. Αυτό είναι το αποτύπωµα της δικής σας πολιτικής στους νέους συνταξιούχους. Και
φυσικά διαγράφετε -θα τα πούµε αύριο στον προϋπολογισµόόλα τα περίφηµα αντίµετρα τα οποία διαφηµίσατε στον ελληνικό
λαό.
Την προηγούµενη εβδοµάδα ο Υφυπουργός έφερε κάποια παραδείγµατα συντάξεων στην επιτροπή -οκτώ παραδείγµατα- που
τον βολεύουν. Δεν µας είπε τίποτα όµως για τα 2,5 εκατοµµύρια
συντάξεων που έχουν πλέον θετική προσωπική διαφορά και κατά
συνέπεια οι νέοι συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών θα δουν µειωµένες τις δικές τους συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταµατήστε τους πανηγυρισµούς. Η ζηµιά που κάνατε εδώ και τέσσερα χρόνια στη χώρα
είναι ανυπολόγιστη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω από τη θέση µου µιας και έχει περιοριστεί ο χρόνος
οµιλίας στα πέντε λεπτά.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η ρύθµιση που έφερε η Κυβέρνηση και σε
σχέση µε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την οριζόντια
και την ποσοστιαία, αλλά και σε σχέση µε την ακύρωση της διάταξης που προέβλεπε την περικοπή της προσωπικής διαφοράς
από 1-1-2019 είναι η απόλυτη οµολογία της αποτυχίας και της
τραγελαφικότητας του νόµου Κατρούγκαλου.
Είναι ένας νόµος που «πετσοκόβει» τις συντάξεις και ταυτόχρονα επιβάλλει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές στους νέους,
που, παρά την οριζόντια µείωσή τους, διέπονται από την ίδια λογική της ευθείας σύνδεσης µε τα εισοδήµατα. Ο νόµος αυτός
δεν έχει προοπτική. Ο νόµος αυτός δεν έχει βιωσιµότητα. Είναι
ένας νόµος που δεν διορθώνεται και γι’ αυτό έχουµε προτείνει
την επαναθεµελίωση του ασφαλιστικού συστήµατος, την επαναθεµελίωση µε νέες αναλογιστικές µελέτες και βέβαια αλλαγή της
αντίληψης σε σχέση µε τους πόρους. Κορυφαία πρότασή µας
αφορά την αλλαγή του χαρακτήρα του υπερταµείου, που αντί
για το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας πρέπει µετά από την
ελληνικοποίηση της διοίκησής του να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία σε όφελος και του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος.
Ερχόµαστε σήµερα, λοιπόν, να ψηφίσουµε την κατάργηση
ενός νόµου της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Θα το κάνουµε όχι
µόνο γιατί ήταν αχρείαστη αυτή η διάταξη και αυτή η περικοπή,
αλλά γιατί από τον Ιούλιο έχουµε καταθέσει τη δική µας πρόταση
νόµου που το προέβλεπε και η Κυβέρνηση. Αντί να φέρει αυτήν
την πρόταση νόµου στο Κοινοβούλιο -στην Ελλάδα, να συζητηθεί, να καταθέσουν και τις δικές τους προτάσεις τα υπόλοιπα
κόµµατα και να προχωρήσουµε µε µεγάλη πλειοψηφία σε αυτό
το νέο πεδίο για το ασφαλιστικό-, διαπραγµατευόταν µε τον
«άλφα» και τον «βήτα» λες και από 20 Αυγούστου και µετά δεν
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έχει τελειώσει τυπικά η εξάρτησή µας από τη δανειακή σύµβαση.
Συνεχίζει στο ίδιο µοτίβο. Συνήθισε στο να παίζει τον ρόλο του
εντολοδόχου και χωρίς εντολή πλέον δεν κάνει. Όχι, κύριοι. Νοµίζω ότι σήµερα αποδεικνύεται ότι πραγµατικά αυτό θα µπορούσαµε να το έχουµε κάνει από τον Ιούλιο.
Εµείς έχουµε επεξεργαστεί συγκεκριµένες προτάσεις τις
οποίες φέρνουµε εδώ στη Βουλή είτε µε πρόταση νόµου είτε µε
τροπολογίες, για να συµβάλλουµε στην αλλαγή αυτής της κατάστασης που αποτυπώνεται από µια οικονοµία η οποία σέρνεται,
από µια οικονοµία που αδυνατεί να παράξει νέο πλούτο και βέβαια από τη συνέχιση και της λιτότητας για τους πολλούς, της
λιτότητας για τους αδύναµους και της ανυπαρξίας νέων ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους.
Πολλές από τις προτάσεις µας συζητούνται κάθε µέρα στα
πάνελ, στα «παράθυρα», µόνο που δεν έρχονται για συζήτηση
εδώ στη Βουλή. Η Κυβέρνηση αρνείται να συζητήσει καθετί που
µπορεί να φέρει προοπτική.
Έχουµε, λοιπόν, ένα έλλειµµα και σε σχέση µε την εφαρµογή
του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε, που υποχρεώνει µια φορά κάθε
µήνα, µία Πέµπτη, να συζητείται µια πρόταση νόµου. Το έχουµε
πει κατ’ επανάληψη. Το λέει και το Σύνταγµα και κατ’ επιταγήν
του Συντάγµατος ο Κανονισµός της Βουλής.
Να πω, λοιπόν, ότι µε την πρόταση νόµου που καταθέσαµε
στις 13 Νοεµβρίου είχαµε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την
αναβάθµιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», ενός εµβληµατικού προγράµµατος για την παράταξή µας, αφού αποτέλεσε και αποτελεί το πιο επιτυχηµένο πρόγραµµα κοινωνικής
προστασίας για τους αδύναµους, τους ηλικιωµένους, τους ανάπηρους, όλους όσους το έχουν ανάγκη.
Καταθέσαµε ολοκληρωµένη πρόταση που αφορά, πραγµατικά, στη νέα περίοδο και στην κάλυψη των αναγκών µέσα από
ένα αναβαθµισµένο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και έρχεται
η Κυβέρνηση σήµερα -και το χαιρετίζουµε- να υιοθετήσει, εάν
µπορούσα να πω ποσοτικά, το 80% των προτάσεών µας.
Υιοθετείται η βασική φιλοσοφία ότι η πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση είναι αυτή που πρέπει και µπορεί να υλοποιεί κοινωνικές
πολιτικές.
Εγκατέλειψε η Κυβέρνηση την αντίληψή της να δηµιουργήσει
κρατικό οργανισµό και αυτό πιστεύω ότι ήταν µια επιτυχία και
δική µας, αλλά και των εργαζοµένων και της αυτοδιοίκησης που
δεν θα επέτρεπαν να γίνει κάτι τέτοιο, επανακρατικοποίηση δηλαδή της υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών, γιατί ο σχεδιασµός πρέπει να είναι σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ υπάρχει ένα
έλλειµα, δεν προβλέπεται κεντρική µονάδα, κεντρική δοµή για
τον σχεδιασµό και την υλοποίηση.
Δηλώνω, όµως, την ικανοποίησή µου, γιατί το 2013, όταν ανέλαβα στο Υπουργείο Εργασίας, µέσα από την ιδιότητα µου ως
Υφυπουργός, την ευθύνη και για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», αντιστρέψαµε την αρνητική πολιτική επιλογή που υπήρχε
µέχρι τότε και πραγµατικά µε τον ν.4199 και τον ν.42077 δώσαµε
τη δυνατότητα να συνεχίσει η αυτοδιοίκηση να το υλοποιεί. Και
σήµερα ήρθε η ώρα και µε την ψήφο τη δική µας -και το τονίζουµε- να αναβαθµιστεί αυτό το πρόγραµµα, να διασφαλιστούν
οι εργαζόµενοι και να προχωρήσουµε στο µέλλον.
Τελειώνω, λοιπόν, µε δύο ακόµα προτάσεις που έχουµε καταθέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας παρακαλώ πολύ να συντοµεύετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω τη φράση µου.
Έχουµε καταθέσει, λοιπόν, τρεις τροπολογίες για τα άτοµα µε
αναπηρία, που αφορούν στη στήριξή τους για την υγεία, την εκπαίδευση, την απαλλαγή από το ΦΠΑ σ’ όλα τα µέσα που χρειάζονται και, βέβαια, την πρότασή µας να αλλάξει, επιτέλους, η
επαίσχυντη διάταξη που αφορά στο συνταξιοδοτικό των ανθρώπων που χάνουν τον σύντροφό τους, τις χήρες και τους χήρους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ηλίας Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σήµερα µιλάµε για µια ακόµα µεγάλη πο-
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λιτική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ, το άρθρο 1 περί της δήθεν µη περικοπής συντάξεων.
Ποιο είναι το τέχνασµα; Ποια είναι η απάτη; Προνοµοθετείται
µια ακραία εγκληµατική πολιτική, µια εγκληµατική, δολοφονική
διάταξη για τους συνταξιούχους, η οποία δεν ήταν καν απαίτηση
της διεθνούς τοκογλυφίας, δεν ήταν µνηµονιακή απαίτηση.
Έχετε ξεπεράσει ακόµα και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία
σε υποταγή στα κελεύσµατα των τοκογλύφων δανειστών και της
εθνικής προδοσίας, βεβαίως. Γιατί βλέπουµε αυτήν τη στιγµή το
σόου, βλέπουµε το θέατρο της εθνικής προδοσίας µε τους ΑΝΕΛ
να ψάχνουν να βρουν τρόπο να στηρίξουν την εθνοπροδοτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να προχωρήσει η κατάπτυστη Συµφωνία
των Πρεσπών. Και εδώ καταγγέλλω και τον Τσίπρα και φυσικά
και τον Καµµένο -ο οποίος έχει εξελιχθεί στο µεγαλύτερο δεκανίκι- για την εθνική προδοσία της Μακεδονίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θεσµοθετεί δολοφονικά µέτρα κατά των
συνταξιούχων και έρχεται εδώ προεκλογικά και τα παίρνει πίσω.
Αυτό είναι ένα τέχνασµα, είναι µια µεθόδευση. Και βέβαια ο
άθλιος, αντικοινωνικός νόµος Κατρούγκαλου παραµένει, µην κοροϊδεύετε τον κόσµο. Όλα αυτά τα µέτρα που πήρατε ενάντια
στα λαϊκά κοινωνικά στρώµατα, ενάντια στους φτωχούς πολίτες
παραµένουν. Ο Κατρούγκαλος είχε πει κάποτε ότι είναι κοµµουνιστής από τα δεκαπέντε του και πολύ καλά είχε πει, γιατί αυτός
είναι ο κοµµουνισµός. Είναι η καταστροφή για τους φτωχούς πολίτες, είναι η καταστροφή για την πατρίδα. Και όλοι θυµόµαστε,
βεβαίως, ποιο ήταν το τέλος όλων των κοµµουνιστών ηγετών ανά
την Ευρώπη µε κλασικότερο παράδειγµα αυτό του Τσαουσέσκου, του συντρόφου σας, που σας πλήρωνε και το χαρτί για την
«ΑΥΓΗ» εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Το µνηµόνιο είναι εδώ, το µνηµόνιο παραµένει εδώ. Είναι η
απόλυτη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πολιτική της εξαθλίωσης
η οποία ασκείται. Δεν βγαίνει στις αγορές, βεβαίως, η Ελλάδα,
όπως διαφηµίζατε. Δεν υπάρχει περίπτωση µε αυτά τα επιτόκια
να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Διαφηµίσατε ένα «µαξιλαράκι»
ορισµένων δισεκατοµµυρίων, το οποίο βέβαια το φάγατε για να
κάνετε παροχές. Παροχές, όµως, σε ποιους; Αυτό είναι ένα πολύ
µεγάλο ερώτηµα.
Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις παροχές; Ποιοι θα
πάρουν το κοινωνικό µέρισµα που διαφηµίζετε στα κανάλια; Γιατί
έχουνε γίνει ενάµισι εκατοµµύριο αιτήσεις για το κοινωνικό µέρισµα και έχουν εγκριθεί οι εννιακόσιες χιλιάδες. Ποιος είναι αυτός
που θα πάρει το µέρισµα; Είναι ο τίµιος Έλληνας πολίτης, ο
οποίος κάνει αληθή δήλωση εισοδήµατος και του λέτε ότι το
χάνει για 15 ευρώ; Είναι ο συνταξιούχος που παίρνει 500 ευρώ
σύνταξη και επειδή τυχαίνει να έχει ένα ακίνητο και να πληρώνει
τον αιµατηρό ΕΝΦΙΑ, του λέτε ότι χάνει το µέρισµα; Είναι ο άνεργος, ο οποίος επειδή δεν έχει λεφτά να πληρώσει ενοίκιο µένει
µε τους γονείς του και θεωρείται φιλοξενούµενος και χάνει το
µέρισµα;
Λίγοι Έλληνες θα πάρουν το µέρισµα. Το µέρισµα θα το πάρει
ο Αλβανός, ο οποίος είναι στο Ελµπασάν και πουλάει ναρκωτικά
και εδώ, βεβαίως, στην Ελλάδα δηλώνει µηδενικό εισόδηµα και
θα πάει µε την κλεµµένη «MERCEDES» και θα πάρει το µέρισµα.
Το µέρισµα θα το πάρει ο Ροµά, ο όποιος ζει από τα επιδόµατα,
ο οποίος είναι µέσα στα άβατα και κάνει παρανοµίες και κάνει
ληστείες και πουλάει όπλα και ναρκωτικά. Δεν τον αγγίζετε. Θα
πάει µε την κλεµµένη «BMW» και θα πάρει, επίσης, το µέρισµα.
Ο Έλληνας, το θύµα αυτής της πολιτικής, το κορόιδο για τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο Έλληνας ο οποίος κάνει αληθή δήλωση εισοδήµατος
δεν θα πάρει το µέρισµα. Εδώ, σ’ αυτήν τη χώρα, την Ελλάδα,
υπάρχει πραγµατικά -και το καταγγέλλω από αυτό το Βήµα- ένας
πολύ σκληρός ρατσισµός. Είναι ο ρατσισµός σε βάρος του Έλληνα πολίτη ο οποίος αποκλείεται από την κοινωνική πολιτική και
τα επιδόµατα και την ίδια ώρα ο αλλοδαπός ο οποίος ψευδώς
δηλώνει πρόσφυγας, έχει δωρεάν στέγαση σε διαµερίσµατα, δωρεάν θέρµανση, δωρεάν σίτιση, κάρτα µε 400 ευρώ τον µήνα και
ζει πλουσιοπάροχα τη ζωή του στην πατρίδα µας.
Υπάρχει, λοιπόν, σ’ αυτήν τη χώρα ένας ρατσισµός, ο ρατσισµός σε βάρος των Ελλήνων, ο ρατσισµός σε βάρος των συνταξιούχων, των φτωχών πολιτών, τον οποίο βιώνει καθηµερινά ο
συµπολίτης µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και βέβαια, το σηµερινό νοµοθέτηµα, το οποίο είναι µία µεγάλη πολιτική απάτη, έχει ακριβώς αυτή τη στόχευση, δηλαδή
να εξαπατήσει τον πολίτη. Προνοµοθετήσατε τη µείωση των συντάξεων χωρίς να σας το ζητήσουν οι διεθνείς τοκογλύφοι, για να
έρθετε σήµερα εδώ και να πείτε, δήθεν, ότι σταµατάει αυτή η περικοπή και ότι κάνετε κάτι καλό για τον απλό φορολογούµενο
Έλληνα, ο οποίος έχει στήσει αυτό το κράτος, για να ζουν από
τα επιδόµατα, για να ζουν από τα λεφτά τα οποία δίνει στο κράτος µέσω της φορολογίας όλοι οι άλλοι εκτός από τους Έλληνες
πολίτες.
Αυτή η καταστροφική πολιτική για την πατρίδα µας είναι συνέχεια της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, που
οδήγησε τη χώρα στην εξαθλίωση, που οδήγησε την εθνική οικονοµία στον όλεθρο. Αυτή τη στιγµή τίποτα δεν δαπανάται για
να υπάρξει ανάπτυξη της οικονοµίας, η οποία µπορεί να προέλθει µόνο µέσω του πρωτογενούς τοµέα, µόνο µέσω της αύξησης
της εθνικής παραγωγής. Μόνο αν αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό
προϊόν της χώρας µπορούµε να µιλάµε για ελπίδες για ανάπτυξη
της οικονοµίας, για να ζήσουν οι επόµενες γενεές Ελλήνων σ’
αυτήν τη χώρα.
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συµβαίνει. Αντιθέτως, έχουµε µία πολιτική καταστροφική, συνέχεια της πολιτικής ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας από την εθνοµηδενιστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που καταστρέφει την κοινωνία, διαλύει την ελληνική οικονοµία, προδίδει τη Μακεδονία, προδίδει τα εθνικά µας συµφέροντα.
Μόνο µία εθνική κυβέρνηση του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή θα µπορέσει να ανατρέψει αυτό το διεφθαρµένο καθεστώς,
το οποίο εδώ και δεκαετίες διαλύει την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συνεχίσουµε ως
εξής. Θα κλείσει η εναλλαγή των συναδέλφων στο νούµερο
πέντε -δεν υπήρχαν από άλλα κόµµατα- µε τον κ. Σαρίδη, µετά
θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον κ. Βρούτση, για µία διαδικαστική πρόταση προς την κυρία Υπουργό και στη συνέχεια ξεκινάει ο κατάλογος.
Κύριε Σαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λίγο παράδοξα σήµερα την εισήγησή µου, αλλά θα καταλάβετε το πνεύµα
µου αργότερα.
«Στρατηγέ, το τανκ σου είναι δυνατό µηχάνηµα. Θερίζει δάση
ολόκληρα και εκατοντάδες ανθρώπους αφανίζει. Μόνο που έχει
ένα ελάττωµα: Χρειάζεται οδηγό!
Στρατηγέ, το βοµβαρδιστικό σου είναι πολυδύναµο. Πετάει πιο
γρήγορα από τον άνεµο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος
πιο βαρύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωµα: Χρειάζεται πιλότο!
Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιµος πολύ. Ξέρει να πετάει,
ξέρει να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωµα: Ξέρει να σκέφτεται!».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πουλάµε τρέλα. Αυτό κάνουµε!
Πουλάµε τρέλα σε όποιον ενδιαφέρεται. Στις αυλές των δηµοτικών µας σχολείων -και ευτυχώς για το µέλλον αυτής της χώραςακούγονται σοβαρότερα επιχειρήµατα και γίνονται σοβαρότεροι
διάλογοι.
Και αφού εδώ µέσα, λοιπόν, πουλάµε τρέλα και µάλιστα µε οργανωµένο τρόπο, συλλογικό, οµαδικό, είπα να ευθυµήσουµε λιγάκι διαβάζοντας αποσπάσµατα από το «Γερµανικό εγχειρίδιο
πολέµου» του Μπρεχτ.
Ένοιωσα αυτήν την ανάγκη, είχα αυτήν την έµπνευση, αν θέλετε, δηλαδή να ψάξω να βρω τρόπο να υπενθυµίσω στην Αίθουσα πως απευθυνόµαστε σε σκεπτόµενους ανθρώπους, γιατί
µοιάζει να το έχουµε ξεχάσει. Συµπεριφερόµαστε σαν να έχουµε
ξεχάσει πως οι πολίτες που µας ακούν είναι ικανοί να σκέπτονται
από µόνοι τους, σαν να µην πιστεύουµε πως είναι σε θέση να κρίνουν µε τη λογική τους τα όσα ακούγονται µέσα σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα.
Αν, λοιπόν, εξετάσουµε ένα-ένα όλα όσα καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα, οφείλουµε να παραδεχτούµε χωρίς να υποτιµάµε τη νοηµοσύνη των πολιτών πως είναι όλα αναγκαία για τη
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διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, πως είναι όλα απαραίτητα
για να αποκατασταθούν αδικίες, πως κινούνται όλα στη σωστή
κατεύθυνση, αλλά και πως είναι όλα πολύ λίγα.
Επίσης, πρέπει να παραδεχτούµε πως κανένα από αυτά δεν
ήταν αυτονόητο, πως κανένα από αυτά δεν ήταν δεδοµένο, αλλά
και πως κανένα από αυτά δεν είναι κατόρθωµα της Κυβέρνησης
ή της Αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που µας
υποχρεώνει όλους σήµερα να αντιταχθούµε στον παραλογισµό,
να µην ανεχθούµε για κανέναν λόγο νέες περικοπές στις συντάξεις. Ποιος θα µπορούσε σήµερα να επιχειρηµατολογήσει υπέρ
των περικοπών των συντάξεων µε πειστικό τρόπο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάνω απ’ όλα αυτό που πρέπει
να παραδεχθούµε είναι πως µόνο έτσι ανατρέπονται οι επιπτώσεις των µνηµονίων. Μόνο όταν καταφέρνουµε να συµφωνήσουµε όλοι µαζί σε κάτι, µόνο µε ισχυρές κοινοβουλευτικές
πλειοψηφίες θα µπορέσουµε να αλλάξουµε τα πράγµατα. Διακόσιοι είκοσι πέντε Βουλευτές από πέντε κόµµατα χρειάστηκαν
για να γίνει το «όχι» «ναι» και να επιβληθούν για τα καλά τα µνηµόνια στη χώρα µας. Τουλάχιστον τόσοι, λοιπόν, χρειάζονται για
την ανατροπή τους, για την επαναδιαπραγµάτευσή τους.
Από την πρώτη στιγµή εµείς στην Ένωση Κεντρώων επιλέξαµε
να αναδείξουµε την ανάγκη για ενότητα ως το µοναδικό αντίδοτο
απέναντι στη λαίλαπα των µνηµονιακών πολιτικών λιτότητας. Συνεπείς, λοιπόν, µε τις αρχές µας θα στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια για να µπει επιτέλους ένα φρένο, ένα οριστικό τέλος
στην κατρακύλα και ας είναι λίγα αυτά που πετυχαίνουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα νωρίτερα πως πουλάµε
τρέλα και ο λόγος που το είπα αυτό είναι ο εξής: Ακολουθούµε
στα τυφλά τον δρόµο της διχόνοιας ή, όπως το λέµε στα τηλεπαράθυρα, τον δρόµο της ακραίας πόλωσης. Αντί να κοιτάξουµε
να αναδείξουµε όλοι µαζί το τι µπορούµε να πετύχουµε ενωµένοι,
εµείς ανταλλάσσουµε προσβολές και ύβρεις. Αντί να γυρίσουµε
να πούµε στους πολίτες πως έπαιξε πράγµατι αποφασιστικό, καταλυτικό ρόλο στην όλη υπόθεση η οµοφωνία που επέδειξαν οι
πολιτικές δυνάµεις απέναντι στο ζήτηµα των συντάξεων, εµείς
καθόµαστε αντιθέτως και τσακωνόµαστε για το ποιανού ιδέα
ήταν να µην περικοπούν οι συντάξεις αυτές ή ποιος το διαπίστωσε πρώτος πως οι νέες περικοπές θα ήταν αχρείαστες, αντιπαραγωγικές και αντιαναπτυξιακές.
Επειδή οδεύουµε σε εκλογές και επειδή τα διάφορα πολιτικά
επιτελεία έχουν αποφασίσει πως η προεκλογική τακτική τους θα
είναι υποδαύλιση της διχόνοιας αδιαφορώντας για το κακό που
προκαλούν οι επιλογές τους, καταλήγουµε σήµερα µέσα εδώ
στην Αίθουσα να τρωγόµαστε µεταξύ µας αντί να ψάχνουµε να
βρούµε ένα κοινό έδαφος, ώστε να θεµελιώσουµε εκεί πάνω την
εθνική προσπάθεια για ανάκαµψη.
Πού είναι, κυρίες και κύριοι, ο σεβασµός µας απέναντι στις θυσίες του ελληνικού λαού, όταν δεν τις χρησιµοποιούµε ως βάση
συνεννόησης, ως θεµέλιο εθνικής οµοψυχίας, ως µοχλό για να
ανατρέψουµε τις πολιτικές λιτότητας; Πουλάµε τρέλα, λοιπόν,
και αντί να µιλάµε εδώ για όσα µπορούµε να πετύχουµε ενωµένοι, µιλάµε, τελικά, για όσα µας χωρίζουν, µας διχάζουν.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο -και θα κλείσω
µε αυτό-επειδή πολλά ακούστηκαν τουλάχιστον για το πρόσωπό
µου: Δεν θα ψηφίσω τη Συµφωνία των Πρεσπών. Το ξαναλέω:
Δεν θα ψηφίσω τη Συµφωνία των Πρεσπών. Και για να είµαι σίγουρος, λοιπόν, πως το άκουσαν κάποιες εξαιρετικές δηµοσιογράφοι, που τοποθετούν ερωτηµατικά δίπλα στο όνοµά µου και
τη φωτογραφία µου, θα το πω και τρίτη φορά: Δεν θα ψηφίσω
τη Συµφωνία των Πρεσπών!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σηµαντικό.
Παρακαλώ, λοιπόν, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες να µεταφέρουν τη δήλωσή µου αυτή, ώστε να πάψει να προσµετράται
το όνοµά µου σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εκτός εκείνων
που θα καταψηφίσουν τη συµφωνία της λίµνης.
Θα ήθελα δε να σας υπενθυµίσω, χωρίς να θέλω να σας υποδείξω τη δουλειά σας όσον αφορά τουλάχιστον τη δηµοσιογρα-
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φική έρευνα, τρία αδιαµφισβήτητα γεγονότα:
Πρώτον, υπήρξα ο πρώτος Βουλευτής που τοποθετήθηκε για
το σκοπιανό φέτος, µέσα στο Κοινοβούλιο, στις 9 Ιανουαρίου
αναλύοντας το γιατί δεν µπορεί να υπάρξει λύση που να περιέχει
το όνοµα «Μακεδονία» επιχειρηµατολογώντας εναντίον και κατά
για ένα-ένα από τα ονόµατα που επίσηµα, µετά από δύο µήνες,
εµφάνισε ο κ. Νίµιτς και ο κ. Κοτζιάς.
Δεύτερον, έχω αρθρογραφήσει σε µεγάλες ενηµερωτικές
ιστοσελίδες πάνω από επτά φορές, εξηγώντας τους λόγους που
θα καταψηφίσω τη συµφωνία.
Τρίτον, έχω µιλήσει δεκαεπτά φορές από το Βήµα αυτό για τις
σκέψεις µου, τις απόψεις µου, τα πιστεύω µου, ότι, δηλαδή, το
όνοµα από µόνο του αποτελεί όχηµα αλυτρωτισµού, γι’ αυτό και
δεν θα επιτρέψω από σήµερα και στο µέλλον καµµία απολύτως
αναφορά του ονόµατός µου για ενδεχόµενη συµµετοχή µου στο
ξεπούληµα του ονόµατος της Μακεδονίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µία, θα έλεγα,
χαρµόσυνη µέρα για εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Και χαίροµαι
γιατί έµαθα ότι θα είναι αυτή τη φορά µαζί µας και ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -φαντάζοµαι ότι θα µε ακούει,
του ζήτησα κι εγώ να είναι εδώ την ώρα που θα είµαι κι εγώ, θα
τον ακούσω κι εγώ- διότι, ξέρετε, πριν από λίγες µόνο ηµέρες
δεν υπήρχε οµιλία που να ξεκινάει χωρίς να αναφέρεται στην
πρόβλεψή του για την περικοπή των συντάξεων.
Χαίροµαι που τώρα είµαστε όλοι µαζί, γιατί φαντάζοµαι ότι δεν
υπάρχει Βουλευτής της Αντιπολίτευσης που δεν θα µοιραστεί
µαζί µας αυτή τη χαρά να ψηφίσει «ναι σε όλα» σε ένα ακόµη φιλολαϊκό σχέδιο που φέρνουµε στη Βουλή.
Γιατί, όταν εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαµε στις 21
του περασµένου Αυγούστου ότι τελειώνουν επιτέλους µετά από
οκτώ χρόνια τα µνηµόνια, δεν το είπαµε στον αέρα. Είχαµε ήδη
επεξεργαστεί και ιεραρχήσει τις άµεσες παρεµβάσεις, ώστε αµέσως µετά τη λήξη του προγράµµατος να µπουν οι βάσεις της
νέας εποχής. Είχαµε φυσικά απόλυτη γνώση και απόλυτο έλεγχο
της δηµοσιονοµικής κατάστασης και του απαραίτητου χώρου
που διαθέτουµε προς αξιοποίηση, διότι έτσι πρέπει να πορεύεται
µια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση.
Το λέω αυτό διότι κάποιοι τις τελευταίες ηµέρες επιµένουν να
µην κατανοούν ότι κάθε µας βήµα εντάσσεται σε έναν σαφή και
συγκεκριµένο σχεδιασµό και µιλούν περί παροχολογίας και µιλούν για δωράκια ενόψει των Χριστουγέννων. Αναφέροµαι, βεβαίως, τόσο στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση όσο και στους
συµπαραστάτες της, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αλλά και σε
πολλούς άλλους δηµοσιολογούντες.
Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο, πράγµατι, να µπω στην ουσία
αυτού του παραλογισµού. Θέλω µονάχα να σταθώ στον εξαιρετικά προσβλητικό, κατά την άποψή µου, χαρακτηρισµό περί παροχολογίας. Είναι προσβλητικός όχι απέναντι στην Κυβέρνηση,
αλλά απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας που επί πολλά
χρόνια στερήθηκαν βασικών αγαθών, επειδή κάποιοι που κυβέρνησαν για δεκαετίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν
-διότι περί κατορθώµατος επρόκειτο- να ρίξουν τη χώρα στα
βράχια της χρεοκοπίας.
Και σας έβλεπαν αυτοί οι πολίτες να ψηφίζετε «ναι σε όλα»
µόνο σε περικοπές στα εισοδήµατά τους, στις συντάξεις τους,
περικοπές που εσείς φέρνατε για πολλά χρόνια. Και αυτοί οι πολίτες, έρχεται σήµερα η ώρα να ανταµειφθούν για τις θυσίες
τους και, άρα, είναι ύβρις απέναντί τους να οµιλείτε περί παροχολογίας και περί δώρων που κάνουµε στους πολίτες που βρίσκονται στη µεγαλύτερη ανάγκη, διότι αυτά δεν είναι δώρα, αλλά
είναι αναγκαίες ανάσες και δίκαιες παρεµβάσεις για τον κόσµο
της δουλειάς, για τον κόσµο του µόχθου, για τους απόµαχους
της βιοπάλης που είδαν τα τελευταία χρόνια τις συντάξεις τους
να βυθίζονται, δυστυχώς, όµως, µαζί µε αυτές να βυθίζεται και η
δική τους αξιοπρέπεια.
Εµείς, λοιπόν, παροχές δεν κάνουµε, αλλά αποκαθιστούµε τις
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αδικίες που γέννησε η σκληρή και πρωτόγνωρη λιτότητα των
ηµερών σας τώρα, που µε ασφάλεια έχουµε τη δυνατότητα να
το κάνουµε αυτό, αφού ανορθώσαµε πρωτίστως την οικονοµία
και επιστρέφουµε σταδιακά σε εκείνους που επλήγησαν από την
κρίση και τα µνηµόνια αυτά που στερήθηκαν για χρόνια άδικα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλό θα ήταν όσοι αναµασάτε αυτή την καραµέλα «περί παροχολογίας και δώρων» να δείξετε λίγο σεβασµό
όχι σε µας, αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους.
Θέλω να ξεκινήσω, λοιπόν, την τοποθέτησή µου επί του νοµοσχεδίου από την πρώτη παρέµβαση που φέρνουµε ενώπιον της
Βουλής, παρέµβαση που αφορά στην έµπρακτη στήριξη κατά κανόνα ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ανθρώπων που αντιµετωπίζουν κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήµατα και είτε ζουν µόνοι, µη
µπορώντας να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους είτε η οικογένειά τους αντιµετωπίζει αντικειµενική αδυναµία να τους παρέχει
πλήρη φροντίδα.
Προχωράµε, λοιπόν, σήµερα, όπως εξήγγειλα τον Σεπτέµβρη
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πρόσληψη τριών χιλιάδων διακοσίων εργαζοµένων για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πρόκειται για θέσεις µόνιµου προσωπικού οι οποίες θα καλυφθούν µέσω ΑΣΕΠ και θα κατανεµηθούν στις δοµές των δήµων
όλης της χώρας και η προκήρυξη θα γίνει άµεσα και µε µέριµνα
να αναγνωρισθεί στον µέγιστο βαθµό η προϋπηρεσία και η εµπειρία. Και θα έλεγα ότι πρόκειται για µια πράξη ευθύνης, τόσο
έναντι των συµπολιτών µας που έχουν απόλυτη ανάγκη της
φροντίδας που παρέχει αυτό το πρόγραµµα όσο, όµως, και
έναντι των εργαζοµένων που για δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια επιτελούν πολύτιµο κοινωνικό έργο και βρίσκονται στον αέρα, µε
συµβάσεις που καλύπτονται είτε από προγράµµατα ΕΣΠΑ, είτε
από ειδικούς λογαριασµούς, είτε από άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
Αυτό, λοιπόν, σήµερα τελειώνει. Μόνιµο προσωπικό, σταθερές
θέσεις εργασίας, ουσιαστική αναβάθµιση ενός προγράµµατος
που παρέχει κοινωνική φροντίδα σε χιλιάδες συνανθρώπους µας.
Ούτε αυτή, λοιπόν, είναι -µε την έννοια που εσείς θεωρείτε- παροχή ή δώρο, αλλά είναι µία καίρια κοινωνική παρέµβαση. Ούτε
αποτελεί επιλογή διόγκωσης του κράτους, όπως µας καταγγέλλετε.
Η δεύτερη παρέµβαση στην οποία θέλω να σταθώ αφορά στη
νέα γενιά, στις νέες και στους νέους µέχρι είκοσι πέντε ετών, που
ειδικά στα χρόνια της κρίσης βίωσαν το σκληρό πρόσωπο της
εκµετάλλευσης στην εργασία και µάλιστα το βίωσαν αυτό το
σκληρό πρόσωπο και µε τη βούλα του νόµου. Μιλώ φυσικά για
τις παρεµβάσεις που οδήγησαν στην απορρύθµιση της αγοράς
εργασίας, κυρίως όµως οµιλώ για το επαίσχυντο καθεστώς του
υποκατώτατου µισθού, γι’ αυτήν την απαράδεκτη µισθολογική
διάκριση εις βάρος της νέας γενιάς.
Και θέλω σ’ αυτό το σηµείο, κύριε Μητσοτάκη, να σας πω κάτι,
διότι υποπέσατε πρόσφατα σε ένα πολύ σοβαρό ατόπηµα και όχι
µάλιστα εν τη ρύµη του λόγου σας, αλλά ήταν γραπτό. Θα σας
το συγχωρούσα, όπως δεκάδες άλλα, αν δεν ήταν τόσο εξοργιστικό για µια γενιά που η παράταξή σας, εσείς, την αναγκάσατε
να δουλεύει για χαρτζιλίκια, την αναγκάσατε να δουλεύει ανασφάλιστη, µε χαµηλότερο µισθό και χωρίς στοιχειώδη εργασιακά
δικαιώµατα.
Είπατε, λοιπόν, µέσω tweet το εξής: «Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι
θα πάρουν ποτέ σύνταξη, γι’ αυτό και συχνά επιλέγουν –προσέξτε τη φράση- να εργάζονται, χωρίς ασφάλιση.»
Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, κανένας νέος άνθρωπος στον
τόπο µας δεν επιλέγει να εργάζεται ανασφάλιστος. Αναγκάζεται
να εργάζεται ανασφάλιστος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αναγκάζεται, γιατί ο εργοδότης του δεν είχε δει ποτέ τον
ελεγκτή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και προφανώς
ένιωθε την άνεση να επιβάλει τους χειρότερους δυνατούς όρους
στον εργαζόµενό του, χωρίς κανένα κόστος. Αναγκάζεται, γιατί
ζει σε µια χώρα που εσείς την οδηγήσατε τα πρώτα δυο µνηµονιακά χρόνια να έχει φτάσει η ανεργία των νέων µέχρι είκοσι
πέντε ετών στο 60%. Και, βεβαίως, όταν η ανεργία των νέων είναι
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στο 60%, οποιαδήποτε ευκαιρία έχει µπροστά του θα την πιάσει
από τα µαλλιά, ακόµα και την τελευταία εργασιακή ευκαιρία, µε
τη στοιχειώδη αµοιβή. Αναγκάζεται, γιατί όταν ζει σε µια χώρα,
όπως αυτή που ήταν τα χρόνια που κυβερνούσατε, που η Κυβέρνηση καταργεί τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και επιβάλλει
τον νόµο της ζούγκλας στην αγορά εργασίας, προφανώς κανένας νέος άνθρωπος δεν νιώθει την παραµικρή προστασία από
την πλευρά της πολιτείας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.
Θα σας πρότεινα, λοιπόν, να µη βαφτίσετε τον δικό σας πολιτικό κυνισµό ως επιλογή των νέων ανθρώπων. Άλλωστε, τα πεπραγµένα σας είναι γνωστά. Είναι γνωστή η ζηµιά που έχετε
κάνει σε µια ολόκληρη γενιά, για να µας λέτε σήµερα µε θράσος,
θα έλεγα, ότι είναι επιλογή για τους νέους ανθρώπους να δουλεύουν ανασφάλιστοι.
Εµείς, από την άλλη, προσπαθήσαµε όλα αυτά τα χρόνια, ταυτόχρονα µε τη σκληρή και δύσκολη προσπάθεια ανόρθωσης της
ελληνικής οικονοµίας, να δουλέψουµε µε σχέδιο και µεθοδικότητα, ώστε να αλλάξουµε αυτήν την εικόνα, αυτήν την κατάσταση
της ακραίας εργασιακής εκµετάλλευσης που βιώνουν οι νέες και
οι νέοι στη χώρα µας. Πλέον, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας,
ξέρετε, δεν είναι µια ταµπέλα. Γίνονται πραγµατικοί έλεγχοι και
πέφτουν πρόστιµα. Οι παραβάτες αυτό το γνωρίζουν, διότι πληρώνουν ήδη ακριβά.
Η αδήλωτη και υποδηλωµένη εργασία στη χώρα µας στα τρία
τελευταία χρόνια έπεσε από το 20% που ήταν, στο 12% και αυτό
είναι µια σηµαντική κατάκτηση. Σε χώρους δουλειάς, όπου το
ωράριο είχε γίνει «λάστιχο», πλέον το οκτάωρο έχει γίνει κανονικότητα λόγω των συχνών ελέγχων και αυτό είναι µια σηµαντική
κατάκτηση της δικής µας Κυβέρνησης, που θέλει να στέκεται
δίπλα στους ανθρώπους του µόχθου, στις νέες και τους νέους
που εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες.
Και συνεχίζουµε στην ίδια πορεία. Καταργούµε τον υποκατώτατο µισθό, ο οποίος θα ανέλθει στο ύψος του νέου αυξηµένου
γενικού κατώτατου µισθού το επόµενο διάστηµα. Σήµερα νοµοθετούµε την επιδότηση του 50% των ασφαλιστικών εισφορών για
την κύρια σύνταξη που καταβάλουν οι εργοδότες για νέους εργαζόµενους έως την ηλικία των είκοσι πέντε ετών, δηλώνοντας
µε αυτόν τον τρόπο την έµπρακτη στήριξή µας στις νέες και
στους νέους της µισθωτής εργασίας και παράλληλα στέλνοντας
και ένα σαφές µήνυµα προς τους εργοδότες εκείνους, οι οποίοι
ευλόγως ενδεχοµένως να ανησυχούν από την επερχόµενη αύξηση του κατώτατου µισθού και τους λέµε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, από τη στιγµή µάλιστα που η αύξηση του
µισθού συνεπάγεται και άµεση θετική επίδραση στην ιδιωτική κατανάλωση.
Καµµία ανησυχία, λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, αλλά και κανένα άλλοθι παράλληλα, από τη
στιγµή που η πολιτεία αναλαµβάνει να επιδοτήσει κατά το ήµισυ
τις εισφορές των νέων εργαζοµένων. Κανένα άλλοθι για όσους
θέλουν να διατηρήσουν ένα βαθιά αντικοινωνικό καθεστώς εκµετάλλευσης για χιλιάδες νέες και νέους στη χώρα µας.
Καταλαβαίνω, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι στη σηµερινή συνεδρίαση τα µάτια των περισσότερων απ’ όσους µας
βλέπουν και τα αυτιά όσων µας ακούν είναι στραµµένα στον τίτλο
του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα. Και ο τίτλος είναι «Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης συντάξεων».
Ξέρω, µάλιστα ότι είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι θα τρίβουν τα
µάτια τους µε αυτό τον τίτλο. Δεν αναφέροµαι, βεβαίως, στους
χιλιάδες των συνταξιούχων που σήµερα θα χαµογελούν, αλλά σε
κάποιους εντός και εκτός της Αίθουσας, οι οποίοι -έχω πει κι
άλλη φορά- είναι όπως ο τζογαδόρος στη ρουλέτα που ποντάρει
ακόµα και τα ρούχα που φοράει στο τελευταίο γύρο. Έτσι κι
αυτοί, πόνταραν πολιτικά ό,τι είχαν και δεν είχαν στο µαύρο. Τελικά, βγήκε κόκκινο και έχασαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας το είχαµε πει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε ευκαιρία και µε κάθε τρόπο: Μη βιάζεστε τόσο πολύ µε το θέµα των
συντάξεων. Εσείς βιαστήκατε και τα επενδύσετε όλα εκεί. Όπως
είχατε –σας θυµίζω- επενδύσει στον περίφηµο «κόφτη» και στην
κατάρρευση της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης, όπως
είχατε επενδύσει και προεξοφλήσει το τέταρτο µνηµόνιο, έτσι
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επενδύσατε τα πάντα σχεδόν και στην περικοπή των συντάξεων.
Όταν, όµως, καταλάβετε ότι η διαπραγµάτευση θα φέρει το
επιθυµητό αποτέλεσµα για τους συνταξιούχους, γιατί είχαµε εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων και το µόνο που έµενε ήταν η
επιµονή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τότε κάνατε ένα
ακόµα µεγαλύτερο λάθος: να εµείνετε πεισµατικά σε αυτή τη λογική και την επιµονή. Έτσι, χάσατε όχι µόνο τις προβλέψεις σας,
την αξιοπιστία σας, αλλά και την πολιτική σας αξιοπρέπεια.
Φιλικά σε εσάς µέσα ενηµέρωσης έγραψαν κατά σειρά για
απαρέγκλιτη εφαρµογή του µέτρου, αργότερα για µερική εφαρµογή του µέτρου, µετά για αναβολή και για αναστολή. Άλλα ανακάλυψαν φραγµό στα σχέδια της Κυβέρνησης από το
Euroworking Group, από το Eurogroup, από το Βερολίνο από το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που θα στυλώσει τα πόδια, από τους
θεσµούς που θα είναι όλοι µία φωνή απέναντι µας. Μόνοι σας τα
λέγατε. Μόνοι σας τα ακούγατε. Μόνοι σας τα πιστεύατε.
Μάλιστα, λίγο παλιότερα, όταν ακόµα δεν είχε αρχίσει να διαφαίνεται η προοπτική της ευτυχούς, της επιτυχούς εξέλιξης
πραγµατοποιήσατε και ταξίδια στο Βερολίνο, µπας και εκµαιεύσετε µία φράση, ένα χτύπηµα στην πλάτη, κάτι που να σας δείχνει ότι η Γερµανία θα πιέσει για την εφαρµογή των περικοπών.
Όπως πήγατε, έτσι και γυρίσατε, µε άδεια χέρια.
Όταν, όµως, ήρθε στην αίθουσα της Γερουσίας ο Επίτροπος
Οικονοµικών, ο κ. Μοσκοβισί και τοποθετήθηκε σοφά, όπως αποδείχθηκε, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο να µην εφαρµοστούν οι περικοπές στις συντάξεις, τότε τα στελέχη σας τον
πέρασαν γενεές δεκατέσσερις. Μεταξύ αυτών, ήταν και ο κ. Χατζηδάκης, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος εκπροσωπούσε σε εκείνη
τη συνεδρίαση την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά κι εσείς ο
ίδιος, κύριε Μητσοτάκη, µε τις δηλώσεις σας αµέσως µετά. Για
να µην αναφερθώ καν στο τι του έσυραν τα µιντιακά συγκροτήµατα που σας στηρίζουν. Τι Συριζαίο τον είπατε -καλά το «σοσιαλιστής» πάει-, αντάρτη του Νεπάλ τον είπατε, τον εµφανίσατε τον
Επίτροπο Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή τόλµησε να σας χαλάσει το αφήγηµα πάνω στο οποίο είχατε ποντάρει πολύ µεγάλο µέρος της πολιτικής σας στρατηγικής.
Σήµερα, λοιπόν, ήρθε η µέρα που ξορκίζατε, αφού όµως
πρώτα πέσατε τόσο χαµηλά, αφού φτάσατε στο σηµείο εκείνο
να εύχεστε να µειωθούν οι συντάξεις για να κεφαλαιοποιήσετε
πολιτικά πάνω στο δράµα των συνταξιούχων, των συµπολιτών
µας. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα τώρα να ψηφίσετε κι εσείς µε µεγάλη
δική µας χαρά και µε τα δύο χέρια την κατάργηση του µέτρου
αυτού. Ήρθε η ώρα να πείτε «ναι σε όλα» και σε ένα θετικό
µέτρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θέλω, όµως, να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
αυτή η εξέλιξη δεν ήταν καθόλου αυτονόητη ότι θα συµβεί και
καθόλου εύκολη να συµβεί. Για να µην καταλογίζω µεγαλύτερες
ευθύνες από όσες έχει η Αντιπολίτευση, ορθώς πίστεψε κάποια
στιγµή ότι δεν θα το καταφέρναµε να γυρίσουµε το παιχνίδι,
αλλά πολύ λανθασµένα και ηθικά και πολιτικά, κατά τη γνώµη
µου, επέλεξε να ποντάρει σ’ αυτό. Το λέω αυτό διότι ήταν µία δύσκολη προσπάθεια, διότι εργαστήκαµε µεθοδικά ώστε να αποδείξουµε στους εταίρους µας ότι το µέτρο αυτό ήταν αχρείαστο
και να φτάσουµε στο σηµερινό σηµείο.
Θέλω, όµως, αλήθεια, ανεξαρτήτως της στάσης που επέλεξε
και για την οποία κρίνεται ο κ. Μητσοτάκης και η Αντιπολίτευση
στο θέµα αυτό, να αναρωτηθώ και να αναρωτηθεί και ο κάθε πολίτης που µας ακούει: Η Νέα Δηµοκρατία µαζί µε το ΠΑΣΟΚ δεν
είναι τα κόµµατα που ιδίως στο πρώτο, αλλά και στο δεύτερο
µνηµόνιο, ισοπέδωσαν τις συντάξεις µε οριζόντιες περικοπές
έως και 50% και συνολικό ύψος 45 δισεκατοµµύρια ευρώ; Αυτοί
δεν είναι που παρακαλάγανε να εφαρµοστεί το µέτρο; Αυτοί δεν
είναι που σε κάθε στροφή απεδείκνυαν ότι οι απόψεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που εµπνεύστηκε και επέβαλε
αυτό το µέτρο, είναι απόψεις όµορες µε τις δικές τους απόψεις;
Αυτοί είναι.
Άρα, λοιπόν, αν στη θέση τη δική µας, που δώσαµε αυτή τη
µάχη έναν χρόνο τώρα, βρισκόταν µια κυβέρνηση όπως οι προηγούµενες της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε έστω
η παραµικρή πιθανότητα να πετυχαίνανε την κατάργηση αυτού
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του µέτρου; Ούτε η παραµικρή πιθανότητα δεν υπήρχε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν ποντάρατε µονάχα στα πολιτικά
οφέλη των περικοπών. Το πρόβληµα µε εσάς -και δεν το κρύβετε
όταν αναγκάζεστε να µιλήσετε προγραµµατικά- είναι ότι συµφωνείτε ιδεολογικά και πολιτικά µε αυτό το µέτρο. Εσείς είστε
αυτός, άλλωστε, που σε κάθε σας οµιλία για το ασφαλιστικό σύστηµα διατρανώνετε την ανάγκη να εφαρµοστεί ο τρίτος πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης. Και εσείς βεβαίως, ως κυβέρνηση,
ήσασταν αυτοί που χρεοκόπησαν τα ταµεία, δηµιουργώντας µία
εφιαλτική κατάσταση για τη βιωσιµότητά τους.
Παραδώσατε, σας θυµίζω, τα ασφαλιστικά ταµεία µε ένα θηριώδες έλλειµµα ύψους 1.100.000.000 ευρώ και µε τετρακόσιες
χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις και εφάπαξ. Αυτή την εικόνα παραλάβαµε. Και µάλιστα όχι µόνο προκαλέσατε την κατάρρευση
των ταµείων, αλλά αντισταθήκατε µε σθένος και στην προσπάθεια που κάναµε, την µοναδική ουσιαστική προσπάθεια, για ένα
ταµείο, που θα δηµιουργούσε ένα δίκαιο και βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα.
Θυµάστε τι λέγατε τότε που ψηφίζαµε το νέο ασφαλιστικό, τον
νόµο Κατρούγκαλου, όπως τον βαφτίσατε, για τον οποίο µάλιστα
επινοήσατε και το λεγόµενο «κίνηµα της γραβάτας», για να αποδειχθεί η δήθεν πάνδηµη αντίθεση του κόσµου σε αυτήν τη µεταρρύθµιση; Τι έµεινε από αυτόν τον ορυµαγδό, πέρα από τη
διαρκή αναπαραγωγή της προπαγάνδας περί οριζόντιων περικοπών, εκτόξευσης των εισφορών και κατάρρευσης των ταµείων;
Αυτό που έµεινε είναι η πραγµατικότητα.
Και τι δείχνει η πραγµατικότητα; Πρώτον, ότι το ποσοστό των
µη µισθωτών ασφαλισµένων που κλήθηκαν τους πρώτους µήνες
του 2018 να πληρώσουν εισφορές µέχρι 200 ευρώ, ανήλθε στο
88%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2006, οπότε και ισχύει ακόµα
το παλιό σύστηµα των ασφαλιστικών κλάσεων, ήταν µόλις 27%.
Με δυο λόγια, πριν τον νόµο που δήθεν θα εκτόξευε τις εισφορές, πλήρωναν µέχρι 200 ευρώ σχεδόν τρεις στους δέκα ασφαλισµένους, ενώ σήµερα, µε το νέο πλαίσιο, πληρώνουν µέχρι 200
ευρώ εννιά στους δέκα ασφαλισµένους.
Δεύτερον, τα καταρρέοντα ταµεία που παραλάβαµε ενοποιήθηκαν -επιτέλους, ενοποιήθηκαν- και τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του ΕΦΚΑ
ολοκληρώθηκε µε θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα ύψους
777.000.000 ευρώ έναντι εκτιµώµενου ελλείµµατος 765.000.000
ευρώ. Αντιστρέψαµε, λοιπόν, την εικόνα πλήρως. Είχαµε µια θετική απόκλιση της τάξης του 1.000.000.000 και χάρη σ’ αυτήν τη
θετική απόκλιση καταφέραµε αυτήν την εικόνα των πλεονασµάτων και της θετικής απόδοσης της οικονοµίας, ενώ στην ίδια κατεύθυνση µε ακόµα µεγαλύτερο πλεόνασµα κλείνει και η φετινή
χρονιά, πράγµα που πιστοποιεί την αξιοπιστία της ελληνικής οικονοµίας.
Τρίτο στοιχείο. Και εδώ νοµίζω ότι αποτυπώνεται η πιο εκκωφαντική κατάρρευση της προπαγάνδας σας για την ασφαλιστική
µεταρρύθµιση. Με βάση, λοιπόν, τις διατάξεις του ασφαλιστικού,
που νοµοθετήσαµε το 2016, από 1-1-2019 εξακόσιοι είκοσι χιλιάδες πολίτες -δεν είναι λίγοι-, εξακόσιοι είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι που µας ακούνε σήµερα, θα δουν όχι µειώσεις, αλλά
αυξήσεις στις συντάξεις τους, τις πρώτες αυξήσεις µετά τη λαίλαπα των µνηµονίων που εσείς φέρατε στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εξακόσιοι είκοσι χιλιάδες κύριες συντάξεις θα είναι από την
1η του Γενάρη αυξηµένες µετά τον επανυπολογισµό µε βάση το
νέο πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα αναδεικνύεται για άλλη
µια φορά τόσο η προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας να επενδύσει στην καταστροφή και το ψέµα όσο, όµως, και οι βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές γραµµές µεταξύ της
Κυβέρνησής µας και της Νέας Δηµοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη.
Από τη µια µεριά, η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων
που µας επέβαλε αχρείαστα, όπως αποδείχθηκε, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά και οι αυξήσεις σε εξακόσιους είκοσι χιλιάδες συνταξιούχους, όχι αµελητέες αυξήσεις.
Από την άλλη µεριά, ποια είναι η πρόταση Νέας Δηµοκρατίας;
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Δεν θα αναφερθώ σε δίκη προθέσεων. Ο ελληνικός λαός µας παρακολούθησε όλο αυτό το διάστηµα και κρίνει πως κινηθήκαµε
όλοι. Θα αναφερθώ στις θέσεις σας, στις προγραµµατικές σας
θέσεις.
Από την άλλη µεριά, λοιπόν, υπάρχει η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για το λεγόµενο ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, που
θέτει σε διακινδύνευση τις επικουρικές συντάξεις δυόµισι εκατοµµυρίων συµπολιτών µας, καθώς ο λεγόµενος κουµπαράς σας
θα διακόψει τη χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων και
είτε θα τινάξει ξανά τον προϋπολογισµό στον αέρα είτε θα οδηγήσει σε πλήρη εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων.
Από τη µία µεριά, είναι η δική µας διακηρυγµένη πρόθεση που
έχει ήδη ξεκινήσει και θα γίνει πράξη τους πρώτους µήνες για
την αύξηση του κατώτατου µισθού, αλλά και η αποκατάσταση
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που έχει ήδη γίνει πράξη και,
βεβαίως, η αποκατάσταση της κανονικότητας στην εργασία.
Από τη δική σας πλευρά, από τη δική σας µεριά, η πλήρης
απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, η ανασφάλιστη και η µαύρη
εργασία, η επιστροφή στο µνηµονιακό εργασιακό σκοτάδι.
Από τη δική µας πλευρά, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,
η ενίσχυση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας, µε αύξηση
της χρηµατοδότησης από αυτό που µπορούµε, αλλά και µε
προσλήψεις, αξιοποιώντας κάθε χαραµάδα που υπάρχει, όχι για
να φτιάξουµε µεγάλο κράτος, όπως λέτε, αλλά για να στηρίξουµε
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη µε κοινωνικές παροχές
υγείας και πρόνοιας.
Από τη δική σας πλευρά, οι απολύσεις, η εκχώρηση υπηρεσιών
στον ιδιωτικό τοµέα, η κατάργηση της δωρεάν περίθαλψης των
ανασφαλίστων, η µετατροπή του κανόνα ένα προς ένα, όπως µε
κόπο στη διαπραγµάτευση καταφέραµε να φτάσουµε για καθεµία αποχώρηση να έχουµε µία πρόσληψη, ξανά στο ένα προς
πέντε. Δηλαδή, για κάθε πέντε αποχωρήσεις να έχουµε µία πρόσληψη. Και πάλι, δηλαδή, επιστροφή στο µνηµονιακό σκοτάδι.
Φαίνεται, κύριε Μητσοτάκη, ότι τα µνηµόνια τελείωσαν για τον
τόπο χάρη στη σκληρή προσπάθεια που καταβάλαµε, αλλά εσείς
είστε αυτός που θέλετε να τα ξαναγυρίσετε πίσω, διότι επιθυµείτε να τα εφαρµόζετε οικειοθελώς, χωρίς την επιβολή των δανειστών. Ε, λοιπόν, δεν θα σας κάνουµε τη χάρη! Ο ελληνικός
λαός δεν θα σας κάνει τη χάρη να ξαναφέρετε πίσω τις σκληρές
µνηµονιακές εποχές, τα µνηµόνια και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εσείς θέλετε, βεβαίως, να ψηφίζετε µε το µυαλό σας συγκεντρωµένο σε µία ελίτ, σε κάποια κρατικοδίαιτα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που έχουν µεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία του τόπου.
Εµείς και σήµερα ψηφίζουµε µε το µυαλό συγκεντρωµένο
στους πολλούς, στα εκατοµµύρια των συµπολιτών µας, που σήµερα αισθάνονται πραγµατικά ανακούφιση για την κατάργηση των
περικοπών στις συντάξεις, µε το µυαλό σε αυτούς που τώρα που
τελειώνει ο χρόνος και ιδιαίτερα στην αρχή του νέου χρόνου θα
δουν σηµαντικές αυξήσεις στο εισόδηµά τους και φυσικά, µε το
µυαλό στα τριάµισι εκατοµµύρια των συµπολιτών µας που θα δουν
στις 14 του µήνα και στις 28 του µήνα από 200 ευρώ έως 1.200
ευρώ στον λογαριασµό τους µέρισµα από το συνολικό ποσό των
710 εκατοµµυρίων ευρώ που εξασφαλίσαµε χάρη στην υπεραπόδοση της οικονοµίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όλοι αυτοί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περάσουν
γιορτές, όπως τους αξίζει, µε περισσότερη ελπίδα και προσµονή.
Για κάποιους άλλους που πόνταραν στην καταστροφή ενδεχοµένως να έρχονται πιο δύσκολες µέρες. Εγώ θα θυµηθώ τη ρήση
του συµπαθέστατου Φινλανδού Επιτρόπου Όλι Ρεν, που είπε
«καλό κουράγιο» στον ελληνικό λαό σε µία δύσκολη στιγµή. Εγώ
θα πω σήµερα «καλό κουράγιο» στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που θα ψηφίσουν µαζί µας «ναι» σε όλα, στην κατάργηση πάλι ενός απεχθούς µέτρου που επέβαλαν στον ελληνικό
λαό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλω να κλείσω την παρέµβασή µου κάνοντας αναφορά σε µία
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πραγµατική προφητική τοποθέτηση, που είναι επίκαιρη λόγω της
σηµερινής συζήτησης.
Κύριοι Βουλευτές, ήταν η πρώτη επίσηµη παρουσία του κ. Μητσοτάκη ως Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ήταν 26 Ιανουαρίου του 2016 και έλεγε, λοιπόν,
απευθυνόµενος σε εµένα: «Αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα
συµβεί µε τις κύριες συντάξεις από 1-1-2019; Γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά ότι η προσωπική διαφορά, έτσι όπως περιγράφεται στο
νοµοσχέδιο, µεταφέρει το πρόβληµα τρία χρόνια αργότερα. Στέλνετε συνειδητά στο µέλλον άλυτα προβλήµατα και αυτό συνιστά
πολιτική ανευθυνότητα. Το κάνατε µάλλον γιατί γνωρίζετε ότι δεν
θα είστε κυβέρνηση το 2019, για να διαχειριστείτε το πρόβληµα».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ήταν η πρώτη σας παρέµβαση ως Αρχηγός στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση για το ασφαλιστικό.
Ωραία, αξέχαστη πρεµιέρα κάνατε, κύριε Μητσοτάκη, σαν την
Πορτογαλία στο EURO του 2004, πέσατε διάνα!
Το άλυτο, λοιπόν, πρόβληµα του ασφαλιστικού όχι µόνο λύθηκε, κύριε Μητσοτάκη, αλλά λύθηκε και προς όφελος των συνταξιούχων. Διότι τότε, ξέρετε, συζητούσαµε συνολικότερα για
την προοπτική βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος και
αυτό δεν αφορούσε την άλλη πετυχηµένη προφητεία ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Λύσαµε, λοιπόν, ένα πρόβληµα που είχαν όλες
οι κυβερνήσεις στον τόπο από τη δεκαετία του 1990 και µετά.
Έχουµε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα και πάνω από όλα
έχουµε ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα. Και λύθηκε το πρόβληµα προς όφελος των συνταξιούχων.
Όσο για τα υπόλοιπα, δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο.
Το 2019 ξηµερώνει σε λίγες µέρες, Κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, Κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2020 και
το 2022 και το 2023 και την επόµενη τετραετία, γιατί οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες δεν θα αφήσουν τη χώρα να γυρίσει πίσω στη
µνηµονιακή λαίλαπα της χρεοκοπίας και της καταστροφής, στην
οποία εσείς φέρατε τον τόπο και θέλετε να µας ξαναγυρίσετε
εκεί.
Δεν θα τα καταφέρετε, κύριε Μητσοτάκη!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ
- ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά και οι Βουλευτές του
κόµµατός της κατέθεσαν σήµερα στις 11-12-2018 πρόταση
νόµου µε τίτλο: «Εθνική δηµογραφική πολιτική - Στήριξη της οικογένειας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ στο Βήµα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, πράγµατι έπεσα έξω στις προβλέψεις µου.
Δεν ξέρω, όµως, πόσο υπερήφανος πρέπει να αισθάνεστε που
είστε ο µακροβιότερος µνηµονιακός Πρωθυπουργός στην ιστορία των µνηµονίων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη βιάζεστε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί φοβάµαι πως αλλιώς θα µπει για εσάς το 2019 και αλλιώς το 2020.
Διότι το 2019 θα είναι έτος εκλογών και ο ελληνικός λαός θα σας
δώσει την απάντηση και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στην
Αντιπολίτευση, γιατί δεν ξεχνάει αυτά τα οποία του υποσχεθήκατε και όλα αυτά τα οποία κάνατε αυτά τα τέσσερα χρόνια που
κυβερνάτε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είµαστε εδώ σήµερα γιατί ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να πιστεύει
ότι µπορεί να παραπλανά την κοινωνία. Ξέρει ότι για να επιχειρήσει να το κάνει αυτό, πρέπει να µην υπάρχει αντίλογος.
Πώς µας το είχατε πει, κύριε Τσίπρα; Ότι θα υποστούµε το
µαρτύριο της σταγόνας. Έτσι δεν είναι; Θα κάνετε, λοιπόν, λίγη
υποµονή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι σήµερα, κύριε Τσίπρα, θα υποστείτε το µαρτύριο της αλήθειας, της πραγµατικότητας που εσείς δηµιουργήσατε για τους Έλληνες πολίτες, µία
αλήθεια που η κοινωνία την έχει βιώσει στο πετσί της και πλησιάζει η ώρα που θα σας στείλει τον δικό της λογαριασµό. Διότι µετά
από τέσσερα χρόνια, πράγµατι η κοινωνία ξέρει, µετά από τέσσερα χρόνια η Ελλάδα ξαναµπαίνει σε εκλογικό κύκλο. Είτε το
θέλετε είτε όχι το 2019 θα είναι έτος εκλογών και το τέλος της
διαδροµής σας θα είναι οι κάλπες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί τέτοια αναταραχή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε λίγη ησυχία. Παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, όταν τελειώσετε µε τα µηνύµατά σας, καλό
θα ήταν να παρακολουθείτε και τον οµιλητή. Εκτός εάν έχετε τέτοιες δυνατότητες, να µπορείτε να κάνετε δύο πράγµατα ταυτόχρονα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Σας ακούω, κύριε Μητσοτάκη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είναι και λίγο προφητικό ξέρετε!
Εκτός αν πιστέψετε πραγµατικά ή πιστέψουν οι πολίτες, ότι
είστε Πρωθυπουργός µόνο εκατό ηµερών, όπως µας δηλώσατε
πρόσφατα. Τώρα έχετε καθαρό βλέµµα, ενώ πριν είχατε αυταπάτες. Αντίθετα, είναι οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν καθαρά ότι
όλη η πολιτική σας είναι µία µεγάλη απάτη.
Μιλάτε, κύριε Τσίπρα, πολύ τελευταία. Σας βλέπω πολύ δραστήριο. Μιας και βρισκόµαστε, όµως, σήµερα στη Βουλή δεν µας
είπατε τίποτα για το σκοπιανό. Έχετε καταπιεί τη φωνή σας. Το
ίδιο, βέβαια, δεν ισχύει για τον κ. Καµµένο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Έχετε να µας πείτε κάτι, κύριε Τσίπρα, για όσα πρόσφατα
µας είπε ο κ. Ζάεφ για Μακεδόνες του Αιγαίου, για Μακεδόνες
της Ελλάδος και για τα µακεδονικά, τα οποία πρέπει να διδάσκονται στη χώρα µας;
Ο κ. Ζάεφ πανηγυρίζει και διαφηµίζει τη συµφωνία, ενώ εσείς,
όλοι εσείς, έχετε καταπιεί το αµίλητο νερό, γιατί πολύ απλά ο κ.
Ζάεφ κέρδισε αυτό που δεν του είχε εκχωρήσει καµµία ελληνική
κυβέρνηση στο παρελθόν, µακεδονική γλώσσα και µακεδονική
εθνότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εκεί που επί είκοσι επτά χρόνια έξι πρωθυπουργοί -Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σηµίτης, Κώστας Καραµανλής, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαµαράςέλεγαν «όχι», εσείς είπατε «ναι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και όταν, κύριε Τσίπρα, ο Κυβερνητικός σας Εκπρόσωπος,
αλλά και Υπουργοί σας, όπως ο κ. Σκουρλέτης, αναρωτιούνται
αν συµφωνούµε µε το σύνθηµα «Η δηµοκρατία πούλησε τη Μακεδονία», του απαντάµε το εξής: Όχι, δεν συµφωνούµε. Μόνοι
σας το κάνατε το παζάρι και φέρετε ακέραιη την ευθύνη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι υπόλοιποι που συµµετέχουµε στη δηµοκρατία, δεν έχουµε
καµµία ευθύνη γι’ αυτά τα οποία εσείς διαπραγµατευτήκατε. Αντίθετα, χρησιµοποιήσαµε και χρησιµοποιούµε όλα τα εργαλεία
που η δηµοκρατία µας διαθέτει για να σας αποτρέψουµε.
Αν αύριο η χώρα βρεθεί να διαχειρίζεται πρόβληµα µακεδονικής µειονότητας, σίγουρα δεν θα φταίνε τα κόµµατα και οι Βουλευτές που βρίσκονται απέναντι σε αυτή τη συµφωνία, γιατί
ακόµη και η Βουλγαρία που αναγνωρίζει τα Σκόπια µε το συνταγµατικό τους όνοµα, δεν αναγνωρίζει, κύριε Τσίπρα, µακεδονική
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γλώσσα και µακεδονική εθνότητα, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι
εκεί ακριβώς κρύβεται η ουσία του µακεδονικού αλυτρωτισµού.
Δεν είναι, όµως, µόνο τα εξωτερικά. Πάσχετε και από γενική
αφωνία. Περιµένουµε, παραδείγµατος χάριν, να µας πείτε µία
κουβέντα για το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ, στο οποίο κάθε µέρα προστίθεται και ένα όνοµα στη λίστα των εµπλεκοµένων. Και εκεί,
όµως, φαίνεται ότι έχετε καταπιεί τη µιλιά σας.
Όσο για την ερώτηση που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία, την
προγραµµατίσατε για την 21η Δεκεµβρίου. Ο λόγος νοµίζω αυτονόητος. Κάνετε ό,τι µπορείτε ώστε η προσοχή της κοινής γνώµης
να είναι στραµµένη αλλού. Μην ανησυχείτε όµως! Το κουβάρι
αυτής της σκοτεινής υπόθεσης µόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται
και θα έχουµε πολλά να πούµε τις επόµενες εβδοµάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Τσίπρα, πιστεύω ότι οι πολίτες παρακολουθούν µε ειρωνεία, µε καγχασµό το τελευταίο παραµύθι από το ατελείωτο ρεπερτόριο των ψεµάτων σας, ότι
δηλαδή στην ουσία κυβερνάτε κάτι παραπάνω από εκατό µέρες,
διότι για εσάς το ρολόι τρέχει από την ηµέρα που δήθεν βγάλατε
τη χώρα από τα µνηµόνια, από την 21η Αυγούστου του 2018.
Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πιο σκληρή. Σήµερα κλείνετε χίλιες
τετρακόσιες δέκα επτά µέρες στην εξουσία, χίλιες τετρακόσιες
δέκα επτά σκοτεινές µέρες για την Ελλάδα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Μία-µία τις µετράτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και οι πολίτες τις µετρούν µία-µία! Αυτό είναι το πρόβληµα.
Όχι εµείς.
Οι πολίτες γνωρίζουν ότι τους κοροϊδέψατε, κύριε Τσίπρα, µε
ψεύτικες υποσχέσεις και ότι τους στοχοποιήσατε µε την πολιτική
σας. Γνωρίζουν ότι βάλατε την οικονοµία σε ύφεση και ότι κάνατε
δηµοσιονοµική πολιτική µε υπερφορολόγηση. Πήρατε τόσα
πολλά από πάρα πολλούς για να δώσετε πολύ λίγα σε πολύ λίγους. Και σήµερα φορέσατε ξανά τη µάσκα του τάχα φιλάνθρωπου, για να µοιράσετε ένα φιλοδώρηµα. Από πού άραγε; Από το
δικό τους εισόδηµα, που τόσο καιρό υφαρπάζετε;
Σήµερα, κύριε Τσίπρα, διαλαλείτε µε θράσος, πράγµατι, ότι
δεν θα κόψετε άλλο τις συντάξεις, όταν εσείς υπογράψατε και
ψηφίσατε τη µείωσή τους! Εσείς υπογράψατε τη µείωση των
συντάξεων, όχι εµείς, κύριε Τσίπρα! Τα έχετε µπλέξει λίγο. Θα
πρέπει να σας διαφωτίσω για το τι πραγµατικά συνέβη σε αυτή
την Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προηγούµενα, όµως, κόψατε όλες τις νέες συντάξεις και πριονίσατε όλες τις παλαιότερες.
Θα πάρετε, λοιπόν, σήµερα τον πραγµατικό λογαριασµό µε
τον οποίο χρεώσατε τον Έλληνα πολίτη τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Διότι µε κυνισµό στήσατε έναν αντιπερισπασµό πάνω
στην εθνική πληγή του σκοπιανού.
Θα σας πω, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο συζητούν µεταξύ
τους πια όλοι οι πολίτες: Ανταλλάξατε το σκοπιανό µε τις µειώσεις των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα µέτρο που δεν θα
έπρεπε να έχετε ψηφίσει µε µία µείζονα εθνική υποχώρηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυτό ήταν το εισιτήριο, κύριε Τσίπρα, µε το οποίο ταξιδέψατε από τις Πρέσπες στην Ιθάκη, στις Πρέσπες όπου
εκχωρήσατε τη µακεδονική γλώσσα και τη µακεδονική εθνότητα
και στην Ιθάκη όπου σκηνοθετήσατε την υποτιθέµενη έξοδο από
τα µνηµόνια. Μόνο που έτσι δεν εξυπηρετούνται τα συµφέροντα
της χώρας. Εξυπηρετούνται ξένα συµφέροντα.
Να σας πω και αυτά που λένε στις Βρυξέλλες, πίσω από τις
πλάτες σας, κύριε Τσίπρα; Λένε ότι κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ήταν τόσο εύκολος στη διαπραγµάτευση. Τα δώσατε όλα για την εξουσία! Όλα! Όλα τα δώσατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με κοµπασµό ισχυρίζεστε σήµερα ότι θα φέρνετε εδώ γουλιάγουλιά το ποτήρι των δήθεν µέτρων ανακούφισης, όταν πνίγετε
καθηµερινά τους Έλληνες στον χείµαρρο των φόρων και των πε-
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ρικοπών που εσείς επιβάλατε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µέτρο της κυβερνητικής πολιτικής είναι πάντα η ίδια η πραγµατικότητα. Πάρτε τον µύθο της
δήθεν καθαρής εξόδου. Η Ελλάδα παραµένει ακόµα εκτός αγορών, κάτι που δεν ισχύει για άλλες χώρες που έζησαν µνηµόνια
και επανήλθαν στην κανονικότητα. Ο κ. Τσίπρας συµφώνησε σε
ένα φύλλο πορείας για τα δηµοσιονοµικά -το οποίο, δυστυχώς
για τη χώρα, είναι γραµµένο σε µάρµαρο- µε στυγερές δεσµεύσεις, µε υπερβολικά υψηλά πλεονάσµατα και -να µην το ξεχνάµεµε όλο το δηµόσιο πλούτο της χώρας ως ενέχυρο. Όλα αυτά, µε
βάση τις δικές σας δεσµεύσεις, θα ισχύσουν για δεκαετίες. Αυτό
είναι το άτυπο τέταρτο µνηµόνιο για το οποίο σας µιλάµε.
Την ίδια ώρα, στη σκιά των µνηµονίων, πάτε να στήσετε µία
πελατειακή παράγκα στο δηµόσιο, γιατί εκεί πάει ένα µεγάλο
µέρος από τα έσοδα από την υπερφορολόγηση, που συντηρεί
τον µύθο του υπερπλεονάσµατος, το οποίο προέρχεται από τη
δήθεν υπεραπόδοση της οικονοµίας.
Την ίδια ώρα που έχετε έρθει εδώ να µας πείτε ότι αποτρέψατε
τη µείωση των συντάξεων, ξεχάσατε να αναφέρετε ότι έχετε
κάνει δεκαεπτά παρεµβάσεις που έχουν µειώσει το διαθέσιµο εισόδηµα των συνταξιούχων. Και ξεχνάτε, επίσης -µιλάτε µόνο για
τους παλιούς συνταξιούχους, κύριε Τσίπρα- να µας πείτε ότι µε
τον νόµο Κατρούγκαλου, τον οποίο τόσο διαφηµίζετε, έχετε δηµιουργήσει ένα νέο µεγάλο ρήγµα στην ελληνική κοινωνία, καταδικάζοντας όσους βγαίνουν στη σύνταξη µετά τον Απρίλιο του
2016 σε πολύ χαµηλότερες συντάξεις.
Είναι ένας νόµος άδικος ο νόµος Κατρούγκαλου, διότι πρωτίστως τιµωρεί αυτούς που έχουν εργαστεί περισσότερο. Γι’ αυτό
και θα τον καταργήσουµε όταν έρθουµε στην κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και έρχεστε τώρα να πείτε τι στους παλιούς συνταξιούχους;
Ότι δεν θα ισχύσει το µέτρο της προσωπικής διαφοράς, το οποίο
εσείς είχατε νοµοθετήσει. Και δεν χρειάζεται να σας υπενθυµίσω
για το καλοκαίρι, τον Ιούλιο.
Επειδή ισχυριστήκατε δήθεν ότι εµείς κάπου ευχόµασταν να
ισχύσει η προσωπική διαφορά για να δούµε τις συντάξεις των
παλαιών συνταξιούχων να κόβονται, ξεχάσατε να πείτε, κύριε
Τσίπρα, ότι εµείς το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, καταθέσαµε τροπολογία για την κατάργηση του µέτρου, την οποία και τότε καταψηφίσατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και, βέβαια, για άλλη µία φορά είπατε ψέµατα -τα έχετε πολύ
εύκολα τα ψέµατα, κύριε Τσίπρα- όταν αναφερθήκατε στον κ. Χατζηδάκη και το τι είπε στην επιτροπή. Σας διαβάζω επί λέξει:
«Εµείς, λοιπόν, λέµε το αυτονόητο: Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης που να θέλει να περικοπούν οι συντάξεις. Αν,
κύριε Επίτροπε, µας πείτε ότι η συµφωνία αυτή για τις συντάξεις
θα ακυρωθεί και θα ακυρωθούν οι υπόλοιπες ενδεχοµένως συµφωνίες της χώρας, καλοδεχούµενο».
Αυτά είπε ο κ. Χατζηδάκης! Γιατί και σήµερα ψεύδεστε και βάζετε άλλα λόγια στο στόµα του, για να υπηρετήσετε το δικό σας
αφήγηµα; Και µετά αγανακτείτε όταν σας λέµε «ψεύτη»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας καταθέτω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Περιµένετε, περιµένετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η αλήθεια, λοιπόν, για τις συντάξεις, κύριε Τσίπρα, είναι
µία και είναι πικρή. Την παραθέτω γουλιά-γουλιά, όπως θα έλεγε
ο κ. Τσίπρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποια κυβέρνηση κατήργησε πλήρως το ΕΚΑΣ και τις συντάξεις
χηρείας; Εσείς! Ποια κυβέρνηση µείωσε νέες κύριες και επικουρικές συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους µέχρι και 40% και
τις συντάξεις αναπηρίας; Εσείς! Ποια κυβέρνηση αύξησε όλα τα
όρια ηλικίας και τις εισφορές, ενώ πετσόκοψε και τα εφάπαξ;
Εσείς!
Οι συνταξιούχοι Έλληνες, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, οι παλαιοί
αλλά κυρίως οι νέοι συνταξιούχοι, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι
όµηροι της πολιτικής σας. Και αν είχατε στοιχειώδη εντιµότητα
και λίγη αίσθηση ντροπής, δεν θα ερχόσασταν εδώ πέρα να πείτε
νέα ψέµατα.
Οι συνταξιούχοι που θα δουν µικρή αύξηση, κύριε Τσίπρα,
µήπως είναι αυτοί που έχασαν το ΕΚΑΣ; Πόσα τους παίρνετε από
τη µία τσέπη, για να τους δώσετε ψίχουλα από την άλλη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και δεν ντρέπεστε σήµερα να έρχεστε εδώ πέρα και να το παίζετε Aϊ Βασίλης, όταν έχετε ξετινάξει και παλαιούς και νέους συνταξιούχους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά τις δεκαεπτά παρεµβάσεις
που έχετε κάνει, µε τις οποίες θίγετε το διαθέσιµο εισόδηµα των
συνταξιούχων.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, δεν είναι µόνο οι συντάξεις. Έχετε στοιχίσει στην ελληνική οικονοµία παραπάνω από 100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Το αλλάζετε κάθε φορά!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γιατί, λίγα σας φαίνονται; Αν ήταν 90 δισεκατοµµύρια ευρώ
δηλαδή, θα ήταν καλύτερα τα πράγµατα, κύριε Τσίπρα; Εµείς µιλάµε για 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν θέλετε να τα κάνετε εσείς
200 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάντε τα! Δεν υπάρχει πρόβληµα! Τα
100 δισεκατοµµύρια ευρώ σας φαίνονται λίγα, κύριε Τσίπρα!
Εδώ καταντήσαµε! Καταδικάσατε τη χώρα σε µία παρατεταµένη
ύφεση. Κλείσατε τις τράπεζες, έχουµε capital controls, διαλύσατε
τη µεσαία τάξη και χαµογελάτε γιατί είναι µόνο 100 δισεκατοµµύρια ευρώ ο λογαριασµός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ιδού ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας υπερήφανος στην καρέκλα του Πρωθυπουργού για όσα έχει κάνει στην
ελληνική οικονοµία!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Μιας και µιλήσαµε για το ασφαλιστικό, λοιπόν, κύριε Τσίπρα,
ελάτε να πιούµε µαζί σταγόνα-σταγόνα το πικρό ποτήρι των
φόρων.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα κάνετε λίγη υποµονή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε! Υποµονή! Σταµατήστε σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είκοσι εννέα καινούργιοι φόροι ΣΥΡΙΖΑ τα τρεισήµισι αυτά
χρόνια:
Αύξηση ΦΠΑ. Μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης από το µειωµένο στον κανονικό συντελεστή. Κατάργηση µειωµένου ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου. Αύξηση
συντελεστών ειδικής εισφοράς και αλληλεγγύης. Μείωση αφορολόγητου ορίου. Κατάργηση φοροαπαλλαγών, όπως ιατρικές
δαπάνες. Κατάργηση της έκπτωσης φόρου 1,5% από µισθωτή
εργασία. Αύξηση συντελεστών κλίµακας φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα. Αύξηση συντελεστών για το
εισόδηµα από τα ενοίκια. Αύξηση προκαταβολής φόρου για
όλους τους επαγγελµατίες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Μόλις κλείσαµε την πρώτη δεκάδα και συνεχίζω.
Αύξηση συντελεστή φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων.
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Εδώ έρχεται η µεγάλη απάτη, γι’ αυτό και θα ανοίξω µία παρένθεση: Αφού πήγατε το φόρο από το 26% στο 29%, έρχεστε τώρα
να πανηγυρίζετε γιατί το πάτε στο 28%. Και το 2021 θα τον πηγαίνατε στο 26% -δεν θα είστε, βέβαια, στην κυβέρνηση- εκεί που
ήταν, δηλαδή, το 2014.
Συνεχίζω: Αύξηση συντελεστή φορολόγησης των µερισµάτων.
Αύξηση συντελεστή φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Κατάργηση
µειωµένου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για οινοπνευµατώδη
ποτά στα Δωδεκάνησα.
Τα ακούτε µε πολύ µεγάλη προσοχή. Ούτε καν εσείς δεν ξέρετε τι έχετε ψηφίσει!
Επιβολή φόρου στη συνδροµητική τηλεόραση. Επιβολή φόρου
στη σταθερή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Αύξηση φόρου στη
µπύρα. Επιβολή φόρου στο κρασί. Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αύξηση αναλογικού φόρου
στα τσιγάρα. Αύξηση φόρου στην αµόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ κίνησης. Επιβολή φόρου διαµονής για όλα τα τουριστικά καταλύµατα.
Ο επόµενος είναι ίσως και ο µόνος σωστός φόρος, µαζί µε
έναν άλλο που έχετε βάλει: Επιβολή φόρου στις βραχυχρόνιες
µισθώσεις κατοικιών. Επιβολή φόρου στον καφέ. Αύξηση ΕΝΦΙΑ
στα οικόπεδα και συµπερίληψη στον υπολογισµό ΕΝΦΙΑ αγροτεµαχίων εκτός σχεδίου. Αύξηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ.
Αύξηση του φορολογητέου εισοδήµατος ως παροχή σε είδος για
τα εταιρικά ΙΧ. Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στη χρήση πλαστικής σακούλας -αυτό µπορώ να το δεχθώ- και επιβολή τέλους
επί της αξίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets µε µέγεθος
εσωτερικής µνήµης πάνω από 4GB.
Ιδού η µαύρη λίστα των φόρων σας, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
Την καταθέτω για τα Πρακτικά. Παρακαλώ δώστε την στον
Πρωθυπουργό, για να θυµάται τη φορολογική λαίλαπα την οποία
έχει επιβάλει σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η πολιτική σας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν
υπέρ κάποιων και κατά κάποιων άλλων. Ήταν µία πολιτική εναντίον όλων. Και αυτός ο πίνακας είναι η σύνοψη αυτού του φοροµπηχτικού απολογισµού της δικής σας Κυβέρνησης.
Και εδώ πέρα αποδεικνύεται πράγµατι, κύριε Τσίπρα, η µεγάλη
µας διαφορά. Εµείς θέλουµε λιγότερους φόρους και εισφορές
και περισσότερες επενδύσεις ώστε ο δηµόσιος πλούτος να ωφελεί όλους, εσείς φορολογείτε όποιον βρείτε, φτωχοποιείτε τους
πολλούς για να τους κρατάτε µετά οµήρους σποραδικών επιδοµάτων. Πράγµατι, κύριε Τσίπρα, έχουµε δυο τελείως διαφορετικές οικονοµικές φιλοσοφίες.
Ο ίδιος πίνακας, όµως, αποδεικνύει από πού προέρχονται αυτά
τα λίγα αντίδωρα, τα οποία µοιράζετε σήµερα για να συγκρατηθούν λίγοι απελπισµένοι ψηφοφόροι. Είναι ακριβώς, κύριε Τσίπρα, τα χρήµατα που έχουν εισπραχθεί στο πολλαπλάσιο από
την άλλη τσέπη του πολίτη. Τα υπερπλεονάσµατά σας, κύριε Τσίπρα, είναι τα ελλείµµατα στην τσέπη του κάθε Έλληνα! Ψίχουλα
από τα πολλά καρβέλια που του έχετε πάρει. Αποδεικνύεται µε
λίγα λόγια, κύριε Τσίπρα, ότι υποδύεστε τον γαλαντόµο µε ξένα
χρήµατα. Κάνετε τον κουβαρντά µε τα λεφτά των άλλων. Την ίδια
ώρα έχετε δηµιουργήσει συνθήκες, ώστε κανείς να µην µπορεί
να σηκώσει κεφάλι. Αλυσοδέσατε τη χώρα σε εποπτεία, σε λιτότητα για πολλά χρόνια και έχετε ναρκοθετήσει και την επόµενη
ηµέρα, ψεκάζοντάς την µε προπαγάνδα και απογοήτευση.
Κύριε Τσίπρα, έρχεστε σήµερα εδώ να κοµπάσετε, ενώ στην
ουσία θα έπρεπε να απολογείστε. Προσβάλλετε τους Έλληνες
µε την αλαζονεία σας και µόλις σας απέδειξα πως τους επιστρέφετε ένα από τα δέκα που τους πήρατε και θέλετε να σας πουν
και «ευχαριστώ». Όµως, οι πολίτες έπαθαν και έµαθαν. Κάντε
λίγη υποµονή και θα πάρετε την απάντησή τους. Αν ρωτάτε, σας
απαντώ πως η Νέα Δηµοκρατία δεν αρνείται ούτε ένα ευρώ που
κατευθύνεται στην ελληνική οικογένεια. Άλλωστε, έχουµε καταψηφίσει όλα τα δικά σας µέτρα που την έκαναν φτωχότερη. «Ναι»
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σε οτιδήποτε ανακουφίζει έστω κι έναν συµπολίτη µας από την
καταστροφική σας πολιτική.
Αντίθετα, έχω προειδοποιήσει τους Έλληνες για τα ασφυκτικά
δίκτυα, µε τα οποία ήδη έχετε τυλίξει τη χώρα, για τα ασήκωτα
πλεονάσµατα και για τις βαριές υποχρεώσεις µέχρι το 2060. Και
αν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αυτό θα σηµαίνει διατήρηση
της φοροεπιδροµής και της λιτότητας για πολλά χρόνια. Ο κίνδυνος να µην µπορούµε να δανειζόµαστε από την αγορά µε λογικά επιτόκια και να αναγκαστούµε να προσφύγουµε και πάλι
ικέτες σε ευρωπαϊκή βοήθεια δεν έχει περάσει. Και δεν θα περάσει οριστικά, κύριε Τσίπρα, αν η χώρα δεν ανακτήσει το πιο σηµαντικό άυλο αγαθό, την αξιοπιστία της.
Από αυτό το Βήµα, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σας επιστρέφω την
κινδυνολογία που απευθύνει σε µας η προπαγάνδα σας. Εσείς
είστε αυτός που δεν άφησε τη χώρα να τελειώνει µε το δεύτερο
µνηµόνιο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς είστε αυτός που έφερε το αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο.
Εσείς είστε αυτός που εφαρµόζει το άτυπο τέταρτο µνηµόνιο.
Εσείς είστε αυτός που όσο µένετε στην εξουσία, υπονοµεύεται
το µέλλον της χώρας, επιστρέφοντας στις χειρότερες συνήθειες
του παρελθόντος. Επιδόµατα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί
για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσµών αντί για ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
Λοιπόν, δεν θα σας αφήσουµε. Θα φύγετε πριν πάτε την Ελλάδα σε µία ακόµα περιπέτεια και φέρετε την καταστροφή. Προκηρύξτε, κύριε Τσίπρα, εκλογές µια ώρα αρχύτερα. Δώστε τη
δυνατότητα στον λαό να πάρει στα χέρια του την τύχη του και
να αποφασίσει και ο ίδιος για την επαίσχυντη Συµφωνία των Πρεσπών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ζητώ από τους Έλληνες να µείνουν ενωµένοι και αποφασισµένοι απέναντι στις πληγές που ανοίγει αυτή η Κυβέρνηση στο σκοπιανό. Δηλώσεις Ζάεφ για «Μακεδόνες του Αιγαίου», για
«Μακεδονικά» που θα διδάσκονται στην Ελλάδα, δείχνουν δυστυχώς ότι η αναγνώριση µακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας πότισαν τον αλυτρωτισµό, τον αποθράσυναν και δείχνουν πόσο
σωστή υπήρξε εξαρχής η στάση µας, πόσο σωστό υπήρξε το
«όχι» στη Συµφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, θέτει και τον λαό και
τους Βουλευτές προ των ευθυνών τους.
Ο λαός να κρατήσει ψηλά και µε ωριµότητα το εθνικό του φρόνηµα, χωρίς όµως ακρότητες και ανέξοδους εθνικισµούς. Και οι
Βουλευτές να µελετήσουν καλά τα δεδοµένα και να εκφράσουν
στη Βουλή τις αποφάσεις τους µε εθνική ευθύνη και να καταψηφίσουν τη συµφωνία, όποτε αυτή έρθει για κύρωση στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Τσίπρα, είναι φανερό ότι το τέλος της εξουσίας σας,
όπως εξάλλου και το ξεκίνηµά σας πριν από τέσσερα χρόνια,
κρύβει µεγάλους κινδύνους για τη χώρα. Η συνύπαρξή σας µε
τον κ. Καµµένο, η επιµονή σας να φέρετε στη Βουλή το σκοπιανό,
το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο, η δυσκολία της χώρας να βγει στις
αγορές, η ενθάρρυνση της ανοµίας στα πανεπιστήµια, η φτώχεια, οι φόροι, ο φόβος, οι αλλεπάλληλες προσπάθειες να ελέγξετε τη δικαιοσύνη και να χειραγωγήσετε την ελεύθερη
ενηµέρωση, το ψέµα και η λάσπη µε την οποία κάνετε πολιτική,
όλα αυτά προκαλούν τη δηµόσια ζωή και απειλούν το δηµοκρατικό κεκτηµένο της χώρας.
Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, είναι εδώ. Εγγυάται και τη σταθερότητα της χώρας και την ποιότητα της δηµοκρατίας µας. Εγγυάται την ευηµερία, εγγυάται και την ασφάλεια για τον κάθε
Έλληνα πολίτη. Η Νέα Δηµοκρατία είναι εδώ για να πει στους
Έλληνες, όχι µόνο ότι αξίζουµε καλύτερα, αλλά και ότι µπορούµε
καλύτερα. Είναι εδώ, κύριε Τσίπρα, για να σας πει ότι τελειώσατε. Καταλάβετέ το. Μη σέρνετε άλλο τη χώρα και µη σέρνεστε µαζί µε τη χώρα. Η Ελλάδα και οι Έλληνες θα πάνε επιτέλους
µπροστά. Σε λίγους µήνες γυρίζουµε σελίδα και ένα νέο, αισιόδοξο αύριο ξηµερώνει για όλους τους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Μητσοτάκη, παρακολούθησα την προσπάθειά σας να σηκώσετε µε θεατρικό τρόπο τους τόνους, µία
απέλπιδα προσπάθεια να πείσετε ότι έχετε κάποιο αφήγηµα στην
οικονοµία. Βέβαια, αν έχετε πει κάτι ουσιαστικό που χρήζει απάντησης –και θα απαντήσω- δεν αφορά την οικονοµία.
Εν τούτοις, επιτρέψτε µου να κάνω δυο σχόλια για την οικονοµία αρχικά. Μιλήσατε για άλλη µία φορά εδώ για τον περιβόητο
λογαριασµό σας, δηλαδή για το κόστος αυτής της Κυβέρνησης
που έβγαλε τη χώρα από τα µνηµόνια, το οποίο κάθε φορά που
µιλάτε –διότι τζάµπα είναι, όσο θέλετε µπορείτε να χρεώνετε- το
αλλάζετε. Άλλη φορά λέτε ότι είναι ογδόντα δισεκατοµµύρια,
άλλη φορά λέτε ότι είναι εκατό δισεκατοµµύρια, άλλη φορά ότι
είναι διακόσια δισεκατοµµύρια. Τζάµπα είναι άλλωστε.
Εγώ θα σας διαβάσω στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την
ΕΛΣΤΑΤ. Το 2014, λοιπόν, το δηµόσιο χρέος της χώρας ήταν
324,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στο τέλος του 2015, που εµείς χρεώσαµε τη χώρα µε 100 δισεκατοµµύρια, το χρέος της χώρας δεν
ήταν 424 δισεκατοµµύρια, αλλά ήταν 321, δηλαδή µειούµενο
κατά 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας το λέω αυτό και µόνο για να καταλάβετε ότι αυτή η µπακάλικη αριθµητική που χρησιµοποιείτε σάς εκθέτει ανεπανόρθωτα, διότι, ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει και µνήµη και έχει και
κρίση και θυµάται ποιοι ήταν αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στα
τεράστια ελλείµµατα και στη χρεοκοπία, ποιοι ήταν αυτοί που
διαχειρίστηκαν τη χρεοκοπία της χώρας µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο, ώστε να µας οδηγήσουν στην αγκαλιά του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και στην άρση µεγάλου µέρους της οικονοµικής µας κυριαρχίας, ποιοι ήταν αυτοί που παρακάλαγαν,
όταν εµείς κάναµε διαπραγµάτευση, να οδηγηθούµε στα βράχια
και να ξαναγυρίσει, να παλινορθωθεί το παλιό πολιτικό σύστηµα
που έριξε τη χώρα στα βράχια. Θυµάται ο ελληνικός λαός πάρα
πολύ καλά ποιοι ήταν αυτοί που έφεραν τη µνηµονιακή λαίλαπα
την πρώτη πενταετία και ιδίως την πρώτη τριετία, όπου χάθηκε
το 25% του ΑΕΠ µας, το του εθνικού µας πλούτου και ερχόσασταν εσείς και ψηφίζατε και µε τα δύο χέρια «ναι» σε όλα αυτά
τα σκληρά µέτρα της λιτότητας.
Επειδή κάνατε µία πραγµατικά αξιόλογη προσπάθεια εδώ να
θυµηθείτε φόρους, εγώ θα σας κάνω τη σούµα, κύριε Μητσοτάκη. Διότι εµείς δεν αρνούµεθα ότι παραλάβαµε τη χώρα σε διάλυση και χρεοκοπία, χρηµατοπιστωτική ασφυξία και ότι
διαπραγµατευθήκαµε σκληρά προκειµένου να οδηγηθούµε σε
έναν συµβιβασµό, ο οποίος όµως έφερε ένα πρόγραµµα πολύ
ηπιότερης δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Ναι, ήταν δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Θα κάνω τις συγκρίσεις µε νούµερα για να
θυµάται ο ελληνικός λαός και να γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης που µας ακούει.
Όµως, κύριε Μητσοτάκη, εµείς επικεντρώσαµε τη διαπραγµάτευσή µας στις µεγάλες δοµικές, διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
που είχε ανάγκη η ελληνική οικονοµία και ο τόπος. Αλλά οι Κυβερνήσεις οι δικές σας, το 2010 και µετά, επικέντρωσαν εκεί που
ήταν εύκολο, όποιον πάρει ο χάρος, σε περικοπές και πετσόκοµµα συντάξεων και µισθών. Έτσι χάθηκε το 25% του εθνικού
πλούτου και ούτε µία δοµική, ουσιαστική µεταρρύθµιση δεν κάνατε για να µπορέσετε να ανορθώσετε την ελληνική οικονοµία.
Το ασφαλιστικό εµείς το κάναµε βιώσιµο. Τη δηµόσια διοίκηση
εµείς την εξορθολογήσαµε. Εσείς κάνατε µόνο απολύσεις και περικοπές.
Θα σας κάνω, λοιπόν, τη σούµα, για να µην κουράζεστε, για
τα αρνητικά µέτρα που έφεραν οι κυβερνήσεις σας και τα αρνητικά µέτρα που φέραµε και εµείς. Γιατί και εµείς φέραµε αρνητικά µέτρα. Δεν το αρνούµεθα. Το 2010 πήρατε µέτρα ύψους
19,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ, 18,24 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2011, 11,53 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2012, 10,22 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2013, ενώ το 2014, µετά τις ευρωεκλογές, έβαλε
φρένο ο κ. Σαµαράς και έφερε µόνο 6 δισεκατοµµύρια ευρώ αρνητικά µέτρα. Ο συνολικός λογαριασµός, η σούµα για όσους ξέρουν να µετράνε και έχουν βγάλει και τα πανεπιστήµια τα καλά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που έχετε βγάλει εσείς, είναι 65 δισεκατοµµύρια ευρώ αρνητικά
µέτρα στην πενταετία των δικών σας µνηµονιακών χρόνων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Που είναι τα στοιχεία αυτά;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Να ανατρέξετε στην ΕΛΣΤΑΤ για να τα βρείτε.
Είναι στοιχεία από τους προϋπολογισµούς που ψηφίζατε. Με όλα
τα χέρια τούς ψηφίζατε και µην αµφισβητείτε τα στοιχεία.
Το 2015, µετά τον συµβιβασµό και τη συµφωνία µε τους εταίρους, πράγµατι οδηγηθήκαµε σε µία ήπια δηµοσιονοµική προσαρµογή, δίνοντας όµως βάρος –επαναλαµβάνω- στις
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Έτσι βγήκε η χώρα από την
κρίση, έτσι ξαναφέραµε πλεονάσµατα και έτσι καταφέραµε να
δηµιουργήσουµε δηµόσια οικονοµικά αξιόπιστα. Ναι, πράγµατι,
το 2015 είχαµε 2,64 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα, όχι 19 και 18
δισεκατοµµύρια ευρώ, 3,15 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2016, 2,38
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2017 και 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2018. Ποιο είναι το άθροισµα όλων αυτών; Να συµπεριλάβουµε
το γεγονός ότι το 2017 επιστρέψαµε 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ
περίπου ως κοινωνικό µέρισµα στους πολίτες, το 2016 είχαµε
επιστρέψει λιγότερα και το 2018 επιστρέφουµε στους πολίτες
σχεδόν 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Τα αρνητικά µέτρα, λοιπόν,
που πήραµε εµείς ήταν κοντά στα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν
εσείς σε µία πενταετία πήρατε 65 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι έρχεστε να συγκρίνετε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα; Τα 65 δισεκατοµµύρια ευρώ µε τα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ; Ποιο είναι
βαρύτερο και µεγαλύτερο;
Αλλά το θέµα δεν είναι να παραθέσουµε εδώ νούµερα, διότι ο
ελληνικός λαός έχει νωπές τις µνήµες πώς ήταν τότε που εσείς
φέρνατε µέτρα που στερούσατε από τους συνταξιούχους την
αξιοπρέπεια, που στερούσατε από τους µισθωτούς τον µισθό
τους, που οδηγούσατε στην ανεργία ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες, ενώ εµείς ήδη έχουµε µειώσει την ανεργία από το 27% που
την παραλάβαµε στο 18,5%, πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας.
Τι ακριβώς θέλετε να συγκρίνουµε; Νοµίζετε ότι ο ελληνικός
λαός έχει ξεχάσει; Δεν έχει ξεχάσει. Έχει καταγράψει στη µνήµη
του, στη συνείδησή του και στην καρδιά του τι ακριβώς κάνατε
και κυρίως το γεγονός ότι όταν τα κάνατε, συνεχίζατε το πάρτι
της διαφθοράς και της διαπλοκής, µε τη «NOVARTIS» και τις
άλλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές, που ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να ξεζουµίσουν τον µόχθο του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αυτό είναι που στο τέλος της ηµέρας δεν θα σας συγχωρέσει, όχι τα µνηµόνια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τους λογαριασµούς του Πετσίνη;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Ελάτε, κυρία Βούλτεψη, αφήστε τις φωνές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Καθίστε τώρα, ξέρω ότι κάθεστε σε αναµµένα
κάρβουνα, αλλά σε µια συνεδρίαση να µην πεταχτείτε να παρεµβείτε. Έχετε Αρχηγό, για να µιλήσει αυτός.
Ναι, θα σας πω τα πάντα σήµερα, γιατί µου ανοίξατε την
όρεξη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: ... (δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Θα σας πω τα πάντα.
Κατ’ αρχάς, κύριε Μητσοτάκη, εσείς µου διαβάσατε εδώ τις
δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη, στη συνεδρίαση στην οποία ήταν
παρών ο Επίτροπος Μοσκοβισί. Εσείς µαρτυράτε, χωρίς να σας
πιέσει κανείς. Πράγµατι αυτό είπε ο κ. Χατζηδάκης. Είπε επί λέξει
ο κ. Χατζηδάκης ότι...
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Θα το επαναλάβετε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, θα το επαναλάβω. Θέλετε να το επαναλάβω; Αν δεν θέλετε, δεν το επαναλαµβάνω. Η ουσία, λοιπόν,
αυτού που είπε ο Χατζηδάκης...
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) ΒΟΡΙΔΗΣ: ... (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κύριε Βορίδη. Δεν
είστε στο δικαστήριο, ούτε είναι µάρτυρας ο Πρωθυπουργός.
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Μπείτε στον εδώ ρόλο σας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Συνήγορε, επιτρέψτε µου να το επαναλάβω mot a mot. Είπε ο κ. Χατζηδάκης: «Εµείς το πρόγραµµά
µας το έχουµε διαµορφώσει µε βάση τις διεθνείς συµφωνίες. Αν
ακυρωθεί η συµφωνία για τις συντάξεις και οι άλλες διεθνείς
συµφωνίες, να το ξέρουµε για να διαµορφώσουµε κι εµείς το
πρόγραµµά µας». Έτσι είπε ο κ. Χατζηδάκης.
(Χειροκροτήµατα)
Τι λέει, λοιπόν, µε αυτό ο κ. Χατζηδάκης; Πριν χειροκροτήσετε,
ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, για να καταλάβετε λίγο, γιατί δεν
καταλαβαίνει µάλλον ο κ. Μητσοτάκης τι διαβάζει. Αυτό, λοιπόν,
που είπε ο κ. Χατζηδάκης στην Αίθουσα -που βεβαίως όλοι θυµούνται και τι ακολούθησε όσων είπε ο κ. Χατζηδάκης, την προσωπική επίθεση του κ. Μητσοτάκη στον επίτροπο που τόλµησε
να αφήσει τότε ανοικτή την πιθανότητα να µην περικοπούν οι
συντάξεις- αλλά αυτό που είπε τότε ο κ. Χατζηδάκης είχε το εξής
διπλό νόηµα:
Το πρώτο νόηµα, ότι –ξέρετε- οι συντάξεις και οι άλλες διεθνείς συµφωνίες, προσέξτε, κύριε Επίτροπε, pacta sunt servanda, µην µας λέτε εδώ ότι δεν µπορούν να µετράνε οι
συµφωνίες και να µην υλοποιούνται οι συµφωνίες.
Και το δεύτερο το οποίο είπε βεβαίως ο κ. Χατζηδάκης, το
οποίο προσπαθείτε να το παρακάµψετε, είναι: «Να το ξέρουµε,
για να διαµορφώσουµε κι εµείς το πρόγραµµα µας», γιατί προφανώς η Νέα Δηµοκρατία, άλλωστε δυόµιση χρόνια ζητάει εκλογές, είχε διαµορφώσει το πρόγραµµά της µε το µέτρο της
περικοπής των συντάξεων µέσα. Δεν θα το καταργούσε ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ)
Όσο, κύριε Μητσοτάκη, για το µέτρηµα, σας παρακολουθώ µε
συµπάθεια να µετράτε τις µέρες. Κάποιος άλλος –διάβασα- από
τη Συµπολίτευση έγραψε ότι δεν µετρήσατε πόσες µέρες έχουν
περάσει από τότε που ζητήσατε εκλογές, διότι έχουν περάσει
πάνω από χίλες µέρες. Ξέρετε, όσο και να µετράτε –µετρήστεδεν θα απολυθείτε, πάλι µέσα θα µείνετε. Δεν πρόκειται να απολυθείτε, διότι ο ελληνικός λαός σας έχει καταδικασµένους στη
θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Όσο και να µετράτε τις
µέρες µας, θα χρειαστεί σύντοµα, τον Σεπτέµβρη του 2019, να
ανανεώσετε το κοντέρ, διότι θα µετράτε ξανά αντίστροφα για
άλλα τέσσερα χρόνια.
Να µην παραλείψω τη χάρη στην κ. Βούλτεψη για τα αγαπηµένα της θέµατα περί σκανδάλων και σκανδαλολογίας, λοιπόν διότι άλλο το σκάνδαλο και άλλο η σκανδαλολογία- διότι όλοι
γνωρίζουµε ότι σκάνδαλο υπάρχει όταν αποδεδειγµένα µία κυβέρνηση µε τις πράξεις της ή τις παραλείψεις της ευνοεί κάποια
οικονοµικά συµφέροντα. Το αντάλλαγµα ψάχνουν να το βρουν
πολλές φορές οι εισαγγελείς. Ξέρετε, µε αυτόν τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών, κάποιες φορές το βρίσκουν, αλλά κανείς δεν
τιµωρείται, κάποιες άλλες φορές είναι και εξαιρετικά δύσκολο να
βρεθούν λογαριασµοί.
Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι εξαιρετικά πολλές αυτές οι
υποθέσεις που διερευνά η ελληνική δικαιοσύνη και αφορούν την
εποχή που εσείς κυβερνήσατε.
Πρέπει, όµως, να είναι πολύ µεγάλη η απόγνωση εις την
οποίαν βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης για να έρχεται σήµερα στη
Βουλή την ηµέρα που ψηφίζουµε την απαλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων συµπολιτών µας συνταξιούχων από δυσβάσταχτα βάρη
και να προσπαθείτε τόσο φτηνά να αλλάξετε την ατζέντα. Ήξερα
βεβαίως ότι έχετε επιδοθεί σε µία απέλπιδα προσπάθεια να ανακαλύψετε σκάνδαλα σε Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Και επειδή η πραγµατικότητα δεν σας κάνει το χατίρι, τόσο το
χειρότερο για την πραγµατικότητα. Αφού σκάνδαλα δεν βρίσκετε, προσπαθείτε να τα επινοήσετε, πάντοτε βεβαίως µε τη
βοήθεια των µέσων ενηµέρωσης, πολλά εκ των οποίων διαθέτει
ο γνωστός φίλος σας, επιχειρηµατίας, εφοπλιστής, που αρέσκεται να θέλει να έχει και τον Πειραιά υπό την κατοχή του και δεν
µπορείτε να βρείτε υποψήφιο στον Πειραιά για να µην του χαλάστε τη σούπα και όλως τυχαίως αυτός ο φίλος σας είναι και υπόδικος για κακουργήµατα, είναι και διωκόµενος για µία υπόθεση
εµπορίας ναρκωτικών.
Η δικαιοσύνη, βεβαίως, φαντάζοµαι ότι θα κάνει τη δουλειά
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της. Φαντάζοµαι, όµως, ότι για να δίνει τα ρέστα του αυτός ο
φίλος σας µε τόσα δηµοσιεύµατα fake όλο αυτό το διάστηµα από
τα µέσα ενηµέρωσης που διαθέτει και να σας υποστηρίζει τόσο
ένθερµα, µάλλον κάτι θα περιµένει από εσάς -φαντάζοµαι- σε ό,τι
αφορά την εξέλιξη των δικαστικών του υποθέσεων.
Και το λέω αυτό, κύριε Μητσοτάκη, διότι έχω σήµερα εδώ µία
πρόχειρη συλλογή από δηµοσιεύµατα των δικών του εφηµερίδων
σε σχέση µε σκάνδαλα της σηµερινής Κυβέρνησης.
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»: «Συνεργάτης του Ευκλείδη Τσακαλώτου» –
δήθεν- «ζητούσε µίζα από τον επιχειρηµατία Ιωσήφ Λιβανό σε
γνώση του Μεγάρου Μαξίµου».
Τα «ΝΕΑ», 17-11-2015: «Ο Νίκος Παππά και ο Χρήστος Σπίρτζης έχουν στήσει γραφείο διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων µε
ετήσιο τζίρο 50.000 ευρώ». Μπράβο, ρε παιδιά, πολύ καλή δουλειά αυτή, για κάθε ρουσφέτι 50.000 ευρώ, πολύ ακριβά η ταρίφα.
«ΒΗΜΑ fm»: «Ο Τσίπρας απέκτησε το σπίτι του» -σε ενοίκιο
µένω στην Κυψέλη- «µέσω πλειστηριασµού, αφού πρώτα ο επιχειρηµατίας ιδιοκτήτης αυτοκτόνησε λόγω χρεών».
Να σας θυµίσω και παλαιότερα. Στο έγκριτο «ΒΗΜΑ», ο τότε
Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κατρούγκαλος, υποσχόταν διορισµούς
µε προµήθεια 12%. Καλή προµήθεια, δεν λέω.
Να σας θυµίσω πάλι τα «ΝΕΑ», 22 Μαρτίου 2018, πρωτοσέλιδο
ο Μπαλαούρας, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μάκης Μπαλαούρας έκανε φωτογραφική διάταξη για να εξαιρεθεί από τις µειώσεις στις συντάξεις».
Και να σας θυµίσω, βέβαια, και το εξαιρετικού κάλους δηµοσίευµα, πρωτοσέλιδο πάλι στα «ΝΕΑ», όταν έγινε το τραγικό δυστύχηµα στην Αίγινα, όπου µιλούσε για εµπλοκή του Δρίτσα στην
προανάκριση για το δυστύχηµα µε το ταχύπλοο στην Αίγινα και
βεβαίως υπονοούσε ότι µέσα επέβαινε και ο Αλέκος ο Φλαµπουράρης.
Αυτοί, λοιπόν, είναι. Αυτά είναι τα fake news που έχουν κατακλύσει την πολιτική ζωή του τόπου από τους φίλους σας και υποστηρικτές σας. Τι να πιστέψουµε, λοιπόν, απ’ όλα αυτά; Και
δυστυχώς πάνω σ’ αυτά βασίζεστε εσείς για να κάνετε πολιτική.
Το φαινόµενο των fake news είναι ένα φαινόµενο διεθνές, αλλά
να αξιοποιεί αυτά τα fake news κόµµα αξιωµατικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός του για να κάνουν πολιτική, αυτό είναι πρωτοφανές για τον τόπο και επιβλαβές για τη δηµοκρατία.
Βεβαίως, όχι µόνο σκανδαλολογία, αλλά µιας και συζητάµε σήµερα για τις συντάξεις, να σας θυµίσω και τα πρόσφατα πρωτοσέλιδα. Στις 5 Οκτωβρίου του 2018, η Καγκελαρία αποκλειστικά
µιλάει στα «ΝΕΑ»: «Έχετε δεσµευθεί για τις συντάξεις, µην τυχόν
και τολµήσετε να πάρετε το µέτρο της απόσυρσης».
Αλλά και το πρωτοσέλιδο, όταν εγώ πήγα και συνάντησα τον
Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών, όπου πάλι απευθείας αποκλειστικό από το Βερολίνο: «Διασώζονται µόνο οι χαµηλές συντάξεις».
Ορίστε, τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή είναι η αξιοπιστία των µέσων που σας στηρίζουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Καθίστε, κυρία Βούλτεψη. Τώρα θα ακούσετε.
Τώρα δεν µιλάτε εσείς. Τώρα µιλάω εγώ και ακούει ο ελληνικός
λαός ποιοι είσαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα περισσότερα εξ
αυτών των δηµοσιευµάτων, των πρωτοσέλιδων, πολύ αργότερα
υπήρξαν διαψεύσεις µε βάση δικαστικές αποφάσεις και για τον
κ. Κατρούγκαλο και για την υπόθεση Παππά - Σπίρτζη και για
πολλές άλλες.
Τι να το κάνεις, όµως, το πρωτοσέλιδο µιας παλαιόθεν έγκριτης και έγκυρης εφηµερίδας και σήµερα κίτρινου τύπου για να
στηρίζει τον κ. Μητσοτάκη, που κοσµεί τα περίπτερα όλης της
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χώρας, όταν µετά από κάποιους µήνες θα δεις ένα µονόστηλο
µέσα το οποίο θα λέει «ζητώ συγγνώµη», όπως έκανε στον κ.
Μπαλαούρα πρόσφατα; Τι να το κάνεις; Αυτή, όµως, είναι η τακτική σας! Αυτή είναι η πολιτική σας!
Τώρα, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφού τα fake news για την
πολιτική, για τις συντάξεις, για τους Υπουργούς, δεν πιάνουν,
αρχίσατε να σκανάρετε τους συγγενείς πρώτου βαθµού, τους
συγγενείς δεύτερου βαθµού. Κι επειδή ούτε εκεί βρήκατε offshore, όπως ενδεχοµένως µπορεί να βρίσκει κανείς σε άλλους
συγγενείς, έχετε αρχίσει να βρίσκετε ενδιαφέρον, να καταπιάνεστε µε τους φίλους και τους συµµαθητές των Υπουργών από το
Δηµοτικό και το Γυµνάσιο. Καλά το πάτε, δε λέω, στην απελπισία
σας µπορεί να βγάλετε κάτι, µόνο που κινδυνεύετε µε αυτά και
µε αυτά να γίνεται καταγέλαστος και εσείς και η παράταξή σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτή είναι η απάντηση;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Αν δεν σας άρεσε η απάντηση, µπορώ να την
επαναλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ πάντως το διασκεδάζω πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, έχουµε
προεκλογική περίοδο, αλλά αρκετά. Δέκα λεπτά έχετε κάνει
πινγκ-πονγκ µε τον Πρωθυπουργό. Καταλάβατε τι είπα! Σας παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι! Τον εαυτό σας να κοιτάτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είναι το πιο εύκολο που
µπορούσα να πω.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Θέλω να κλείσω, όµως, µε το εξής. Στο µόνο
στο οποίο έπεσε µέσα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ότι πράγµατι τις τελευταίες µέρες είχα ένα πρόβληµα
µε τις φωνητικές µου χορδές. Αφωνία, όµως, δεν έχω πάθει εγώ
ποτέ στην πολιτική µου στάση και θέση και κρίσιµα θέµατα, ιδίως
εθνικά θέµατα, δεν τα αφήνω να πέσουν κάτω.
Άκουσα, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη -λυπάµαι πολύ, αλλά ήταν
σαν να ακούω τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν ξεχωρίζεις τίποτα- σε
όλα όσα είπε για το µακεδονικό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ορισµένα
πράγµατα, όµως, πριν αναφερθώ σε κάποια πολύ σκληρά και
βαριά τα οποία είπε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τονίσει επανειληµµένως, κι
έχει γίνει σαφές και από όλους τους διεθνείς παράγοντες, ότι η
πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας οφείλει
τόσο µε τις συνταγµατικές της τροπολογίες, που συζητιούνται
τούτες τις µέρες, καθώς συζητείται η επικείµενη αλλαγή του Συντάγµατος της έτσι όπως ορίζει η Συµφωνία των Πρεσπών, όσο
όµως και µε τις δηλώσεις των αξιωµατούχων της οφείλει να τηρεί
το πνεύµα και το γράµµα της Συνθήκης των Πρεσπών. Αν αυτό
δεν γίνει, έχουµε δηλώσει και στους ίδιους, αλλά και σε όλους
τους τόνους δηµόσια ότι δεν θα προχωρήσει ούτε η συµφωνία
ούτε η ένταξη της γειτονικής χώρας σε διεθνείς οργανισµούς.
Εµείς, λοιπόν, περιµένουµε µε πολύ µεγάλη προσοχή, δεν προτρέχουµε, την ολοκλήρωση της συνταγµατικής διαδικασίας,
έχοντας δώσει σαφώς µηνύµατα που απαιτούνται και εκεί όπου
πρέπει να δοθούν, όχι στον δηµόσιο διάλογο για εντυπωσιασµό,
αλλά εκεί που πρέπει να δοθούν.
Από εκεί και πέρα, η θέση µας είναι σαφής. Πρώτον, η Συµφωνία των Πρεσπών, θα επαναλάβω -έχει κουραστεί η γλώσσα µου,
αλλά θα το επαναλάβω-, δεν αναγνωρίζουν κανένα έθνος και
καµµία εθνότητα. Και ως προς το ζήτηµα της ιθαγένειας, διορθώνουν κάτι το οποίο συνέβαινε µέχρι σήµερα στα διαβατήρια,
όπου βεβαίως οι πολίτες της γειτονικής χώρας έρχονται σήµερα
την ώρα που µιλάµε στη χώρα µας να την επισκεφτούν αναγράφοντας στα διαβατήριά τους «Μακεδόνες». Τι θα είχε γίνει, λοιπόν, αν παίρναµε τις συµβουλές σας στα σοβαρά και αφήναµε
αυτό το ζήτηµα εκτός διαπραγµατεύσεων, όπως κάνατε εσείς
στο παρελθόν; Απλά αυτά τα διαβατήρια θα συνέχιζαν να αναγράφουν τη λέξη «Μακεδόνες».
Ως προς τη γλώσσα, ξέρετε, κατά τη διάρκεια των δικών σας
κυβερνήσεων, µάλιστα σε διεθνή διάσκεψη στην Αθήνα, η διεθνής κοινότητα ήταν αυτή που τότε, το 1977, αναγνώρισε τη
γλώσσα της γειτονικής χώρας.
Κατ’ ακολουθία σε σχέση µε την επικράτεια της νυν πρώην Γι-
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ουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας το αναφερόµενο
στη χώρα αυτή λήµµα του καταλόγου του ΟΗΕ από πολλών ετών
αναφέρει τη γλώσσα αυτή µε τον γνωστό όρο.
Η Συµφωνία των Πρεσπών λέει σαφώς ότι η γλώσσα αυτή ουδεµία σχέση έχει µε την ελληνική Μακεδονία και την αρχαία ελληνική κληρονοµιά και ανήκει στην οµάδα των νότιων σλαβικών
γλωσσών. Και βεβαίως αυτά ισχύουν, επαναλαµβάνω, αναφορικά
µε τη γείτονα χώρα και τους πολίτες της.
Τώρα, σχετικά µε το ποιες γλώσσες διδάσκονται στη δική µας
χώρα, είναι θέµα που διέπεται αποκλειστικά από τους δικούς µας
νόµους.
Όµως, θα ήθελα να αναρωτηθώ, εσείς πώς ακριβώς αποκαλείτε, κύριε Μητσοτάκη, τη γλώσσα αυτή; Χρησιµοποιείτε µήπως
τον ίδιο όρο που χρησιµοποίησε ο κ. Αβέρωφ, ως Υπουργός Εξωτερικών, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα στη Βουλή τον Σεπτέµβριο
του 1959; Χρησιµοποιείτε τον όρο τον οποίο, λόγω των ολιγωριών και της αδράνειας των δικών σας κυβερνήσεων, χρησιµοποιούν σήµερα πάνω από εκατόν τριάντα χώρες στον κόσµο,
µεταξύ των οποίων και οι ισχυρότερες χώρες;
Ή µήπως καταφέρατε ποτέ να αποδεχθούν επισήµως οι γείτονες ότι κανένα στοιχείο του πολιτισµού τους δεν έχει σχέση µε
την αρχαία Μακεδονία, την αρχαία ελληνική κληρονοµιά και ιστορία; Μήπως εσείς καταφέρατε ποτέ να αλλάξουν ονοµασίες µνηµείων, να τους επιβάλετε να µην κάνουν ποτέ χρήση του
δεκαεξάκτινου αστεριού της Βεργίνας; Μήπως εσείς τα καταφέρατε αυτά;
Επειδή αναφερθήκατε µε πολύ βαριά λόγια και επειδή εγώ δεν
λέω λόγια του αέρα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, θα σας διαβάσω
επί λέξει τι έλεγε ο αείµνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ. Είναι απόσπασµα από τα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής στις 17 Σεπτεµβρίου 1959. Ήταν Υπουργός Εξωτερικών τότε και έλεγε, λοιπόν,
το εξής: «Κύριοι, εις το ζήτηµα της γλώσσης πολλά δύναται να
λεχθούν. Πρώτον, εις την ελληνικήν Μακεδονία δεν οµιλείται η
µακεδονική γλώσσα, η οποία οµιλείται εις τα Σκόπια και έχει και
γραµµατική και συντακτικόν. Οµιλείται ένα τοπικό ιδίωµα το
οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε τη µακεδονική γλώσσα».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αλήθεια είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Αλήθεια, λοιπόν.
Άρα τι οµιλείται στη γειτονική χώρα; Οµιλείται η µακεδονική
γλώσσα, έλεγε τότε ο αείµνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ, ενώ στην
Ελλάδα κάποιες συµπολίτες µας οµιλούν ένα ιδίωµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μακεδονική γλώσσα την ονόµαζαν αυτοί. Διαβάστε παρακάτω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Τασούλα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Είναι σαφή τα Πρακτικά, κύριε Τασούλα.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία. Ο καθείς βγάζει τα συµπεράσµατά
του για τον πολιτικό καιροσκοπισµό, αλλά και για την προσπάθεια που γίνεται να ψαρέψουν ορισµένοι στα θολά νερά του
ακροδεξιού ακροατηρίου, αλλά µε κρίσιµα θέµατα εθνικά δεν
µπορεί κανείς να παίζει.
Και το λέω τούτο διότι ζήτηµα µειονότητας ανοίξατε πρώτος
εσείς, κύριε Μητσοτάκη, µε τη συνέντευξή σας στο περιοδικό
«POLITICO», συνέντευξη εις την οποία αναφέρατε –είναι εντός
εισαγωγικών- επί λέξει: «Υπάρχει φόβος για τοπικές εξεγέρσεις
στην ελληνική Μακεδονία, όπου αυτονοµιστικές δυνάµεις, µε την
ευκαιρία της συµφωνίας, βλέπουν τη συµφωνία ως µία πρόσκληση για να οργανωθούν». Αυτονοµιστικές δυνάµεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταθέστε το στα Πρακτικά αυτό!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Θα το καταθέσω. Είναι στα αγγλικά και εσείς
ξέρετε καλύτερα από εµένα. Εγώ µπορεί να µην προφέρω το
«Κολούµπια» ως «Κολάµπια», αλλά ξέρω να διαβάζω και να κάνω
µετάφραση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµή-
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µατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Παρακαλώ τους υπαλλήλους των Πρακτικών να µου δώσουν ένα αντίγραφο της κατάθεσης.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Αν είναι λαθροχειρία αυτό που διαβάσαµε στο
διαδίκτυο, κύριε Μητσοτάκη, να τοποθετηθείτε και να µας πείτε
τι είπατε.
Όµως, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν ανεβάζετε στο site της
Νέας Δηµοκρατίας το σύνολο της συνεντεύξεώς σας σε διεθνή
περιοδικά. Και στην τελευταία σας συνέντευξη στους «FINANCIAL TIMES» κάτι ξεχάσατε σε σχέση µε τους ολιγάρχες και τους
καναλάρχες. Κάτι ξεχάσατε, το κόψατε αυτό το εδάφιο.
Έρχοµαι, όµως, στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι αν υπάρχει
µία σύµβαση, µια συµφωνία η οποία µας προστατεύει πλήρως,
πολύ περισσότερο από ό,τι και η ενδιάµεση συµφωνία από το ενδεχόµενο στο µέλλον να εγερθεί ζήτηµα τέτοιο, δηλαδή µειονοτικό, στη χώρα µας, είναι η Συµφωνία των Πρεσπών.
Σας διαβάζω το άρθρο 4 παράγραφος 3: «Έκαστο µέρος δεσµεύεται διά της παρούσης και επίσηµα δηλώνει ότι τίποτα στο
Σύνταγµά του, όπως ισχύει σήµερα ή θα τροποποιηθεί στο µέλλον, µπορεί ή θα µπορούσε να ερµηνευτεί ότι αποτελεί ή θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για παρέµβαση στις εσωτερικές
υποθέσεις του άλλου µέρους σε οποιαδήποτε µορφή και για
οποιονδήποτε λόγο, περιλαµβανοµένης της προστασίας του καθεστώτος και των δικαιωµάτων οποιωνδήποτε προσώπων δεν
είναι πολίτες του».
Για τους Έλληνες πολίτες, λοιπόν, εµείς έχουµε την ευθύνη,
η Ελληνική Δηµοκρατία, η ελληνική πολιτεία. Μας προστατεύει
ξεκάθαρα η Συµφωνία των Πρεσπών από ένα τέτοιο ενδεχόµενο.
Την έχετε διαβάσει, αλλά επιµένετε να διαστρεβλώνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας άκουσα, όµως, σήµερα και πραγµατικά έχω βγει από τα
ρούχα µου διότι δεν περίµενα εσείς από το Βήµα της Βουλής να
µιλήσετε µε τον ίδιο καφενειακό λόγο που οµιλεί ο Αντιπρόεδρός
σας, ο κ. Γεωργιάδης, στα τηλεπαράθυρα που βγαίνει και να εκστοµίσετε εσείς ότι αυτή η Κυβέρνηση όχι µόνο ξεπούλησε τη
Μακεδονία, αλλά έκανε και συναλλαγή, αντάλλαξε τη µη εφαρµογή των περικοπών στις συντάξεις µε τη Συµφωνία των Πρεσπών.
Είναι ντροπή, κύριε Μητσοτάκη, και δεν ταιριάζει σε αυτό το
ήθος και τον πολιτικό λόγο που, βεβαίως, έχετε κάνει προσπάθεια να υποβαθµίσετε όλα αυτά τα χρόνια που είστε ο Αρχηγός
της Αντιπολίτευσης, το οποίο φέρει και το όνοµά σας, αλλά και
η προηγούµενη παρουσία σας. Είναι ντροπή!
Και στο κάτω-κάτω, αφού µε αυτόν τον νόµο εδώ φέρνουµε τη
συναλλαγή και δεν µειώνουµε τις συντάξεις γιατί ξεπουλάµε τη
Μακεδονία, γιατί εσείς ψηφίζετε αυτό τον νόµο, που είναι η συναλλαγή και το ξεπούληµα της Μακεδονίας; Γιατί τον ψηφίζετε;
Δεν ντρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγµατα στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο; Πόσο πιο χαµηλά θα πέσετε επιτέλους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας καλώ να άρετε την ψήφο σας από τη µη περικοπή των συντάξεων αν νοµίζετε ότι είναι προϊόν συναλλαγής για ένα τόσο κρίσιµο εθνικό θέµα.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μητσοτάκη, όταν φέραµε και κάναµε αυτό το βήµα της συµφωνίας, γνωρίζαµε ότι υπάρχουν διαφωνίες, ότι υπάρχουν ευαισθησίες. Εµείς δεν τσουβαλιάσαµε
τους πολίτες που διαµαρτυρήθηκαν ή έχουν διαφορετική άποψη
και να τους πούµε ότι είναι φασίστες ή να τους πούµε ότι είναι
µειοδότες, γιατί εµείς θεωρούµε ότι η δική µας στάση προστατεύει το πατριωτικό συµφέρον και το πατριωτικό καθήκον. Όµως,
δεν είπαµε κανέναν µειοδότη και προδότη, όπως κάνετε εσείς
σήµερα εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όπου κληθείς να σχολιάσετε για δεύτερη φορά το σύνθηµα
της Χρυσής Αυγής στα σχολεία, ότι η δηµοκρατία πούλησε τη
Μακεδονία, αντί να το καταδικάσετε, το µόνο που είχατε να πείτε
είναι ότι δεν πούλησε η δηµοκρατία γιατί εµείς δεν συµµετείχαµε,
πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία! Ντροπή σας! Δεν σας επιτρέπω
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να µας ονοµάζετε προδότες και µειοδότες! Είναι ντροπή σας!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε στη στρατηγική της καταστροφής, απέτυχε
το αφήγηµά του στην οικονοµία και δεν βρίσκει άλλον τρόπο σήµερα, προκειµένου να αποσταθεροποιήσει την πορεία της χώρας
από την έξοδο από την κρίση, την πορεία της χώρας προς την
ανάκαµψη και ο µόνος τρόπος που βρίσκει είναι να δηµιουργήσει
εικόνα εθνικού διχασµού και πόλωσης.
Διότι ήσασταν πάλι εσείς σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, όταν κατεβαίνοντας από το Βήµα µού είπατε το καλοκαίρι «Δεν θα µπορείς να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη». Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκα,
µίλησα, είπα αυτά που είπα και σήµερα ψηφίζετε και εσείς. Και
αυτοί οι οποίοι ήταν έξω να διαδηλώνουν ήταν τρεις χιλιάδες
ακραίοι, ακροδεξιοί, τους οποίους είδαµε όλοι µας και τους καµαρώσατε και εσείς.
Και αναρωτιέµαι: Βεβαίως οι πολίτες που έχουν την άποψή
τους, τη θεµιτή διαφωνία τους, έχουν σχέση µε αυτούς τους
ακραίους εθνικιστές που διαδήλωσαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Κύριε Μητσοτάκη, µία βδοµάδα τώρα δεν πάω µεθαύριο σε περιοδεία πρωθυπουργική στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνω
σε µία πολιτική συγκέντρωση και υπάρχουν αφίσες ακροδεξιών,
οι οποίες καλούν στη συγκέντρωση, την πολιτική αντισυγκέντρωση, απέναντι στην πολιτική συγκέντρωση που οργανώνει ο
ΣΥΡΙΖΑ στο «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο».
Και σας ρωτώ: Επικροτείτε τέτοιες συµπεριφορές; Ξέρετε, η
Θεσσαλονίκη είχε να δει αντισυγκεντρώσεις σε πολιτικές συγκεντρώσεις από το 1963, όταν µε το τρίκυκλο ο Γκοτζαµάνης
σκότωσε τον Λαµπράκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλλά εσείς, κύριε Μητσοτάκη, απευθυνθήκατε στους νέους
πολίτες αυτής της χώρας λέγοντας το εξής αµίµητο: «Τι σηµασία
έχει τώρα ποιος νοιάζεται για το τι έγινε το 1963;». Ε, λοιπόν, σας
λέγω ότι ο ελληνικός λαός έχει και µνήµη και συνείδηση και η µεγάλη πλειοψηφία του λαού µας είναι δηµοκράτες και προοδευτικοί πολίτες και οι δηµοκράτες και οι προοδευτικοί πολίτες θα
δώσουν το παρόν στον αγώνα µας για τη δηµοκρατία, για την αλληλεγγύη, για να δώσουµε το µήνυµα της φιλίας των λαών στον
αγώνα µας, για να ενώσουµε τους Έλληνες και όχι να τους διχάσουµε, όπως κάνετε εσείς. Και την απάντησή τους και αυτοί,
αλλά και εσείς θα την πάρετε από τον λαό της Μακεδονίας και
της Θεσσαλονίκης τόσο στη µεθαυριανή συγκέντρωση όσο και
όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Γιατί αν νοµίζετε ότι θα διχάσετε
τους Έλληνες για να κερδίσετε, κάνετε πολύ µεγάλο λάθος.
Είστε βαθιά νυχτωµένοι!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, ευχαριστώ.
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 των Ελλήνων, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί τους, ξανά από το Γυµνάσιο
Κυπαρισσίας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Χρήση δευτερολογίας
είναι, τι να κάνω;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παραβιάζετε τον Κανονισµό
συνέχεια. Δίνετε χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καµµένο, σας παρακαλώ.
Επειδή είναι επείγον το νοµοσχέδιο…
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θέλετε να απαντήσετε στον κ. Τσίπρα για το Σκοπιανό;
Μπορείτε να πάρετε τον λόγο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα,
θα απαντήσετε µετά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να βάλετε τον χρόνο που
προβλέπεται από τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν να καταργείτε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον βάζουµε, αλλά δεν τηρείται.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είστε ο πρώτος Πρόεδρος
της Βουλής που καταργείτε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να είστε καλά, ευχαριστώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, ας ξεκινήσουµε µε τα fake news. Αναφερθήκατε σε µία συνέντευξη που έδωσα δήθεν στο «POLITICO».
Μάλιστα, είπατε ότι επειδή τα είπα στα αγγλικά, εσείς τα µεταφράσατε, διότι δεν υπήρχε η δήλωσή µου στα ελληνικά, αλλά
υπήρχε στα αγγλικά.
Θα σας δείξω ακριβώς τι κατέθεσε ο κ. Τσίπρας στα Πρακτικά,
για να δείτε τον άθλιο µηχανισµό µε τον οποίο εσείς παράγετε
fake news στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για να δούµε, λοιπόν, τι είναι αυτό που καταθέσατε, γιατί δεν
θέλατε να το καταθέσετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Το έχω εδώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είναι συνέντευξη στο «POLITICO»; Υπάρχει µία αγγλική
φράση «there’ s fear of “regional unrest”», είναι ένα δηµοσίευµα
από το blog «The Facts.gr». Υπάρχει, λοιπόν, µία φράση µου στα
αγγλικά σε εισαγωγικά και µετά τι λέει; «Φέρεται να έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «POLITICO»». Δεν ντρέπεστε λίγο για
την αθλιότητα εντός του Κοινοβουλίου, να αναπαράγετε ψεύτικα
δηµοσιεύµατα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς εδώ είστε ο αρχιερέας των fake news, κύριε Τσίπρα!
Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Εδώ το ‘χω!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Φέρεται να έκανε, λέει. Ξέρω πολύ καλά τι έχω πει και τι
δεν έχω πει, κύριε Τσίπρα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τι είπατε; Πείτε
µας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ας έρθουµε τώρα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τι είπατε; Συµφωνείτε; Πείτε µας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν το είπα ποτέ. Είναι πολύ απλό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν το είπα ποτέ και φθάνει ο Πρωθυπουργός στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να επικαλείται τα δηµοσιεύµατα των
πληρωµένων ιστοσελίδων σας ως δήθεν δική µου δήλωση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
Κύριε Κωνσταντινέα, κ. Αντωνίου, σας παρακαλώ! Μη µε αναγκάζετε να αναφέρω ονόµατα.
Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, πάµε τώρα στα ζητήµατα της οικονοµίας.
Μας µιλήσατε για «µπακάλικη αριθµητική».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρα-
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τίας): Περιµένετε λίγο, κάνετε λίγη υποµονή. Γιατί τέτοια νευρικότητα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Γιατί έχετε πολύ
ενδιαφέρον.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Να το πείτε στην κ. Βούλτεψη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κωνσταντινέα, παρακαλώ! Αποχωρήστε ησύχως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μεγάλη νευρικότητα βλέπω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, να πείτε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το ίδιο έκανα.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να το πείτε, όµως.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εκεί δεν τα αναφέρεις, εδώ πέρα τα αναφέρεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Τσίπρα, για να επανέλθουµε, λοιπόν, σ’ αυτήν τη
σκοτεινή πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής σας, όταν είχατε
Υπουργούς τον κ. Βαρουφάκη, τον κ. Λαφαζάνη και φέρατε τη
χώρα στο χείλος του γκρεµού. Ζηµιώσατε ή δεν ζηµιώσατε τη
χώρα, κύριε Τσίπρα, το πρώτο εξάµηνο του 2015, ναι ή όχι 100
δισεκατοµµύρια; Δεν το είπα εγώ, ο κ. Ρέγκλινκ το είπε. Δεν το
είπα εγώ, κύριε Τσίπρα, οι ευρωπαϊκοί θεσµοί το είπαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και όταν µε ρωτάτε, εάν θυµόµαστε το παρελθόν µας, ας είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί, όταν αναφερόµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα στο παρελθόν, διότι πράγµατι, κύριε Τσίπρα, οι Έλληνες
πολίτες θυµούνται πάρα πολύ καλά πώς εκλεγήκατε, υποσχόµενος ότι θα σκίσετε τα µνηµόνια µε έναν νόµο και µε ένα άρθρο.
Σας θυµούνται πολύ καλά στις πλατείες των αγανακτισµένων της
οργής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τότε η βία και η αντίδραση ήταν καλή, όταν εσείς ήσασταν
κάτω στην κάτω πλατεία, τώρα οι πολίτες που διαµαρτύρονται
είναι εθνικιστές και φασίστες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για να µην θυµηθώ τι κάνατε νωρίτερα. Οι πολίτες θυµούνται
πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίπρα, ποιος θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ,
ποιος θα αύξανε τον κατώτατο µισθό και το τι ακριβώς έγινε αυτό
το καταστροφικό πρώτο εξάµηνο του 2015, το πόσο ζηµιώσατε
τη χώρα και γιατί αναγκαστήκαµε, κύριε Τσίπρα, να πάµε σε
τρίτο µνηµόνιο.
Το τρίτο µνηµόνιο, θα το ξαναπώ άλλη µία φορά σ’ αυτήν εδώ
την Αίθουσα, ήταν αχρείαστο, κύριε Τσίπρα. Η δε διαφορά η
οποία υπήρχε τότε στη διαπραγµάτευση, στο περιβόητο email
Χαρδούβελη, το οποίο βλέπω ότι από τότε το έχετε ξεχάσει, ήταν
της τάξης του 1,5 δισεκατοµµυρίου. Αυτή ήταν η διαφορά, την
οποία εµείς σας κληρονοµήσαµε και πήρατε µέτρα όχι 9, αλλά
11 δισεκατοµµυρίων, κύριε Τσίπρα. Αυτό είναι το κόστος του τρίτου µνηµονίου µόνο ως προς τα µέτρα τα οποία πήρατε.
Θέλετε να έρθουµε λίγο στις τράπεζες, κύριε Τσίπρα; Ας έρθουµε λίγο στις τράπεζες. Ποια ήταν η αξία των µετοχών που κατείχε το ελληνικό δηµόσιο στις ελληνικές τράπεζες το 2014; Το
θυµάστε, κύριε Τσίπρα; Παραπάνω από 25 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Τι έγιναν αυτές οι µετοχές µετά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση;
Πήγανε περίπου στο µηδέν. Έχασαν ή δεν έχασαν οι τράπεζες
το 99,7% της αξίας τους από τα δικά σας καµώµατα και τα καµώµατα του κ. Βαρουφάκη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τσάµπα λεφτά είναι αυτά; Δεν τα πλήρωσε το ελληνικό δηµόσιο αυτά, κύριε Τσίπρα; Δεν τα πληρώνει αυτά ο Έλληνας φορολογούµενος;
Και αυτή η ζηµιά στις τράπεζες, ξέρετε, είναι µία ζηµιά διαρκής, η οποία ολοκληρώθηκε µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου
2015, όταν έγινε και η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Όλα αυτά τα
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ξεχνάτε; Εσείς δεν µας είπατε, κύριε Τσίπρα, ότι τότε είχατε αυταπάτες και µετά είδατε τα πράγµατα καθαρά και ότι, εν πάση
περιπτώσει, αν οδηγούσαµε τη χώρα στη σύγκρουση και στην
έξοδο από το ευρώ κινδύνευε η δηµοκρατία µας; Αλήθεια, τότε
τα µάθατε; Πριν, όταν τα λέγατε δεν τα ξέρατε; Κι εµείς, εν πάση
περιπτώσει, που αγωνιζόµασταν να κρατήσουµε τη χώρα στην
Ευρώπη, µε κόστος, δεν το γνωρίζαµε; Τι ήµασταν εµείς δηλαδή;
Μαζοχιστές ήµασταν να επιβάλλουµε αυτά τα µέτρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα ξεχάσατε όλα αυτά που λέγατε και είδατε το φως το αληθινό, όταν κάνατε ένα ψεύτικο και κάλπικο δηµοψήφισµα, για να
το πάρετε πίσω µετά από πέντε µέρες και να πάτε ικέτης στην
Ευρώπη να παρακαλάτε την κ. Μέρκελ να σας δώσει τι; Ένα
τρίτο µνηµόνιο.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ.
Κύριε Γεωργιάδη, είπατε κάτι που το άκουσα µόνο εγώ. Γι’
αυτό µη συνεχίσετε.
Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να πούµε, λοιπόν, κάποιες αλήθειες σε αυτήν την Αίθουσα,
κύριε Τσίπρα.
Επαναλάβατε για άλλη µία φορά τον ισχυρισµό σας ότι εσείς
αντιπροσωπεύετε το νέο και ότι το παλιό κατέστρεψε τη χώρα.
Όταν λέτε παλιό φαντάζοµαι ότι αναφέρεστε στις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα; Αυτό δεν είναι το παλιό, το οποίο, κατά τα λεγόµενά σας
κατέστρεψε τη χώρα;
Έχω, λοιπόν, µία απορία: Ήθελα πάντα να σας ρωτήσω, αλλά
σήµερα µου δώσατε αυτήν την ευκαιρία. Αυτό ακριβώς εδώ πέρα
είναι το νέο, το οποίο τελειώνει το παλιό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για να δούµε, λοιπόν. Ας τους πάρουµε έναν έναν: Νίκος Κοτζιάς, σύµβουλος Γεωργίου Παπανδρέου.
Χρήστος Σπίρτζης -πού είστε, κύριε Σπίρτζη;- Γραµµατέας Οργανωτικού ΠΑΣΟΚ. Εσείς είστε το νέο και χαµογελάτε τώρα;
Πολύ νέος -τζόβενο σκέτο!- πολιτικός είστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συνεχίζω: Κατρούγκαλος Γιώργος, Προέδρος ΕΚΑΕ.
Κουρουµπλής Παναγιώτης. Σηκωνόσασταν και όρθιος να χειροκροτήσετε. Κι εσείς είστε νέος στην πολιτική! Δεν έχετε καµµία σχέση µε το παλιό! Φρέσκος είστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν είστε πιο πατριώτης από
εµένα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουρουµπλή, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Έχω να σας πω κι άλλους.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό, µε συγχωρείτε.
Οι προσωπικές αναφορές σε έναν προς έναν δυστυχώς µπορεί
να δηµιουργήσουν και απαντήσεις. Παρακαλώ να αποφεύγονται.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, φαντάζοµαι δεν θα µου κάνετε υποδείξεις.
Η δουλειά σας είναι να επιβάλλετε την τάξη στην Αίθουσα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Θέλουµε να ακούσουµε και να µάθουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς θέλετε να µάθετε,
αλλά µπορείτε να έχετε και απαντήσεις από έναν προς έναν. Το
αντιλαµβάνεστε. Δεν είναι σωστό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μόλις ξεκίνησα µε τις ονοµαστικές αναφορές του παλιού.
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Υπουργός Υγείας ΠΑΣΟΚ.
Τώρα τη βάλατε στην Κυβέρνησή σας. Και αυτή νέα είναι!
Μάρκος Μπόλαρης. Τζάκρη Θεοδώρα. Τόσκας Νίκος. Μιχελο-
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γιαννάκης Γιάννης. Είναι και πολλοί άλλοι.
Έχω και ορισµένους που ανήκαν στον δικό µας χώρο: Καµµένος Πάνος, Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, αν δεν κάνω
λάθος. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρία. Κουντουρά Έλενα.
Το καταθέτω στα Πρακτικά, ώστε την επόµενη φορά…
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τον Παπαγγελόπουλο ξεχάσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καθίστε ήσυχα, σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Την επόµενη φορά, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, που θα µιλήσετε
για τον παλιό και τον νέο, για κοιταχτείτε λίγο στα υπουργικά
έδρανα και στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα. Διότι όταν πρόκειται για τις ψήφους και για πολλά στελέχη του παλιού ΠΑΣΟΚ,
καλοδεχούµενοι είναι, αλλά όταν πρόκειται να βάζετε ψεύτικα διλήµµατα για το ποιος είναι παλιός και ποιος είναι νέος, σας βολεύει αυτό το αφήγηµα.
Και βέβαια όσο για το ποιος συνεχίζει τις χειρότερες εκφάνσεις της παλιάς πελατειακής λογικής, τα ρουσφέτια, τη διόγκωση του κράτους, τα ταξίµατα, τα ψέµατα, όλα αυτά τα οποία
έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία, ενσαρκώνονται, δυστυχώς,
κύριε Τσίπρα, στο δικό σας πρόσωπο.
Δύο θέµατα ακόµα και τελειώνω. Σας είδα πάρα πολύ ανήσυχο
για τα ζητήµατα της σκανδαλολογίας. Μου έκανε εντύπωση,
κύριε Τσίπρα, διότι είναι ζήτηµα αν αφιέρωσα στην πρωτολογία
µου τρεις προτάσεις στο ζήτηµα αυτό. Και αναρωτιέµαι πράγµατι
γιατί, κύριε Τσίπρα, αναγκαστήκατε σήµερα σε τόσο έντονη κατάσταση φόρτισης και εκνευρισµού να απολογηθείτε για κάτι για
το οποίο δεν µίλησα ιδιαίτερα αναλυτικά.
Όµως µιας και επαναφέρατε εσείς τη συζήτηση και κάνοντας
µία εισαγωγή και σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν την 21η Δεκεµβρίου, όταν θα συζητηθεί η επερώτησή µας για τη ΔΕΠΑ, έχω
να σας κάνω µόνο µία ερώτηση. Ασκήθηκε ή δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του κ. Κιτσάκου; Και ο κ. Κιτσάκος ήταν ή δεν
ήταν στέλεχός σας, κύριε Τσίπρα; Αυξήθηκαν ή δεν αυξήθηκαν
τα χρέη της ELFE στη ΔΕΠΑ επί των δικών σας ηµερών; Και εµπλέκει ή δεν εµπλέκει κ. Κιτσάκος τουλάχιστον εφτά Υπουργούς
που του έλεγαν: «Κάν’ τα όλα αυτά κι έχεις τις πλάτες µας να φεσώσεις τη ΔΕΠΑ», για λόγους που µόνο εσείς µπορεί να γνωρίζετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για απαντήστε, λοιπόν, λίγο και επί της ουσίας, αντί να µου
διαβάσετε πρωτοσέλιδα µε τα οποία εµείς, κύριε Τσίπρα, καµµία
σχέση δεν έχουµε.
Αν έχετε διαφωνίες, κύριε Τσίπρα, µε συγκεκριµένους επιχειρηµατίες, καταλαβαίνω ότι µε τους συγκεκριµένους επιχειρηµατίες µάλλον κάποια εποχή καλές σχέσεις είχατε, αλλά τώρα αυτά
τα αφήνω λίγο στην άκρη. Αυτό αφορά εσάς και τους συγκεκριµένους επιχειρηµατίες. Εδώ πέρα εµείς λογοδοτούµε γι’ αυτά τα
οποία κάνουµε ως Νέα Δηµοκρατία κι εσείς λογοδοτείτε γι’ αυτά
τα οποία κάνετε ως Κυβέρνηση.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα του µακεδονικού.
Κύριε Τσίπρα, δεν θα µας κουνάτε κανένα δάχτυλο εδώ, σε
αυτή την Αίθουσα, ούτε θα σηκώνεστε οργισµένος να εγκαλείτε
αυτή την παράταξη, η οποία έχει µεγάλη ιστορία σε αυτόν τον
τόπο και της οποίας ο πατριωτισµός ουδέποτε αµφισβητήθηκε
από κανέναν.
Σας το ξαναλέω, λοιπόν, για να το ακούσετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μόνο εσείς είστε πατριώτης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ! Κύριε
Κουρουµπλή, παρακαλώ πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλοι οι άλλοι είµαστε προδότες; Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή, µην µιλάτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θέλετε να ξαναγυρίσετε στο ΠΑΣΟΚ;
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ο διχασµός…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουρουµπλή, σας
παρακαλώ πολύ. Μην µε αναγκάσετε να σας ανακαλέσω στην
τάξη. Σας παρακαλώ!
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Θέλει να τον ξανακάνει Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς τώρα, κυρία Καραµανλή;
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ε, τι να κάνω κι εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι να κάνετε, αλλά ο κ. Μητσοτάκης µιλάει προσώρας.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα το ξαναπώ, λοιπόν, για να το καταλάβετε καλά, κύριε
Τσίπρα.
Εκεί που όλοι οι άλλοι είπαν όχι, εσείς είπατε ναι. Εσείς εκχωρήσατε µακεδονική γλώσσα και εθνότητα και όχι ιθαγένεια, µε
τη Συµφωνία των Πρεσπών. Εσείς προκαλέσατε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πάλι τα ίδια; Αυτά λέτε, αυτά υπογράψατε! Αυτά υπογράψατε
και ζητάτε και τα ρέστα; Δεν ντρέπεστε λίγο; Αυτά υπογράψατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και προσέξτε λίγο, κύριε Τσίπρα.
Ξέρετε, αυτά δεν είναι ζητήµατα ερµηνείας. Τα λέει η συµφωνία ξεκάθαρα. Δεν επιδέχονται καµµίας αµφισβήτησης. Δεν σας
κάνει εντύπωση ότι ο κ. Ζάεφ συστηµατικά σε αυτά τα οποία λέει
-και προσέξτε, ο κ. Ζάεφ είναι και ο πιο µετριοπαθής από τους
Σκοπιανούς- λέει ότι «καταφέραµε και κερδίσαµε επιτέλους αυτό
το οποίο καµµία προηγούµενη κυβέρνηση δεν µας είχε δώσει και
ότι το όνοµα, εντάξει τώρα, το Βόρεια Μακεδονία δεν έχει σηµασία, Μακεδόνες είµαστε και µιλάµε τη µακεδονική γλώσσα»; Δεν
σας προβληµατίζει αυτό, κύριε Τσίπρα; Και όταν την επόµενη
φορά θα µιλήσετε σε αυτό το Βήµα για τις συγκεντρώσεις να
είστε πολύ προσεκτικός, όχι µόνο διότι εσείς ήρθατε στην εξουσία εξάπτοντας τα πάθη και την οργή του ελληνικού λαού, καβαλώντας αυτό το κύµα της οργής, το οποίο το υπονοµεύσατε µε
τον πιο χυδαίο και λαϊκίστικο τρόπο, αλλά και γιατί έχετε φέρει
απέναντί σας τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Το ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων, της εθνότητας και της
γλώσσας, δεν είναι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά µόνο κάποιες
ακραίες δυνάµεις. Και να είστε πολύ προσεκτικός σε αυτή την
Αίθουσα, διότι εµείς από την πρώτη στιγµή όχι απλώς πήραµε
αποστάσεις, αλλά καταδικάσαµε µε τον πιο ακραίο τρόπο την καπήλευση αυτών των οποίων εσείς κάνατε από τις δυνάµεις του
µίσους και της ξενοφοβίας. Από την πρώτη στιγµή το κάναµε,
όταν εσείς ποτέ µα ποτέ σε αυτή την Αίθουσα δεν τολµήσατε να
καταδικάσετε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Εµείς, λοιπόν, καταδικάζουµε τον εθνικισµό µε τον πιο απερίφραστο τρόπο, αλλά για εσάς κάποτε υπήρχε καλή και κακή βία.
Υπήρχε η καλή βία της κάτω πλατείας και η κακή βία της Αστυνοµίας. Υπάρχουν καλές και κακές καταλήψεις για εσάς, οι κακές
καταλήψεις των παιδιών που διαµαρτύρονται για το ζήτηµα των
Σκοπίων και οι καλές καταλήψεις, αυτές που κάνατε εσείς όταν
χτίσατε τη µαθητική σας καριέρα.
Για εµάς, λοιπόν, υπάρχει µόνο κακός και µαύρος φασισµός
και τον καταδικάζουµε µε τον πιο απερίφραστο τρόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό µη διανοηθείτε ξανά σε αυτή την Αίθουσα να ταυτίζετε
τη µεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη µε την Ακροδεξιά. Και µε ποια
Ακροδεξιά; Με αυτή µε την οποία εσείς συγκυβερνάτε, µε τον κ.
Καµµένο. Και θα ζητήσετε τα ρέστα από εµάς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσέξτε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, προσέξτε πάρα πολύ. Προσέξτε, γιατί έχετε βάλει την ελληνική κοινωνία απέναντι. Κι αν
πραγµατικά θέλετε η ελληνική κοινωνία να τοποθετηθεί για το
ζήτηµα αυτό, υπάρχει ένας και µόνο τρόπος: Κάντε εκλογές πριν
φέρετε τη συµφωνία για κύρωση στη Βουλή και εκεί θα πάρετε
την οριστική απάντηση του ελληνικού λαού!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κύριος Πρωθυπουργός
έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Μητσοτάκη, όταν µιλάτε για fake news,
απευθυνόµενος σε µένα προσωπικά, να είστε πιο προσεκτικός.
Καταθέτω στα Πρακτικά την εκτύπωση, την οποία θα βρείτε
και εσείς όχι από κάποιο site, όπως το χαρακτηρίσατε εσείς, «The
Fact» ή δεν ξέρω ποιο είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυτό καταθέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ακούστε µε προσοχή, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Μη νευριάζετε. Ψυχραιµία.
Καταθέτω στα Πρακτικά, λοιπόν, από το περιοδικό «POLITICO»
την εκτύπωση. Αν µπείτε αυτή τη στιγµή στο site του περιοδικού
«POLITICO», θα δείτε την εκτύπωση και θα δείτε τη φράση η
οποία αποδίδεται σ’ εσάς σε εισαγωγικά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα εισαγωγικά σηµαίνουν, κύριοι, ότι την αποδίδει στον ίδιον.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εντούτοις, κύριε Μητσοτάκη, χαίροµαι που λέτε ότι δεν την είπατε ποτέ. Θα χαιρόµουν ακόµα περισσότερο αν, µε την ευκαιρία
που είχατε σήµερα, διορθώνατε το κατ’ επανάληψη ατόπηµά σας
να αναφερθείτε ουσιαστικά για προδότες και για προδοσία σε
ό,τι αφορά τη διαφορετική άποψη η οποία κατατίθεται σ’ αυτή
εδώ την Αίθουσα. Δεν το κάνατε όµως και λυπάµαι που δεν το
κάνατε.
Έρχοµαι εις το θέµα της ΔΕΠΑ και της ΒΦΛ.
Δεν είναι µονάχα αυτή η περίπτωση στην οποία εκεί που µας
χρωστούσατε τώρα µας ζητάτε και το βόδι. Δεν είναι µονάχα
αυτή η περίπτωση. Είναι και άλλες πολλές περιπτώσεις. Διότι τα
χρέη σε αυτή την εταιρεία, κύριε Μητσοτάκη, στη ΔΕΠΑ, δηµιουργήθηκαν επί δικών σας κυβερνήσεων. Βεβαίως, ο κ. Κιτσάκος
ελέγχεται και καλά θα κάνει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά
της, αλλά αυτά τα χρέη ανέρχονταν στα 90 εκατοµµύρια ευρώ,
όταν εµείς αναλάβαµε και ανέβηκαν στα 110 εκατοµµύρια, 115
εκατοµµύρια ευρώ. Όµως, τα χρέη δηµιουργήθηκαν επί των ηµερών σας.
Και αν για κάτι ελέγχεται -και θα ελεγχθεί και η δικαιοσύνη θα
αποφανθεί- και αν για κάτι σήµερα απευθύνεστε σε εµάς, είναι
γιατί και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ», αν θυµάστε -που έβγαλε τα λεφτά του στο
εξωτερικό, ενώ χρεοκόπησε την επιχείρησή του και ήθελε να
αφήσει χιλιάδες εργαζόµενους στον δρόµο-, εµείς λειτουργήσαµε µε έναν και µοναδικό γνώµονα, τις θέσεις εργασίας και το
να µπορέσει να σωθεί αυτή η επιχείρηση, όχι ο επιχειρηµατίας,
ο οποίος τότε µας εκβίαζε, αν θυµάστε καλά, διότι είχε απολύσει
όλους τους εργαζόµενους κι εκβίαζε την Κυβέρνηση, προκειµένου να πετύχει τα δικά του συµφέροντα. Και ήµουν εγώ αυτός ο
οποίος πήγε και συνάντησε τους εργαζόµενους, οι οποίοι έκαναν
αγώνα και οι οποίοι επαναπροσλήφθηκαν στη δουλειά τους, διότι
εµείς προσπαθήσαµε και καταφέραµε να κρατήσουµε το εργοστάσιο σε λειτουργία. Και αυτή τη στιγµή, βεβαίως, υπάρχουν
διαδικασίες και πάλι θα κινηθούµε µε γνώµονα τη λειτουργία του
εργοστασίου και θα διαψευστείτε στο 100% για όσα λέτε. Όµως,
δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό.
Έρχοµαι στο θέµα των τραπεζών. Δεν θα µιλήσω για όλα τα
άλλα που είπατε, γιατί είναι ξαναζεσταµένο φαγητό, ιδίως σε ό,τι
αφορά αυτά που είπατε για το δηµοψήφισµα έχει κουραστεί να
σας ακούει ο κόσµος. Ο κόσµος θα µας κρίνει όλους. Όµως, γιατί
αναφέρατε το θέµα των τραπεζών µε τόση επιµονή; Ξέρετε,
εσείς κάνατε δύο ανακεφαλοποιήσεις και πολύ πιο βαριές, µε
πολύ περισσότερα χρήµατα. Κάνατε δύο στη σειρά ανακεφαλοποιήσεις.
Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω -σας συνιστώ, είναι καλό- σε
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αυτό το θέµα που είναι ένα ευαίσθητο θέµα, το θέµα των τραπεζών, όταν µιλάµε να είµαστε πιο προσεκτικοί, διότι στην προσπάθεια να αποδώσουµε πολιτικές ευθύνες δηµιουργούµε πρόβληµα
εκεί όπου το πρόβληµα δεν θα αφορά την Κυβέρνηση, αλλά θα
αφορά όλους µας.
Έρχοµαι τώρα ξανά -γιατί δεν θέλω να το αφήσω έτσι- σε ήρεµους τόνους αυτή τη φορά να σας επισηµάνω το εξής: Κύριε Μητσοτάκη, µην προσπαθείτε να παρερµηνεύσετε και να
διαστρεβλώσετε τόσο πολύ την πραγµατικότητα, προκειµένου
να στοιχειοθετήσετε ένα επιχείρηµα που δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί µε βάση τη λογική. Θεµιτή η επιλογή σας να κάνετε µία
δεξιά στροφή, να ψαρέψετε στα θολά νερά ενός ακροδεξιού
ακροατηρίου, όµως µην προσπαθείτε να διαστρέψετε την πραγµατικότητα.
Ό,τι και να φέρναµε, ό,τι συµφωνία και να φέρναµε, είχατε
πάρει µια απόφαση, την οποία σε κάποιες συνεντεύξεις σας την
είπατε και καθαρά. Και όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό, λέτε την
πραγµατικότητα, όχι µπροστά στα µικρόφωνα, πίσω από τα µικρόφωνα. Λέτε ότι δεν είναι ότι διαφωνείτε µε το όνοµα «Μακεδονία» ούτε επί της ουσίας στη συµφωνία αυτή καθαυτή, αλλά
είναι ότι δεν θέλετε να δείτε να διασπάται το κόµµα σας χάριν
της ενδυνάµωσης του κόµµατος του κ. Καµµένου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πώς τα λέτε αυτά τα πράγµατα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Έχουν γραφτεί όλα αυτά και έχουν ειπωθεί
και από πολύ επίσηµα χείλη στο παρελθόν.
Όµως, κύριε Μητσοτάκη, ξαναλέτε, ξαναδιαστρεβλώνετε την
ίδια τη συµφωνία εσείς, που βεβαίως καλά γνωρίζετε να διαβάζετε και νοµικά κείµενα, αλλά και την αγγλική. Επιµένετε στους
όρους «έθνος» και «εθνικότητα», ενώ πολύ καλά γνωρίζετε τη
διαφορά ανάµεσα στον όρο «ethnicity» και στον όρο «nationality»
που αναγράφονται στη συµφωνία. Παρ’ όλα αυτά επιµένετε,
όπως θα επιµένατε να βρείτε οποιαδήποτε –µα οποιαδήποτε- δικαιολογία, προκειµένου να καταθέσετε την αντίθεσή σας.
Θυµάµαι πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά ότι ο κ. Κουµουτσάκος –νοµίζω ότι είναι στην Αίθουσα- λίγες µέρες πριν να ολοκληρωθεί η συµφωνία έβαζε ως πήχη και ως όριο αυτή η συµφωνία
να µην ολοκληρωθεί, αν δεν προχωρήσει και ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγµατική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Και όταν
βεβαίως ανακάλυψε ότι αυτό το πετύχαµε εµείς -και τον έβαζε
εκεί τον πήχη, διότι δεν περίµενε ότι θα το πετύχουµε στη διαπραγµάτευση- τότε βρήκε άλλη δικαιολογία για να αντιταχθεί σε
αυτή τη συµφωνία. Είναι φθηνή δικαιολογία, διότι επαναλαµβάνω
ότι µιλάει για nationality και όχι για ethnicity και η γλώσσα, που
τόσο πολύ σας καίει, είχε αναγνωριστεί από το 1977. Σας διάβασα και τις δηλώσεις στη Βουλή του αείµνηστου Ευάγγελου
Αβέρωφ.
Βεβαίως, το µεγαλύτερο ατόπηµα από όσα διαπράξατε σήµερα στη Βουλή δεν ήταν τόσο ότι για άλλη µια φορά επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, κατηγορώντας τους πολιτικούς
σας αντιπάλους ως προδότες, αλλά αυτό το οποίο εκστοµίσατε
από το Βήµα της Βουλής -και δεν είχατε τη στοιχειώδη ευθιξία
να το πάρετε πίσω-, ότι εµείς κάναµε συναλλαγή µε τους Ευρωπαίους εταίρους και πουλήσαµε τη Μακεδονία. Τι λένε οι ακροδεξιοί; «Η δηµοκρατία πουλάει τη Μακεδονία». Εσείς λέτε: «Όχι,
οι πολιτικοί µας αντίπαλοι». Γιατί την πουλήσαµε; Για να κερδίσουµε τις συντάξεις!
Δεν θα ξαναβγώ από τα ρούχα µου. Δεν το συνηθίζω. Το έκανα
πριν όχι µε θεατρικό τρόπο, όπως το κάνατε εσείς προηγουµένως –σας το έχουν πει µάλλον οι επικοινωνιολόγοι-, αλλά γιατί
έτσι το αισθάνθηκα. Θα αποδείξω, όµως, στη Βουλή των Ελλήνων ότι και σε αυτό το ζήτηµα αντιγράφετε, κύριε Μητσοτάκη,
και ότι τη γραµµή σάς τη δίνει ο φίλος σας εφοπλιστής, επιχειρηµατίας από την εφηµερίδα του. Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», µε ηµεροµηνία 14-15 Απριλίου 2018: «Δώρο οι συντάξεις αν λυθεί το
σκοπιανό. Η υπόσχεση του Βερολίνου στον Τσίπρα».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ορίστε, αυτή είναι η γραµµή του κ. Μητσοτάκη. Είναι γραµµή
ανατροφοδοτούµενη και µασηµένη τροφή που δέχεται από τους
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φίλους επιχειρηµατίες που κατέχουν τα µέσα ενηµέρωσης. Το
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κλείνω, λέγοντάς σας τούτο: Κάνατε µια προσπάθεια να
αναφερθείτε στο παλιό και στο καινούργιο και πιάσατε στο
στόµα σας στελέχη µε µεγάλη ιστορική διαδροµή στον χώρο της
Κεντροαριστεράς και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, που σήµερα βρίσκονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε, σε αυτόν τον χώρο -ιδιαίτερα στον
χώρο της Κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ- υπάρχουν άνθρωποι
έντιµοι και αγωνιστές που πάλεψαν τα χρόνια της ζωής τους για
µια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο µέλλον γι’ αυτόν τον
τόπο. Δεν πρόκειται να χαρίσουµε αυτούς τους ανθρώπους σε
µία χρεοκοπηµένη ηγεσία, η οποία οδήγησε εκεί που οδήγησε
αυτό το κόµµα. Εµείς τους απλούς αγωνιστές, τους έντιµους, όχι
απλώς θα τους εντάξουµε στους δικούς µας αγώνες και στις
δικές µας τις τάξεις, αλλά θα βρεθούµε δίπλα δίπλα, όπως σήµερα βρίσκεται στις τάξεις µας και δίπλα µας στον αγώνα για µια
καλύτερη Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων
του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80. Αν αυτό δεν σας αρέσει αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εσείς µπορείτε να βολευτείτε µε διάφορα απολειφάδια της πολιτικής ζωής που πέρασαν από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή
είχαν περίεργες σχέσεις µε τη µισή Αθήνα έφυγαν από τα έδρανα
του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους παίρνετε εσείς να τους εντάξετε στα
δικά σας, µπας και πάνε και µε την άλλη µισή Αθήνα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κλείνω λέγοντας…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν µπορείτε, κύριε Μητσοτάκη. Τριτολογία είναι. Κλείνει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει
καµµία περίπτωση!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μπορώ και καλοµπορώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν µπορείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αυτό που καταλάβατε. Εγώ
διευθύνω και όχι εσείς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να µιλάτε πιο ευγενικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τριτολογεί και κλείνει ο
Πρωθυπουργός. Το ξέρετε πολύ καλά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γιατί κλείνει; Δεν είναι προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση.
Θα µου δώσετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, σας έχει
δοθεί η άνεση να τοποθετηθείτε και για θέµατα που ήταν εκτός
ηµερήσιας διάταξης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταλαβαίνω τον εκνευρισµό σας. Σταµατήστε να φέρεστε
ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε Πρόεδρος όλης της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, το είπατε και αυτό.
Λυπάµαι πολύ. Δίνουµε άπλετη άνεση σε βάρος άλλων κοµµάτων
και άλλων Αρχηγών, εξελίσσεται µία συζήτηση και κλείνει ο Πρωθυπουργός. Τριτολογία έχει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι
προσωπικό. Δεν έχει θιγεί η τιµή κάποιου. Το καταλαβαίνετε. Σας
παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών): Πάντως, κύριε Πρόεδρε, είµαι στη διάθεση του κ.
Μητσοτάκη, όποτε θέλει, στη Βουλή ή σε κάποια τηλεοπτική συζήτηση. Εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα τον διάλογο µαζί του για όποιο
θέµα θέλει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα κλείσω λέγοντας τούτο: Το παλιό και το νέο, κύριε Μητσο-
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τάκη, δεν έχουν να κάνουν τόσο µε την ηλικία, αλλά έχουν να κάνουν µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδροµής του καθενός
µας. Υπάρχουν, λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στους πολιτικούς αγώνες και στο κοινωνικό γίγνεσθαι και σε πολιτικά κόµµατα µέσα από κοινωνικές διεργασίες, µέσα από κοινωνικούς
αγώνες, µέσα από πολιτικές διεκδικήσεις και υπάρχουν και άλλοι
που βρέθηκαν στην πολιτική ζωή ως κληρονόµοι, µε τις χορηγίες
άλλων πολυεθνικών οµίλων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εξωτερικών): Αυτό είναι το παλιό και αυτό είναι το καινούργιο.
Αυτή είναι η διαφορά ανάµεσα στο παλιό και ανάµεσα στο καινούργιο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σε ό,τι δε αφορά το ζήτηµα του µακεδονικού, ξέρετε πολύ καλά
-και κλείνω µε αυτό- ότι σε λίγες µέρες εκπνέει ο χρόνος όπου
µπορείτε να µετρήσετε τις δυνάµεις σας, όπως το Σύνταγµα και ο
Κανονισµός της Βουλής προβλέπουν. Εκπνέει ο χρόνος. Σε λίγες
µέρες, την επόµενη εβδοµάδα κιόλας µπορείτε, αν θέλετε, και αν
πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο µεγάλη αντίθεση και ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει την εµπιστοσύνη του λαού και των Βουλευτών,
να καταθέσετε εκ νέου ψήφο δυσπιστίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κάντε το, λοιπόν. Καταθέστε πρόταση µοµφής για να δούµε
πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Και θα έχουµε όσο χρόνο θέλετε για
να συζητήσουµε, κύριε Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, σας
δίνω τον λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού, απ’ ό,τι κατάλαβα,
για κάτι κληρονοµικά που ακούστηκαν προηγουµένως.
Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυτό που κατάλαβα, κύριε Τσίπρα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
το νέο ΠΑΣΟΚ. Χαίροµαι που το οµολογήσατε επιτέλους και σε
αυτή εδώ πέρα την Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Απλά µου κάνει πολύ εντύπωση πώς κρατάτε από το παλιό
ΠΑΣΟΚ µόνο τα καλά στοιχεία και απορρίπτετε όλα τα προβληµατικά. Βέβαια, αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά άλλο
κόµµα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό.
Κύριε Τσίπρα, να είµαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτή την Αίθουσα όταν µιλάµε για την πολιτική και την προσωπική διαδροµή
του καθενός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Εσείς αναφερθήκατε σε ονόµατα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, όχι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Τι «όχι»;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εσείς αναφερθήκατε σε εµένα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η προσωπική και η οικογενειακή ιστορία του καθενός είναι
γνωστή σε αυτή την Αίθουσα. Και η δικιά µου και η δικιά σας οικογενειακή ιστορία είναι γνωστή σε αυτή εδώ την Αίθουσα. Ας
µην µπούµε παραπάνω σε αυτά τα ζητήµατα.
Όµως, κύριε Τσίπρα, για να το ξεκαθαρίσουµε, θα πω το εξής:
Εγώ δεν κληρονόµησα την προεδρία της Νέας Δηµοκρατίας. Με
ψήφισαν εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς πήρατε το δαχτυλίδι από τον κ. Αλαβάνο χωρίς καµµία
ψηφοφορία, ο οποίος τώρα σας θυµίζει το δικό σας πραγµατικό
παρελθόν. Άρα, όταν µιλάτε για πολιτικούς κληρονόµους σε αυτή
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την Αίθουσα, να είστε πιο προσεκτικός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Πρόεδρε, για αποκατάσταση της αλήθειας, δεν δόθηκε
κανένα δαχτυλίδι στο ΣΥΡΙΖΑ. Με συνέδριο και µε ψηφοφορία
έχει βγει ο Πρωθυπουργός.
Τον λόγο έχει ο κ. Καµµένος, Αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς
θέλω να διαµαρτυρηθώ εντόνως, διότι έχετε καταλύσει τον Κανονισµό της Βουλής και βλέπετε τι συµβαίνει. Δεν τηρείτε τους
χρόνους των οµιλιών, µε αποτέλεσµα τα υπόλοιπα κόµµατα να
µην έχουµε καν το δικαίωµα του λέγειν στη Βουλή. Αφήνετε να
διεξάγεται ένας εκτός Κανονισµού διάλογος, όσον αφορά στο
χρόνο, µεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως και τα υπόλοιπα κόµµατα δεν έχουν κανένα ρόλο.
Σας λέω ότι εµείς συµµετέχουµε τελευταία φορά σε τέτοιου
είδους συζήτηση. Ζητούµε την εφαρµογή του Κανονισµού της
Βουλής και ζητούµε και το σεβασµό σας απέναντι σε όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, και στα µικρότερα κόµµατα και στα µεγαλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται ο Κανονισµός σε
κάθε συνεδρίαση της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Μητσοτάκης έφυγε, βέβαια...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Και ο Πρωθυπουργός
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): ...διότι ξέρει πολύ καλά ότι
εγώ πρωτοεξελέγην Βουλευτής το 1993 και ενετάχθη στη Νέα
Δηµοκρατία που Πρόεδρος ήταν τότε ο πατέρας του, προερχόµενος από τον Κωστή Στεφανόπουλο και τη ΔΗΑΝΑ.
Η Νέα Δηµοκρατία που εγώ υπηρέτησα, ήταν η Νέα Δηµοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κώστα Καραµανλή, του
Μιλτιάδη Έβερτ, ήταν η Νέα Δηµοκρατία εκείνη η οποία ουδέποτε συνεργάστηκε µε τα άκρα. Όταν ερωτήθηκε ο Κώστας Καραµανλής εάν θα συνεργαστεί µε τους Βουλευτές του ΛΑΟΣ, η
απάντησή του ήταν, «Δεν συνεργαζόµαστε µε τα άκρα», τα άκρα
αυτά τα οποία ουσιαστικά σας καθοδηγούν στη σηµερινή κατάντια ενός ιστορικού κόµµατος.
Εγώ δεν κάθισα µε τον κ. Βορίδη ποτέ στα ίδια έδρανα. Δεν
υπήρξα ποτέ µαζί µε τον Άδωνι Γεωργιάδη ή µε τον Πλεύρη ή µε
όλους αυτούς οι οποίοι σήµερα εξουσιάζουν και καθοδηγούν τη
Νέα Δηµοκρατία, µε αυτά τα άκρα που δεν συνεργαζόταν ο Κώστας Καραµανλής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό,
κύριε Πρόεδρε. Είναι το ότι η Νέα Δηµοκρατία σήµερα, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε και κατά τη σηµερινή συζήτηση στη Βουλή,
έχει µετατραπεί στον πολιτικό βραχίονα µιας εγκληµατικής οργάνωσης, η οποία καλύπτεται πίσω από εκδοτικά συµφέροντα.
Έδειξε ο Πρωθυπουργός αρκετά πρωτοσέλιδα.
Εγώ θα σας θυµίσω ότι πριν από λίγους µήνες εκλήθη εδώ και
έγινε ολόκληρη συνεδρίαση της Βουλής για πρόταση της Νέας
Δηµοκρατίας για εξεταστική επιτροπή, η οποία στηριζόταν στο
διάλογο του κ. Γιαννουσάκη, ενός κρατούµενου στις φυλακές για
εµπορία ναρκωτικών.
Και τι απέδειξε η δικαιοσύνη; Η δικαιοσύνη απέδειξε ότι ο διάλογος για τον οποίον εγώ εκλήθη για να απολογηθώ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µε τελεσίδικη απόφαση της
δικαιοσύνης, ήταν πλαστογραφηµένη υποκλοπή από τη συµµορία των ναρκωτικών του «NOOR 1». Και δεν είπαν ούτε µία συγγνώµη δεν είχαν την τσίπα να έρθουν εδώ και να πουν ούτε µία
συγγνώµη, να ζητήσουν συγγνώµη από έναν Βουλευτή που κάθισε σε αυτά τα έδρανα είκοσι χρόνια, γιατί ακριβώς παίρνουν
γραµµή, γιατί δικηγόρος του κ. Μαρινάκη και του κ. Κουρτάκη
είναι ο κ. Βορίδης, ο Βουλευτής και καθοδηγητής της Νέας Δηµοκρατίας!
Και, βέβαια, δεχόµαστε επιθέσεις µε λάσπη από όλα τα µέσα,
τα οποία κατέχει αυτή η εγκληµατική οργάνωση, της οποίας απο-
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τελεί η Νέα Δηµοκρατία πολιτικό βραχίονα.
Και για να εξηγούµαστε: Ζητάτε να επανέλθετε στην εξουσία.
Για να επανέλθουν ποιοι; Πρώτα από όλα για να µπουν στο αρχείο οι υποθέσεις αυτές που αφορούν τις εγκληµατικές οργανώσεις. Και, βεβαίως, εδώ οφείλω να πω ότι δεν έχουµε πράξει ως
Κυβέρνηση αυτά που οφείλουµε να έχουµε πράξει για την απονοµή της δικαιοσύνης.
Διερωτώµαι: Πώς είναι δυνατόν σε κάποια κακουργήµατα να
ορίζεται ανακριτής µέσα σε µια εβδοµάδα και στην υπόθεση του
«NOOR 1», έχοντας ασκηθεί ποινικές διώξεις για εµπορία ναρκωτικών, για προµήθεια ναρκωτικών, για διακίνηση ναρκωτικών
-τριών τόνων ηρωίνης!- να µην έχει οριστεί ακόµα ανακριτής γιατί
δεν συνεδριάζει το Εφετείο Πειραιώς; Ζητώ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να έρθει και να µας το πει.
Επίσης, πώς είναι δυνατόν ο εισαγγελέας που αναλαµβάνει,
µε διορισµό από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την αναίρεση για τα στηµένα παιχνίδια, να είναι ο µόνος δικαστικός από
τους είκοσι δύο, ο οποίος έχει αντιταχθεί στο συµβούλιο υπέρ
του κ. Μαρινάκη; Διότι, βεβαίως, το παρακράτος συνεχίζει να διοικεί.
Ελέγχθησαν ποτέ οι αναφορές στη Βουλή και σε µέσα ενηµέρωσης για το διορισµό παιδιών δικαστών σε εφοπλιστικά συµφέροντα, τα οποία τυγχάνει να συµπίπτουν µε αυτά του κ.
Μαρινάκη; Δεν ελέγχθησαν.
Ποιοι θέλουµε να έρθουν εδώ, λοιπόν, να κυβερνήσουν; Ποιες
υποθέσεις θέλουµε να κλείσουµε;
Δεν έφυγε επί δικών µου ηµερών ο Καραβέλας γιατί δεν είχε
διαβαστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών η εντολή στην Αστυνοµία. Εγώ βίλα δεν έχω στην Τήνο δίπλα από του Χριστοφοράκου.
Δεν γνωρίζω, ούτε θα γνωρίσω ποτέ στη ζωή µου, τα στελέχη
της «NOVARTIS». Ο Ερυθρός Σταυρός δεν έδωσε στην κόρη µου
ή στον γιο µου 300.000 ευρώ για να κάνει τον έρανο και ούτε
έχουν ανοιχτεί ποτέ εταιρείες δικών µου συµφερόντων ή των
συγγενών µου.
Ο κ. Γεωργιάδης κάποτε φώναζε εδώ για τον πατέρα µου, για
ένα σκάφος αναψυχής. Ελέγχθηκε από το ΣΔΟΕ, ελέγχθηκε από
το ΚΕΦΟΜΕΠ και ουδέν ευρέθη. Ούτε µία συγγνώµη δεν
άκουσα. Βεβαίως και πρέπει να ελεγχόµαστε οι πολιτικοί. Ο πατέρας µου πέθανε από καρκίνο. Ογδόντα έξι χρόνων επιχειρηµατίας, ποτέ δεν είχε κατηγορηθεί για τίποτα. Τον ξεφτιλίσατε,
ελέγχθηκε, αθωώθηκε, αλλά έφυγε από τη ζωή.
Αυτού του είδους τις πρακτικές η Νέα Δηµοκρατία που γνώρισα εγώ, δεν είχε εφαρµόσει ποτέ. Τώρα εφαρµόζονται αυτές
οι πολιτικές. Και διαµαρτύρεστε όταν ελέγχουν εσάς. Θα έπρεπε
την ίδια συµπεριφορά να είχατε όταν εσείς απειλούσατε εµάς ή,
τουλάχιστον, όταν έβγαινε το πόρισµα, να έχετε τη δύναµη και
την ανδρεία να πείτε µία συγγνώµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο πια ότι η σηµερινή συζήτηση που έγινε για τη µη περικοπή των συντάξεων, θα
έπρεπε να οδηγηθεί σε αυτό τον διαπληκτισµό που έγινε σήµερα,
µε τελευταίο το θέµα των συντάξεων, ακριβώς γιατί η ιδεολογία
και η πολιτική θέση αυτής της Κυβέρνησης είναι ακριβώς αντίθετη µε την ιδεολογία και την πολιτική θέση της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
Αυτή η Κυβέρνηση ανέλαβε τα ηνία στον τόπο κι έβαλε σε προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύναµων. Πιστέψαµε κι
εµείς, ανήκοντας σε διαφορετικό χώρο από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ότι προτεραιότητα έχουν οι χαµηλοσυνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι από τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και
παλέψαµε και καταφέραµε να βγάλουµε τη χώρα από τα µνηµόνια και να µην µειωθούν οι συντάξεις.
Ποια, όµως, είναι η θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Είναι πολιτική θέση. Είναι αυτή η θέση που εκφράζει η κ. Μιράντα
Ξαφά σε δηµόσιες τηλεοπτικές της συναντήσεις. Δεν µπορεί λέει- να πληρώνουµε τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη έκφραση µιας πολιτικής που αγνοεί το κοινωνικό κράτος
-αυτό στο οποίο στηρίχθηκε, αν θέλετε, η ριζοσπαστική Νέα Δηµοκρατία του ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου Καραµανλή- και την
ευαισθησία, µπαίνοντας στη λογική των αγορών. Να πεθάνουν
οι συνταξιούχοι. Η κ. Μιράντα Ξαφά λέει, µειώστε τις συντάξεις
ή µην τις δίνετε και καθόλου, µην δίνετε επιδόµατα.

1691

Ο κ. Κυρανάκης, ακριβώς την ίδια ώρα που κατέθεσε η Νέα
Δηµοκρατία την τροπολογία για τη µη περικοπή των συντάξεων,
είχε πει δηµόσια, «Εµείς θα ψάξουµε να δούµε αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για να δώσουµε τις συντάξεις».
Εµείς από την πρώτη στιγµή είπαµε ότι δεν θα περικοπούν οι
συντάξεις. Και, βεβαίως, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο βρισκόµαστε στην Κυβέρνηση. Και θα βρισκόµαστε στην Κυβέρνηση όσο
µπορούµε να είµαστε -τουλάχιστον σε αυτά που συµφωνήσαµε
ο καθένας από τη δική του µεριά- πιστοί στις αρχές και στις αξίες
του.
Έχετε ποντάρει τα πάντα στο θέµα των Σκοπίων. Η θέση των
Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι απόλυτη, ξεκάθαρη και από την
αρχή διατυπωθείσα. Εµείς δεν συµφωνούµε σε καµµία λύση η
οποία θα περιέχει το όνοµα «Μακεδονία». Αυτό το είχαµε πει από
την αρχή. Αν έρθει η ώρα να χωρίσουν οι δρόµοι µας, θα χωρίσουν γιατί, παρά τη συµφωνία που είχαµε, έρχεται το θέµα αυτό
στη Βουλή και χρειάζεται η ψήφος η δική µας για να το επικυρώσει ή όχι.
Ξεκάθαρα, λοιπόν, δεν πιστεύουµε σε οποιαδήποτε λύση µε
τον όρο «Μακεδονία», σε αντίθεση µε τον κ. Μητσοτάκη. Διότι
θυµίζω ότι νονός του «Βόρεια Μακεδονία» είναι η αδερφή του.
Νονός της παραχώρησης του όρου «Μακεδονία», κατά παράβαση του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, είναι η κ. Ντόρα
Μπακογιάννη. Και καλώ τον κ. Μητσοτάκη να βγει δηµόσια τώρα
και να πει ότι αναλαµβάνει την πολιτική ευθύνη να µην υπάρξει
καµµία λύση µε τον όρο «Μακεδονία» και θα τον πάρω από το
χέρι να τον πάω στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Όµως, άλλα
λέει εδώ µέσα κι άλλα λέει απέξω. Δέχεται το «Βόρεια Μακεδονία» ξεκάθαρα.
Δεύτερον, επικαλείται το θέµα της γλώσσας και της εθνότητος. Η Συµφωνία των Πρεσπών έχει πεθάνει. Κι έχει πεθάνει διότι
ο ίδιος ο κ. Ζάεφ, παρ’ όλες τις προσπάθειες που έκανε η ελληνική πλευρά να βρεθεί µία λύση, µε συνεχείς του δηλώσεις, αναιρεί την ίδια τη συµφωνία. Εκτός κι αν έχει κάνει άλλη συµφωνία
µε τον κ. Κοτζιά κάτω από το τραπέζι. Οφείλει να το πει δηµόσια.
Τέτοια συµφωνία, όµως, εµείς δεν γνωρίζουµε.
Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι όσο επαναλαµβάνει τις λέξεις
«Μακεδονία», «µακεδονικό έθνος», «µακεδονική γλώσσα», δεν
υπάρχει περίπτωση τέτοια συµφωνία να κυρωθεί από την ελληνική πλευρά. Και χαίροµαι για τη δηµόσια θέση που πήρε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται η ελληνική
πλευρά να δεχθεί καµµία ερµηνεία περί «µακεδονικής εθνότητος».
Εµείς προχωρούµε παρακάτω. Λέµε, «Καµµία χρήση του όρου
«Μακεδονία»». Και τα βήµατα είναι απλά, δηµόσια και φανερά:
Εάν συνεχίσει την πολιτική που ακολουθεί σήµερα η κυβέρνηση των Σκοπίων, να µιλάει, δηλαδή, για πολιτική που συµπεριλαµβάνει την «µακεδονική εθνότητα» ή την «µακεδονική γλώσσα»
ή ακόµα περισσότερο να µιλάει για «µακεδονική µειονότητα»
µέσα στη χώρα, αυτή η συµφωνία δεν µπορεί να έρθει ποτέ και
από καµµία κυβέρνηση να ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων. Αν
για οποιοδήποτε, όµως, λόγο η συµφωνία αυτή έρθει στη Βουλή
των Ελλήνων, δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
αποχωρούµε από την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία. Και τότε, θα καλέσω τον κ. Μητσοτάκη, πριν κάνει τις παλικαριές για την ψήφο της πρότασης µοµφής, να δηλώσει
δηµόσια: Πρώτον, αποδέχεται ή όχι τον όρο «Βόρεια Μακεδονία»; Δεύτερον, εάν ψηφιστεί, θα την καταργήσει εάν ποτέ ο λαός
του δώσει την πλειοψηφία; Γιατί έτσι παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις: στα ίσια!
Η µόνη ξεκάθαρη θέση, πέραν των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
είναι της Ένωσης Κεντρώων και του Βασίλη Λεβέντη, που από
την πρώτη στιγµή έχει ξεκαθαρίσει τη δική του θέση. Και σε αυτό
θα συµπορευτούµε, κύριε Λεβέντη, από κοινού.
Προϋπόθεση για να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παραµένει να ισχύει η σύγκληση του Συµβουλίου Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Διότι η τελευταία απόφαση που έχει ληφθεί είναι υπό τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή, µε τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών κοµµάτων. Και αυτή απόφαση έχει συνταγµατική ισχύ.
Κυριακή, λοιπόν, κοντή γιορτή. Εάν η Νέα Δηµοκρατία πράγ-
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µατι πιστεύει αυτά που λέει, πρέπει να ανέβει στο Βήµα και να
τα δηλώσει δηµόσια. Αν χρησιµοποιούν, όµως, το όνοµα της Μακεδονίας ως µέσο, δήθεν, για να προκαλέσουν κυβερνητική
αστάθεια, τους λέµε να ψάξουν αλλού.
Εµείς θα πράξουµε το καθήκον µας βάσει της λαϊκής εντολής
που έχουµε. Το πράξαµε ξανά το καθήκον µας ως Ανεξάρτητοι
Έλληνες και µέλη της Κυβερνήσεως και όταν ήρθε η σύγκρουση
µε την Εκκλησία πήραµε τη θέση της Εκκλησίας και όταν ήρθε η
σύγκρουση σε θέµατα τα οποία αποτελούσαν για εµάς κόκκινη
γραµµή δεν ψηφίσαµε στη Βουλή των Ελλήνων, καταψηφίσαµε.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν µας ενώνει µία κοινή πορεία στο φασµατοσκόπιο της πολιτικής σκηνής. Μας ενώνει, όµως, πολύ ισχυρά το
ότι δεν βρισκόµασταν εµείς µε τον Χριστοφοράκο, τον Φρουζή
και τους υπόλοιπους στα κοινά σαλόνια και δεν κάναµε µαζί business.
Κατηγόρησε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Τσίπρα
για συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ. Με ποιο ΠΑΣΟΚ; Ακούστηκε ποτέ
κουβέντα για τον Σπίρτζη; Ακούστηκε ποτέ κουβέντα για τον Κουρουµπλή; Ακούστηκε ποτέ κουβέντα για το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ,
τον Παναγιώτη Σγουρίδη, που είναι µαζί µε τους Ανεξάρτητους
Έλληνες;
Φυλακισµένος είναι ο κ. Παπαντωνίου, τον οποίο υπερασπιζόταν η Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά. Στο τότε
εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ ήταν ο κ. Στουρνάρας, µε τον οποίο καθηµερινώς συνδιαλέγεται και συντρώγει και ο κ. Βενιζέλος για τα
υποβρύχια. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δηµοκρατία του Σαµαρά
έδωσε το άλλοθι και συµφώνησαν να συγκυβερνήσουν µαζί, προκειµένου να καλύψουν µαζί τις κοµπίνες του παρελθόντος.
Αν υπήρχε έστω και ένα στο εκατοµµύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να πάρει την οποιαδήποτε στήριξη από το πρώην ΠΑΣΟΚ,
να συνεργαζόταν µε στελέχη τα οποία είχαν βάλει το δάχτυλο
στο µέλι ή είχε ακουστεί το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της πορείας τους, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαµε θα ήµασταν εµείς.
Ο ελληνικός λαός, που πίστεψε το 1980 τον Ανδρέα Παπανδρέου, πίστεψε στο σύνθηµα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».
Ο Ανδρέας Παπανδρέου πίστεψε στην κοινωνική δικαιοσύνη και
όχι στη λογική των αγορών. Δεν είχε σχέση µε τη συµµορία του
Σηµίτη, η οποία σιγά-σιγά οδηγείται στα δικαστήρια. Είχε σχέση
µε το λαϊκό κίνηµα. Είχε σχέση µε την ανάγκη αποκατάστασης
του δικαίου σε εκείνους οι οποίοι είχαν πληγεί από το δίκαιο των
ισχυρών. Και αυτό το δίκαιο των ανίσχυρων υπηρετεί η σηµερινή
Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
(Χειροκρότηµα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, θα δώσω
τον λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο για προσωπικό θέµα. Θέλετε
να περιµένετε στο Βήµα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα απαντήσω από τα
έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα χρειαστώ ούτε το
λεπτό.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα πολιτικά ζητήµατα. Έχω οµιλία
και θα µιλήσω για αυτά εκεί. Παίρνω τον λόγο µόνο για το προσωπικό.
Σέβοµαι απεριόριστα την τιµή του αειµνήστου πατρός σας.
Τον γνώρισα για µία φορά στη ζωή µου. Ήταν πραγµατικά ένας
εξαιρετικά αξιοπρεπής κύριος.
Όµως, κύριε Καµµένε, όταν έρχεστε σε αυτή την Αίθουσα και
λέτε για τον πατέρα σας που έφυγε στα ογδόντα έξι του χρόνια,
επειδή ακουστήκαν εδώ άδικες κατηγορίες, θα ήθελα να σκεφτείτε ότι την Κυριακή, µεθαύριο, έχουµε το µνηµόσυνο του αειµνήστου Βασίλη Μπεσκένη, ο οποίος έφυγε ακριβώς στα µισά
χρόνια του πατέρα σας, στα σαράντα τρία, µε παιδί έξι µηνών.
Ξέρετε γιατί; Γιατί έσκασε από τις ψευδείς κατηγορίες ότι ήταν
παρανόµως προσληφθείς στο ΚΕΕΛΠΝΟ, που κάνατε στην εξεταστική επιτροπή µε τον φίλο σας από εκεί.
Όµως, για αυτό δεν είχατε να πείτε µια κουβέντα, κύριε Καµ-
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µένε, γιατί τελικά για εσάς είναι όλα θέατρο. Και αυτό είναι το
µεγάλο πρόβληµα. Θέατρο είναι, δυστυχώς, και η Μακεδονία.
Όµως, για αυτά θα απαντήσω στην οµιλία µου. Αν είστε µέσα,
θα ακούσετε για την ηµέρα που πήγατε στον Πατριάρχη και φιλήσατε το χέρι του και ορκιστήκατε ενώπιον θεού και ανθρώπων
ότι όσο είστε εσείς στην Κυβέρνηση, το όνοµα «Μακεδονία» δεν
θα δοθεί ποτέ. Και δίνεται επί Υπουργού Αµύνης Παναγιώτη Καµµένου! Αυτό θα γράψει η ιστορία, κύριε, όσο θέατρο και να παίζετε εδώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο ελληνικός λαός µας βλέπει, µας ακούει και µας κρίνει ανάλογα µε τις πράξεις µας. Το
ποιος θα σταµατήσει τη συµφωνία αυτή, εάν ποτέ έρθει, θα το
δείτε.
Το ποιος πάει στην κ. Μέρκελ και λέει, «Αφήστε να λέµε για
πολιτική κατανάλωση ότι διαφωνούµε µε τη συµφωνία, αλλά θα
τη στηρίξουµε αφού ψηφιστεί» το ξέρει, επίσης, ο ελληνικός
λαός. Αφήστε, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Μαθήµατα πατριωτισµού όχι σε εµένα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης
Λεβέντης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να χαιρετίσω την Αίθουσα, τον Προεδρεύοντα, τους κυρίους και
τις κυρίες Υπουργούς, τους κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές.
Η σηµερινή συνεδρίαση ήταν άλλο ένα show για δύο. Από τη
µια ο κ. Τσίπρας µε το success story του και από την άλλη ο κ.
Μητσοτάκης που ράβει κουστούµια και εφορµά σαν Ζορό για να
καταλάβει την εξουσία. Και απαριθµούσαν διάφορα πράγµατα ο
ένας για τον άλλον. Εδώ που τα λέµε - όπως ακούγονται- είναι
αληθινά όσα απαρίθµησε ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη και όσα
απαρίθµησε ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Δεν είναι ψέµατα. Χειροκρότηµα από κάτω λες και είµαστε στο θέατρο «Αλίκη», γιατί
το χειροκρότηµα δεν είχε ουσιώδες πολίτικο περιεχόµενο, ήταν
απλά το ότι ευφραίνοντο οι θεατές επί τω ακούσµατι της σοφίας,
που έλεγε ο ρήτορας. Αυτό ήταν.
Τον ελληνικό λαό θέλουν κάποιοι να τον γυρίσουν στην εποχή
Ανδρέα Παπανδρέου - Καραµανλή ή Σηµίτη µε τον Καραµανλή
τον νεότερο, τότε που γινόταν πάλι στην Αίθουσα αυτή ένα ατέλειωτο show. Και η χώρα πτώχευε σιγά-σιγά. Διορισµοί από το
ΠΑΣΟΚ, διορισµοί από τη Νέα Δηµοκρατία, σκάνδαλα και η πτώχευση ήταν συνεχώς προ των πυλών.
Όµως, αυτό δεν στέρησε τον Γιώργο Παπανδρέου από το να
πει «Υπάρχουν λεφτά», δεν στέρησε τον Τσίπρα από το να πει ότι
θα σκίσει τα µνηµόνια και τον Σαµαρά να κάνει τον αντιµνηµονιακό στο Ζάππειο µε οµιλίες πύρινες όπου χειροκροτούσαν όλοι
δεξιοί. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι.
Και ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν περήφανος γιατί δίνει µποναµά. Και έβγαλαν και τα κανάλια κάποιους να λένε, «Έστω και
µε τα 300 ευρώ, στην κατάσταση που είµαι, κάποια τρύπα θα
µπαλώσω». Είναι αυτή εικόνα λαού;
Είναι εικόνα πολιτών αυτή, να βγαίνουν και να λένε, «έστω και
µε αυτά τα 300 ευρώ κάποια τρύπα θα µπαλώσω»; Ωραίος Πρωθυπουργός! Ωραία Κυβέρνηση!
Κάνατε κάποια αναπτυξιακά συνέδρια στον ΣΥΡΙΖΑ, στα οποία
µαζεύατε όλους τους συριζαίους να χειροκροτούν, στην Κρήτη,
στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, σε διάφορα µέρη. Όλοι από
κάτω ήταν αστυνοµικοί και υπάλληλοι της νοµαρχίας. Τι τους θέλατε αυτούς τους ανθρώπους να µετέχουν στα συνέδρια; Γελοιοποιούσατε και την έννοια του συνέδρου. Στρατολογήσατε
κυβερνητικούς υπαλλήλους να σας χειροκροτούν.
Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν φοβάται να ανέβει στη
Θεσσαλονίκη. Μα, εδώ στην Αθήνα που έρχοµαι κάθε µέρα στη
Βουλή, είναι κλεισµένη µε τρεις µεγάλες κλούβες η οδός Ηρώ-
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δου Αττικού. Άσε, στη Θεσσαλονίκη θέλετε χίλιες κλούβες και
θέλετε χίλια µέτρα απόσταση από εκεί που είναι ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα βάζετε τρεις κλούβες από πάνω και τρεις από
κάτω. Αυτή είναι η επαφή του Πρωθυπουργού µε τον κόσµο.
Δεν ξέρω, είστε υπερήφανοι για αυτά τα πράγµατα; Είστε περήφανοι για την εικόνα αυτή; Κάποτε ο Σηµίτης είχε βάλει και βάρεσαν τους συνταξιούχους στο κεφάλι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και τώρα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και τώρα τους βαράνε; Να, ευτυχώς που έχουµε το ΚΚΕ και µου
λέει και πέντε πράγµατα που τα αγνοώ, ότι και τώρα βαράνε στο
κεφάλι. Ε, βέβαια, η µέθοδος Σηµίτη είναι ένα διδασκαλείο που
δεν πρέπει να το χάσουµε. Πού θα βρούµε τέτοιο δάσκαλο, να
κάνει σκάνδαλα στο Χρηµατιστήριο και να κάνει και όλα αυτά τα
αίσχη που έκανε;
Είπε ο Πρωθυπουργός ότι ό,τι ώρα θέλει ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Να ανέβετε, κύριε Τσίπρα, πεζός στη Θεσσαλονίκη, να
βαδίσετε στη Τσιµισκή και στην Εγνατία. Έτσι απαιτεί ο λαός και
όχι µε δέκα χιλιάδες αστυνοµικούς! Δεν είναι αυτή ανάβαση!
Έτσι ανέβαιναν οι Γερµανοί στη Θεσσαλονίκη, όχι Έλληνας Πρωθυπουργός!
Σχετικά µε τους µποναµάδες: Πάρτε εσείς τα 300 ευρώ, κύριε
Τσίπρα, να µπαλώσετε τρύπες. Απευθύνεστε σε προσωπικότητες
και σε Έλληνες πολίτες. Δεν απευθύνεστε σε παρακατιανούς και
πληβείους για να µιλάτε έτσι. Έχει αξιοπρέπεια ο ελληνικός
λαός, άσχετα αν όλα αυτά τα χρόνια και αυτή ακόµα του τη στερήσατε.
Λέτε ότι θα βγείτε στις αγορές. Επισκέφτηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έναν δικό µου άνθρωπο που θέλει να βάλει για δήµαρχος
στη βόρεια Ελλάδα και τι του είπαν; Ότι «έλα µαζί µας –λέει- γιατί
θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο του 2019». Τους απαντάει «πώς
θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019 έτσι όπως πάτε;». Λέει, «θα πάρουµε 400 δισεκατοµµύρια αποζηµίωση από τη Γερµανία για τις
επανορθώσεις».
Έχετε φτάσει σε επίπεδα τέτοια; Έχετε φτάσει να λέτε τέτοια
πράγµατα; Τότε είστε για πράγµατα που δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Αν ένα από τα επιχειρήµατά σας είναι ότι θα µείνετε
µέχρι τον Οκτώβριο του 2019 στην εξουσία και θα πάρετε 400
δισεκατοµµύρια από τη Γερµανία για να τα ξοδέψετε εδώ και να
τα κάνετε ρουσφέτια, δεν στέκεστε στα καλά σας. Εγώ αυτό
θέλω να πω, γιατί αυτό είναι πλέον γελοιοποίηση και της έννοιας
του τι θα πει κόµµα, τι θα πει πρωθυπουργός, εάν αυτά λέγονται
σοβαρά.
Προ ηµερών µε πιάνει ένας του ΣΥΡΙΖΑ και µου λέει ότι οι Αµερικάνοι θα στηρίξουν µέχρι τέλους τον Τσίπρα. Οι Αµερικάνοι θα
τον στηρίξουν, όµως γιατί στεναχωρήθηκε ο κ. Τσίπρας που γράφουν οι εφηµερίδες ότι δίνει τη Μακεδονία για να κερδίσει στις
συντάξεις τη µη περικοπή; Αφού εσείς οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορείτε και τα λέτε. Οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορείτε και λέτε
«ότι θα µείνουµε µέχρι τον Οκτώβριο του 2019 στην εξουσία γιατί
οι Αµερικάνοι θεωρούν την Ελλάδα µεγάλο παράγοντα στην περιοχή και θα µας στηρίξουν». Λένε ότι έχουν αποφασίσει οι Αµερικάνοι να βάλουν στην άκρη την Τουρκία, έχουν αποφασίσει να
κάνουν κουρδικό κράτος και ο χρόνος κυλάει υπέρ της Ελλάδας.
Άλλο αφήγηµα του Τσίπρα αυτό τώρα, ότι οι Αµερικάνοι θα τον
στηρίξουν.
Ο άνθρωπος που πέταγε πέτρες και γιαούρτια έξω από την
Αµερικάνικη Πρεσβεία, τώρα σε αυτή θα βασίσει την παραµονή
του µέχρι την τελευταία µέρα στην εξουσία. Αυτά είναι πια εκ του
γελοίου τα γελοιωδέστερα. Δεν υπάρχουν!
Αυτά είναι επιχειρήµατα που τα λένε άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχω στοιχεία και δεν τα λέω έτσι µέσα στην Αίθουσα αυτή, και
για τα 400 δισεκατοµµύρια από τις γερµανικές αποζηµιώσεις και
για το ότι οι Αµερικάνοι θα στηρίξουν µέχρι τέλους. Τα λένε άνθρωποι επιφανείς στην ιεραρχία του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Βαρουφάκης έχει κάνει τώρα ένα κόµµα και κατεβαίνει
και κάνει οµιλίες κ.λπ.. Όµως, ο κ. Βαρουφάκης -σε αυτό έχει
δίκιο ο Μητσοτάκης- ήταν µαζί µε τον Λαφαζάνη Υπουργοί του
Τσίπρα και ασκούσαν την οικονοµική πολιτική της χώρας. Πότε
κατάλαβε ο κ. Τσίπρας ότι ο µόνος δρόµος είναι ο δρόµος της
Ευρώπης; Γιατί εµείς στην Ένωση Κεντρώων το πρεσβεύουµε
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από ιδρύσεως, από το 1990. Πότε κατάλαβε ο κ. Τσίπρας ότι ο
µόνος δρόµος είναι ο δρόµος της Ευρώπης; Όταν λέγατε ότι θα
φοβερίσετε την Ευρώπη, ότι θα αλλάξετε την Ευρώπη, τι εννοούσατε; Ότι θα έρθει µια νύχτα που ή θα τα υπογράψετε όλα και
θα ξεβρακωθείτε ή θα τα τινάξετε όλα στον αέρα και ότι µε σοφό
τρόπο διαλέξατε το να υπογράψετε.
Κατά σοφό τρόπο διαλέξατε να µην τινάξετε την µπάνκα στον
αέρα, αλλά επί µήνες αυτή η χώρα ήταν σε χέρια ανθρώπων επικινδύνων. Πρέπει να απολογηθείτε για αυτό το πράγµα στον ελληνικό λαό. Κινδύνευε η χώρα και εσείς χαριεντιζόσασταν.
Για το θέµα της Μακεδονίας έχει ένα δίκιο ο Καµµένος. Πριν
γίνει η πρόταση µοµφής την προηγούµενη φορά που έκανε η
Νέα Δηµοκρατία, απέστειλα επιστολή στον κ. Μητσοτάκη και του
είπα «εξηγήσου ότι δεν θα χρησιµοποιήσεις τη λέξη «Μακεδονία»
και εγώ παρ’ ότι µε τη Δεξιά παθαίνω αλλεργία, επειδή αυτή η
Κυβέρνηση φαίνεται έτοιµη να πάει να µειοδοτήσει, θα σε στηρίξω». Δεν µου απάντησε. Μιλάει µόνο για εθνικότητα και για
γλώσσα. Ξέρει, προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης ότι αν γίνει Πρωθυπουργός και δεν έχει περάσει η Συµφωνία των Πρεσπών, θα τον
υποχρεώσουν οι Αµερικάνοι εντός µιας εβδοµάδος να ψηφίσει
τη Συµφωνία των Πρεσπών.
Όµως και για τον κ. Καµµένο έχω να υποβάλω ένα ερώτηµα.
Γιατί συµπαραστέκεται, αφού βλέπει ότι πάει ο Τσίπρας να δώσει
το όνοµα «Μακεδονία»; Πότε θα χωρίσει τα τσανάκια του; Πότε
περιµένει; Πρώτα να τα δώσει όλα και µετά να φύγει; Αυτό δεν
το καταλαβαίνω, αφού διαφωνεί και λέει, τουλάχιστον, ότι διαφωνεί.
Το πιο τίµιο, κύριε Καµµένε, είναι να σταµατήσεις τώρα εδώ
τον κ. Τσίπρα. Άστον να βρει άλλους ηµετέρους! Άστον, αν έχει
άλλους αδέσποτους, άλλα κόµµατα κ.λπ., να ψάξει να βρει άλλους!
Να περάσει τη συνθήκη έτσι. Με τρεις από εδώ, µε δυο αποστάτες από εκεί, µε ό,τι κόµµατα µπορεί. Αλλά όταν του δίνεις
χρόνο και ο άλλος πάει και διαφηµίζει ότι το δίνει, γίνεσαι συνένοχος, κύριε Καµµένε. Δεν δικαιολογείσαι µπροστά στο λαό της
Μακεδονίας µε τέτοια συµπεριφορά. Δηλαδή, είσαι κατά της
προδοσίας, αλλά στηρίζεις την προδοσία. Τι είναι αυτό; Ξεκάθαρα πράγµατα θέλει η Αίθουσα αυτή και ο ελληνικός λαός.
Βλέπω σε όλες τις τηλεοράσεις να πέφτουν επάνω όλοι όπου
µιλάει άνθρωπος της Ένωσης Κεντρώων –σπάνια µας καλούννα διακόψουν. Λέει, µα το ’77 έδωσε ο Καραµανλής τη γλώσσα,
µα το 2008 η Ντόρα µε τον Κώστα έδωσαν το «Μακεδονία (Σκόπια)». Δηλαδή, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είστε ικανοποιηµένοι αν βασίζετε τη δική σας µειοδοσία επί των µειοδοσιών των άλλων; Λέτε
είναι εθνική γραµµή. Ποια εθνική γραµµή; Άµα είναι εθνική
γραµµή, κατεβείτε στο λαό, πείτε τις απόψεις σας και κάντε δηµοψήφισµα να δούµε πόσοι θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσει
κανείς; Σας πιστεύει κανείς; Πάτε µε το ζόρι να τα παραδώσετε
όλα. Αλλά σας λέγω ότι δροµολογούνται ευθύνες, ακόµη και ποινικές. Μην το ξεχνάτε. Κάθε πράξη που κάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός δροµολογεί ευθύνες. Εσείς νοµίζετε ότι µε
τη ψηφοφορία εδώ στη Βουλή θα τελειώσουν όλα. Εκεί αρχίζουν
όλα.
Θα σας θυµίσω την κουβέντα του Γεωργίου Παπανδρέου του
γέρου, γιατί µε τον νεότερο δεν θέλω καµµία επαφή, όταν πήγε
και υπέγραψε τη Συµφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου ο Καραµανλής µε τον Αβέρωφ. Γύρισαν στην Αίθουσα αυτή και είπαν
«ελύθη το Κυπριακό». Και σηκώνεται ο Αρχηγός της Ένωσης
Κέντρου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, και λέει ότι «όχι µόνο δεν
ελύθη, αλλά τώρα αρχίζουν οι περιπέτειες».
Εγώ δεν έχω το ανάστηµα ηγετών παλαιών του Κέντρου, αλλά
θα επαναλάβω την ίδια φράση προς τον κ. Τσίπρα. Μην νοµίζει
ότι µε µια τέτοια ψηφοφορία βασισµένη σε αποστάτες Βουλευτές από εδώ και από εκεί και σε ένα άλλο κόµµα που οι µισοί δίνουν, οι άλλοι µισοί δεν δίνουν, µην νοµίζει ότι µε 150-151
περνάει ψηφοφορία µεγέθους σαν τη Συνθήκη των Πρεσπών.
Όχι µόνο δεν τελειώνουν εκείνη την ηµέρα τα βάσανα, αλλά από
εκείνη την ηµέρα αρχίζει το πρόβληµα για τη χώρα, γιατί οι ξένοι
θα δροµολογήσουν τα σχέδιά τους για τη Μακεδονία και τότε
θέλω να δω τον κ. Τσίπρα και τον κ. Κοτζιά από πού θα κάνουν
χαρακίρι, γιατί θα γίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι, στη χώρα αυτή,
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δεν θα κάτσουν ήσυχοι. Όταν οι άλλοι, τώρα που µας έχουν
ανάγκη για να ψηφίσει η Αίθουσα αυτή, µιλούν για έθνη, για µειονότητες και για χίλια δύο αισχρά, φανταστείτε αφού πάρουν την
ψήφο της Αίθουσας, τι θα πράξουν. Και φανταστείτε ποια θα
είναι η θέση των Βουλευτών που θα έχουν ψηφίσει τη Συνθήκη
των Πρεσπών.
Πριν από ένα µήνα έγινε και ένα άλλο αισχρό. Όταν εδολοφονήθη ο Κατσίφας, άρχισαν να διαδίδουν κάποιοι δηµοσιογράφοι
ότι εµπλέκεται σε ναρκωτικά. Μετά δεν το είπαν άλλο. Ποιος
έδωσε αυτό το στοιχείο; Ζήτησε κανείς συγγνώµη; Δηλαδή ένα
Ελληνόπουλο καλώς ή κακώς µέσα σε υπερβολική δόση πατριωτισµού έκανε αυτό που έκανε. Θα βγει η Ελλάδα να πει ότι είναι
χρήστης ναρκωτικών και δι’ αυτού του τρόπου θα απαξιώσουµε
την προσφορά του;
Αυτή είναι η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τα παιδιά
που θυσιάζονται; Γιατί εδώ, όταν εγώ πρωτοβγήκα την άλλη
µέρα στην τηλεόραση, είπα «οµοιάζει η δολοφονία του Κατσίφα
µε τη δολοφονία του Σολωµού και του Ισαάκ στην Κύπρο» και
ήταν ολόιδιο. Ήταν καθαρή δολοφονία. Όταν βρέθηκαν, λοιπόν,
Έλληνες πολιτικοί, δηµοσιογράφοι και µιλούσαν για ένα παιδί έµπορο ή χρήστη ναρκωτικών δεν είναι προς τιµή του πολιτικού µας
κόσµου.
Σε όλα τα κανάλια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, βγάζετε ένα δεξιό παπαγαλάκι και ένα αριστερό –σε
µερικές εκποµπές βγάζετε και τρεις τέσσερις του ΣΥΡΙΖΑ- και
δεν αφήνετε άλλον να µιλήσει. Εσείς έχετε δίκιο! Και όταν πάει
να µιλήσει κανένας άλλος εναντίον της πόλωσης που σχεδιάζετε
πάλι, ενώ ξέρετε πόσο κόστισε η πόλωση και ο δικοµµατισµός
σε αυτή τη χώρα που τη πτώχευσε ηθικά και οικονοµικά, θέλετε
να επαναφέρετε το ίδιο κλίµα µε τα παπαγαλάκια σας τα πληρωµένα. Γιατί δεν υπάρχει παπαγαλάκι νηστικό και απλήρωτο, για
να εξηγούµεθα.
Πολεµάτε, λοιπόν, να επαναφέρετε το κλίµα της πόλωσης. Δεν
θα σας πιστέψει ο κόσµος. Ο κόσµος έχει καταλάβει τόσα χρόνια
ότι κάνατε ρουσφέτια, παράνοµους διορισµούς. Δεν λυπηθήκατε
το δηµόσιο χρήµα. Η Ελλάδα της µόρφωσης είναι στο εξωτερικό
και η Ελλάδα που έµεινε, η Ελλάδα που σέρνεται στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας διορισµό και προσλήψεις, αυτή η Ελλάδα
έµεινε εδώ. Το ξέρετε, η Ελλάδα της περηφάνειας είναι έξω. Γύρισε τα νώτα στην Ελλάδα του σήµερα.
Είναι ντροπή για αυτή τη χώρα να βγαίνουν οι εφηµερίδες και
να λένε δεκαπεντέµισι χιλιάδες προσλήψεις στην εκπαίδευση,
δεκατρεισήµισι χιλιάδες στην υγεία. Ακόµη η χώρα δεν σηκώθηκε, ακόµη η ταπείνωση της οκταετίας των µνηµονίων δυσοσµεί
από Έβρου µέχρι Κρήτης, κι εσείς υπόσχεστε διορισµούς, γιατί
δεν έχετε άλλο τρόπο να προσεγγίσετε τους ψηφοφόρους. Υπόσχεστε διορισµούς! Αυτός είναι ο µόνος τρόπος επαφής σας.
Μια κυβέρνηση που δηµιουργεί, που παράγει, που αναπτύσσει
µια χώρα, αυτή η κυβέρνηση αγαπιέται από τον λαό. Ο λαός τη
στηρίζει µια τέτοια κυβέρνηση. Αλλά εσείς έχετε ακόµη στο κεφάλι το δηλητήριο της πλατείας, το πελατειακό δηλητήριο. Είναι
η µόνη σας επαφή µε τον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος και ο Μητσοτάκης είπε
άλλα άρθρα να αναθεωρήσει. Άρα, δεν θα πιάσει 180 κανένα
άρθρο, συνεπώς τι κάνετε εκείνες τις συζητήσεις έξω από το
προαύλιο «Ο Τσίπρας έκανε επιτροπή αναθεώρησης» κ.λπ.; Τι
τις κάνετε, αφού δεν θα υπάρξει το 180; Εργασιοµανία έχετε;
Είστε δηλαδή σε ένα εργαστήριο παράνοιας και κάνετε ασκήσεις
αν θα µπορούσε να γίνει αναθεώρηση; Ο Μητσοτάκης έχει στο
κεφάλι του άλλα, είναι δεξιός, θέλει να βοηθήσει το κεφάλαιο και
εσείς θέλετε διορισµούς. Και τα δύο αυτά είναι διεφθαρµένα και
άρρωστα. Και το να διορίζουµε στο δηµόσιο είναι άρρωστο, αλλά
και το να κάνουµε ασυδοσία ιδιωτική είναι εξίσου νοσηρό και άρρωστο.
Γι’ αυτό πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως ό,τι και αν γίνει, η
Ένωση Κεντρώων έχει επιτύχει να επαναφέρει το πνεύµα του Γεωργίου Παπανδρέου του γέρου και του Γεωργίου Μαύρου στην
Αίθουσα αυτή. Και ο λαός που ακούει δεν είναι βλάκας να σας
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πιστεύει στις παρανοϊκές σας απόψεις, περί διορισµών στο δηµόσιο και περί ιδιωτικών πρωτοβουλιών που δεν θα έρθουν ποτέ,
γιατί αν είχε και η Νέα Δηµοκρατία τον άσσο των επενδύσεων,
έπρεπε και ο Σαµαράς έστω καρφίτσες να έφερνε. Καρφίτσα.
Δεν λέω να έφερνε αυτοκίνητα να παράγει η χώρα. Καρφίτσες
ας έφερνε ο Σαµαράς. Γιατί δεν νοµίζω ότι το IQ του Κυριάκου
είναι πολύ µεγαλύτερο από το IQ του Σαµαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε, έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν νοµίζω, δηλαδή, ότι είναι πολύ ικανότερος ο Κυριάκος από
τον Σαµαρά. Το αντίθετο, εγώ δίνω στον Σαµαρά ότι είναι πολύ
πιο έξυπνος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων.
Θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό, την κ. Αχτσιόγλου, για να
αναπτύξει κάποιες τροπολογίες και αµέσως µετά θα έρθει στο
Βήµα ο κ. Λοβέρδος.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να σας εισηγηθώ την τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας, η οποία έχει γενικό αριθµό 1838 και ειδικό αριθµό 157.
Είναι µια τροπολογία µε την οποία υλοποιείται ακόµη µια από τις
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για µια τροπολογία µε την οποία επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους εργαζόµενους έως είκοσι
πέντε ετών. Επιδοτείται στην πραγµατικότητα η εργοδοτική εισφορά κατά το ήµισυ για την κύρια ασφάλιση, για την κύρια σύνταξη και µε αυτό τον τρόπο αυτή η ρύθµιση, αυτή η διάταξη
εξυπηρετεί ή έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τους εξής δυο στόχους: Πρώτον, να δώσει κίνητρα για να δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους έως είκοσι πέντε ετών και,
δεύτερον, να δώσει τη δυνατότητα, ακριβώς µειώνοντας το µη
µισθολογικό κόστος, να καταβάλλονται µισθοί υψηλότεροι αυτών
που καταβάλλονται µέχρι σήµερα.
Δεν πρέπει κανείς αυτή τη ρύθµιση να τη δει αποσπασµατικά,
πρέπει να τη δει ως ένα σύνολο παρεµβάσεων και µέτρων που
λαµβάνει αυτή η Κυβέρνηση, προκειµένου να µπορέσει να µειωθεί η ανεργία των νέων, η οποία έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία τριάµισι χρόνια. Κατά δώδεκα περίπου ποσοστιαίες
µονάδες έχει µειωθεί, ωστόσο παραµένει εξαιρετικά υψηλή. Πρέπει να δει κανείς αυτή τη ρύθµιση συµπληρωµατικά µε άλλες
ρυθµίσεις, όπως είναι η κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου µισθού των νέων, που θα υλοποιηθεί τον Ιανουάριο του
2019 και πλέον ο νέος ενιαίος αυξηµένος κατώτατος µισθός θα
ισχύει για όλους, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. Πρέπει να τη δει
κανείς συµπληρωµατικά και µε τα νέα προγράµµατα που ξεκινήσαµε να υλοποιούµε από τον ΟΑΕΔ, που πλέον δίνουν µισθούς
σηµαντικά υψηλότερους για τους νέους υψηλών προσόντων.
Είναι δυο νέα προγράµµατα, τα οποία έχουν ήδη ανοίξει και
απευθύνονται σε περίπου δέκα χιλιάδες νέους ανέργους και εγγυώνται µισθούς από 1.000 ευρώ και πάνω, τόσο στον δηµόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Εποµένως και αυτή τη ρύθµιση, της
µείωσης των εργοδοτικών εισφορών για τους νέους έως είκοσι
πέντε ετών, πρέπει κανείς να τη δει ως µια ψηφίδα του συνολικότερου σχεδίου που έχουµε για την ανάκτηση της εργασίας.
Συνεχίζουµε να αναπτύσσουµε τέτοιες δράσεις. Έχουµε πολύ
δρόµο ακόµη, για να µπορέσουµε να αντιστρέψουµε τον όλεθρο
που συνέβη κατά την περίοδο 2010 - 2014 αναφορικά µε την εργασία και ιδίως µε το χτύπηµα που έγινε στη νέα γενιά, αλλά
αυτά τα βήµατα που κάνουµε αποδίδουν καρπούς και νοµίζω ότι
θα γίνονται ολοένα και πιο εµφανή στην ελληνική πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, όσες υπουργικές
τροπολογίες έχουν ήδη κατατεθεί γίνονται αποδεκτές.
Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, απ’ αυτές γίνονται δεκτές µόνο οι εξής: Η µε γενικό αριθµό
1840 και ειδικό 159 τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κοντονής. Γί-
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νεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1844 και ειδικό 163
αναφορικά µε τη θητεία των οργάνων διοίκησης των οδοντιατρικών συλλόγων. Είπε κάποιες κουβέντες γι’ αυτή την τροπολογία
και ο κ. Ξανθός. Επίσης, γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1845 και ειδικό 164 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές
κυρίους Γάκη και Παυλίδη.
Αυτές οι τρεις βουλευτικές τροπολογίες γίνονται αποδεκτές
και όσες υπουργικές έχουν ήδη κατατεθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Οι Βουλευτές πότε θα µιλήσουν,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Κουρουµπλής και εσείς, κύριε Ηγουµενίδη, και µετά θα
δώσουµε τον λόγο στον επόµενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
που έχει ζητήσει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά τον κ. Λοβέρδο,
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα ήθελα επί της διαδικασίας
µόνο να τοποθετηθώ για ένα λεπτό προς την κυρία Υπουργό, για
να ρωτήσω κάτι επί της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μήπως θέλει να το κάνει τώρα, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εάν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καµµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Λοβέρδο.
Κύριε Βρούτση, θα πάρετε τώρα τον λόγο, για να προχωρήσουµε τη διαδικασία. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει. Ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε
Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Προς την κυρία Υπουργό απευθύνοµαι περισσότερο, γιατί θα
ήθελα, πριν τοποθετηθώ ως Κοινοβουλευτικός, να έχω την απάντησή της, ουσιαστικά τη διευκρίνιση πάνω στη τροπολογία που
αφορά τις µειωµένες εισφορές για τους νέους, κυρία Υπουργέ,
µέχρι είκοσι πέντε ετών. Η ερώτησή µου είναι καλοπροαίρετη και
θα την κάνω πιο συγκεκριµένη.
Βεβαίως, είµαστε σύµφωνοι µε τη µείωση των εισφορών. Είναι
µια απόφαση, µια τροπολογία, προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν
αντιµετωπίζει, όµως, το πρόβληµα. Θυµίζω ότι το ζήτηµα της
ανεργίας των νέων διαχρονικά ως διαρθρωτικό µέγεθος είναι ένα
µέγεθος το οποίο προβληµατίζει όλες τις ανεπτυγµένες χώρες
και ότι το διαρθρωτικό πρόβληµα της ένταξης των νέων στην
αγορά εργασίας είναι κάτι το οποίο διαπερνά όλο τον κόσµο και
κυρίως τις χώρες της Ευρώπης.
Άρα, λοιπόν, το να δώσεις κίνητρα για την ένταξη των νέων
στην αγορά εργασίας, είτε κίνητρα διαµέσου προγραµµάτων του
ΟΑΕΔ είτε κίνητρα διαµέσου των µειωµένων εισφορών, είναι στη
θετική κατεύθυνση.
Η ερώτηση που έχω να κάνω προς εσάς είναι η εξής: Επειδή
η µείωση των εισφορών αφορά την εργοδοτική εισφορά στην
κύρια σύνταξη του 20%, που από 13,33% πέφτει στο 6,66%, και
το ύψος της δαπάνης που χρειάζεται, όπως τουλάχιστον λέει το
Λογιστήριο, είναι 51 εκατοµµύρια ευρώ, η ερώτησή µου έχει να
κάνει µε το πόσους αφορά το συγκεκριµένο µέτρο και µε το εάν
αυτοί, που τους αφορά η τροπολογία, είναι οι νέοι µέχρι είκοσι
πέντε ετών που ήδη εργάζονται ή θα ενταχθούν από εδώ και
πέρα νέοι είκοσι πέντε ετών στην αγορά εργασίας. Και το λέω
αυτό, γιατί; Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, θα υπάρξουν θέµατα και αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε σήµερα, τουλάχιστον
µε δήλωση, εάν δεν µπορέσετε να κάνετε τροποποίηση στην τροπολογία σας. Θα υπάρξει µια κινητικότητα απόλυσης νέων, για
να ενταχθούν αύριο στη διαδικασία αυτής της τροπολογίας. Άρα,
λοιπόν, το πιο σώφρον θα ήταν να ενταχθούν όλοι οι νέοι µέχρι
είκοσι πέντε ετών µέσα σ’ αυτό το πνεύµα του νόµου που καταθέτετε στη Βουλή.
Και κάτι ακόµα. Επειδή για εµάς η µείωση των εισφορών είναι
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µια πολιτική θέση, το έχουµε πει πολλές φορές και το ξαναλέµε:
Μείωση του µη µισθολογικού κόστους είναι κίνητρο και τρόπος
για να µειώσεις και να αποκλιµακώσεις πιο γρήγορα την ανεργία.
Προτείνω, κυρία Υπουργέ, εάν έχετε τη δυνατότητα, να φέρουµε και µια τροπολογία αντίστοιχη από την πλευρά σας, ώστε
να µειώνουµε την αντίστοιχη εισφορά και για τους εργαζόµενους
που είναι στην ανεργία από πενήντα ετών και πάνω. Διότι αυτές
οι δυο κατηγορίες πλήττονται κατ’ εξοχήν, οι νέοι –διαρθρωτικό
το πρόβληµα- και οι µισθωτοί πενήντα πέντε ετών και πάνω, οι
οποίοι βρίσκονται στο φάσµα της ανεργίας λόγω του ηλικιακού
κριτηρίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν ήταν ερώτηση πάντως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ρώτησα ποιους αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όχι, έκανε ερώτηση,
κύριε συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αφορά το σύνολο αυτή η
ρύθµιση, δηλαδή και αυτούς που ήδη εργάζονται, τους νέους είκοσι πέντε ετών και τους νέους οι οποίοι θα βρουν δουλειά.
Αφορά το σύνολο, και τους ήδη εργαζόµενους και αυτούς οι
οποίοι µπορούν να προσληφθούν από την αρχή του 2019 σε νέες
θέσεις εργασίας και ακριβώς γι’ αυτό είπα ότι εξυπηρετεί και τον
σκοπό της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ελάφρυνση του υφιστάµενου µη µισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη εργαζόµενους έως είκοσι πέντε ετών.
Τώρα, για τη δεύτερη πρόταση που κάνετε όσον αφορά τη µείωση των εισφορών για τη δεύτερη εξίσου προβληµατική οµάδα
ανέργων που είναι από πενήντα πέντε ετών και άνω, προφανώς
θα µπορούσαµε να την επεξεργαστούµε, απλώς τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα αυτή τη στιγµή για το 2019 είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα. Δηλαδή, ο δηµοσιονοµικός χώρος που υπάρχει, ο
επεκτατικός, είναι 910 περίπου εκατοµµύρια. Έχει γίνει µια πάρα
πολύ συγκεκριµένη κατανοµή σε όλα αυτά τα θετικά µέτρα, τα
οποία εισηγούµαστε στη Βουλή τις τελευταίες εβδοµάδες, µετά
τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και είναι τέτοια,
ώστε να χωρά αυτά τα µέτρα στο σύνολό τους, χωρίς να µπορούν να γίνουν αυτή τη στιγµή στο δηµοσιονοµικό χώρο του
2019 τέτοιες παρεµβάσεις. Το 2020 είναι επεκτατικός, εποµένως
µπορούµε να το εξετάσουµε για εκείνη τη χρονική περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά και σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιβεβαίωσε σήµερα ο κ. Τσίπρας στην εκπνοή του πολιτικού του χρόνου ότι πρώτα ψεύδεται και µετά αναπνέει και ότι απευθύνεται
στον λαό, όπως είπε ο ίδιος σήµερα, σαν να απευθύνεται σε
αµνήµονες. Ο λαός, όµως, καταλαβαίνει και ευτυχώς η νέµεση
της κάλπης πλησιάζει.
Τι έκανε ο Πρωθυπουργός σήµερα; Παρουσίασε ως ελάφρυνση από τα δικά µας δήθεν µέτρα µικρές µειώσεις από τις
αυξήσεις που ο ίδιος έκανε λόγω του εξαµήνου Τσίπρα - Βαρουφάκη και εψεύσθη για την αδήλωτη εργασία.
Από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουµε όλα αυτά τα χρόνια από εργαζοµένους του ΣΕΠΕ, η αδήλωτη εργασία αυξάνεται
και έχει αγγίξει το 27% από 22% που το παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση. Γιατί πρέπει να υπολογίζουµε ως αδήλωτη εργασία και την
εργασία εκείνη που δηλώνεται µε τον κατώτατο µισθό, αλλά συµπληρώνονται τα υπόλοιπα µε «µαύρα», και οπωσδήποτε αυτή
καθ’ αυτή την αδήλωτη εργασία. Αυτά σε ό,τι αφορά τα θέµατα
της σηµερινής συνεδρίασης.
Όµως, µπήκαν κι άλλα θέµατα, και είµαι υποχρεωµένος, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, να πάρω θέση εδώ. Από το ΠΑΣΟΚ, κύριε
Πρωθυπουργέ, έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ όχι αυτοί που δυσαρεστήθηκαν από ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτοί που εδυσαρεστούντο µακριά από την εξουσία. Ήρθαν σε εσάς αυτοί που
δεν µπορούν χωρίς εξουσία, που δεν το αντέχουν, όταν το κόµµα
τους είναι µικρότερο ή είναι στην αντιπολίτευση. Αυτοί σας πλη-
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σίασαν και ορισµένοι µάλιστα µε τον πιο ανέντιµο τρόπο, τις τελευταίες ηµέρες και µε σειρά αλλαγών στις προτιµήσεις τους,
ακόµη και µετά τις εκλογές. Κάποιοι απ’ αυτούς ψήφισαν τη Δευτέρα, δεν ψήφισαν την Κυριακή. Είναι γνωστά τα ονόµατά τους.
Και να έχετε υπ’ όψιν σας, κύριε Πρωθυπουργέ, πως οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων που συσπειρώνονται γύρω από
το ΠΑΣΟΚ και από το Κίνηµα Αλλαγής έχουν απόψεις για την πολιτική. Και γι’ αυτούς είστε persona non grata. Είστε ένας ανεπιθύµητος πολιτικός.
Τέλος, ακούστηκε και µια φράση για τον κ. Σηµίτη. Για τον κ.
Σηµίτη θα µιλά όποιος κατορθώσει έστω και ένα κατά το ήµισυ
αντίστοιχο επίτευγµα µε τα δικά του επιτεύγµατα: την ένταξη της
χώρας στην ΟΝΕ, τη σύλληψη των τροµοκρατών που εξευτέλιζαν διεθνώς τη χώρα και αφαιρούσαν ανθρώπινες ζωές, τα όσα
έκανε για το ΕΚΑΣ, το οποίο συντρίψατε και καταργήσατε, και
φυσικά, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος
καταφέρει κάτι κατά το µισό κοντά σ’ αυτό που έκανε ο κ. Σηµίτης, ας πάρει τον λόγο και ας του απευθύνει οποιαδήποτε µορφή
κριτικής.
Τώρα, σήµερα, σε µια συζήτηση για ένα σχέδιο νόµου µε συγκεκριµένα θέµατα, πολλές τοποθετήσεις έγιναν σχετικά µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών. Τα όσα συµβαίνουν πλέον, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, που αφορούν τη FYROM, έχουν εξήγηση και
ουδείς εκ των µελών της Πλειοψηφίας δικαιούται να κάνει τάχα
τον έκπληκτο. Όσα υπογράψατε και όσα χειροκροτήσατε, εσείς,
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό σας,
είναι αυτά που δίνουν τη βάση και την αφορµή να λέει σήµερα ο
Πρωθυπουργός της FYROM αυτά τα οποία λέει. Παράγωγα και
παρενέργειες της πολιτικής σας επιλογής να υπογράψετε τη
Συµφωνία των Πρεσπών βιώνει η Ελλάδα σήµερα.
Όταν ο κ. Ζάεφ προβάλλει εµφαντικά τα όσα προβάλλει για τη
γλώσσα και τη µειονότητα των τάχα Μακεδόνων στην Ελλάδα,
αυτά προκύπτουν από τα όσα υπογράψατε και σχετίζονται µε τη
γλώσσα τους και µε την ιθαγένεια-εθνικότητά τους. Αυτά συνοµολογήσατε και εκεί εδράζονται οι δικές τους τοποθετήσεις σήµερα.
Σας είχαµε επισηµάνει, αλλά κι εγώ προσωπικά απ’ αυτό το
Βήµα, ότι δεν αναδεχόµαστε τις ευθύνες που προκύπτουν από
τη συµφωνία αυτή. Και δεν πέρασε πολύς καιρός, λίγες µέρες
µετά τη Συµφωνία των Πρεσπών, ο κ. Ζάεφ άρχισε να αρθρώνει
τα επιχειρήµατα που αρθρώνει έως µέχρι σήµερα, µε τον ίδιον
ακριβώς τόνο και για τους ίδιους ακριβώς λόγους.
Πάντως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά την τοποθέτηση
του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σήµερα, δεν πολυβλέπω κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Κυβέρνηση αυτή µετράει
µέρες. Ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είπε πριν από
λίγα λεπτά εδώ -εκτός αν δεν ακούτε- ότι όταν θα έρθει η συµφωνία αυτή στη Βουλή, που αποκτά η έλευσή της πια χρονοδιάγραµµα, αποσύρεται από την Κυβέρνηση. Αυτό, λοιπόν, να το
καταλάβουµε όλοι ως έναρξη ενός δρόµου χωρίς επιστροφή. Η
Κυβέρνηση παύει να υπάρχει.
Πάµε τώρα σ’ αυτό καθ’ αυτό το σχέδιο νόµου. Τι εισηγείσθε
αδροµερώς µε αυτό το σχέδιο νόµου και γιατί πανηγυρίζετε; Για
τη µη περαιτέρω περικοπή των συντάξεων για το έτος 2019. Αυτό
σας δίνει αφορµή πανηγυρισµών. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος που
να ήθελε να περικοπούν οι συντάξεις, να περικοπεί η προσωπική
διαφορά; Υπάρχει κάποιος σ’ αυτή την Αίθουσα που ήταν υπέρ
αυτής της πάρα πολύ σκληρής λύσης; Δεν υπάρχει.
Τότε γιατί οι πανηγυρισµοί; Προφανώς διότι κάτι θέλετε να παρουσιάσετε. Και όταν θέλετε να παρουσιάσετε κάτι που σχετίζεται µε το συνταξιοδοτικό, πρέπει να είστε πάρα πολύ
προσεκτικοί, διότι υπάρχουν οι αριθµοί, που διαψεύδουν επιχειρήµατα πανηγυρισµών ή επιχειρήµατα δήθεν λογικής.
Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, η αδιάψευστη αλήθεια σε ό,τι
αφορά τον ασφαλιστικό νόµο τον δικό µου και του κ. Κουτρουµάνη, του ΠΑΣΟΚ, του 2010, στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και του ασφαλιστικού νόµου Κατρούγκαλου. Δεν θα
αντιµετωπίζετε ως Οττεντότους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν καλά. Δεν θα τους υποτιµάτε.
Οι αριθµοί είναι αυτοί οι οποίοι εκθέτουν όλους όσοι ισχυρίζονται
το αντίθετο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πάµε στους αριθµούς. Απορώ γιατί οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας καταφέρθηκαν εναντίον του κ. Μπράτη. Ο κ. Μπράτης
είναι πολύ γνωστός συνδικαλιστής, είναι δάσκαλος µε µια πορεία
και ως εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ έχει όχι µόνο τις απόψεις της
ΑΔΕΔΥ, αλλά και τους αριθµούς που διαθέτουν όλοι οι Έλληνες
και όλες οι Ελληνίδες.
Τι µας είπε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών και Οικονοµικών Υποθέσεων; Ότι ο δικός µας ασφαλιστικός
νόµος, της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, που είχα εγώ την
τιµή να υποστηρίξω στη Βουλή, έδινε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά
αναπλήρωσης από τον νόµο του 2016, τον νόµο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
τον νόµο Κατρούγκαλου.
Έδινε 45,65% ποσοστό αναπλήρωσης ο δικός µου νόµος και
33,8% ο νόµος ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ο νόµος Κατρούγκαλου για το
ποσοστό αναπλήρωσης στα τριάντα πέντε χρόνια. Αυτό είπε ο κ.
Μπράτης. Τι προβλέπει ο ίδιος νόµος, ο δικός µου νόµος, για το
ποσοστό αναπλήρωσης στα σαράντα χρόνια; Πάλι τα νούµερα
είναι αδιάψευστα. Έδινε 60% αναπλήρωση ο δικός µου νόµος
και 43,8% ο νόµος ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ο νόµος Κατρούγκαλου.
Και τι απαντάτε σ’ αυτό; Μα, ο δικός σου νόµος δεν εφαρµόστηκε. Μα, δεν εφαρµόστηκε, γιατί τον κατήργησε η άφρων πολιτική Τσίπρα - Βαρουφάκη µε Υπουργούς τότε τον κ. Στρατούλη
και τον κ. Σκουρλέτη, οι οποίοι άφησαν τον νόµο αυτόν ανεφάρµοστο. Δεν επέτρεψαν στον κρίσιµο χρόνο του 2015 την εφαρµογή µιας σειράς κρίσιµων διατάξεων του. Με δική σας ευθύνη
υπήρξε αυτή η οπισθοδρόµηση. Αυτό γιατί µας το λέτε; Μας το
λέτε ως επιχείρηµα εναντίον µας; Είναι επιχείρηµα 100% εναντίον
σας, γιατί είναι παράγωγο µιας δικής σας πολιτικής του πρώτου
εξαµήνου του 2015.
Πέραν όµως από την αναπλήρωση, ο νόµος εκείνος ήταν ένας
νόµος µετρηµένος µε διεθνείς αναλογιστικές µελέτες και µε αντοχές που ξεπερνούσαν τις δύο, τρεις δεκαετίες. Και επειδή ο κ.
Κατρούγκαλος, όταν σας παρουσίαζε το δικό του σχέδιο νόµου,
έλεγε διάφορα αναπόδεικτα πράγµατα εδώ στη Βουλή, ελάτε να
δούµε µαζί τρία ή τέσσερα πολύ βασικά θέµατα.
Εµείς παραλάβαµε δαπάνη ασφαλιστικών ταµείων για τα φάρµακα 5,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως και εσείς παραλάβατε
µειωµένες δαπάνες κατά 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Παραλάβατε
δαπάνες µόνο 2 δισεκατοµµύρια.
Εµείς παραλάβαµε, εγώ προσωπικώς παρέλαβα, σαράντα τρία
διαφορετικά ταµεία σε ό,τι αφορά τους κλάδους Υγείας και εσείς
παραλάβατε τον ΕΟΠΥΥ, το µονοψώνιο, που µπορεί να κάνει πολιτικές.
Εγώ παρέλαβα 10,6 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολική ετήσια δαπάνη για τα ιατροφαρµακευτικά και την υγεία. Εσείς παραλάβατε
6,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εγώ παρέλαβα 14% δαπάνες αναπηρίας - µαϊµού κάποιες απ’
αυτές- και παρέδωσα 8,5% σε εσάς. Και σχετικά µε τη µεσολάβηση του κ. Βρούτση, θέλω να είµαι απολύτως ακριβής: Εσείς
παραλάβατε από εµάς όλον τον αγώνα να περικοπούν οι συντάξεις - µαϊµού. Τα βρήκατε έτοιµα αυτά.
Και ποια ήταν η δική σας παραγωγή; Ήταν ορισµένοι χαρακτηριστικοί αριθµοί, όσα σας κατέθεσα στον προϋπολογισµό του
2016, βάσει των όσων έλεγε τότε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τι είχατε περικόψει µέχρι τότε; Από τις επικουρικές συντάξεις
337 εκατοµµύρια. Από τις νέες επικουρικές 48 εκατοµµύρια. Από
την κατάργηση του ΕΚΑΣ 900 εκατοµµύρια µέχρι το 2018. Ήταν
τότε κάτι λιγότερο από τα µισά. Από τη µείωση των νέων συντάξεων 345 εκατοµµύρια. Από µειώσεις στα απλήρωτα εφάπαξ 133
εκατοµµύρια. Από το ανώτατο όριο συντάξεων 38 εκατοµµύρια.
Από τη µείωση οικογενειακών παροχών 21 εκατοµµύρια. Και 708
εκατοµµύρια τότε, συν πόσα ακόµα έχουν προστεθεί, από τις αυξήσεις των εισφορών.
Κυρίες και κύριοι, το 2017 οι πολιτικές µας έχουν µια συνέχεια.
Και η κριτική µας έχει µια συνέχεια. Τετρακόσιοι χιλιάδες συνταξιούχοι µε άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από
1180 ευρώ υπέστησαν περικοπές. Τριακόσιοι ενενήντα χιλιάδες
δικαιούχοι ΕΚΑΣ έχασαν το ΕΚΑΣ. Διακόσιοι σαράντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι είδαν τις επικουρικές τους συντάξεις να περικόπτονται, πολλές 40%, 50%. Διακόσιοι πενήντα χιλιάδες
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δηµόσιοι υπάλληλοι που ασφαλίστηκαν µετά το 1993 και θα συνταξιοδοτηθούν στα επόµενα δεκατέσσερα χρόνια θα πάρουν µειωµένο εφάπαξ από 15% έως 20% σε σχέση µε το τωρινό
καθεστώς. Τριάντα χιλιάδες συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη από την 1η Ιουλίου του 2015 έως 12 Μαΐου του 2016 έχασαν
την προστασία των κατώτατων ορίων σύνταξης έως τη συµπλήρωση του 67ου έτους και για το µετέπειτα διάστηµα µειώθηκαν
τα κατώτατα όρια κατά 20%. Διακόσιοι εξήντα πέντε χιλιάδες
νέοι συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις τους µειωµένες από
15% έως 30%. Διακόσιοι ογδόντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι
του δηµοσίου έχασαν το µισό από τα µερίσµατα που έπαιρναν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτές είναι οι αλήθειες που δεν δικαιολογούν πανηγύρια, αλλά
επιβάλλουν σύνεση και µετριοπάθεια. Επίσης, επιβάλλουν να ζητήσετε και µια συγγνώµη. Διακόψατε µία πορεία το 2014 για να
παράξετε νέα βάρη. Και όταν ήρθε η ώρα µετά από τέσσερα χρόνια να αποφασίσετε κάποιες ελαφρύνσεις από τα δικά σας
µέτρα, παρουσιάζετε τις ελαφρύνσεις αυτές ως ελαφρύνσεις
στις δικές µας πολιτικές. Μα, πόσα ψέµατα θα πείτε πια; Δεν έχει
πια όριο το ψεύδος; Οι αριθµοί είναι αυτοί που σας διαψεύδουν.
Δεν πρέπει κάποια στιγµή να σοβαρευτείτε για να δείτε αν
υπάρχει και κάποιο περιθώριο επικοινωνίας για την επόµενη µέρα
για τη χώρα; Διότι η ώρα της κάλπης πλησιάζει. Και αυτή η ηµέρα
και η ώρα της κάλπης θα είναι η µέρα των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Θα είναι και η µέρα της δικής σας κρίσης. Θα µιλήσουν
οι πολίτες. Θα αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισµοί και η χώρα θα
παλέψει για να ξαναγυρίσει στην κανονικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από
λίγες ώρες ζήσαµε στιγµές έντασης και εκτροπής. Είναι πραγµατικά θλιβερό να ακούγονται κουβέντες σε αυτό το Κοινοβούλιο
ωσάν κάποιοι να είναι οι πατριώτες και οι άλλοι να είναι οι προδότες.
Η ιστορία είναι γνωστή. Εγώ, όµως, δεν θέλω πραγµατικά να
ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί µπορεί κανείς να πει πολλά γι’ αυτού
του είδους τις υπερβολές. Διότι αυτοί οι διχασµοί στον βωµό
επανόδου στην εξουσία βάζουν τη χώρα σε µεγάλα διλήµµατα
και σε µεγάλους προβληµατισµούς. Και αυτοί οι χαρακτηρισµοί
ακούστηκαν πολλές φορές από τη συγκεκριµένη παράταξη προς
τα εδώ, όχι µόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνούν οι φίλοι µου, παλιοί µου
σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ τι έλεγαν για τον Ανδρέα Παπανδρέου
κάποτε το ’89. Να µην τους τα θυµίσω εγώ, γιατί δεν ήταν πολλοί
Ανδρεοπαπανδρεϊκοί από αυτούς. Ήταν µε τον Σηµίτη. Το τι
άκουσε ο Σηµίτης από τη συγκεκριµένη παράταξη είναι γνωστό
και αυτό. Αυτοί που µιλούν τώρα από το Βήµα της Βουλής δεν
βρήκαν τίποτα να πουν για τον κ. Μητσοτάκη. Όλα σωστά τα
είπε. Ο Τσίπρας τα είπε όλα λάθος.
Εγώ θα τους πω, όµως, µία κουβέντα: Αν θέλει κάποιος από
αυτόν τον χώρο να πάει στη Δεξιά, δεν χρειάζεται να ψηφίσει
τους ανθρώπους αυτούς. Ψηφίζει τους υποψηφίους της Δεξιάς.
Θα δούµε πού θα οδηγήσουν µε αυτή τη λογική αυτή τη µεγάλη
δηµοκρατική παράταξη.
Οφείλουν να γνωρίζουν ότι το µέλλον αυτού του χώρου είναι
η σύγκλιση. Θέλετε σύγκλιση µε διάλογο; Θέλετε προγραµµατική σύγκλιση που θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να προσέλθει προς
αυτή; Βεβαίως. Όχι, όµως, να θεωρούµε ότι για όλα φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και να µην έχουµε τη γενναιότητα να παραδεχτούµε και τα λάθη που έγιναν. Τυχαία, δηλαδή, βρέθηκε η
χώρα σε αυτή την περιπέτεια; Όταν τα έλεγα το 2008, το 2009,
το 2010, το 2011, επειδή υπήρχε συγκυβέρνηση, κανένας δεν
τολµούσε να µιλήσει για την κυβέρνηση της Δεξιάς και του Καραµανλή. Είχα αναγκαστεί να διαµαρτυρηθώ στον τότε διευθυντή τύπου του ΠΑΣΟΚ για την αδράνεια των Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ απέναντι στις ύβρεις που υφίσταται ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα ερχόµαστε εδώ να συζητήσουµε ένα
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νοµοσχέδιο που πραγµατικά αρχίζει σιγά-σιγά να δηµιουργεί
στην ψυχή των Ελλήνων κάποια ελπίδα.
Δείτε, λοιπόν, τι γίνεται στη Γαλλία. Τα τείχη µπορεί να έπεσαν
στο Βερολίνο πριν είκοσι, τριάντα χρόνια, αλλά µέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ορθώνονται αντικοινωνικά τείχη, έξω από τα
οποία εκσφενδονίζονται οι ανεπιθύµητοι του συστήµατος της νεοφιλελεύθερης λογικής που, δυστυχώς, πολλές φορές µπόλιασε
και τα σοσιαλιστικά κόµµατα στην Ευρώπη. Και βλέπουµε πολιτικές του Σαρκοζί, του Ολάντ και σήµερα του Μακρόν να εξατµίζονται και εκατοµµύρια άνθρωποι να ζουν το φάσµα του
κοινωνικού αποκλεισµού, να βρίσκονται στον πυρήνα της
ακραίας φτώχειας. Να είναι δηλαδή η µοίρα των µοιραίων; Να
µην υπάρχει καµµία ελπίδα γι’ αυτούς τους ανθρώπους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ, γίνεται µια προσπάθεια, έπειτα από όλη αυτή τη συµφορά που βρήκε την πατρίδα, να έρθουν προς ψήφιση διατάξεις
που πραγµατικά στηρίζουν προγράµµατα που η ίδια η ζωή τα δικαίωσε. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγµατικά, παρά
τα προβλήµατα που είχε όλα αυτά τα χρόνια, απέδειξε ότι ήταν
µια εξαιρετικά θετική σύλληψη που είχε γίνει το ’95, όταν στο
Υπουργείο Υγείας ήταν ο Κρεµαστινός, ο Σκουλάκης και είχα την
τιµή να είµαι Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας.
Τα προγράµµατα αυτά πραγµατικά σήµερα µε αυτή την Κυβέρνηση όχι απλώς δικαιώνονται, αλλά οι άνθρωποι που υπηρέτησαν σε αυτόν τον χώρο σήµερα κερδίζουν την ασφάλεια, γιατί
προωθείται πλέον ουσιαστικά η µονιµοποίηση όλου αυτού του
στελεχιακού δυναµικού.
Δεύτερον, καταργείται η περίφηµη ευρηµατική αντίληψη κάποιων -που έρχονται εδώ και νοµίζουν ότι ο ελληνικός λαός έχει
µνήµη χρυσόψαρου- του υπό κατώτατου µισθού. Και όχι µόνο
αποκαθίσταται αυτό το πράγµα, αλλά πλέον η Κυβέρνηση έρχεται στοχευµένα να συµβάλει στη µείωση της ασφαλιστικής εισφοράς για να διευκολύνει την ενσωµάτωση των νέων στην
παραγωγική διαδικασία.
Το λέγαµε εδώ και δέκα χρόνια αυτό και δεν γινόταν και γίνεται
τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα και στο Σύνταγµα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να γιατρέψει τέτοιου είδους ζητήµατα,
για να µην επανέλθουν τέτοιες εφιαλτικές µέρες.
Και πάµε στο θέµα των συντάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, αν
θέλετε, ολοκληρώστε, γιατί έχετε φτάσει τα επτά λεπτά ήδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά τα πιστεύετε αυτά που
λέτε, όταν ανεβαίνετε στο Βήµα; Οι κύριες συντάξεις κόπηκαν
δώδεκα φορές. Μπορώ να καταθέσω και τους νόµους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και δεκαεπτά µε τον ΣΥΡΙΖΑ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ, κύριε
Βρούτση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σας ακούει ο ελληνικός λαός.
Ούτε 1 ευρώ δεν κόπηκε στις κύριες συντάξεις. Θα σας πω εγώ
τι κόπηκε, γιατί εγώ δεν φοβάµαι να µιλάω µε την αλήθεια.
Υπήρξε περικοπή στις επικουρικές και στο ΕΚΑΣ.
Μπορείτε να µου πείτε ποιοι νόµοι τα επέβαλαν αυτά; Τώρα,
µετά από µένα, ζητήστε τον λόγο και πείτε ποιος νόµος επέβαλε
την περικοπή του ΕΚΑΣ. Διότι το λέτε, αλλά πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι ψήφισαν την περικοπή του ΕΚΑΣ και την επέβαλαν µε τους θεσµούς και ποιοι ψήφισαν την περικοπή.
Όχι µόνο περικόψατε τις συντάξεις, αλλά θα σας θυµίσω, γιατί
έρχεστε και λέτε και στους Πόντιους γέροντες ωραία λόγια, µε
ποια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου κόψατε τις συντάξεις των
Ποντίων και των Βορειοηπειρωτών. Εσείς που µιλάτε για πατριωτισµό! Κόψατε τις συντάξεις στους γέροντες που υπερασπίστηκαν τη συνείδηση της Ελλάδας στον Πόντο, στη Σοβιετική
Ένωση και στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο. Έρχεστε, λοιπόν,
και µιλάτε και κλαίτε για διάφορα ζητήµατα που έχουν προκύψει
την τελευταία περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κουρουµπλή, µε
φέρνετε σε δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ πολύ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η µη περικοπή των συντάξεων είναι µια σηµαντική προσπάθεια, αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης. Δεν σηµαίνει ότι
σώσαµε τον κόσµο. Είναι πολλά αυτά που µπορούν να γίνουν,
αλλά αυτή η Κυβέρνηση έχει προτεραιότητες και η πρώτη προτεραιότητα είναι οι κολασµένοι της κρίσης. Σε αυτούς απευθύνεται πρώτα. Και αφού θα στηρίξει αυτούς, σιγά-σιγά θα πάει και
παραπέρα. Όµως, έχει ιεραρχήσεις. Εκεί πάνε, λοιπόν, και τα
χρήµατα από τη φορολογία, που υποτίθεται ότι δεν επιβάλατε
εσείς. Εσείς συντρίψατε τη µεσαία τάξη. Τα ξεχάσετε; Ποιος επέβαλε τον ΕΝΦΙΑ και όλα αυτά τα µέτρα;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παίρνω τον λόγο επί προσωπικού και
όχι επί της ουσίας, διότι θα µιλήσουν κι άλλοι συνάδελφοι από
τον χώρο και θα απαντήσουν στον κ. Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούστε µε.
Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΣ και αυτά που είπε,
υπάρχει η αδιάψευστη πραγµατικότητα που τα αποδεικνύει. Το
ΕΚΑΣ το κρατήσαµε όρθιο, γιατί ήταν το βοήθηµα που καθιστούσε τους ανθρώπους από µέλη µιας κατώτερης τάξης, µέλη
της µεσαίας τάξης και ήρθαν και το πετσόκοψαν. Και παρουσίασα και τους αριθµούς. Είχαν 900 εκατοµµύρια έσοδα από
αυτό οι κύριοι και οι κυρίες.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Για το προσωπικό ζήτηµα πείτε µας, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η αιτία που σας ζητώ τον λόγο και θα
είµαι µέσα στο λεπτό που µου δώσατε, παρά τις διακοπές, είναι
το εξής: Οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται µε πολιτικούς οι
οποίοι κατηγόρησαν τον Ανδρέα Παπανδρέου για τροµοκράτη
και αρχηγό της «17 Νοέµβρη», δεν έχουν το δικαίωµα να µας
απευθύνουν τον λόγο. Πρέπει να ντρέπονται λιγάκι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν είναι προσωπικό
αυτό, κύριε Λοβέρδο. Παρ’ όλα αυτά…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ξέρει ο ελληνικός λαός ποιος
υπερασπίστηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι!
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή µου, γιατί µέσα στις
τροπολογίες, που ανακοίνωσε η Υπουργός ότι αποδέχεται, είναι
η τροπολογία που επιλύει θέµατα χρόνια και χρονίζοντα των εργαζοµένων στις ΔΕΥΑ, µεταξύ των οποίων και της ΔΕΥΑ του Ηρακλείου.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κατά πώς το σχεδιάσαµε, κατά πώς το προσπαθήσαµε τον Αύγουστο του 2018, πετύχαµε να κλείσουµε τον κύκλο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό ήταν µια σηµαντική πολιτική
επιτυχία της Κυβέρνησής µας, ήταν µια σηµαντική επιτυχία της
κοινωνίας, η οποία στην πλειοψηφία της, στον έναν ή στον άλλον
βαθµό, µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο, αλλά στην πλειοψηφία της
ουσιαστικά συνέβαλε σε αυτή την πορεία.
Σήµερα, πιο ώριµοι από την εµπειρία αυτής της προσπάθειας,
ερχόµαστε να σχεδιάσουµε την Ελλάδα µετά τα µνηµόνια. Ο κεντρικός στόχος µας είναι να επουλώσουµε τις πληγές της κοινωνίας. Κοµµάτι αυτού του στόχου είναι το σηµερινό νοµοσχέδιο,
είναι και όλα τα άλλα που, είτε νοµοθετήσαµε είτε σχεδιάζουµε
να νοµοθετήσουµε, από την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση που θα έρθει -µικρή, αλλά αύξηση- την πρώτη δεκαετία στις
συντάξεις και τα λοιπά.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση βρέθηκε απέναντι. Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στα
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βράχια και την οικονοµία στο πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο,
ουσιαστικά µε περίσσεια πολιτικού θράσους ήρθαν να ισχυριστούν ότι πετύχαµε, λένε, να βγούµε από τα µνηµόνια, αλλά δεν
προλάβαµε να δρέψουµε τους καρπούς της προσπάθειάς µας,
γιατί ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές τις δύο γραµµές πόσες, αλήθεια,
πολιτικές ανακρίβειες υπάρχουν;
Πρώτα από όλα, είναι η οικονοµική επιτυχία εξόδου από τα
µνηµόνια το µείον µισό δισεκατοµµύριο, µε το οποίο άφησαν τα
κρατικά ταµεία; Είναι η οικονοµική επιτυχία εξόδου στις αγορές
το µείον 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ, που χρέωσαν τα ασφαλιστικά
ταµεία οι τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις; Ή είναι
επιτυχία το µείον 25% στο ΑΕΠ της χώρας και το άλµα της ανεργίας στο 27% ή 28%;
Δεύτερον, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους σταµάτησε αυτή την επιτυχηµένη πορεία. Πέρα από το αν έχεις τέτοια επιτυχία, τύφλα να
έχει η αποτυχία µπροστά της, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και σταµάτησε
αυτή την πορεία. Έτσι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ; Η Αριστερά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα δεν ήρθε από µόνη της, έτσι
νέτα σκέτα. Σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης µάς έφεραν οι κοινωνικοί αγώνες. Σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης µάς έφεραν οι
εργαζόµενοι.
Το παραδέχτηκε πριν από λίγο στη συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης.
Είπε: «Ήρθατε καβαλώντας το κύµα της οργής». Έτσι ακριβώς
είπε µιλώντας µε τον Πρωθυπουργό. και µάλιστα επιτέθηκε στον
Πρωθυπουργό, γιατί πούλησε αυτό το κύµα της οργής.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να κάνω µία παρένθεση για τους
ανθρώπους που ενδεχοµένως παρακολουθούν, που για διάφορους λόγους -καταγράφω την πικρία, καταγράφω την απογοήτευση, καταγράφω την διάψευση ελπίδων- οδηγήθηκαν από
αυτό το κύµα της οργής στην αποστράτευση.
Πιστεύετε στα αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι ο Μητσοτάκης, ο
Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας θέλει να υπερασπιστεί το κύµα
της οργής που µας έφερε στην Κυβέρνηση; Εσάς φοβάται και
την επανένταξή σας το κίνηµα. Σε σας απευθύνεται, ουσιαστικά
για να σας αποτρέψει για την επαναστράτευσή σας, για την επαναδραστηριοποίηση σας.
Και κλείνοντας αυτή την παρένθεση, όπως η Αριστερά δεν
ήρθε έτσι, νέτα σκέτα, σε θέσεις κυβέρνησης, έτσι και εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και των προηγούµενων κυβερνήσεων, δεν ήρθατε τώρα. Κυβερνήσετε αυτή τη χώρα.
Εµφανίζεστε, λοιπόν, σήµερα ως µεσσίες. Ωραία. Πείτε µας,
τι απορρίπτετε από αυτά που έκανε η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου; Τι δεν θα ξανακάνετε; Τι καινούργιο έχετε να κάνετε; Τι
θα διορθώσετε; Και επειδή δεν απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις,
µήπως σχεδιάζετε να σώσετε τη χώρα συνεχίζοντας το πρόγραµµα αυτής της Κυβέρνησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα για ανοχή του χρόνου για να ολοκληρώσω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε ένα λεπτάκι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Το αντιπολιτευτικό σας αφήγηµα
έχει διαψευστεί όλο.
Κατά τη γνώµη µου, δύο πράγµατα µπορεί να σηµαίνει: Είτε
δεν µπορείτε να δείτε και να εκτιµήσετε σωστά την πραγµατικότητα που ζούµε, πολιτική δηλαδή ανεπάρκεια, πολιτική ανικανότητα, είτε το βλέπετε µεν, βλέπετε, για παράδειγµα, ότι µε τα
µέτρα που έχουµε πάρει η Ελλάδα θα βγει στις αγορές, αλλά
επειδή δεν συµφέρει τον αντιπολιτευτικό σας λόγο, ισχυρίζεστε
το αντίθετο µέχρι να διαψευστείτε. Εδώ µιλάµε για πολιτική
αθλιότητα.
Είτε ως πολιτική ανικανότητα είτε ως πολιτική αθλιότητα, έτσι
κι αλλιώς δεν µπορεί να εµπνεύσει η πρότασή σας την κοινωνία.
Ο Αρχηγός σας µε τη σηµερινή παρουσία του εδώ, εικόνα και
οµοίωση ακριβώς του αντιπολιτευτικού σας λόγου, ασχολείται
µε θέµατα υψηλής πολιτικής φασαρίας αλλά πολύ χαµηλής πολιτικής αξίας. Με τη συνεπικούρηση των φιλικών προς εσάς
µέσων µαζικής επικοινωνίας, ναι, σηκώνεται πολλή φασαρία.
Ωστόσο, η πρότασή σας αδυνατεί να δώσει µια ολοκληρωµένη
πρόταση στην κοινωνία για την ανάπτυξη της χώρας, για την ανάπτυξη της Ελλάδας της νέας εποχής.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας
αφήνουµε στη µιζέρια και τη µεµψιµοιρία του ρηχού πολιτικού
σας λόγου. Με τις ζωντανές δυνάµεις της κοινωνίας προχωράµε,
χτίζουµε την Ελλάδα της νέας εποχής και να είστε σίγουροι ότι
θα τα καταφέρουµε, θα πετύχουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ηγουµενίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι βρισκόµαστε στο νούµερο επτά από σαράντα πέντε εγγεγραµµένους οµιλητές στον κατάλογο. Ο χρόνος που έχει καθοριστεί µε βάση τον Κανονισµό είναι πέντε λεπτά για τον κάθε
οµιλητή. Μέχρι στιγµής όλοι τον έχετε υπερβεί. Ας προσπαθήσετε να προσαρµόσετε τις οµιλίες σας κοντά στο πεντάλεπτο,
µε τη σχετική µικρή ανοχή που δίνει το Προεδρείο, αλλά µην καταχραστούµε τον χρόνο. Αλλιώς θα φτάσουµε να ξεπεράσουµε
και τα µεσάνυχτα και δεν θα υπάρχει Πρόεδρος να προεδρεύσει.
Είχαµε υπολογίσει ότι η συνεδρίαση θα πάει µέχρι τις 21.00’ ή
22.00’ το πολύ. Καταλαβαίνετε ότι έχουν µιλήσει και οι Πρόεδροι
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, έχουν καθυστερήσει τον χρόνο
κατά πολύ. Όµως, παρακαλώ, ενηµερώστε τις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες και όσοι οµιλητές αποµένουν, να σεβαστούν τον χρόνο.
Θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό κ. Παπανάτσιου, για να αναπτύξει δύο τροπολογίες. Αµέσως µετά θα λάβει το λόγο κ. Καραθανασόπουλος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Θα συνεχίσουµε µε δύο οµιλητές, τον κ. Βαρδάκη και τον κ. Θραψανιώτη. Θα ακολουθήσει
ο κ. Κατσίκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, ο κ.
Βεσυρόπουλος και ο κ. Σαρακιώτης. Έτσι θα πηγαίνουµε, εναλλάξ, µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ανά δύο οµιλητές -έχουν και µειωµένο χρόνο οι περισσότεροι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, γιατί έχουν µιλήσει οι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών τους Οµάδων- για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε σε εύλογο χρόνο τη διαδικασία.
Οπότε, παρακαλώ να δείξετε έναν σχετικό σεβασµό όλοι οι συνάδελφοι όσον αφορά τον χρόνο σας.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά και αµέσως
µετά θα έχει τον λόγο ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµη.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1852 και ειδικό
171, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των τριών πρώτων άρθρων
ρυθµίζονται ζητήµατα οργανωτικής αλλά και επιχειρησιακής
φύσης που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Με το τέταρτο άρθρο ρυθµίζονται µισθολογικά ζητήµατα των
γιατρών του ΣΕΠΕ, προκειµένου να διατηρηθεί η µισθολογική
τους αντιστοίχιση µε τους Γιατρούς Δηµόσιας Υγείας του ΕΣΥ
και υπάρχει ρύθµιση για τους Προέδρους Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων και Διευθυντές Σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών αναφορικά µε την καταβολή εξόδων παράστασης
στις εν λόγω κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού για λόγους
ίσης αντιµετώπισης µε τα µέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που κατέχουν θέσεις
ευθύνης,
Η τρίτη περίπτωση είναι οι γιατροί της Γενικής Ιατρικής και
Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών, αντίστοιχα µε τους
γιατρούς του ΕΣΥ.
Στο πέµπτο άρθρο, µε βάση τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, τροποποιείται η διαδικασία αποστολής δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο διενέργειας κατασταλτικού, άρα και
δειγµατοληπτικής φύσης ελέγχου και προτείνεται η αποστολή
πίνακα πληροφοριών στοιχείων αντί των σωµάτων των τίτλων
πληρωµής, ώστε να µειώνεται η γραφειοκρατία και το διοικητικό
κόστος και να επικεντρώνονται ο έλεγχος σε δαπάνες υψηλού
κινδύνου.
Στο επόµενο άρθρο µε τις διατάξεις που επέρχονται γίνεται
µια αναγκαία τροποποίηση του ν.4270/2014 περί δηµοσίου λογιστικού, προκειµένου ενδεικτικά να ευθυγραµµιστεί η εκτέλεση
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε τις µείζονες κατηγορίες της νέας ενιαίας οικονοµικής ταξινόµησης του κρατικού
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προϋπολογισµού, να προσδιοριστούν εκ νέου οι επιµέρους προθεσµίες αποστολής δικαιολογητικών για την πληρωµή δαπανών
που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών
του δηµοσίου, αλλά και για να ενισχυθεί η συστηµατική αλληλουχία των διατάξεων του νόµου µέσω αποσαφηνίσεων και νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Έρχοµαι τώρα στο επόµενο άρθρο της τροπολογίας. Στον
ν.4514/2018 υφίστανται προβλέψεις σχετικά µε την άδεια λειτουργίας του διαχειριστή αγοράς. Εδώ το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο ήταν 20 εκατοµµύρια ευρώ. Ερχόµαστε να το µειώσουµε
στα 5 εκατοµµύρια ευρώ και αυτό γίνεται γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι της τάξης του 4,02 εκατοµµύρια ευρώ το ελάχιστο,
ενώ το µέγιστο είναι τα 12,7 εκατοµµύρια. Πρόκειται για µια προσαρµογή η οποία κρίνεται αναγκαία, προκειµένου η αγορά να
είναι ελκυστική στους συµµετέχοντες αλλά και αποτελεσµατική
στη λειτουργία της.
Στο άρθρο 8 της τροπολογίας αναστέλλεται για ένα ακόµη φορολογικό έτος, δηλαδή µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του 2019, η φορολόγηση της υπεραξίας από µεταβίβαση µε επαχθή αιτία
ακίνητης περιουσίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων σε µια κρίσιµη περίοδο για την ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας.
Στο επόµενο άρθρο παρατείνεται για ακόµη ένα έτος, δηλαδή
µέχρι 31-12-2019, η µη αναπροσαρµογή των µισθωµάτων που καταβάλλουν το δηµόσιο και οι φορείς του δηµοσίου. Το συγκεκριµένο άρθρο κρίνεται αναγκαίο, καθώς η αγορά των ακινήτων
εξέρχεται µεν από την πολυετή κρίση στην οποία είχε εισέλθει
το 2010, αλλά βρίσκεται ακόµη σε µεταβατικό στάδιο σταθεροποίησης. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ένα
χρονικό διάστηµα προσαρµογής, ειδικότερα στον τοµέα των
επαγγελµατικών ακινήτων, τα οποία προσφέρονται για τη στέγαση των δηµοσίων υπηρεσιών.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται το µέτρο της διατήρησης
σταθερών των µισθωµάτων που ήδη καταβάλλονται από το δηµόσιο για τη στέγαση των δηµοσίων υπηρεσιών για ένα ακόµη
έτος.
Με τα δύο τελευταία άρθρα της τροπολογίας ενσωµατώνεται
στη νοµοθεσία µας η οδηγία 2017/2399, η οποία αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας 2014/59, γνωστή ως BRRD, ως προς την
κατάταξη των απαιτήσεων των µη εξασφαλισµένων χρεωστικών
µέσων νοµολογίας σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύµατος.
Η δεύτερη τροπολογία, η οποία είναι η µε γενικό αριθµό 1851
και ειδικό 170, αφορά την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Τροποποιούµε τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Συγκεκριµένα, ερχόµαστε στο άρθρο 91 του Τελωνειακού Κώδικα και λέµε ότι ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 είναι µηδέν
(0) ευρώ. Πρόκειται για τον γνωστό µας ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί.
Καταργούµε τη διάταξη. Δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό ένα µνηµονιακό µέτρο, που παίρνει το τέλος του.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μετά θα πάρετε τον
λόγο, κύριε Βλάχο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά, κύριε Βλάχο.
Έχετε και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Θέλω να πω για την τροπολογία που ανέφερε η κυρία Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εδώ είναι η κυρία
Υπουργός, κύριε Βλάχο.
Ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, θα
έπρεπε να ντρέπεστε, αλλά δεν ξέρω αν έχετε ακόµη αυτή την
ικανότητα της ντροπής, µε αυτή την τροπολογία την οποία φέρ-
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νετε. Είναι τριάντα πέντε σελίδες τροπολογία που κατατέθηκε
πριν από σαράντα λεπτά, µαζί µε άλλες είκοσι σελίδες συνοδευτικό υλικό. Ντροπή!
Πρέπει να την αποσύρετε! Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία, δηλαδή δεν έχετε όριο. Έχετε ξεπεράσει το όριο των προηγούµενων κυβερνήσεων. Φθάνει πια, ως εδώ! Διότι έχει
παραγίνει το κακό πλέον µε τις άσχετες τροπολογίες της τελευταίας στιγµής σε νοµοσχέδια άσχετα. Ούτε καν να τις µελετήσουµε µπορούµε. Μια τροπολογία µιλάει για δέκα διαφορετικά
πράγµατα, είναι τροπολογία-πολυνοµοσχέδιο.
Επίσης, είναι ντροπιαστικός και εµείς τον καταγγέλλουµε
αυτόν τον δικοµµατικό «σκυλοκαβγά» που παρακολουθήσαµε
πριν από λίγο ανάµεσα στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, ανάµεσα
στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία. Και έχει ευθύνες το Προεδρείο, µάλλον ο Πρόεδρος της Βουλής που ήταν εδώ και επέτρεψε να εξελιχθεί ένας τέτοιος σκυλοκαβγάς. Και το λέµε αυτό
γιατί ζήσαµε στιγµές σκηνών του παρελθόντος. Και, βεβαίως, και
ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης καταφεύγουν στο παρελθόν γιατί
φοβούνται το µέλλον. Γι’ αυτό καταφεύγουν στο παρελθόν.
Και επειδή ακριβώς αυτή η κατάσταση δεν είναι η πρώτη φορά
που γίνεται το τελευταίο διάστηµα, παραβιάζοντας τον όποιο
στοιχειώδη Κανονισµό υπάρχει και επειδή ακριβώς θα επαναληφθεί και στο µέλλον αυτή η στιγµή -και όσο πλησιάζουµε προς
τις εκλογές θα δούµε πάλι αντίστοιχα τέτοια φαινόµενα- σας το
δηλώνουµε καθαρά και ας το λάβει ο Πρόεδρος πολύ καλά υπ’
όψιν του ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ θα εξετάσει τη
στάση της σε ανάλογες περιπτώσεις για το αν θα νοµιµοποιήσουµε µε τη συµµετοχή µας και την παρουσία µας αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν είναι η Βουλή
υπόθεση των δύο µονοµάχων σε µία ρωµαϊκή αρένα, που επί της
ουσίας αυτός που είναι το θήραµα είναι ο λαός και αυτά τα δύο
είναι τα λιοντάρια που θα κατασπαράξουν τον λαό.
Γιατί ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία της ανούσιας, της άσφαιρης αντιπαράθεσης; Είναι πάρα πολύ απλό. Για να συγκαλυφθεί
η ουσία. Ποια είναι η ουσία; Είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία
συµφωνείτε. Συµφωνείτε και µε το ΠΑΣΟΚ ταυτόχρονα και θέλετε να συγκαλύψετε αυτή τη συµφωνία. Πού συµφωνείτε;
Συµφωνείτε ότι πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, για να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και
η καπιταλιστική κερδοφορία. Και έχετε φέρει και φέρνετε νόµους
όπως αυτόν για τις στρατηγικές επενδύσεις, όπου παρέχετε νέα
σκανδαλώδη προνόµια στις στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις,
τη στιγµή που πετσοκόβετε το λαϊκό εισόδηµα.
Συµφωνείτε και οι δύο και οι τρεις και οι υπόλοιποι στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συµφωνείτε στο ότι πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία των Αµερικάνων και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια και
ευρύτερα στην περιοχή. Συµφωνείτε, Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στο ότι πρέπει να διευκολυνθούν αυτοί οι σχεδιασµοί. Και
όχηµα αυτών των σχεδιασµών είναι η Συµφωνία των Πρεσπών,
για να υλοποιηθούν οι αµερικανονατοϊκοί σχεδιασµοί για το ξαναµοίρασµα των αγορών, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, για την αλλαγή συνόρων. Και µε τη Συµφωνία των
Πρεσπών ανοίγει ο ασκός του Αιόλου.
Συµφωνείτε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία, ότι η Ελλάδα πρέπει
να αναδειχθεί σηµαιοφόρος των αµερικανονατοϊκών σχεδιασµών
και µια απέραντη βάση αµερικανονατοϊκών στρατοπέδων.
Συµφωνείτε ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να αναβαθµιστεί η γεωστρατηγική θέση της χώρας µας, για να µπορούν
οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις να πάρουν και αυτές από τη λεία
των Δυτικών Βαλκανίων ένα µικρό κοµµάτι για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους.
Συµφωνείτε στην αναπαλαίωση και στη θωράκιση του αστικού
πολιτικού συστήµατος, γιατί τέτοιες είναι οι προτάσεις που κάνετε και εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία για τη συνταγµατική Αναθεώρηση.
Συµφωνείτε, Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στην ασκούµενη αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγµα, ο βασιλικότερος του βασιλέως, ψήφισε και τα τρία µνηµόνια. Η Νέα
Δηµοκρατία νοµιµοποίησε το πρώτο και ψήφισε τα δύο επόµενα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ νοµιµοποίησε τα δύο πρώτα και ψήφισε το τρίτο µνη-
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µόνιο. Και τσακώνεστε για το ποιος επιβάρυνε περισσότερο ή λιγότερο στον λαό;
Έβγαλε κάτι αριθµούς ο Τσίπρας. Η επιβάρυνση του λαού
ήταν 74 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά και όχι εφάπαξ. Συνεχίζετε να τον επιβαρύνετε. Τώρα το ζήτηµα είναι αν ήταν τα 65 δισεκατοµµύρια ευρώ της Νέας Δηµοκρατίας και τα 9
δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο του ΣΥΡΙΖΑ; Σωρευτικά ήταν. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νοµιµοποίησε και τα 65 δισεκατοµµύρια
ευρώ αντιλαϊκών µέτρων των προηγούµενων κυβερνήσεων. Δεν
απάλλαξε από τίποτα τον λαό και όχι µόνο δεν τον απάλλαξε
αλλά του φόρτωσε στην καµπούρα του και άλλα από πάνω.
Συµφωνείτε στα ζητήµατα της ασφάλισης. Παιδιά σας, παιδιά
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι
ασφαλιστικοί νόµοι. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε; Συνέχισε, νοµιµοποίησε τους προηγούµενους αντιασφαλιστικούς νόµους και
έφερε έναν αντιασφαλιστικό νόµο-έκτρωµα.
Τώρα αν είναι τριάντα οι µειώσεις που δέχθηκαν οι κύριες συντάξεις όλα αυτά τα χρόνια, αν είναι τριάντα πέντε και αν έκανε
είκοσι µία η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δέκα ο ΣΥΡΙΖΑ,
δεν έχει ουσία αυτό το πράγµα, γιατί όλες αυτές τις µειώσεις τις
έχετε νοµιµοποιήσει και ως Κυβέρνηση και ως Αντιπολίτευση, κύριοι της Κυβέρνησης. Τις έχετε νοµιµοποιήσει όλες, µία προς µία!
Και, µάλιστα, φθάσατε ακριβώς να φέρετε αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρωµα, τον νόµο Κατρούγκαλου. Και τι κάνει αυτό το
έκτρωµα; Μειώνει τον συντελεστή αναπλήρωσης. Από το 70%,
80% που ήταν κάποτε τον πήγατε στο 35%, 33%, στο 43%, µε
αποτέλεσµα να υπάρξει µία τεράστια µείωση των συντάξεων. Και
λέτε ότι δεν µειώσατε τις συντάξεις και έχετε το θράσος να το
ισχυρίζεστε;
Η κατώτατη σύνταξη των δεκαπέντε χρόνων πόσο ήταν πριν;
Ήταν 716 ευρώ µαζί µε το ΕΚΑΣ. Σήµερα πόσο είναι; Είναι 413
ευρώ. Κόψατε 300 ολόκληρα ευρώ από τους κατώτατους συνταξιούχους, από την κατώτατη σύνταξη. Και λέτε ότι δεν κάνατε
τίποτα; Μα, τι άλλο θα έπρεπε να κάνετε δηλαδή; Τον τσακίσατε!
Πάνω από όλα τι τσακίσατε; Τσακίσατε και καταργήσατε τη
λογική του αναδιανεµητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και τον µετατρέψατε σε ανταποδοτικό και σε ατοµική ευθύνη. Τον «νόµο Πινοσέτ» φέρατε µε τον «νόµο Κατρούγκαλου»,
µε αποτέλεσµα να δίνετε κάτι πενιχρά, την εθνική σύνταξη, τα
368 ευρώ -πόσα είναι µε τα σηµερινά δεδοµένα;- και από εκεί και
πέρα αν έχουν τα ασφαλιστικά ταµεία.
Άρα, δηλαδή, µετατρέπετε σε ατοµική ευθύνη την υπόθεση
της ασφάλισης και της σύνταξης, για να καταφύγουν οι εργαζόµενοι στην ιδιωτική ασφάλιση, στη συµπληρωµατική ασφάλιση.
Και συµπληρωµατική ασφάλιση ποιοι παρέχουν; Οι ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες, είτε µέσω των ιδιωτικών συµβολαίων είτε
µέσω των επαγγελµατικών ταµείων, που αυτές θα λυµαίνονται.
Και γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο -γιατί βεβαίως δεν σας αφήνει η
χαρά να κρυφτείτε- ότι φέρατε έναν νόµο για τη µη κατάργηση
της προσωπικής διαφοράς και φέρνετε και πενήντα νόµους που
διαµορφώνουν ένα ευνοϊκό πεδίο για να δράσουν οι ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες. Πού θα δράσουν; Σε αυτό το έκτρωµα
το αντιασφαλιστικό του Κατρούγκαλου. Αυτό το αντιασφαλιστικό
έκτρωµα θα εκµεταλλευθούν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες,
για να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Να, λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής σας!
Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η επιδροµή που κάνετε, η
ολοµέτωπη σφοδρότατη επίθεση που δέχονται οι εργαζόµενοι
και οι ασφαλισµένοι γίνεται µε όχηµα και µε πρόσχηµα τη βιωσιµότητα. Τι κάνετε, λοιπόν, µε αυτό το όχηµα και το πρόσχηµα;
Μειώνετε και το 2019 κατά 935 εκατοµµύρια ευρώ την κρατική
χρηµατοδότηση στα ασφαλιστικά ταµεία. Και όχι µόνο µειώνετε
την κρατική χρηµατοδότηση, αλλά µειώνετε και τη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 275 εκατοµµύρια ευρώ. Και αυτές που
θα υποστούν τη µείωση είναι κατά κύριο λόγο οι κύριες συντάξεις. Οι κύριες συντάξεις θα µειωθούν κατά 350 εκατοµµύρια
ευρώ συνολικά για το 2019.
Ποια ανακούφιση είναι αυτή; Επιδείνωση είναι αυτή η κατάσταση.
Και από αυτή την άποψη έχει σηµασία -για να µιλάµε και καθαρά πλέον και να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας-
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το ότι λέτε πως δεν προχωράτε στην κατάργηση της προσωπικής
διαφοράς. Τι προτείνατε, όµως, ως αντιστάθµισµα και το αποδέχθηκε µετά βαΐων και κλάδων η Κοµισιόν; Το «πάγωµα» όλων
των συντάξεων έως το 2022. Και τι λέει, λοιπόν, η Κοµισιόν στην
έκθεσή της; Λέει τα εξής: «Επιπλέον, το προτεινόµενο «πάγωµα»
των συντάξεων ως το 2022 προβλέπεται να οδηγήσει στο ίδιο
επίπεδο των συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε
σταθερή κατάσταση-σύγκριση µε το αποτέλεσµα της εφαρµογής
των προνοµοθετηµένων περικοπών».
Άρα ίδιο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα θα έχει, πάλι το σύνολο
των συνταξιούχων θα κληθεί να πληρώσει δηµοσιονοµικά τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων.
Και σε αυτή την κατεύθυνση, καταργείτε µία σειρά από αντίµετρα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως τα έχετε ονοµάσει, ύψους
1,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ: την επέκταση των σχολικών γευµάτων στον Καιάδα, τη δηµιουργία βρεφονηπιακών σταθµών για να
πηγαίνουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, την επιδότηση της
συµµετοχής των συνταξιούχων στη φαρµακευτική δαπάνη. Καταργήθηκαν όλα αυτά.
Τι, όµως, δεν καταργείται; Τα µέτρα που ενισχύουν αυτό που
έχετε ως υπέρτατο θεό και αξία, την ανταγωνιστικότητα και την
καπιταλιστική κερδοφορία.
Έτσι, λοιπόν, φορολογείτε τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούµενους για να µειώνετε τους
φορολογικούς συντελεστές των επιχειρηµατικών οµίλων. Φορολογείτε τον λαό για να µειώνετε τη φορολογία των οικονοµικών
ελίτ. Αυτό κάνετε. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µειώνει τη φορολογία
των οικονοµικών ελίτ. Πώς τη µειώνει; Με τη µείωση από 15% σε
10% του φόρου για τα διανεµόµενα κέρδη. Φόρος 10% για τις
οικονοµικές ελίτ, 22% φόρος για τον συνταξιούχο, τον µισθωτό,
τον αυτοαπασχολούµενο και τον αγρότη. Να, λοιπόν, ποιο είναι
το ταξικό φορολογικό σας σύστηµα.
Λέτε -εδώ να δείτε τον πολιτικό τσαρλατανισµό!- ότι µε την
τροπολογία που σήµερα θα ζητήσετε να ψηφιστεί στηρίζετε τους
νέους εργαζόµενους. Πώς τους στηρίζετε; Επιδοτώντας τις εργοδοτικές εισφορές, επιδοτώντας δηλαδή τους βιοµήχανους,
τους επιχειρηµατίες, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, για να
έχουν φθηνούς νέους εργαζόµενους. Αυτούς επιδοτείτε και στηρίζετε και όχι τον νέο εργαζόµενο. Να µην τρελαθούµε! Να µη
χάσουν οι λέξεις το νόηµά τους! Και αυτό µε τι; Με την υποσχετική ότι θα καταργήσετε, λέει, τον υποκατώτατο µισθό. Υποσχετική είναι αυτή.
Και βγήκε ο κ. Τσίπρας εδώ και τι δεν έλεγε για τον υποκατώτατο µισθό! Επί τέσσερα χρόνια γιατί δεν έκανε τίποτα; Τέσσερα
χρόνια είναι Πρωθυπουργός. Γιατί δεν έκανε τίποτα για τον υποκατώτατο µισθό; Επαναλαµβάνω: Υποσχετική είναι. Σας αποκαλύπτει η έκθεση της Κοµισιόν. Στη σελίδα 10 λέει ότι αν δεν
θέλουµε να διατηρηθεί ο υποκατώτατος µισθός, θεωρεί ότι η τελική λήψη της απόφασης για το ζήτηµα αυτό πρέπει να ληφθεί
µόνο µετά από πλήρη ανάλυση των επιπτώσεων, η οποία θα καταδεικνύει ότι οι δυνητικές επιπτώσεις στις προοπτικές απασχόλησης για τους νέους θα είναι περιορισµένες. Σας λέει: Πρέπει
να το συµφωνήσουµε, αν δεν το συµφωνήσουµε, δεν κάνετε τίποτα. Και αυτό, βεβαίως, για να µην υπάρχει επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα και στις αντοχές της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Να γιατί δεν τον έχετε καταργήσει τόσα χρόνια. Σας το είπα και
πριν: θεός σας είναι η ανταγωνιστικότητα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Η κυρία Υπουργός µίλησε πριν για τον όλεθρο που υπέστησαν
οι εργαζόµενοι την περίοδο 2010 - 2014. Μόνο που αυτόν τον
όλεθρο, κυρία Αχτσιόγλου, εσείς τον νοµιµοποιήσατε. Ο νόµος
Βρούτση είναι «νόµος Βρούτση - Αχτσιόγλου» σήµερα και τον
πήγατε και παραπέρα. Από αυτή την άποψη η ψηφίδα που διαµορφώνεται είναι ψηφίδα σε ένα έδαφος που οδηγεί σε ακόµα
µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δίνουµε βάρος στις µεταρρυθµίσεις. Ποιες είναι αυτές οι µεταρρυθµίσεις; Αυτές που δίνουν σκανδαλώδη νέα προνόµια και διαµορφώνουν ακόµα πιο
ευνοϊκό έδαφος για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Κάνατε βέβαια και άλλες µεταρρυθµίσεις, όπως, για παράδειγµα, να αυξήσετε τα εµπόδια στην κήρυξη απεργίας. Δικό σας έργο είναι
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αυτό, δική σας θεάρεστη µεταρρύθµιση είναι η αύξηση των εµποδίων για να κηρυχθεί µία απεργία, µε αποτέλεσµα τα δικαστήρια στο 99% των περιπτώσεων να τις κηρύσσουν παράνοµες και
καταχρηστικές.
Και µιλάτε για την εργασιακή ζούγκλα και λέτε ότι το ΣΕΠΕ αυξάνει τους ελέγχους; Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τα επίσηµα
στοιχεία. Εγώ θα καταθέσω την τελευταία έκθεση του ΣΕΠΕ του
2016. Έχουµε 2018 και το ΣΕΠΕ έχει βγάλει έκθεση πεπραγµένων µόνο µέχρι το 2016. Τι δείχνει αυτή η έκθεση; Οι έλεγχοι µειώθηκαν. Ήταν το 2014 είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιοι εβδοµήντα
τρεις και το 2016 ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι είκοσι δύο. Μείωση των ελέγχων έχουµε επί κυβερνήσεων Τσίπρα.
Έχουµε µείωση των προστίµων που έβαλαν στις επιχειρήσεις
από 5 εκατοµµύρια ευρώ στα 3,4 εκατοµµύρια ευρώ. Και τι άλλο
έχουµε; Αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων. Από
εξήντα τρία το 2014 έφτασαν στα εβδοµήντα τρία το 2016. Καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική σελίδα από την έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, για να δούµε τα δεδοµένα της
εργασιακής ζούγκλας που εσείς στηρίζετε ή προκαλείτε κιόλας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η εργασιακή ζούγκλα και των προηγούµενων και της σηµερινής Κυβέρνησης έχει οδηγήσει στο εξής αποτέλεσµα: Ο
σύµβουλός σας -και της σηµερινής και των προηγούµενων κυβερνήσεων- το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, έβγαλε µια έκθεση
που λέει ότι ο µέσος µισθός στην Ελλάδα µειώνεται σε ετήσια
βάση 3,1% από το 2008 έως το 2017. Ποιος ήταν Κυβέρνηση το
2008; Η Νέα Δηµοκρατία. Ποιος ήταν Κυβέρνηση το 2009 - 2011;
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία. Και µετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά 3,1% µειωνόταν ο µέσος ετήσιος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα. Έργο σας
είναι αυτό. Θαυµάστε το! Σε µία δεκαετία, δηλαδή, έχασε πάνω
από 31% ο µέσος ετήσιος µισθός -περισσότερο βέβαια είναι γιατί
πάει σωρευτικά- στον ιδιωτικό τοµέα. Και πανηγυρίζετε γι’ αυτό.
Γιατί; Πρέπει να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια φράση µόνο για την τροπολογία για το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Μας διαβεβαιώνει
η Κυβέρνηση ότι κανείς από τους νυν εργαζόµενους στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν θα χάσει τη δουλειά του, ότι θα
παραµείνουν όλοι στις δουλειές τους; Αυτή τη διαβεβαίωση θέλουµε από τη µεριά της Κυβέρνησης. Θα τοποθετηθούµε, βεβαίως, αναλυτικά για το τι θα κάνουµε κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας.
Συµπερασµατικά, αυτός ο σκυλοκαβγάς είναι για να εγκλωβίσετε τις λαϊκές συνειδήσεις, να µειώσετε τις απαιτήσεις σε επίπεδα φτωχοκοµείου και να µην απαιτεί τίποτα άλλο ο λαός και η
εργατική τάξη, να µην απαιτεί την ικανοποίηση των αναγκών του.
Έτσι η ανταµοιβή των θυσιών που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός
είναι οι νέες θυσίες, η συνέχιση των θυσιών. Έτσι ανταµείβετε
τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός, µε νέες θυσίες ακόµα πιο
σοβαρές, για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα.
Εµείς λέµε καθαρά: Αντί να ψάχνουν οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι βιοπαλαιστές τις διαφορές ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ,
στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δηµοκρατία, ας κάνουν τη διαφορά σήµερα, ισχυροποιώντας αποφασιστικά το ΚΚΕ, για να ενισχυθεί η
λαϊκή αντεπίθεση για συνολικότερη ρήξη και ανατροπή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να κάνω µία παρέµβαση για µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι ακριβώς θέλετε;
Υπάρχει και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας. Μπορεί να
παρέµβει ή να ρωτήσει, κύριε Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατατέθηκε πριν από
λίγο µια τροπολογία εξήντα σελίδων µε δέκα άρθρα. Δεν έχουµε
τη δυνατότητα αυτή την τροπολογία να τη συζητήσουµε. Δεν
µπορεί να έρχεται µετά από επτά ώρες συζήτησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βλάχο, σας
κατανοώ απολύτως.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι, δεν µε κατανοείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κατανοώ το ζήτηµα
για το οποίο ζητήσατε τον λόγο. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι υπάρχει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, ο οποίος µπορεί να
πάρει τον λόγο και τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Θα ήθελα ως προεδρεύων να ζητήσετε
την παρέµβαση του Προέδρου της Βουλής για να αποσυρθεί η
τροπολογία. Είναι ολόκληρο νοµοσχέδιο. Εάν επιµείνετε, προφανώς εδώ δεν ξέρουµε τι ψηφίζουµε. Να ενηµερωθεί ο Πρόεδρος
και να παρέµβει. Δεν µπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν επιµένει το
Προεδρείο σε αυτό.
Κύριε Βαρδάκη, έχετε τον λόγο και θα παρακαλούσα πολύ για
την τήρηση του πεντάλεπτου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ακούσαµε και αυτό σήµερα.
Κάποιοι συνάδελφοι νιώθουν, λέει, υπερήφανοι γιατί µε τη δική
τους υπογραφή µονιµοποιούνται οι εργαζόµενοι του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ποιοι είναι αυτοί που νιώθουν περήφανοι σήµερα; Είναι αυτοί που επί δεκατρία χρόνια είχαν
όµηρους, απλήρωτους όλους αυτούς τους εργαζόµενους. Πραγµατικά υπάρχει απύθµενο θράσος.
Τον περασµένο Σεπτέµβριο από αυτό εδώ το Βήµα είχα πει
στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να µη χτίζουν αφήγηµα
για τις περικοπές των συντάξεων, γιατί θα εκτεθούν. Εκτεθήκατε.
Είµαι περίεργος ποιο θα είναι το νέο σας αφήγηµα. Εάν πάλι χτίσετε ένα αφήγηµα πάνω στη µείωση του αφορολόγητου, από
τώρα σας λέµε ότι κι εκεί πάλι θα εκτεθείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος της Κυβέρνησής µας
από την πρώτη µέρα που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση αυτού του
τόπου ήταν να οδηγήσουµε τη χώρα εκτός µνηµονίων, αφού ολοκληρώθηκαν τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Δυστυχώς για κάποιους εδώ σήµερα περνάει στα ψιλά γράµµατα το γεγονός ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις από 1-12019. Για µας, πάλι, είναι µια ενέργεια µε ξεκάθαρο κοινωνικό
πρόσηµο.
Επίσης, µεγάλης σηµασίας ζήτηµα αποτελεί η επιστροφή των
αναδροµικών στα ειδικά µισθολόγια, η µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών σε ελεύθερους επαγγελµατίες, νέους επιστήµονες και
αγρότες.
Όλα αυτά τα µέτρα θα δώσουν µια πολύ µεγάλη ανάσα στην
καθηµερινότητα της ελληνικής οικογένειας.
Είναι πραγµατικά στενόχωρο, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, µόνο και µόνο επειδή ποντάρατε στην κυβερνητική αποτυχία, να απαξιώνετε τον ελληνικό λαό που σήκωσε το
µεγαλύτερο βάρος στις πλάτες του τα χρόνια της κρίσης. Και
σήµερα που δίνουµε µια ανάσα σε συνταξιούχους, εργαζόµενους, ανασφάλιστους, συνεχίζετε το ίδιο αφήγηµα.
Υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό ότι θα βγάλουµε τη χώρα
από τα µνηµόνια και το κάναµε. Υποσχεθήκαµε ότι θα άρουµε
µνηµονιακά µέτρα και πράγµατι προωθούµε στοχευµένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύουµε το κοινωνικό κράτος. Η Κυβέρνηση
αυτή παρέλαβε µια χρεοκοπηµένη χώρα το 2015 και κατάφερε
να τη βγάλει από την κρίση. Η Κυβέρνηση αυτή µείωσε την ανεργία από το 27% στο 19% και κάνει πράξη µετά από δεκαπέντε
χρόνια τη µονιµοποίηση του «Βοήθεια στο Σπίτι», µία δοµή η
οποία είναι αναπόσπαστο πλέον κοµµάτι της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση αυτή χτίζει από το 2015 ένα κοινωνικό κράτος, µε πρωτοβάθµια φροντίδα, πρόσβαση στην υγεία όλων των ανασφάλιστων
πολιτών, σχολικά γεύµατα, επιδόµατα παιδιών, επίδοµα ενοικίου,
κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, µεταφορικό ισοδύναµο, περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθµούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είτε σας
αρέσει είτε όχι, ήρθε η ώρα να ωφεληθούν εκείνοι που σήκωσαν,
λόγω των δυσµενών πολιτικών σας, µέχρι τώρα τα βάρη των µνηµονίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λέµε για άλλη µια φορά: Ναι,
δεν µπορέσαµε το 2015 να υλοποιήσουµε το δικό µας πρόγραµµα. Όχι γιατί δεν θέλαµε, αλλά γιατί η καταστροφή από τις
ανισόρροπες ασκούµενες πολιτικές σας ήταν τεράστια. Προσπα-
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θήσαµε, όµως, µε σταθερά βήµατα και µε δύσκολες µάχες και
δηµιουργήσαµε τις προοπτικές. Καταφέραµε να βγάλουµε τη
χώρα από τα µνηµόνια µε την κοινωνία όρθια.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει τη µαύρη προπαγάνδα, συνεπικουρούµενη από τα ΜΜΕ από τον Μάρτιο του 2015; «Η Ελλάδα στα
βράχια». Εσείς ζητούσατε εκλογές. «Δεν κλείνει η αξιολόγηση,
εκλογές τώρα», λέγατε. «Χρεοκοπεί µέρα µε τη µέρα η χώρα,
εκλογές τώρα». «Καταρρέουν τα ασφαλιστικά ταµεία». «Δεν θα
πληρωθούν οι συντάξεις». «Εκλογές». «Να φύγει η χειρότερη Κυβέρνηση όλων των εποχών», λέγατε. «Σας κοροϊδεύει ο Τσίπρας». «Δεν καταργείται η περικοπή των συντάξεων αλλά
αναστέλλεται», λέγατε µέχρι και προχθές. Μάλιστα, βάλατε και
στοίχηµα.
Προχθές µας είπε από την Τρίπολη -αν δεν κάνω λάθος- ο κ.
Μητσοτάκης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαθλίωσε τον ελληνικό λαό αυτά τα
τρία χρόνια. Καλό θα ήταν, κύριε Μητσοτάκη, να συµβουλευθείτε
την κ. Μπακογιάννη -και αν δεν εµπιστεύεστε την κ. Μπακογιάννη, τον σηµερινό σας Γραµµατέα- για να δείτε τι έλεγαν πριν
µερικά χρόνια όσον αφορά στη φτωχοποίηση του ελληνικού
λαού και την κατάντια που βρισκόταν τότε. Τις δικές σας κυβερνήσεις τότε κατηγορούσε η κ. Μπακογιάννη και ο κ. Αυγενάκης.
Η κ. Γεννηµατά έναν µήνα τώρα µας λέει ότι πήραµε από τον ελληνικό λαό δέκα και του δίνουµε ένα. Και το επαναλαµβάνει τακτικά τώρα τελευταία και ο κ. Μητσοτάκης.
Ακούστε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Δεν
αφήσατε τίποτα για να πάρουµε από τον ελληνικό λαό. Αφήσατε
µόνο ανεργία, φτώχεια, απαξίωση, κοινωνικά ερείπια. Στον προϋπολογισµό θα πούµε πόσα και τι πήρατε από τους Έλληνες. Δεν
είναι ούτε δέκα, ούτε είκοσι. Είναι πολύ περισσότερα. Απλά όπως
ο κ. Μητσοτάκης µπερδεύει τα Εξάρχεια µε τη Συρία, έτσι κι
εσείς έχετε µπερδέψει τις εποχές.
Θυµίζω, λοιπόν, ότι το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014
κυβερνούσατε εσείς. Και κριθήκατε από τον ελληνικό λαό από
εκείνα τα χρόνια που έχασε το 25% του ΑΕΠ και βίωσε πρωτόγνωρα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας.
Το 2015, το 2016, το 2017, το 2018, που κυβερνούµε εµείς, καταφέραµε να επαναφέρουµε τη χαµένη αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και θα κριθούµε γι’ αυτό στο τέλος της τετραετίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Και επιτρέψτε µου κάτι τελευταίο,
κύριε Πρόεδρε: Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα πατάξει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Δεν ξέρω αν µας κάνει πλάκα ή αν το εννοεί. Αν, όµως, το εννοεί, πρέπει να κοιτάξει γύρω του, στις δικές
του κυβερνήσεις.
Και επειδή παρουσίασε και µια οµάδα ανθρώπων, µε φωτογραφίες, που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και
µέσα είναι και η δική µου φωτογραφία, θέλω να σας πω ότι στη
σηµερινή Κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ούτε Τσοχατζόπουλοι ούτε Φρουζήδες ούτε Ανθόπουλοι ούτε Μαντέληδες ούτε Παπαντωνίου. Ο ελληνικός λαός το διαπιστώνει αυτό
κάθε µέρα. Όλοι θα κριθούµε εκ του αποτελέσµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Θραψανιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το παρόν σχέδιο-διαφάνεια επιδιώκεται να αποκατασταθεί
η αξιοπιστία της χώρας διεθνώς για να στέκεται ως ισότιµος διεθνής οµιλητής και πρωτοστάτης στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Ποιος τα λέει αυτά; Ο κ. Γεώργιος Σούρλας. Πότε τα λέει;
Το 2013. Ποια αξιοπιστία επιδιώκει, λοιπόν, να αποκαταστήσει ο
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κ. Μητσοτάκης; Αν επιδιώκει αυτή την αναξιοπιστία, τότε είναι
ευπρόσδεκτος.
Με τον ν.4387/2016 πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη αλλαγή του
ασφαλιστικού συστήµατος σε έναν ενιαίο φορέα, τον ΕΦΚΑ, και
διασφαλίστηκε η βιωσιµότητά του. Είναι προφανές ότι κάθε αλλαγή τέτοιας κλίµακας εµπεριέχει κινδύνους για λάθη και παραλείψεις, αδυναµίες και καθυστερήσεις που οφείλονται και σε
εγγενείς αδυναµίες.
Με τον ν.4472/2017 θεσµοθετήθηκε, στο πλαίσιο της δεύτερης
αξιολόγησης και µε επιµονή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, στη βάση λαθεµένων εκτιµήσεων και προβλέψεων -δεν
ήταν εξάλλου η πρώτη φορά- η µείωση της προσωπικής διαφοράς. Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η επίτευξη των στόχων, ιδιαίτερα του πρωτογενούς πλεονάσµατος
3,5% το οποίο κρίνεται και είναι υπερβολικό -αλλά µην ξεχνάµε
ότι είχατε δεσµευθεί για πλεονάσµατα 4,5%- επιτρέπει τη νοµοθέτηση για άρση περικοπής της προσωπικής διαφοράς.
Είναι επιτυχία που πιστώνεται στην Κυβέρνηση, παρά την κριτική από την Αντιπολίτευση και κυρίως από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας, στην οποία δηµιουργήθηκε αµηχανία για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί ανατρέπει το αφήγηµα στο οποίο είχε επενδύσει πολιτικά, στην περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Ο
δεύτερος γιατί θα έβγαινε από τη δύσκολη θέση να προχωρήσει
η ίδια στην περικοπή που είναι και διακηρυγµένη θέση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Είναι οι θέσεις εκείνες που ανάγκασαν τον αντιπρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας να εγκαλέσει µε άκοµψο τρόπο τον Επίτροπο
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Υποθέσεων κ. Μοσκοβισί στην αίθουσα της Γερουσίας, όταν τόνιζε από το Βήµα ότι δεν ήταν αναγκαία η περικοπή των συντάξεων.
Είναι ακριβώς η ίδια άποψη που εκφράζει η κ. Ξαφά, όταν πρόσφατα σε τηλεοπτικό κανάλι δήλωνε ότι η µη περικοπή των συντάξεων είναι αντιαναπτυξιακό µέτρο, τονίζοντας µάλιστα ότι είναι
υψηλές. Δεν µπορεί κανείς να την κατηγορήσει. Ίσα-ίσα, αυτά
που πιστεύει, τα υποστηρίζει. Λέει εκείνα που κι εσείς θέλετε να
πείτε, αλλά δεν µπορείτε.
Η οκταετής περίοδος των µνηµονίων άφησε βαριά τη σκιά
στην πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, µια περίοδος που
ήρθε σαν απόρροια των πολιτικών που ασκήθηκαν όλα τα προηγούµενα χρόνια. Είναι η περίοδος της κατασπατάλησης του δηµόσιου χρήµατος, της διαφθοράς, τη µίζας, των δανείων µε
ενέχυρο αέρα, τα δάνεια των κοµµάτων σας µε την παγκόσµια
πρωτοτυπία να βάζετε ως εγγύηση τα µελλοντικά ποσοστά. Είναι
η περίοδος κατά την οποία είχατε ταυτίσει το κράτος µε τους
εαυτούς σας. Αυτή η αλαζονική συµπεριφορά οδήγησε τη χώρα
στη χρεοκοπία κι αυτό είναι κάτι που δεν αµφισβητείται από κανέναν.
Είναι η περίοδος την οποία επικαλέστηκε ο εισηγητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για να δικαιολογήσει την περικοπή
των µισθών κατά την ίδια περίοδο. «Περικόψαµε…» -λέει- «…τις
συντάξεις, γιατί υπήρχε έλλειµµα 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ
στους προϋπολογισµούς». Αυτή είναι η µισή αλήθεια. Η άλλη
µισή αλήθεια είναι η εξής: Ποιος δηµιούργησε αυτό το έλλειµµα;
Από πού αφαιρέθηκαν αυτά τα χρήµατα; Ποιος καλείται να τα
πληρώσει και ποιος τα πλήρωσε;
Σε αυτά θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Είναι η αιτία για την
απώλεια του 25% του εθνικού εισοδήµατος, για την περικοπή των
µισθών και συντάξεων, για την αύξηση της ανεργίας στο 27% την
περίοδο 2010-2015. Είναι η περίοδος κατά την οποία στο όνοµα
της ανάπτυξης θεσµοθετείται -ποιος ήταν άραγε ο εµπνευστής;ο υποκατώτατος µισθός για εργαζόµενους κάτω των είκοσι τεσσάρων ετών. Και µετά έχουµε την απορία γιατί οι νέοι µας µεταναστεύουν.
Με την έξοδο από τα µνηµόνια είναι προφανές ότι ανοίγονται
νέες προοπτικές. Η µη περικοπή των συντάξεων, η επαναφορά
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η κατάργηση του υποκατώτατου µισθού και η αύξηση του κατώτατου, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης µε την τροπολογία που κατατέθηκε ήδη για
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», της
εκπαίδευσης και της υγείας µε µόνιµο προσωπικό, η ενίσχυση
του κοινωνικού κράτους είναι πρώτη προτεραιότητα.
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Όλα αυτά είναι µέτρα τα οποία δεν επουλώνουν τις πληγές
που άφησαν τα µνηµόνια -γι’ αυτό θα χρειαστεί χρόνος- είναι,
όµως, ενδεικτικά της πολιτικής επιλογής της Κυβέρνησης σε αντίθεση µε τις δικές σας πολιτικές που οδήγησαν τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε βαθιά φτώχεια και στην ανέχεια.
Αυτά δύσκολα µπορούν να ξεχαστούν, ιδίως για όσους εξακολουθούν να ονειρεύονται πολιτικές στην κατεύθυνση «περισσότερα για τους λίγους, λιγότερα για τους πολλούς».
Επιτρέψτε µου, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, από αυτό εδώ το
Βήµα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην Υπουργό Οικονοµικών, την κ. Παπανάτσιου, για την παραχώρηση των ειρηνοδικείων
στους Δήµους Αγίου Νικολάου και Τζερµιάδων.
Να θυµίσω -επειδή υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση- ότι
από το 2004 διεκδικούµε εµβληµατικά κτήρια στο Δήµο Αγίου Νικολάου. Με προσωπικές επιστολές στους πρώην Πρωθυπουργούς, Κώστα Καραµανλή και Γεώργιο Παπανδρέου, ζητούσαµε
την παραχώρηση αυτών των κτισµάτων, τότε που δεν υπήρχαν
µνηµόνια, δεσµεύσεις, αλλά δεν υπήρχε και κάτι που σήµερα
υπάρχει: η πολιτική βούληση.
Εµείς παρά τις δεσµεύσεις και τις δυσκολίες, θα εξακολουθήσουµε να τα διεκδικούµε µε µεγαλύτερη αισιοδοξία αυτήν τη
φορά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι διανύουµε το τελευταίο εξάµηνο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Και προφανώς το τελευταίο εξάµηνο του ΣΥΡΙΖΑ είναι εφάµιλλο
µε το πρώτο εξάµηνο τόσο σε λαϊκισµό όσο και σε υποκρισία.
Όλοι µας γίναµε µάρτυρες της προηγούµενης συζήτησης εννοώ κατά τη διάρκεια της σηµερινής µέρας- όπου ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, µε έναν τρόπο που µάλλον συνάδει µε τη
δική του πρακτική και µε τη δική του λογική, αφ’ ενός µεν επιχείρησε να προσδώσει θέσεις στον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας που δεν είχαν απολύτως καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα -και αναφέροµαι στη συγκεκριµένη συνέντευξη
για την οποία έγινε λόγος- και αφ’ ετέρου δε, προσπάθησε να
παραφράσει τις σοβαρές και υπεύθυνες θέσεις ενός ευπατρίδη
πολιτικού, του Ευάγγελου Αβέρωφ, που όλοι ξέρουµε ότι ποτέ
δεν µίλησε µε αυτόν τον τρόπο γι’ αυτό που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά µιλούσε για τη «µακεδονική γλώσσα», όπως τη
θεωρούσε το Σύνταγµα του Τίτο.
Παραλείποντας, όµως, τις συγκεκριµένες λεπτοµέρειες, αντιλαµβάνεστε ότι κάπου αλλού πηγαίνει η συζήτηση. Αυτό είναι µια
πολύ συνηθισµένη τακτική, η οποία επαναλαµβάνεται ακόµα και
από τον συγκυβερνήτη τον κ. Καµµένο. Ο κ. Καµµένος πρόσφατα
είπε ότι στα αναδροµικά των ενστόλων δεν θα υπάρξουν περαιτέρω κρατήσεις πέραν της αυτοτελούς φορολόγησης των αναδροµικών µε 20%. Απέκρυψε, προφανώς, ότι θα γίνουν όλες οι
µνηµονιακές κρατήσεις που φτάνουν το 45%.
Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ΚΥΑ που υπογράψατε και
η οποία δηµοσιεύτηκε την περασµένη Παρασκευή. Υπάρχουν και
δηµοσιεύµατα -µπορώ να τα καταθέσω και στα Πρακτικά- σύµφωνα µε τα οποία από τα 425 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα
δίνονταν αναδροµικά στους ενστόλους, τελικά στις τσέπες τους
θα καταλήξουν µόνο 233 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία αντιλαµβάνεστε ότι είναι σχεδόν τα µισά χρήµατα απ’ αυτά που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση.
Διανύουµε, λοιπόν, το τελευταίο εξάµηνο του λαϊκισµού και
της υποκρισίας, για το οποίο δεν έχουµε καµµία απολύτως αµφιβολία. Είναι ένα εξάµηνο στο οποίο δεν θα διστάσετε να παρουσιάσετε το άσπρο - µαύρο, δεν θα διστάσετε να
παραποιήσετε την πραγµατικότητα και δεν θα διστάσετε να υποκριθείτε πως υλοποιείτε τη δική σας πολιτική, ενώ στην πραγµατικότητα έχετε συρθεί σχεδόν πίσω από όλες τις πρωτοβουλίες
της Νέας Δηµοκρατίας και εξαναγκάζεστε να εφαρµόσετε έναένα -όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας- όλα τα προτάγµατα που έχει θέσει στην πολιτική ατζέντα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης: Τη µείωση των φορολογικών συντελεστών στις επι-
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χειρήσεις, που εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, εκτοξεύσατε µε το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο, τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εσείς φορτώσατε στους
πολίτες -ο δικός σας νόµος, ο νόµος Κατρούγκαλου- την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων που εσείς µόνοι σας ψηφίσατε και µάλιστα δύο φορές µε τον ν.4472, αλλά και µε το
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Αλήθεια, χαίρεστε όλοι τόσο πολύ που ξεψηφίσατε τον δικό
σας νόµο; Όταν τον ψηφίζατε ήταν κάποιοι άλλοι στη θέση σας;
Δεν ήσασταν εσείς οι ίδιοι;
Τα λέω όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, γιατί προσωπικά αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη του Πρωθυπουργού να πολώσει το πολιτικό κλίµα και ενδεχοµένως να
διχάσει την ελληνική κοινωνία. Αντιλαµβάνοµαι πως, ελλείψει πειστικού και ρεαλιστικού αφηγήµατος, ο κ. Τσίπρας έχει µόνο δύο
διεξόδους διαφυγής: είτε τη διαστρέβλωση είτε την αντιγραφή
των θέσεων και των γενικότερων προτάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επειδή όλο αυτό το διάστηµα και µετά από πολλές
δόσεις λαϊκισµού η διαστρέβλωση δεν περνά -όπως περνούσε
παλαιότερα- στην ελληνική κοινωνία, αντιλαµβάνοµαι την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να «κοπιάρει» τις πρωτοβουλίες του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας.
Αν, όµως, θέλετε να αντιγράψετε τη Νέα Δηµοκρατία -µην επαναλάβω, εµείς µόνοι µας προτείναµε για πρώτη φόρα µείωση φορολογικών συντελεστών, µείωση ασφαλιστικών εισφορών,
έρχεται, εκ των υστέρων, η Κυβέρνηση να τα υλοποιήσει, καλά
κάνει, στο δικό µας γήπεδο έρχεται- προσπαθήστε να το κάνετε
ολοκληρωµένα, σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, ουσιαστικά,
πρότασής µας. Κυρίως να το κάνετε σε αυτές τις θέσεις της
Νέας Δηµοκρατίας που αφορούν τα εθνικά µας θέµατα και το
ονοµατολογικό των Σκοπίων. Διότι, τουλάχιστον, έτσι θα γλιτώσει
η πατρίδα µας από τον ευτελισµό των εθνικών µας θέσεων, που,
δυστυχώς, επιφυλάσσει η συµφωνία των Πρεσπών. Όµως, και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός θα γλιτώσει τον εξευτελισµό που του
προκαλεί ο φίλος του κ. Ζάεφ, όταν µιλάει για «µακεδονική
γλώσσα» και για «µακεδονική εθνότητα» και, βεβαίως, όλοι εσείς
οι οποίοι θα αναγκαστείτε να προστρέξετε να υπερψηφίσετε µια
συµφωνία που όλοι γνωρίζουµε ότι είναι αντίθετη µε το λαϊκό αίσθηµα και µε τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, από το
«απεταξάµην» στη Συµφωνία των Πρεσπών µέχρι το «συνεταξάµην» και αντίστροφα, δεν είναι παρά µια εκλογική αναµέτρηση
δρόµος. Εάν, λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε -ειδικά αυτή την περίοδο- είναι κάτι µε το οποίο συµφωνεί η ελληνική κοινωνία και ενδεχοµένως και η πλειοψηφία εδώ, µέσα σε
αυτή την Αίθουσα, τολµήστε το! Διαφορετικά, ο καθένας από
εµάς, ο καθένας από εσάς, ο καθένας από όλους τους συναδέλφους βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια πραγµατικότητα µιας ιστορικής θέσης και απόφασης, η οποία, προφανώς, στον χρόνο του
µέλλοντος, θα βαραίνει ως επιλογή το σύνολο της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής και ζητήµατα τα οποία σ’ έναν πολύ µεγάλο
βαθµό ξέρουµε ότι θα την καθορίσουν.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την εξής σκέψη. Η επαναλαµβανόµενη, δήθεν, πανηγυρική παρουσία του Πρωθυπουργού που ξεψηφίζει ό,τι ψήφισε σε προηγούµενο χρόνο, προφανώς δεν
πείθει κανέναν. Και δεν πείθει κανέναν, γιατί ουσιαστικά βρίσκεται αντιµέτωπη µε τον ίδιο το δικό σας εαυτό και όχι αντιµέτωπη
µε αυτό που ενδεχοµένως θέλετε να δείξετε ότι πιστεύουν τα
άλλα πολιτικά κόµµατα και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Μετά από τη σηµερινή συζήτηση, µετά τα όσα ακουστήκαν σήµερα και τα όσα συµβαίνουν ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστηµα που ο Πρωθυπουργός τρέχει απλά και µόνο για να
πανηγυρίσει, λέγοντας: «Αυτό που σας έκανα ως καλό, προσπαθώ να το ανατρέψω σήµερα», δεν είναι παρά η επιβεβαίωση
µιας πραγµατικότητας: ότι η µοναδική ελπίδα για την ελληνική
κοινωνία είναι µια κυβέρνηση σοβαρή και υπεύθυνη, µια κυβέρνηση η οποία προφανώς έχει αναφορά στην εποµένη των εθνικών εκλογών, στην οποία η Νέα Δηµοκρατία ουσιαστικά θα έχει
τον κυρίαρχο λόγο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι Πρωθυπουργός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχει ζητήσει τον
λόγο για µια µικρή παρέµβαση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουµε, όµως, ήδη ανακοινώσει ότι θα πάρει τον λόγο ο κ.
Κατσίκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων. Το λέω αυτό για να υπάρξει µια γρήγορη συνεννόηση
ποιος θα προηγηθεί, για να µη δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας προηγηθεί ο
κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Θέλω να κάνω µία σύντοµη παρέµβαση σε αυτό το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, το οποίο είναι ένα
νοµοσχέδιο θετικό.
Βλέπετε ότι αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις συνθήκες µε τις
οποίες νοµοθετήσαµε και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται σήµερα η χώρα. Η χώρα ξεπερνάει τον παλιό εαυτό της, ξεπερνάει
την κρίση. Αυτό ακριβώς σηµαίνει «µεταµνηµονιακή εποχή». Αυτό
που συµβαίνει σήµερα είναι η µεταµνηµονιακή εποχή.
Αναγκαστήκαµε, κάτω από την πίεση, αλλά και την εικόνα των
ασφαλιστικών ταµείων, να νοµοθετήσουµε αρνητικά µέτρα. Σήµερα πια, που δεν υπάρχει η αναγκαιότητα, γιατί ακριβώς τα
ασφαλιστικά ταµεία έχουν την εικόνα που έχουν, είναι πλεονασµατικά ταµειακά -εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους νοµοθετήθηκαν τότε- προχωράµε στην άρση τους.
Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στο κρασί, ο οποίος, µε τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, την οποία αποδέχεται η Υπουργός Εργασίας, καταργείται
σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλω να σας θυµίσω την ηµέρα εκείνη κατά την οποία επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί, έτσι ώστε να µην
το ξεχνάει κανένας. Ο ελληνικός λαός νοµίζω δεν το ξεχνάει. Κάποιοι σε αυτή την Αίθουσα, καθοδηγούµενοι από τους επικοινωνιολόγους -που τελικά οι επικοινωνιολόγοι κάνουν πολιτική κι όχι
οι πολιτικοί επικοινωνία- προσπαθούν να κάνουν τον ελληνικό
λαό να ξεχάσει.
Εκείνη την ηµέρα, λοιπόν, θυµάστε ότι για να κλείσει ο προϋπολογισµός χρειαζόταν ένα ποσό. Το ποσό το οποίο συζητούσαµε ήταν µεταξύ της επιβολής φόρου στην ιδιωτική εκπαίδευση
ή στο κρασί, το οποίο ως µεγαλύτερο αγαθό είχε µία µικρή επιβάρυνση των 20 λεπτών ανά κιλό ή των 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο.
Προτιµήθηκε -έγινε πολιτική επιλογή- εκείνη την ώρα να µην
επιβληθεί ο φόρος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί και η ιδιωτική
εκπαίδευση, δυστυχώς, µε το επίπεδο της παιδείας που υπήρχε
στη χώρα για χρόνια, δεν είναι προνόµιο µόνο των πλουσίων
αλλά και των λαϊκών στρωµάτων.
Τώρα, λοιπόν, που ο προϋπολογισµός είναι βελτιωµένος, είναι
αυτός που είναι, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ο ειδικός φόρος
στο κρασί και σήµερα καταργείται.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ξέρετε ότι και η δηµόσια εκπαίδευση παίρνει πια τον ρόλο και το έργο που της αρµόζει σε ένα κράτος το οποίο έχει δηµόσια και δωρεάν παιδεία.
Συνεχώς γίνονται προσλήψεις προσωπικού, µόνιµες προσλήψεις.
Είδατε το πρόγραµµα προσλήψεων για τους δασκάλους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, µην
επεκτείνεστε σε αρµοδιότητες άλλου Υπουργείου. Είπατε για το
κρασί, που είναι αρµοδιότητά σας. Να το λήξουµε εδώ. Πέρασαν
και τα πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κλείνω µε αυτό. Η δηµόσια παιδεία αναβαθµίζεται και έτσι καθίσταται και εκεί ένα άλλο πεδίο δόξης λαµπρόν
που καλείστε να στηρίξετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κα-
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τσίκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι Υπουργοί, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα αποτελείται από ογδόντα πέντε άρθρα.
Ωστόσο, η πεµπτουσία αυτού του όλου νοµοθετήµατος συµπυκνούται στο πρώτο άρθρο. Συµπυκνούται σε αυτό για το οποίο
όλο το προηγούµενο διάστηµα υποστήκαµε ένα ανελέητο µπούλινγκ.
Οι κασσάνδρειες προβλέψεις σας, κύριοι της Αντιπολίτευσης,
διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Ήταν ηχηρό το πολιτικό χαστούκι
που εισπράξατε. Η ανακούφιση περίπου ενάµισι εκατοµµυρίου
συνταξιούχων σάς στοίχειωσε. Δεν το περιµένατε. Ποντάρατε
στην εξαθλίωσή τους και δεν σας βγήκε. Οι αρχιτέκτονες, αλλά
και οι εφαρµοστές της τραγικής κατάστασης στην οποία έχουµε
περιέλθει, είσαστε, δυστυχώς, εσείς. Στη συνέχεια γίνατε τοποτηρητές, προκειµένου να είστε βέβαιοι για την τήρησή της.
Ακολούθως, µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, γίνατε επικριτές, επιδεικνύοντας µία χαιρεκακία χωρίς προηγούµενο. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να αντικαταστήσει την ανάλγητη
κοινωνική πολιτική που εφαρµόσατε µε µία άλλη δίκαιη, ανθρώπινη και αποτελεσµατική, σας έχει προκαλέσει πραγµατικό πανικό. Δεν το κρατήσατε, όµως, για τον εαυτό σας. Τον
διασπείρατε σε µία ολόκληρη κοινωνική οµάδα. Ενάµισι εκατοµµύριο άνθρωποι βασανίστηκαν εξαιτίας σας.
Έχετε, όµως, κι άλλο ένα µεγάλο χάρισµα, κύριοι συνάδελφοι:
την υποκρισία. Με αυτή, τελικά, είχατε περιβάλει εκείνη την ανεκδιήγητη αγωνία σας για την περικοπή ή µη των συντάξεων.
Σας θυµίζω, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, την τροπολογία
που καταθέσατε µε την οποία ζητούσατε την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων. Την ίδια στιγµή, ο αναπληρωτής Γραµµατέας Τύπου, ο κ. Κυρανάκης, δήλωνε δηµόσια ότι αν ποτέ
γίνετε κυβέρνηση, τότε θα δείτε τα ταµειακά αποθέµατα και αν
υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος, προκειµένου να µην προβείτε
στις περικοπές. Αλήθεια, αυτό το αντιφατικό, αυτό το οξύµωρο,
δεν χαρακτηρίζει τον πολιτικό σας λόγο, γεµάτο δηµαγωγία και
λαϊκισµό;
Από την άλλη µεριά, το επιχείρηµα που σήµερα δεσπόζει είναι
«ψηφίζετε και ξεψηφίζετε». Αλήθεια, χρειάζεται πολιτικό θάρρος,
τόλµη και παρρησία -την οποία εσείς δεν διαθέτετε, αλλά εµείς
τη διαθέτουµε- ώστε να µπορούµε, µετά από έναν µεγάλο αγώνα
ενάντια στην επιβολή µέτρων από τους δανειστές, να καταφέρουµε αυτός ο αγώνας να έχει επιτυχή έκβαση και σήµερα να είµαστε στην ευχάριστη θέση να παίρνουµε πίσω αυτό το µέτρο
αφ’ ενός και αφ’ ετέρου, να µπορούµε να αλλάξουµε ένα νοµοθέτηµα γιατί είναι, αν µη τι άλλο, κοινωνικά ανάλγητο. Και, βέβαια, δεν φταίξαµε ποτέ εµείς γι’ αυτό, αλλά η πίεση η οποία
ασκούνταν απ’ έξω προς εµάς.
Δεν είναι, λοιπόν, απόδειξη θάρρους τόλµης και καλής διαχείρισης των νοµοθετηµάτων όταν καταφέρνουµε να ξεψηφίζουµε
εν προκειµένω; Και γι’ αυτό εσείς προς εµάς είσαστε επικριτικοί.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, όµως, στο παρόν νοµοθέτηµα,
διότι σε αυτό αρκετά και πολύ σωστά, στοχευµένα, µίλησε και
απάντησε ο Πάνος Καµµένος, ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Θέλω, όµως, να επιστήσω την προσοχή σας, κύριοι Υπουργοί
και κύριοι συνάδελφοι, σε µία τροπολογία που κατέθεσα, η οποία
αφορά την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα µεγάλου κυβισµού αυτοκίνητα των πολυτέκνων, διότι µε τη διάταξη του άρθρου 21, παράγραφοι 2 και 5 του Συντάγµατος ορίζεται ότι
πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του
κράτους.
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή δηµογραφικής πολιτικής,
καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η κατάσταση της υπογεννητικότητας στη
χώρα µας έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις και ήδη το 20% του
πληθυσµού της είναι άνω των εξήντα πέντε ετών. Στο πλαίσιο της
δηµογραφικής πολιτικής και για την ενθάρρυνση των γεννήσεων
-µε το άρθρο 2, παράγραφος 11, του ν.3583/2007- θεσπίστηκε
ως δηµογραφικό κίνητρο και ορίστηκε το εξής: «Αυτοκίνητα για
τη µεταφορά προσώπων µε κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι και 2.000
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κυβικά εκατοστά, που περιλαµβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς που έχουν κατά τον
χρόνο της παραλαβής τέσσερα τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόµενα παιδιά, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο τέλος
ταξινόµησης. Για αυτοκίνητα µε κυλινδρισµό κινητήρα άνω των
2.000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του
τέλους ταξινόµησης».
Όπως είναι ευνόητο, µία πολύτεκνη οικογένεια που έχει τέσσερα και άνω ανήλικα τέκνα είναι αναγκασµένη εκ των πραγµάτων να πάρει εξαθέσιο αυτοκίνητο αν έχει τέσσερα τέκνα,
επταθέσιο αν έχει πέντε τέκνα, εννεαθέσιο αν έχει επτά τέκνα,
δωδεκαθέσιο αν έχει οκτώ µε δέκα τέκνα και άνω, αφού δεν εξυπηρετείται µε πενταθέσιο ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο.
Τα αυτοκίνητα, όµως, αυτά -εξαθέσια επταθέσια, δωδεκαθέσια- έχουν συνήθως κυλινδρισµό κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών και άνω. Η παραλαβή τέτοιων αυτοκινήτων γίνεται από τους
πολύτεκνους εξ ανάγκης και όχι από λόγους πολυτελείας.
Με τις διατάξεις του ν.4111/2013 άρθρο 44 και του
ν.4172/2013 άρθρο 31 θεσπίστηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης
για τα παραπάνω αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχει εξαίρεση για
τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης, για την εξυπηρέτηση των
πολλών µελών της οικογενείας τους, παρέλαβαν τέτοια αυτοκίνητα και όχι από πολυτέλεια.
Με τον τρόπο αυτόν φαίνεται σαν να τιµωρούνται οι πολύτεκνες οικογένειες. Έχουµε, όµως, υποχρέωση να στηρίξουµε µε
κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο τους ανθρώπους που συµβάλλουν στη µείωση της υπογεννητικότητας στη χώρα µας, όπου οι
θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τις γεννήσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε το λιγάκι αυτό, έχει µεγάλη σηµασία. Εφιστώ σε αυτό, παρακαλώ πολύ, την προσοχή σας. Στις
4 Ιανουαρίου 2016 είχα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, για την οποία απάντησε, λόγω αρµοδιότητας, στις 11 Ιανουαρίου του ίδιου έτους ο τότε Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Αλεξιάδης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα τροποποίησης των συγκεκριµένων διατάξεων του
ν.4111/2013 και του ν.4172/2013, θεωρώντας πως η εφαρµογή
τους επιφέρει επαχθή αποτελέσµατα σε οµάδα πληθυσµού που
τυγχάνει ειδικής φροντίδας προβλεπόµενης από το Σύνταγµα.
Έκτοτε, και επειδή ουδεµία νοµοθετική πρωτοβουλία έχει ληφθεί από πλευράς του Υπουργείου Οικονοµικών –βέβαια λείπει
αυτή τη στιγµή η κ. Παπανάτσιου- θεωρώ πως ήρθε, πλέον, το
πλήρωµα του χρόνου να αποκατασταθεί µια οφθαλµοφανής, κατάφωρη αδικία σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών. Στοιχειώδεις λόγοι δικαιοσύνης αλλά και δηµογραφικής πολιτικής
επιβάλλουν την απαλλαγή τους από τον παραπάνω φόρο.
Κύριοι συνάδελφοι, πήρα µια θετική απάντηση στην ερώτηση
που έκανα. Δέχθηκε το δίκαιο περιεχόµενο, όπως αποτυπώθηκε
σε εκείνη την ερώτησή µου, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός κ.
Αλεξιάδης και υπεσχέθη ότι µέσα στο 2016, κύριοι Υπουργοί, θα
είχε υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση.
Βρισκόµαστε κοντά στο 2019, εγώ έχω εκτεθεί απέναντι σε
συµπολίτες και πολύτεκνους συµπολίτες της περιφέρειάς µου,
αλλά και όλης της Ελλάδας, διότι είχα ενηµερώσει για την υλοποίηση αυτού του θέµατος ως προς την υπόσχεση που είχα
λάβει και ως και σήµερα αυτό έχει µείνει χωρίς τη σχετική υλοποίηση. Δεν άκουσα δε την Υπουργό, την κ. Παπανάτσιου, να εγκρίνει την τροπολογία µου.
Ως εκ τούτου θέλω να πω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε και
κύριοι συνάδελφοι, ότι στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η
τροπολογία αυτή, µετά τις υποσχέσεις που είχα πάρει από την
Κυβέρνηση, θα θεωρήσω ότι πρόκειται για περιφρόνηση και απαξία στο πρόσωπό µου. Επιπλέον δε, θέλω η κυρία Υπουργός να
αναπτύξει τους λόγους εις την αδόκητη περίπτωση που δεν θα
εγκρίνει αυτή την τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσίκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρακιώτης και θα ακολουθήσουν δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Γεωργιάδης από την Ένωση
Κεντρώων και ο κ. Βρούτσης από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά θα
συνεχίσουµε µε τον κατάλογο.
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Κύριε Σαρακιώτη, πριν ξεκινήσετε, επιτρέψτε µου 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 τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης
(δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρακιώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά, παρακολουθώντας
τις τοποθετήσεις των στελεχών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και όχι µόνο, τόσο από το Βήµα της Βουλής αλλά και από τις παρουσίες τους στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης εδώ και πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι οποίοι αναφέρονται µε τα καλύτερα
λόγια στα αποτελέσµατα της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας, αναρωτιέµαι αν η χώρα µας στα τέλη του 2014, όπως
ισχυρίζονται, ήταν Ελβετία.
Πέρασαν και τέσσερα χρόνια. Τι καλύτερο, λοιπόν, να ανατρέξει κανείς στα πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής, αυτών των αντίστοιχων ηµερών στις αρχές του Δεκεµβρίου του 2014, των
τελευταίων µηνών της συγκυβέρνησης. Και τι διαβάζω; Πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» στη 1-12-2014: «Μέχρι και δώδεκα χρόνια παραπάνω δουλειά». «ΤΑ ΝΕΑ» µετά από λίγες
ηµέρες: «Το µνηµόνιο ξαναέρχεται», στις 4 Δεκεµβρίου. Η ίδια
εφηµερίδα στις 6 Δεκεµβρίου: «Από success story σε ταινία τρόµου».
Ο δαίµων του τυπογραφείου προφανώς χτύπησε τα «ΝΕΑ»,
οπότε συνεχίζω σε άλλες έγκριτες εφηµερίδες. Πηγαίνω στη
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις 4-12-2014: «Σε παράταση του µνηµονίου
οδηγούν οι καθυστερήσεις». Έγινε και η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
«ΑΥΓΗ» οπότε, λέω, ας ανατρέξουµε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Στις
12-12-2014, οι τελευταίες ηµέρες ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας,
η Ελλάδα Ελβετία και γράφει η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στο πρωτοσέλιδό της: «Νέο κραχ στο χρηµατιστήριο. Πάνω από 10% η απόδοση του τριετούς οµολόγου».
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξεχνούµε. Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει στο πετσί του τις πολιτικές σας και θα είµαστε εδώ να σας τις θυµίζουµε διαρκώς.
Ας έρθουµε τώρα στα σηµερινά. Ποια ήταν η µόνιµη επωδός
εδώ και ενάµιση χρόνο των στελεχών της Αντιπολίτευσης; «Τι θα
κάνετε την 1-1-2019, όταν θα µειωθούν αισθητά οι συντάξεις των
συµπολιτών µας; Τι θα τους πείτε;». Και δώσ’ του διαγράµµατα
και δώσ’ του πίνακες, 200 ευρώ ο ένας χάνει, 300 ο άλλος, 400
ο άλλος. Τώρα αναρωτιέµαι: Εσείς τι θα πείτε στους συνταξιούχους που ενάµιση χρόνο τώρα τροµοκρατείτε µε τη βοήθεια δηµοσιογράφων;
Αντιλαµβάνοµαι ότι ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστηµα, οι
τρεις-τρεισήµισι τελευταίοι µήνες έχουν καταστεί εφιαλτικοί για
εσάς. Ξεκινώντας από την 23η Αυγούστου, τέθηκε σε ισχύ η αρχή
της ευνοϊκότερης ρύθµισης στις συλλογικές συµβάσεις, ένας
νόµος ο οποίος είχε ανασταλεί από το 2012.
Συνεχίζουµε. Στις 8 Νοεµβρίου ψηφίζεται η τροπολογία για την
καταβολή των αναδροµικών στους δικαιούχους ειδικών µισθολογίων. Χρηµατικά ποσά, τα οποία είχαν περικοπεί από εσάς, επιστρέφονται εφάπαξ στους συµπολίτες µας.
Την 23η Νοεµβρίου ψηφίζεται το νοµοσχέδιο για τη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών σε αυτοαπασχολούµενους, αγρότες,
ελεύθερους επαγγελµατίες, µε αποτέλεσµα άνθρωποι, οι οποίοι
ήδη µε τον νόµο Κατρούγκαλου πλήρωναν µικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, να πληρώνουν αισθητά χαµηλότερα ποσά από
τον νέο χρόνο. Στις 28 Νοεµβρίου ψηφίζεται η µείωση του εµβληµατικού φόρου της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του
ΕΝΦΙΑ. Και ερχόµαστε σήµερα, την 11η Δεκεµβρίου, ο χειρότερος εφιάλτης σας να γίνει πράξη. Πραγµατοποιείται η κατάργηση του µέτρου της περικοπής των συντάξεων.
Εµείς, λοιπόν, θα συνεχίζουµε να κοιτάζουµε στα µάτια τους
συνταξιούχους και τους υπόλοιπους συµπολίτες µας. Εσείς να
δω πώς θα συνεχίζετε να τους µιλάτε, να τους αντικρίζετε χωρίς
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να έχετε λογοδοτήσει µετά από τέσσερα χρόνια για τα καταστροφικά αποτελέσµατα των πολιτικών σας.
Πώς θα κοιτάξετε στα µάτια όλους αυτούς στους οποίους διανέµεται αυτή τη χρονική περίοδο το κοινωνικό µέρισµα και εσείς
επιχειρηµατολογείτε κατά της διανοµής και κατά της λήψης
αυτών των χρηµατικών ποσών.
Πώς θα αντικρίσετε τους χαµηλόµισθους, οι οποίοι θα δουν το
επόµενο χρονικό διάστηµα αύξηση του µισθού τους µετά την κατάργηση της εφεύρεσής σας, του υποκατώτατου και της αύξησης του κατώτατου µισθού;
Πώς θα απευθυνθείτε στους οµήρους πυροσβέστες, στους
οµήρους εργαζόµενους στην καθαριότητα; Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα όλων είναι οι εργαζόµενοι στο «Βοήθεια
στο Σπίτι», που έρχονται σήµερα να απελευθερωθούν από µία
οµηρία δεκαετιών που ηθεληµένα τους κρατούσατε, άνθρωποι
οι οποίοι εργάζονται σε δυσπρόσιτα ορεινά χωριά, σε αποµακρυσµένα νησιά. Έρχεται η µέρα και η ώρα να δικαιωθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτροπή της περικοπής των
συντάξεων την 1η Ιανουαρίου δεν ήταν µια θεόσταλτη επιτυχία.
Προέκυψε µέσω µιας συντεταγµένης πολιτικής της Κυβέρνησης,
η οποία στηρίχθηκε στα θετικά αποτελέσµατα της ελληνικής οικονοµίας.
Δυστυχώς, όµως, εδώ και µήνες αυτή η προσπάθεια υπονοµευόταν ανεπιτυχώς από τους εγχώριους λάτρεις των µνηµονίων. Όλοι θυµόµαστε -και το ανέφερε και ο Έλληνας
Πρωθυπουργός- την επίθεση και των δύο Αντιπροέδρων της
Νέας Δηµοκρατίας, όταν ο κ. Μοσκοβισί τόλµησε για πρώτη
φορά να αφήσει ένα παράθυρο ανοικτό για τη µη περικοπή
αυτών. Θυµόµαστε όλοι την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου σας
ότι η περικοπή των συντάξεων αποτελεί διαρθρωτικό µέτρο και
πρέπει να ληφθεί. Χαίροµαι, όµως, που θα είστε για ακόµη µια
φορά ανακόλουθοι και παρά το γεγονός ότι πιστεύετε ότι η περικοπή είναι διαρθρωτικό µέτρο, θα την ψηφίσετε µαζί µας.
Καλό θα ήταν, όµως, εφόσον δέχεστε και τη σηµερινή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, να ζητήσετε µία συγγνώµη. Συγγνώµη
στους Έλληνες συνταξιούχους που ενάµιση χρόνο τροµοκρατείτε και πάνω στην αγωνία τους χτίσατε το αφήγηµά σας.
Κρατήστε, αν µη τι άλλο, από εδώ και πέρα χαµηλούς τόνους.
Σταµατήστε να εκτίθεστε, όπως συµβαίνει διαρκώς το τελευταίο
χρονικό διάστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργιάδης.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ µεγάλος ντόρος έχει γίνει σήµερα σε αυτή την Αίθουσα.
Θα ξεκινήσω µε τις συντάξεις και θα σχολιάσω και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όπου µπορώ, όλα όσα διαδραµατίστηκαν
σε αυτή την Αίθουσα.
Ως Ένωση Κεντρώων είµαστε ξεκάθαροι ότι είµαστε υπέρ της
µεσαίας τάξης, υπέρ των αδυνάµων, δεν θέλουµε σε καµµία των
περιπτώσεων να περικόπτονται οι συντάξεις, ιδιαίτερα οι χαµηλές, και σίγουρα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι στη σωστή
κατεύθυνση και θα µας βρείτε κοντά σε κάποιες διατάξεις αυτού.
Παρ’ όλα αυτά, ας µην τρελαθούµε τελείως. Ένα άρθρο, το
οποίο εσείς ψηφίσατε, έρχεστε τώρα να το ξεψηφίσετε και µας
κουνάτε και το δάκτυλο ότι πρέπει να σας χειροκροτήσουµε,
γιατί εδώ κατηγορείτε τους προηγούµενους, αλλά µιλάµε ότι
έχετε κάνει έναν διαγωνισµό περικοπών συντάξεων τα τελευταία
χρόνια –και θα καταθέσω ένα πινακάκι- από το 2010 και µετά,
όπου απαριθµούνται τριάντα οκτώ περικοπές συντάξεων επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, είκοσι τέσσερις τον αριθµό από τις προηγούµενες κυβερνήσεις,
δεκατέσσερις τον αριθµό, κυρίως λόγω του νόµου Κατρούγκαλου.
Καταθέτω στα Πρακτικά, για να µην αναλώσω µέρος του χρόνου µου να διαβάσω λεπτοµέρειες. Είναι στη διάθεση όλων των
συναδέλφων να δουν ακριβώς ιστορικά τι έχετε κάνει όλοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέ-
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τει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και είδαµε τώρα και έναν διαγωνισµό από τον κ. Τσίπρα και
από τον κ. Μητσοτάκη fake news και σκανδαλολογίας. Ξεκινήσαµε µε τα σκάνδαλα των προηγούµενων ετών, «NOVARTIS»,
C4I, «SIEMENS», εξοπλιστικά και ήρθαµε τώρα και στα σκάνδαλα
της δικής σας διακυβέρνησης, ΔΕΠΑ, αεροδρόµιο, που ξέρουµε
σε τι λεφτά ξεκίνησε η εκχώρησή του και πόσο δόθηκε τελικά,
αφού υπήρχε δάκτυλος από το εξωτερικό, σφαίρες από τη Σαουδική Αραβία, την προκλητική αγορά για το κελεπούρι, την
«ΕDS», στα Σκόπια εν µέσω διαπραγµατεύσεων για την ονοµασία
του κρατιδίου και µας παρουσιάζετε ξαφνικά ότι είσαστε το νέο
που ακόµη δεν καθίσατε στις καρέκλες και απαριθµείτε τόσα
σκάνδαλα. Όµως, το µόνο σίγουρο είναι ότι αδιαφορείτε για τον
ελληνικό λαό και αυτό φαίνεται και από το πώς χειρίζεστε και τη
Συµφωνία των Πρεσπών, γιατί αν ενδιαφερόσασταν πραγµατικά
για τον ελληνικό λαό, θα ακούγατε ότι το 80% αυτού δεν τη θέλει.
Ερχόµαστε στο να φύγουµε από τον ελληνικό λαό και να
µπούµε σε αυτή την Αίθουσα που είµαστε και να δούµε πόσα
κόµµατα µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο θέλουν αυτή τη συµφωνία. Όχι µόνο σύσσωµη η Αντιπολίτευση δεν τη θέλει, δεν τη
θέλει ούτε και ο κυβερνητικός σας εταίρος. Πηγαίνετε µειοψηφικά µόνοι σας, γιατί µόνο εσείς πιστεύετε ότι είναι συµφέρουσα
αυτή η συµφωνία, να υπογράψετε στις Πρέσπες και µετά να ξεκινήσουν τις διαδικασίες από την πλευρά τους τα Σκόπια, να αλλάξουν το Σύνταγµά τους, να προκαλούν µε δηλώσεις, τις οποίες
έχει δυναµιτίσει σίγουρα η Κυβέρνησή σας, και προκλητικά να
βγαίνει ο τέως Υπουργός Εξωτερικών και να λέει ότι «θα τραβούσε τα αυτιά του Ζάεφ µε κάθε τρόπο», αν εξακολουθούσε να
είναι Υπουργός Εξωτερικών, που όλοι γνωρίζουµε ότι µέχρι τώρα
του τα χάιδευε!
Το µόνο που έχω να πω είναι ότι σίγουρα έχει οικονοµικό αντίκτυπο όλο αυτό το οικονοµικό αποτέλεσµα που συζητάµε σήµερα. Και επειδή µιλήσαµε για υποσχέσεις, τις οποίες έχετε
κρατήσει και αρχίζετε και τις υλοποιείτε, εγώ θα ήθελα να θυµίσω
τις υποσχέσεις που δεν έχετε υλοποιήσει και δεν ξέρω αν θα υλοποιηθούν και ποτέ, γιατί τα ίδια έταζαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, οι οποίες θέλουν να έρθουν µετά, γιατί δεν τα έκαναν
πριν από τρία χρόνια και λένε ότι τώρα θα µειώσουν τους φόρους. Από τη Νέα Δηµοκρατία λένε ότι θα µειώσουν τους φόρους όταν έρθουν. Πριν από τρία χρόνια γιατί δεν τους µείωσαν;
Γιατί δεν ήρθαν οι επενδύσεις τότε και θα έρθουν τώρα, όταν θα
αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, εάν και εφόσον την αναλάβουν;
Είχατε τάξει δέκατη τρίτη σύνταξη και µε το ζόρι τώρα ερχόµαστε σήµερα εδώ, έναν µήνα -και ούτε έναν µήνα, είκοσι µέρεςπριν την εφαρµογή του άρθρου του οποίου είχατε ψηφίσει εσείς,
να ξεψηφιστεί για να µην περικοπεί περαιτέρω η σύνταξη. Όχι
απλά δεν δώσατε δέκατη τρίτη σύνταξη, αλλά έχετε περικόψει
τις συντάξεις σύµφωνα µε το πινακάκι το οποίο έχω καταθέσει.
Για τον κατώτατο µισθό, τον οποίο είχατε πει στα 751 ευρώ:
Εδώ ήµασταν, κυρία Υπουργέ, που και τώρα αναφερθήκατε και
είπατε για την κατάργηση του υποκατώτατου µισθού. Τα 751
ευρώ δεν τα έχουµε φτάσει και δεν ξέρω αν θα είµαστε σε θέση
να τα φτάσουµε. Ας είµαστε ρεαλιστές επιτέλους σε αυτή την Αίθουσα.
Για το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ: Μάλιστα, από 1-1-2020
το αφορολόγητο αυτό θα πέσει µε βάση αυτό που έχετε ψηφίσει
ακόµα κάτω από 6.000 ευρώ.
Είπατε ότι θα σκίζατε ένα µνηµόνιο µε έναν νόµο και µε ένα
άρθρο και αυτή τη στιγµή είσαστε η µακροβιότερη µνηµονιακή
Κυβέρνηση των τελευταίων ετών και µας ζητάτε να σας κρίνουµε
µόνο για τις εκατό µέρες, τις οποίες έχετε -υποτίθεται- βγάλει τη
χώρα µας από το µνηµόνιο. Ονοµαστικά µπορεί να έχει βγει από
το µνηµόνιο η χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε ένα λεπτό.
Όµως, ξέρουµε τι ακολουθεί τα επόµενα χρόνια µε πλεονάσµατα αρκετά υψηλά µέχρι το 2060 και µε υποθήκευση της δη-
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µόσιας περιουσίας µας για ενενήντα εννιά χρόνια.
Όχι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θα σας κρίνουµε
για τις εκατό µέρες για τις οποίες θέλετε εσείς να κριθείτε. Θα
σας κρίνουµε για τα τρία-τριάµισι χρόνια τα οποία κυβερνάτε και
έχετε φτάσει σε αυτό το σηµείο την οικονοµία της χώρας, όπου
η επιτυχία σας είναι να είµαστε πρωταθλητές στη φορολογία.
Καταθέτω την έκθεση του ΟΟΣΑ, όπου το 39,4% του ΑΕΠ είναι
φόροι και έχετε και στελέχη της Κυβερνήσεως, τα οποία, δυστυχώς, επειδή λέτε για το νέο, σας εκθέτουν καθηµερινά και µπερδεύουν τον φόρο επιχειρήσεων µε τον ΦΠΑ!
Καταθέτω το σχετικό δηµοσίευµα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όπως προείπα, θα στηρίξουµε αρκετά άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου και επί της αρχής, αλλά ας µη µας κουνάτε το δάκτυλο και ας µη µας λέτε να συγχωρήσουµε τα πάντα, επειδή
ξαφνικά αποφασίσατε να ξεψηφίσετε κάτι που οι ίδιοι έχετε ψηφίσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συνεδρίαση για
να κουβεντιάσουµε το νοµοσχέδιο, το οποίο εισηγείται σήµερα
το Υπουργείο Εργασίας, και στον λίγο χρόνο που διαθέτω, θέλω
να µεταφέρω και προς την Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά κυρίως
προς τον ελληνικό λαό, εργαζόµενους και συνταξιούχους, την
πραγµατικότητα και την αλήθεια. Γιατί η Νέα Δηµοκρατία ποτέ
δεν καταλόγισε ευθύνες, αν δεν υπήρχαν. Είναι το κόµµα της
υπευθυνότητας και κατ’ εξοχήν της υπεύθυνης πολιτικής διαχείρισης.
Κυρία Αχτσιόγλου, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας κατηγορούµε
επειδή κάνατε µειώσεις στις συντάξεις. Εάν αυτό ήταν αναγκαίο
πολιτικά και δηµοσιονοµικά, θα λέγαµε ότι, βεβαίως, θα έπρεπε
να συµφωνήσουµε σε µια εθνική γραµµή. Σας κατηγορούµε και
σας καταγγέλλουµε γιατί οι µειώσεις που κάνατε -και είναι δεκαεπτά συνολικά- δεν ήταν αναγκαίες, ήταν αχρείαστες. Και εξηγούµαι: Η πολιτική και δηµοσιονοµική ιστορία του τόπου είναι
καταγεγραµµένη. Παρέλαβα τον Μάιο του 2012 την ευθύνη του
Υπουργείου Εργασίας. Κληρονόµησα ένα περιβάλλον συγκεκριµένο δηµοσιονοµικά στο ασφαλιστικό και τίµησα ό,τι παρέλαβα.
Δεν βγήκα από αυτό εδώ το Βήµα να καταγγείλω το παρελθόν,
γνωρίζοντας αδυναµίες, όπως πρέπει να κάνει ο πολιτικός.
Κληρονόµησα µια συγκεκριµένη κατάσταση και αυτό που
έπρεπε να κάνω ως Υπουργός ήταν να βελτιώσω αυτά που πήρα
και κληρονόµησα. Πράγµατι, µέσα από τις προσαρµογές -τις
αναγκαστικές- που έπρεπε να γίνουν, καταλήξαµε στο τέλος του
2014 -να το ακούσουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι- σε ένα
περιβάλλον ισορροπίας που εκπλήρωνε όρους βιωσιµότητας το
ασφαλιστικό της χώρας µας µέχρι το 2060.
Το λέει ο Βρούτσης, το λέει η Νέα Δηµοκρατία; Το λένε, ναι,
αλλά όχι µόνο εµείς. Για πρώτη φορά, η µοναδική αναλογιστική
µελέτη που βγήκε στην Ελλάδα –την έχει καταθέσει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές και εγώ άλλες τόσες- έδειξε
ότι το ασφαλιστικό µας σύστηµα µε την υπογραφή του EG Working Group ήταν βιώσιµο µέχρι το ’60. Και τι συνέβη από εκεί και
πέρα; Γιατί τα κάνατε θάλασσα; Γιατί πολύ απλά, αυτό που λέει
ο κ. Τσίπρας, κύριε Πετρόπουλε, οι ουτοπίες και οι αυταπάτες
που είχατε, ο καλπασµός που αναλάβατε την εξουσία, οι ιδεοληψίες που σας διακατείχαν, όχι εσάς προσωπικά αλλά τον κ. Τσίπρα και όλη την Κυβέρνηση, γκρέµισαν το δηµοσιονοµικό
υπόδειγµα της χώρας και πήγατε σε άτακτη υποχώρηση απόλυτου ενδοτισµού.
Δεν ήταν µόνο τα εθνικά ζητήµατα, ήταν και τα δηµοσιονοµικά.
Είκοσι επτά αυξήσεις φόρων, δεκαεπτά µειώσεις συντάξεων και
αυξήσεις εισφορών. Και τι έχουµε σήµερα; Τέσσερα χρόνια µετά,
έρχεστε και ξηλώνετε τον χειρότερο νόµο, τον νόµο Κατρούγκαλου, ο οποίος ήταν αχρείαστος. Οι µειώσεις ήταν αχρείαστες και
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έχουµε ένα αποτέλεσµα το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Πρώτον, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι της χώρας, από τον Μάιο
του ’16 και µετά θα έχουν 35% µειωµένες τις κύριες συντάξεις,
συγκριτικά µε το ’14. Το ένα αυτό.
Ταυτόχρονα, οι επικουρικές τους 45% µειωµένες σε σχέση µε
το ’14.
Το δεύτερο. Η άρση του συγκεκριµένου µέτρου ήταν κάτι που
ψηφίσατε µόνοι σας, 4472/2017, νόµος της κ. Αχτσιόγλου. Η Νέα
Δηµοκρατία µε εισηγητή τότε τον κ. Σταϊκούρα είπε στην ονοµαστική ψηφοφορία «όχι» και όλοι µας είπαµε «όχι». Το ψηφίσατε
µε τα δύο σας χέρια, σήµερα το ξεψηφίζετε, καλωσορίζετε. Δεν
ήταν αναγκαίο, επαναλαµβάνουµε.
Στον νόµο Κατρούγκαλο και στο περιεχόµενό του, τα βασικά
και θεµελιακά του αξιακά προστάγµατα, που ήταν το ενιαίο των
εισφορών, τι έγιναν; Κουρελιάστηκαν. Κάνατε µείωση των εισφορών, που το λέγαµε και ήταν διακηρυγµένη θέση της Νέας Δηµοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κουραστεί να το λέει,
καθώς και όλοι οι Βουλευτές µας, ότι µειώσατε τις εισφορές των
ελεύθερων επαγγελµατιών, µετά από τέσσερα χρόνια µε µια
πίεση τροµακτική και ο κ. Τσίπρας σήµερα ειρωνεύτηκε ότι είναι
το κίνηµα της γραβάτας.
Δεύτερον, τι άλλο σας λέµε; Ότι αυτός ο νόµος δεν προχωράει, γιατί πρέπει να µειωθούν και οι εισφορές του µη µισθολογικού κόστους. Καταγγείλατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν είπε
ότι θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό και σήµερα φέρνετε µείωση
του µη µισθολογικού κόστους 6,66% για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών. Βεβαίως είναι καλοδεχούµενο, αλλά δεν είναι
αρκετό. Γιατί τώρα, όµως, δεν βουλιάζει και δεν ναυαγεί το
ασφαλιστικό;
Τι άλλο µένει; Η ανταποδοτικότητα του συστήµατος. Είναι η
χειρότερη µορφή και εκεί είναι η δοµή και η σπονδυλική στήλη
του νόµου Κατρούγκαλου, καθώς διαλύθηκε το ενιαίο, καθώς
διαλύθηκαν οι βασικοί θεµελιακοί πυλώνες του νόµου Κατρούγκαλου, που εµείς θα αλλάξουµε την επόµενη ηµέρα.
Τρεις συγκεκριµένες αλήθειες, οι οποίες παραβιάζουν τη λογική, την πραγµατικότητα και θέλω να αποκατασταθούν. Ενηµερώνετε και λάθος τον Πρωθυπουργό και λέει ανακριβή
πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, ποτέ δεν υπήρξε πλεονασµατικός προϋπολογισµός στο ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο. Ποτέ δεν ήταν βιώσιµο και ούτε είναι βιώσιµο το
ασφαλιστικό. Ούτε µπορεί να είναι. Βάζετε λόγια στο στόµα του
Πρωθυπουργού -που δεν γνωρίζει δικαιολογηµένα- τα οποία αλλοιώνουν την πραγµατικότητα. Ακούει κάποιος περί βιωσιµότητας ασφαλιστικού.
Τρίτον, κάνετε κάτι πάρα πολύ άσχηµο, θα έλεγα, όχι απλά µικρόψυχο αλλά πολιτικά επικίνδυνο. Γνωρίζοντας ότι το 2019 δεν
θα είστε Κυβέρνηση, ναρκοθετείτε τον προϋπολογισµό του
ΕΦΚΑ µε τον χειρότερο τρόπο. Τινάζεται στον αέρα.
Κρατάω στα χέρια µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ, για να δικαιολογήσω αυτά που είπα πριν,
δηλαδή ότι δεν υπάρχουν πλεονάσµατα, µόνο ελλείµµατα και ότι
ναρκοθετήσατε το 2019.
Έρχοµαι στο πρώτο, το οποίο αφορά τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού. Όσο ο κρατικός προϋπολογισµός χρηµατοδοτεί
το ασφαλιστικό, δεν µπορεί να υπάρχουν πλεονάσµατα και η δέσµευση της χώρας είναι το 16% που δεσµεύτηκε η κυβέρνηση
Παπανδρέου το 2010. Κληρονοµήσατε, υιοθετήσατε. Αυτός είναι
ο πήχης. Ε, αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι, όσο είµαστε κάτω από το
16% κι εκπληρώνουµε όρους βιωσιµότητας, το εκπληρώνει σήµερα το ασφαλιστικό µε τις νέες περικοπές, τις άδικες, όµως,
του νόµου Κατρούγκαλου, και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το
ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιµο, αλλά εκπληρώνει τους όρους βιωσιµότητας. Γιατί;
Παράδειγµα. Ο προϋπολογισµός που καταθέσατε στη Βουλή.
Λέει ότι το 2019 θα έχουµε 24,9-25 δισεκατοµµύρια καταβολές
για τις κύριες συντάξεις. Οι εισφορές είναι µόνο 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα τι είναι; Κρατικός προϋπολογισµός.
Υπάρχει πλεόνασµα; Για το 2019 δικός σας προϋπολογισµός.
Δεύτερον, κρατάω τον προϋπολογισµό που σας έδειξα πριν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και πάω στα δύο χρόνια τα επίµαχα, το 2017 και το 2018. Προϋπολογισµός του ΕΦΚΑ. Τι λέει, λοιπόν, ο προϋπολογισµός; Λέει
ότι ο κωδικός 6000, κυρία Υπουργέ, έχει έκτακτα έσοδα 2,8 δισεκατοµµύρια το 2018 και 2,8 δισεκατοµµύρια το 2017. Τι σηµαίνει αυτό; Οι περικοπές των συντάξεων ήταν 1,8, οι οποίες
αίρονται για το 2019 –άρα τις αφαιρείτε σωστά- και έχετε έκτακτα έσοδα 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Και προσέξτε, λέτε πλεόνασµα το 2018: 581 ευρώ. Για αφαιρέστε το 1 δισεκατοµµύριο, την
έκτακτη επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό, κύριε Πετρόπουλε. Πλεόνασµα 751 εκατοµµύρια ευρώ το 2017. Για αφαιρέστε το 1 δισεκατοµµύριο που βάλατε µέσα στον προϋπολογισµό
του ΕΦΚΑ. Τι έχει; Έλλειµα και πάλι έλλειµα. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.
Πάω στο 2019, γιατί το ναρκοθετήσατε. Γιατί µε τον πιο υπονοµευτικό τρόπο που δεν ενδείκνυται σε µια Κυβέρνηση να το
κάνει για την επόµενη που έρχεται, κλειδώσατε τα αποθεµατικά
του ΑΚΑΓΕ, είπατε ότι δεν θα ξαναπάρουµε λεφτά από τον
ΑΚΑΓΕ, τα 390 εκατοµµύρια, επειδή δεν θα είστε κυβέρνηση, δείχνετε πλεόνασµα 245 εκατοµµύρια και αφαιρείτε και το 1 δισεκατοµµύριο, την κρατική επιχορήγηση.
Ο προϋπολογισµός του 2019 είναι στον αέρα. Με µαθηµατική
βεβαιότητα αυτό που υποβάλατε σε σχέδιο ως ΕΦΚΑ, θα αναθεωρηθεί επί ηµερών σας και µάλιστα στις αρχές του 2019 πάρα
πολύ σύντοµα.
Στα δύο χρόνια του 2017 και του 2018 κάνατε επίσης κάτι
πάρα πολύ άσχηµο. Πήρατε 800 εκατοµµύρια ευρώ από την επιχορήγηση, για να πληρωθούν οι εκκρεµείς συντάξεις. Τα βάλατε
ως έκτακτα έσοδα και τα πήγατε στο χρέος. Ο ελληνικός λαός
χρωστάει 800 εκατοµµύρια στο χρέος, πήρατε 800 εκατοµµύρια,
γυρίσατε την εικόνα του προϋπολογισµού 2017 και 2018 και οι
συντάξεις είναι απλήρωτες. Αυτή είναι η εικόνα.
Ήθελα µε λίγα λόγια να δείξω επί της ουσίας ότι συνεχίζετε
αυτό που έχετε µάθει από την αρχή, να κοροϊδεύετε και να λέτε
ψέµατα. Ο ΕΦΚΑ είναι στον αέρα, τον έχετε ναρκοθετήσει για το
2019 και να είστε σίγουροι ότι εµείς θα τον βάλουµε και πάλι στα
κανονικά του µονοπάτια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Πρατσόλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακολουθήσαµε σήµερα και τον Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και
όλους τους Βουλευτές, όπως και προηγούµενα τον κ. Βρούτση
ο οποίος έπεσε σε µία αντίφαση. Σε κάποια παρόρµηση του
λόγου του είπε «το ασφαλιστικό το παρέλαβα…έτσι κι αλλιώς δεν
ήταν βιώσιµο και εµείς θα το επαναφέρουµε πάλι εκεί που ήταν».
Νοµίζω ότι τα λέει όλα!
Πέρα από εκεί υπάρχει και κάτι άλλο για τις µειώσεις των συντάξεων. Πραγµατικά νοµίζω ότι προκαλούν την κοινή γνώµη και
το λέω αυτό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι µας σταµατάνε στον
δρόµο και µας λένε «από πού προκύπτουν οι µειώσεις των κύριων συντάξεων που λέει η Αντιπολίτευση ότι κάνατε και µάλιστα
δεκαεπτά φορές;».
Αυτό που ξέρουµε εµείς, είναι ότι µειώθηκαν κατά 45 δισεκατοµµύρια και δεκατρείς φορές οι συντάξεις επί των κυβερνήσεων
Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι αναµφισβήτητο. Το
περίεργο της ιστορίας είναι ότι όταν ανακοινώθηκε η κατάργηση
των περικοπών των συντάξεων, ειπώθηκε από τους Βουλευτές,
τόσο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης όσο και της Νέας Δηµοκρατίας, ότι ακολουθούµε τη δική τους πολιτική. Εάν ακολουθούσαµε τη δική τους πολιτική, τότε αλίµονο στους εργαζόµενους,
αλίµονο στους συνταξιούχους, γιατί πραγµατικά δεν θα είχαν καθόλου συντάξεις.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, ακολουθούµε τη δική µας πολιτική και η δική µας πολιτική είναι αυτή η οποία καταργεί σήµερα
ένα αχρείαστο µέτρο, το οποίο αναγκαστήκαµε να πάρουµε
λόγω της πίεσης του Νοµισµατικού Ταµείου, για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση.
Όλο το προηγούµενο διάστηµα είχατε στηρίξει όλη σας την
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αντιπολιτευτική διάθεση και είχατε ρίξει πραγµατικά όλα τα
λεφτά σας στην περικοπή των συντάξεων και µάλιστα τώρα στο
τέλος επειδή κάτι βλέπατε ότι πάει να αλλάξει, αρχίσατε να µιλάτε για αναστολή της περικοπής.
Μέχρι πριν από δεκαπέντε ηµέρες αυτές ήταν δηλώσεις τόσο
από τον χώρο της Νέας Δηµοκρατίας όσο και από τον Γενικό
Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στη νέα συγκέντρωση στο Καρπενήσι, που έγινε και αυτή πριν από δεκαπέντε
ηµέρες. Ειπώθηκε ότι υπάρχει και άλλη εξαπάτηση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στον ελληνικό λαό και αυτή είναι ότι δεν
καταργηθεί το µέτρο αλλά θα ανασταλεί.
Έχουν χυθεί τόνοι µελανιού, πραγµατικά, τόσο από εσάς όσο
και από τα µέσα τα οποία σας «πριµοδοτούν» µε την υποστήριξή
τους γι’ αυτό το θέµα, ότι η περικοπή των συντάξεων ισχύει και
θα γίνει. Φτιάξατε το πρόγραµµά σας µε βάση αυτό και βέβαια
αυτό ήταν και το διακύβευµα το οποίο είχατε. Σήµερα όλη αυτή
η προσπάθειά σας να µη µιλάτε καθόλου για την ταµπακέρα, καθόλου για τις περικοπές φάνηκε, όταν ακούσαµε τον κ. Μητσοτάκη που αφιέρωσε απ’ όλο τον χρόνο της οµιλίας του ένα πολύ
µικρό κοµµάτι στο ζήτηµα που αφορά σήµερα την Ολοµέλεια της
Βουλής και είναι η µη περικοπή των συντάξεων. Το υπόλοιπο
ήταν για άλλα θέµατα. Ακριβώς αυτό δείχνει την αµηχανία, ότι
για άλλα συζητάµε και όχι γι’ αυτό.
Εγώ θέλω να σταθώ και σε δύο άλλα ζητήµατα που λύνει το
σηµερινό νοµοσχέδιο και έχουν σχέση µε δύο τροπολογίες.
Η µία είναι για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι ένα
θέµα για το οποίο άκουσα πολλούς εδώ να συζητούν και να λένε
«α, το είχαµε πει και εµείς». Εάν θυµάµαι καλά, αυτό το µέτρο
είχε εφαρµοστεί πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου. Στα δεκαπέντε αυτά χρόνια οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» είχαν µια πολιτική οµηρία, σ’ ένα πρόγραµµα το οποίο
είναι εµβληµατικό, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι
ένας βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους, που βοηθά τους
ανήµπορους και ειδικά στην περιφέρεια. Εκεί, λοιπόν, καµµία κυβέρνηση από το 2006 µέχρι σήµερα δεν έδωσε καµµία σηµασία
σ’ αυτούς τους εργαζόµενους και σήµερα αυτή η Κυβέρνηση καταθέτει µια τροπολογία, που µέσω ΑΣΕΠ θα γίνουν µονιµοποιήσεις και µε αυξηµένη µοριοδότηση. Για όλους τους
εργαζόµενους είναι 7%, για να καλυφθούν και οποιαδήποτε άλλα
προβλήµατα υπήρχαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Επίσης µια άλλη τροπολογία λύνει το θέµα των µειωµένων εισφορών κατά 50% στους νέους εργαζόµενους κάτω των είκοσι
πέντε ετών. Και εδώ, πραγµατικά, θα έπρεπε να κάνετε την αυτοκριτική σας φανερά. Εσείς είχατε εφαρµόσει το µέτρο της
ντροπής, που ήταν ο υποκατώτατος µισθός στους εργαζόµενους
κάτω των είκοσι πέντε ετών, και εµείς ερχόµαστε και λέµε στους
εργαζόµενους των είκοσι πέντε ετών, επειδή έχουν πραγµατικά
ζωή µπροστά τους ότι πρέπει να τους µειώσουµε την εισφορά.
Αυτό είναι ένα κίνητρο και για τις εταιρείες, για να προσληφθούν
και να µειωθεί η ανεργία. Ε αυτό, λοιπόν, συνάδελφοι, είναι ένα
ζήτηµα το οποίο θα έπρεπε να σας προβληµατίσει.
Αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να επισφραγίσει την επιτυχία
αυτής της Κυβέρνησης, να φέρει ξανά την Ελλάδα στην ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική επέκταση ύστερα από οκτώ χρόνια
σκληρής λιτότητας, έχοντας πάντα ως στόχο καθηµερινά να προχωρά σε τοµές, που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας και της διαφάνειας. Εδώ
είµαστε και θα φανούν και στον προϋπολογισµό τα θετικά µέτρα
αυτής της Κυβέρνησης. Κάθε φορά θα είναι µια δυσάρεστη έκπληξη για εσάς, αλλά µια ευχάριστη έκπληξη για τον ελληνικό
λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τώρα
τον λόγο στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον κ. Ηλιόπουλο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λίγο παρα-
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πάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Ηλιόπουλε, δεν είστε και επισπεύδων Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από το Υπουργείο Εργασίας είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, στο Υπουργείο
Εργασίας είστε αλλά δεν είστε από τους Υπουργούς οι οποίοι
κατέθεσαν το νοµοσχέδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα χρειαστώ
λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δώστε λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έξι λεπτά έχει ο Υφυπουργός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα υπάρχει ανοχή.
Εγώ θα βάλω τρία λεπτά, διότι ο χρόνος είναι περιορισµένος,
κυρία Υπουργέ. Εάν µιλήσετε και οι τέσσερις Υπουργοί, θέλετε
µια ώρα. Η σηµερινή συνεδρίαση βία, µε βάση τον προγραµµατισµό του Προεδρείου, λήγει στις 22.00’. Ο κατάλογος των οµιλητών είναι µακρύς ακόµα, υπάρχουν δευτερολογίες και βεβαίως
παρεµβάσεις Υπουργών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ο χρόνος του Υφυπουργού είναι έξι
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ποιος σας είπε ότι
είναι έξι λεπτά; Από πού βγάλατε αυτό το συµπέρασµα, κύριε
Μαντά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εσείς από πού το βγάλατε, κύριε Πρόεδρε;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από το χαρτί που µας µοιράσατε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επισπεύδοντες
Υπουργοί. Ποιοι είναι οι επισπεύδοντες Υπουργοί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάµε, πάµε, προχωρούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήδη χάσαµε τρία
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Ηλιόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας ξεκινήσουµε από µια
σηµαντική πολιτική παρατήρηση. Το γεγονός ότι σήµερα στη συζήτηση για ένα κεντρικό µέτρο, µια κεντρική πρωτοβουλία για το
ζήτηµα των συντάξεων ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επέλεξε να µην αναφερθεί στο ζήτηµα των συντάξεων, επέλεξε να µιλήσει για το Μακεδονικό, είναι εξ αρχής µια παραδοχή
ήττας. Είναι µια παραδοχή ήττας, γιατί όταν πριν από λίγο διάστηµα η Νέα Δηµοκρατία βγήκε να πει την πρότασή της, το περίφηµο ασφαλιστικό Πινοσέτ και απάντησε µε στοιχεία το
Υπουργείο Εργασίας για το πόσο στοιχίζει η πρόταση της Νέας
Δηµοκρατίας στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, για το πώς επιφέρει ζηµιά άνω των 50 δισεκατοµµυρίων στη δηµόσια ασφάλιση, από τότε αυτή η πρόταση κάπου χάθηκε.
Το γεγονός ότι σήµερα ο κ. Μητσοτάκης κρύφθηκε για το
ασφαλιστικό σύστηµα, για την κοινωνική ασφάλιση και µίλησε
µόνο κυρίαρχα για το ζήτηµα της Μακεδονίας, δείχνει αυτή την
πολιτική ήττα.
Το δεύτερο, όµως, το οποίο είναι πιο σηµαντικό και πιο επικίνδυνο, είναι ότι µε τη στάση του σήµερα ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας επέλεξε να νοµιµοποιήσει µε τον πιο επίσηµο τρόπο
την Χρυσή Αυγή. Όταν επιλέγει να συνδιαλλαγεί µε το σύνθηµα
«Πουλήσατε τη Μακεδονία», επιλέγει να συνδιαλλαγεί µε τους
φασίστες και µε τους νεοναζί. Όταν επιλέγει να µπει στη συζήτηση «Πουλήσατε τη Μακεδονία, για να πάρετε τις συντάξεις»,
επιλέγει ένα πολύ ολισθηρό δρόµο για την ίδια τη δηµοκρατία.
Και εδώ, όµως, δηµιουργείται ένα πρόβληµα και για την ίδια
την Νέα Δηµοκρατία. Γιατί εάν όντως πιστεύετε ότι υπήρξε συνδιαλλαγή, γιατί πολλές φορές λέτε πράγµατα που ούτε καν και
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εσείς οι ίδιοι δεν τα πιστεύετε, στις ευρωεκλογές σε ποια οµάδα
θα είστε; Θα είστε στην ευρωοµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόµµατος; Θα είστε στην ευρωοµάδα αυτών που έκαναν συνδιαλλαγή µε την ελληνική Κυβέρνηση για να πουλήσουν τη Μακεδονία, όπως πιστεύετε, ή θα πάτε µε τη Λεπέν; Πείτε το
ανοιχτά. Πείτε ότι πλέον στην Ευρωβουλή θα πάµε µε τη Λεπέν,
γιατί αυτή είναι η πολιτική µας κατεύθυνση, να ολοκληρωθεί η
ιδεολογική νίκη του κ. Βορίδη µέσα στη Νέα Δηµοκρατία και αυτό
θα είναι από τη µεριά σας ένα µικρό δείγµα εγκυρότητας, για
αυτά τα οποία λέτε.
Δεύτερο κοµµάτι. Πριν από µερικές µέρες ο κ. Μητσοτάκης
συναντήθηκε µε την Ένωση Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών,
τις ίδιες ηµέρες µάλιστα που ένας αδήλωτος εργαζόµενος στη
Θεσσαλονίκη είχε ξυλοφορτωθεί από τον εργοδότη του και
έκανε τη δήλωση ότι οι νέοι εργαζόµενοι επιλέγουν την αδήλωτη
εργασία. Αυτή η δήλωση που είναι από µόνη της τροµακτική,
είναι δύο φορές τροµακτική να γίνεται στη συγκυρία, που, ξαναλέω, ένας νέος εργαζόµενος έχει ξυλοκοπηθεί από τον εργοδότη
του, ενώ µάλιστα ήταν αδήλωτος.
Και επειδή διαρκώς µιλάµε και µιλάτε για µεταρρυθµίσεις, να
θυµηθούµε στην Επιθεώρηση Εργασίας ποια ήταν η βασική µεταρρύθµιση που κάνατε; Η βασική µεταρρύθµιση ήταν να αφήσετε έναν ελεγκτικό µηχανισµό µε διακόσιες εννέα λιγότερες
οργανικές θέσεις και να καταργήσετε το τµήµα νοµικής στήριξης
και το τµήµα πληροφοριακών συστηµάτων. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει άλλος ελεγκτικός µηχανισµός στην Ευρώπη, που µπορεί να
λειτουργήσει χωρίς τµήµα νοµικής στήριξης και χωρίς τµήµα
πληροφοριακών συστηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επειδή µιλάτε διαρκώς για την παραβατικότητα, υπάρχει παραβατικότητα και παραβατικότητα. Να θυµηθούµε, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί στην Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών, ότι δεν βρήκε µισή κουβέντα να πει για το γεγονός
ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι πρωταθλήτριες στην παραβατικότητα και στην υποδηλωµένη εργασία; Δεν βρήκε µισή κουβέντα να πει για το γεγονός ότι σε τράπεζα βρήκαµε
περισσότερους από διακόσιους εργαζόµενους να δουλεύουν σε
αδήλωτη υπερωρία µε πρόστιµο 1,6 εκατοµµύρια. Δεν βρήκε
µισή κουβέντα να πει για το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις, που οι τράπεζες διώχνουν τους εργαζόµενους από τις
σκάλες κινδύνου ή από διπλανά κτήρια για να αποφύγουν τον
έλεγχο.
Πάµε τώρα στο ζήτηµα της περικοπής των συντάξεων. Ακούµε
από το πρωί, «µόνοι σας διαπραγµατευτήκατε, µόνοι σας τα ψηφίσατε, µόνοι σας τα ξεψηφίσατε». Γιατί τέτοιο άγχος να αθωώσετε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Γιατί τέτοιο άγχος να
ξεχάσετε ότι υπήρχε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Γιατί τέτοιο
άγχος να ξεχάσετε ότι έχετε συµβούλους αυτή τη στιγµή στο
κόµµα σας, την κ. Ξαφά, άνθρωπο του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, που συνεχίζει να υπερασπίζεται το κόψιµο των συντάξεων; Γιατί τέτοιο άγχος να ξεχάσετε ότι εκείνη την περίοδο, που
γινόταν η διαπραγµάτευση, λέγατε ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει
και θα έρθει ο «κόφτης» άρα τι; Άρα χρειάζονται µέτρα. Γιατί
όταν αυτή η Κυβέρνηση έδινε τη µάχη, κάποιοι ήταν από τη µεριά
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Και αυτή τη µάχη η Κυβέρνηση την κέρδισε και για τις συντάξεις και για τις συλλογικές
συµβάσεις, τότε που µας λέγατε ιδεοληψία στη δεύτερη αξιολόγηση τις συλλογικές συµβάσεις, τότε που λέγατε κλείστε τη διαπραγµάτευση µε τόσα και άλλα τόσα.
Θα πω µια τελευταία φράση. Πριν από λίγο ακούσαµε ξανά
τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι δεν βγαίνει ο
ΕΦΚΑ και ότι θα δείτε πως ο προϋπολογισµός του 2019 είναι
στον αέρα. Έχουµε ζήσει τρία χρόνια καταστροφολογίας και
διαρκώς αυτά τα τρία χρόνια πέφτετε έξω. Συνεχίζετε να επιµένετε.
Γιατί συνεχίζετε να επιµένετε; Γιατί το πρόγραµµά σας είναι
µνηµόνιο, µνηµόνιο για την εργασία, µνηµόνιο για την κοινωνική
πλειοψηφία και χρειάζεστε µια καταστροφή για να το νοµιµοποιήσετε. Πιστεύετε ότι θα έρθει αυτή η καταστροφή. Δυστυχώς θα
πέσετε για άλλη µια φορά έξω. Και θα πέσετε για άλλη µια φορά
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έξω, γιατί δεν είναι απλά η καταστροφή στα ζητήµατα της εργασίας που επικαλείστε.
Αυτή τη στιγµή, δυστυχώς, στη χώρα υπάρχει ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, µε το πώς εσείς νοµιµοποιείτε την ακροδεξιά
ατζέντα. Υπάρχει από τη µεριά µας ένα µέτωπο υπεράσπισης της
εργασίας κόντρα στη λογική του κοινωνικού κανιβαλισµού. Και
αν θεωρείτε ότι αυτή η λογική είναι περιθωριακή, επιτρέψτε µου
να κλείσω µε τη δήλωση που είχε κάνει ένα δικό σας και σηµερινό
κεντρικό στέλεχος για την περίπτωση της Μανωλάδας: «Οι επιστάτες ήταν σε άµυνα, γιατί οι µετανάστες έτρεχαν καταπάνω
τους µε τα ρόπαλα. Πυροβόλησαν στον αέρα και τα σκάγια,
όπως έπεφταν, χτύπησαν µερικούς µετανάστες».
Γιατί δεν έχετε πρόβληµα γενικά µε τη βία. Δεν καταδικάζετε
γενικά τη βία. Μια χαρά είστε µε τη βία που ασκείται απέναντι
στους αδύναµους. Έχετε πρόβληµα µε τις κοινωνικές αντιδράσεις, µε τη δηµοκρατική διεκδίκηση για την αλλαγή του κόσµου
για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσιρώνης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι µάλλον στενοχωρηµένος, που θα αναγκαστώ να ξεκινήσω µε ένα θέµα στο οποίο γίνεται συστηµατικός αυτοεξευτελισµός ανθρώπων που θέλουν να επιµένουν στον παραλογισµό
και εξευτελισµό της ελληνικής µας γλώσσας.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, µε τον ορισµό που δίνει η σύµβαση για
τη Nationality, στον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του
1997. Γράφει, λοιπόν, και θα το πω στα αγγλικά: «”Nationality”
means the legal bond between a person and a state and does not
indicate the person’s ethnic origin. “Multiple nationality” means
the simultaneous possession of two or more nationalities by the
same person». Να το µεταφράσω, λοιπόν, στα ελληνικά: «Η υπηκοότητα ή η ιθαγένεια σηµαίνει τον νόµιµο δεσµό µεταξύ ενός
προσώπου και ενός κράτους και δεν σηµαίνει την εθνοτική καταγωγή του προσώπου. Και διπλή τριπλή υπηκοότητα σηµαίνει
ότι το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από µια υπηκοότητες.
Δεν έχει καµµία απολύτως σχέση αυτός ο νοµικός ορισµός
που αναγράφεται στα διαβατήρια µας και στα διαβατήρια και τις
ταυτότητες όλων των ανθρώπων µε την εθνότητα, που συνεχίζει
εδώ ανοήτως να λέει, επιµένοντας, ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Και ξέρουµε γιατί το κάνει. Γιατί υπάρχει εθνότητα Βαλόνων, υπάρχει εθνότητα Φλαµανδών, αλλά η υπηκοότητα είναι
βελγική. Υπάρχει εθνότητα Σκοτσέζων, αλλά η υπηκοότητα είναι
βρετανική.
Με βάση, λοιπόν, την υπηκοότητα, από το 1991 -και αυτό θέλει
να αποκρύψει ο Πρόεδρός σας- µε τον κανονισµό 3567 που υπογράψατε επί ΥΠΕΞ Σαµαρά, έχουµε εµπορικές σχέσεις και τα
διαβατήρια των ανθρώπων αυτών σήµερα που µιλάµε, γράφουν
«Μακεδόνας».
Ακούσαµε και το άλλο ευτράπελο που µε στενοχωρεί και είναι
λυπηρό. Ο κ. Αβέρωφ, λέει…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι κύριος, αείµνηστος.
Είναι νεκρός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: …δεν µιλούσε για τη µακεδονική
γλώσσα που µιλιέται εδώ, µιλούσε για τη µακεδονική γλώσσα επί
Τίτο. Άλλη είναι αυτή. Και άλλη είναι, φυσικά, η µακεδονική
γλώσσα, την οποία αναφέρει η Πηνελόπη Δέλτα. Και άλλη είναι
η µακεδονική γλώσσα, φυσικά, που αναφέρεται στο έγγραφο του
ΟΑΣΕ, που είναι η έκθεση για τις εκλογές στη FYROM το 2004,
που δεν υπήρχε πλέον Τίτο. Αναφέρει ρητά ο ΟΑΣΕ ότι το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί στα αγγλικά και στη «macedonian language», τη «µακεδονική γλώσσα». Το έχω αναρτήσει στο blog
µου. Καταθέτω στα Πρακτικά και τον ορισµό της σύµβασης που
έχει υπογράψει η Ελλάδα, για να µη λέµε ανοησίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Τσιρώνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό είναι λυπηρό, λοιπόν, γιατί σήµερα που µιλάµε και η
γλώσσα και η εθνότητα είναι ξεκάθαρα στη γειτονική χώρα. Αυτό
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που µας ενδιαφέρει εµάς αυτή τη στιγµή και αυτό που αναφέρει
τελικά η Συµφωνία των Πρεσπών, δεν είναι καµµία αναγνώριση,
γιατί ούτε την ινδική γλώσσα ούτε την τουρκική ούτε τη βρετανική έχουµε ποτέ αναγνωρίσει.
Αυτό που εµείς επισηµαίνουµε, είναι ότι αυτή η γλώσσα δεν
είναι η γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ενώ χωρίς τη συµφωνία έτσι έλεγαν οι γείτονές µας επί Γκρουέφσκι. Αυτό, λοιπόν, ξεκαθαρίζουµε σήµερα και δεν αναγνωρίζουµε ούτε γλώσσες ούτε
εθνότητες.
Πάµε παρακάτω τώρα σε αυτά τα οποία ελέχθησαν. Εδώ πέρα
θα ασχοληθώ µόνο µε ένα πράγµα, το οποίο είπαν πολλοί και εύκολα ακούγεται και από τα έδρανα. Γιατί τέλος πάντων δεν
ήραµε και τις προηγούµενες µειώσεις των συντάξεων; Γιατί συνεχίζουµε µνηµονιακά; Γιατί το µόνο που κάνουµε είναι να κρατήσουµε την προσωπική διαφορά; Γιατί να µη δώσουµε 1.000
ευρώ σύνταξη στον κάθε άνθρωπο, να µη δώσουµε αυτό που δικαιούται; Γιατί πραγµατικά το δικαιούται.
Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι από το 1951 µε
αναγκαστικό νόµο του 1950 όλα τα αποθεµατικά των ταµείων
µέχρι σχεδόν και το 2006 καταληστεύθηκαν από τις τότε κυβερνήσεις και τάισαν το πελατειακό κράτος.
Και εδώ θα καταθέσω στα Πρακτικά, µε τα ενδεικτικά επιτόκια
της εποχής, τα επίσηµα επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδος, τι
θα άξιζαν 100.000 ευρώ, από αυτά που κλέψαµε από τον κουµπαρά το 1950.
Θα άξιζαν, λοιπόν, αυτά τα 100.000 ευρώ το 2008, που έχω τελειώσει τη µελέτη µου, 38.893.000 ευρώ. Και αν αυτό το κάνουµε
κάθε χρόνο, αυτά τα 100.000 ευρώ θα άξιζαν 2.294.000.000
ευρώ. Και αν δεν κλέψουµε 100.000 ευρώ -που όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν 100.000 ευρώ τα αποθεµατικά των ταµείων το
1950, αλλά ήταν πολλά εκατοµµύρια ευρώ- και υπολογίσουµε
ένα υποθετικό νούµερο 16 εκατοµµυρίων ευρώ, θα άξιζαν σήµερα 367.154.305.000 ευρώ.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Τσιρώνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά τα λεφτά λείπουν, λοιπόν, από τον κουµπαρά των ταµείων και ο µόνος δίκαιος τρόπος για να αναπληρωθούν ποιος
είναι; Να αυξήσουµε την αναπλήρωση; Μα για να αυξήσουµε την
αναπλήρωση, θα πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές. Πρέπει οπωσδήποτε για να δώσεις µια δίκαιη σύνταξη είτε να µεγαλώσεις
πολύ τις εισφορές είτε φυσικά να χτίσεις ένα ασφαλιστικό για το
µέλλον.
Αφού έχει κλαπεί ο κουµπαράς, πώς θα βρεθούν τα λεφτά; Να
µας πουν, λοιπόν, αυτοί που τα λένε αυτά, όπως και το σεβαστό
ΚΚΕ, πού θα βρούµε τα λεφτά. Αφού το ξέρουµε όλοι. Το ίδιο το
ΚΚΕ υπολόγιζε ότι το 1975 -και έχει καταθέσει και πρόταση
νόµου- είχαν ήδη κλαπεί 57 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο υπολογισµός είναι του ΚΚΕ, µε πρόταση νόµου που είχε καταθέσει.
Ρωτάω, λοιπόν, πάρα πολύ απλά.
Ένας είναι ο µόνος δίκαιος τρόπος και είναι αυτός που κάναµε
εµείς. Δηµιουργούµε µια εθνική σύνταξη, η οποία είναι εκτός
αναπλήρωσης, που τη δίνουµε συµπληρωµατικά σε όλους τους
ανθρώπους που δικαιούνται σύνταξης. Δεν επιβαρύνει αυτή η
σύνταξη το ταµείο αλλά επιβαρύνει τον προϋπολογισµό, ώστε να
υπάρχει µια επιστροφή βαθµιαία και σιγά-σιγά αυτών των χρηµάτων που κλάπηκαν.
Και αν πάει καλά η οικονοµία µας, γιατί µε εµάς πάει καλύτερα,
αυτή η εθνική σύνταξη όλο και θα µεγαλώνει και θα γίνεται όλο
και πιο δίκαιο αυτό το ασφαλιστικό. Αλλά να γεννήσετε τα χρήµατα που κλέβετε από το 1951, δεν πρόκειται να γίνει µε κανέναν
µαγικό τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μεγαλοοικονόµου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα θα χρησιµοποιήσω τη
φράση που είπε και ο Πρωθυπουργός: «Είναι µια χαρούµενη
µέρα». Μάλιστα δεν πρόλαβε να τελειώσει αυτή τη φράση και
ήρθε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σταύρος Αραχωβίτης, και είπε για την κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί.
Οπότε αµέσως έρχονται τα καλά νέα.
Κι έτσι βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση, να ψηφίζουµε τώρα
νοµοσχέδια, όπως το σηµερινό, που φέρνουν και ικανοποίηση
και ανακούφιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες πολίτες. Έτσι
σήµερα βλέπουµε τους κόπους των Ελλήνων και των Ελληνίδων
και τις αδιάκοπες προσπάθειες της Κυβέρνησης, να αποδίδουν
καρπούς.
Έτσι είναι πάντοτε σπέρνουµε για να θερίσουµε, κλαδεύουµε
τα δέντρα µας για να ανθίσουν και να µαζέψουµε τους καρπούς.
Έτσι έγινε και αυτή τη φορά. Διότι νοµοθετούµε για τη µη περικοπή των συντάξεων, έναν στόχο που είχε θέσει η Κυβέρνηση,
παρά το γεγονός ότι πολλοί το αµφισβήτησαν, όπως και τη δυνατότητα να το πετύχουµε.
Μάλιστα θα ήθελα να αναφερθώ στον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που µπόρεσε και ξεστόµισε ότι αυτό είναι
προϊόν συναλλαγής, ότι δώσαµε τα Σκόπια για να πάρουµε τη µη
µείωση των συντάξεων.
Μα σοβαρολογεί ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Σας καλώ, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να µην το ψηφίσετε. Αν είναι προϊόν συναλλαγής όπως το
θεωρείτε, και ότι η δηµοκρατία, όπως λέει και η Χρυσή Αυγή, ξεπούλησε τη Μακεδονία, τότε µην το ψηφίσετε. Θα είστε συνένοχοι; Ή ψηφίστε το, διότι έτσι θα παραδεχτείτε ότι είναι νόµος
σωστός ή µην τον ψηφίσετε. Δεν υπάρχουν δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Αποφασίστε µέχρι το τέλος της ψηφοφορίας.
Έτσι έχουµε ένα δηµοσιονοµικό περιθώριο που µπορούµε να
ξεψηφίζουµε –θέλετε να το ξεψηφίζουµε- νοµοσχέδια που επιβάρυναν τον λαό. Τα ψηφίσαµε µε το µαχαίρι στο λαιµό. Είχαµε
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τώρα έχουµε το δηµοσιονοµικό
περιθώριο να τα ξεψηφίσουµε. Και χαιρόµαστε που τα ξεψηφίζουµε. Και θα ξεψηφίσουµε κι άλλα πολλά ακόµη, που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, άσχετα αν αυτά σας χαλάνε το πρόγραµµά
σας, σας χαλάµε τα σχέδια που είχατε κάνει. Είχατε κάνει σηµαία
την περικοπή. Βγαίνετε στα κανάλια σας -µην πω ποια κανάλια,
εµείς δεν πάµε καν- και βγάζατε και τιµές, σχετικά µε το πόσο θα
περικοπεί η σύνταξη του τάδε, αν θα περικοπεί 500 ευρώ ή 1.000
ευρώ. Είχατε κάνει και τους υπολογισµούς σας.
Έτσι τώρα έχουµε υπερπλεονάσµατα και µπορούµε να κάνουµε τα προγράµµατα που έχουµε βάλει ως στόχους, γιατί
έχουµε το δηµοσιονοµικό περιθώριο. Έτσι δεν θα έχουµε µείωση
των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Έπειτα έχουµε µία διαδροµή από το 2015 µέχρι σήµερα. Μέσα
στα τρία έτη αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να κάνει αυτά που οι
συγκυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις των σαράντα τελευταίων
ετών δεν κατόρθωσαν. Έτσι ελπίζω ότι, τουλάχιστον, τα παιδιά
και τα εγγόνια µας, δεν θα ζήσουν αυτά που περάσαµε εµείς από
το 2009 που ήρθατε και εφαρµόσατε το µνηµόνιο.
Έτσι ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι ακριβώς υποσχέθηκε και
εξήγγειλε στη Διεθνή Έκθεση. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα
στον Αντιπρόεδρο σας που του είχαµε χαλάσει τα σχέδια, όταν
ο Πιερ Μοσκοβισί είπε ότι µάλλον δεν θα περικοπούν οι συντάξεις.
Ως έναν βαθµό τη Νέα Δηµοκρατία τη δικαιολογώ, γιατί έχουν
πάθει αυτό που οι ψυχολόγοι λένε πανικό. Έχετε ένα αίσθηµα
πανικού, διότι οι συνταξιούχοι βλέπουν πλέον το εισόδηµά τους
να µην περικόπτεται. Μπορούν πλέον να υπολογίσουν σε αυτά
που έπαιρναν, όχι που τους είχατε κόψει από 30% έως 50% το
2012.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που είχε βάλει ως σκοπό, να βγει έξω
από τα µνηµόνια. Το κατόρθωσε. Έτσι τώρα φτάνουµε να έχουµε
ένα ασφαλιστικό σύστηµα που έχει πλεόνασµα. Το 2014 που το
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παρέλαβαν, ήταν χρεοκοπηµένο και κατεστραµµένο, ενώ τώρα
έχει πλεόνασµα. Τουλάχιστον τα ασφαλιστικά ταµεία µπορούν
να έχουν εξασφαλισµένες τις συντάξεις και ενάµισι εκατοµµύριο
άτοµα δεν θα υποστούν την περικοπή των συντάξεων.
Οπωσδήποτε η µάχη έχει κερδηθεί. Έτσι θα βελτιώσουµε τη
ζωή των συµπολιτών µας και η Κυβέρνηση θα πορευτεί βάσει των
στόχων της. Θα τελειώσει τη θητεία της και στη νέα της θητεία
που ο λαός θα ξαναδώσει την ψήφο του για να τη συνεχίσει, στις
επόµενες εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2019, θα συνεχίσει και
θα φτάσει εκεί που έχει βάλει σκοπό να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεωργιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Τσιρώνης ξεκίνησε την οµιλία του µε µία αναφορά στην
ελληνική γλώσσα και µας έκανε µαθήµατα για τη γλώσσα, το nationality κ.λπ., την ίδια ώρα που αναφέρθηκε στον «κύριο Αβέρωφ». Είναι αείµνηστος ο Αβέρωφ, αγαπητέ πρώην Υπουργέ,
άρα σίγουρα όχι «κύριος».
Όσο όµως εµείς τσακωνόµασταν εδώ για το αν είχε δίκιο ο Τσίπρας που έκανε την ερµηνεία του κ. Τσιρώνη για το nationality ή
ο Μητσοτάκης γι’ αυτά που του έλεγε για τη Μακεδονία, την ίδια
στιγµή ο κ. Ζάεφ έκανε την εξής δήλωση: «Είµαι Μακεδόνας…»,
κύριε Τσιρώνη, «…οµιλώ τη «µακεδονική γλώσσα» και πλέον κανένας δεν µπορεί να µου το αµφισβητήσει αυτό». Άρα απάντηση
στη διαφωνία Τσίπρα - Μητσοτάκη δεν δίνει το λεξικό, κύριε Τσιρώνη, αλλά ο συνεταίρος σας στη συµφωνία ο οποίος σας έκανε
ρεζίλι, την ώρα που εδώ ο Τσίπρας το έπαιζε σπουδαίος και
έλεγε ότι έστειλε αυστηρά µηνύµατα, µε τρόπο που δεν κάνει να
το πει δηµόσια, γιατί το κάνει κρυφά. Άρα αν, πράγµατι, έχει στείλει αυστηρά µηνύµατα ο κ. Τσίπρας, σίγουρα αυτός που δεν τα
έχει λάβει είναι ο κ. Ζάεφ. Τα λέω αυτά, για να καταλάβετε το µέγεθος της πλάνης στην οποία βρίσκεστε.
Φυσικά ποτέ η Νέα Δηµοκρατία δεν µίλησε για προδοσία ούτε
ο Μητσοτάκης ούτε κανένας από εµάς. Δεν µιλήσαµε ποτέ για
προδοσία. Δεν είπαµε ότι εσείς επί σκοπώ πιστεύετε ότι βλάπτετε
την Ελλάδα. Εσείς έχετε υποχωρήσει από την πραγµατική σας
θέση. Η πραγµατική συνεδριακή θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ
το «Βόρεια Μακεδονία». Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι συνάδελφοι,
ήταν «Μακεδονία». «Μακεδονία» τους λέγατε στον ΣΥΡΙΖΑ. «Μακεδονία» τους έλεγε ο Τζανακόπουλος που πήγαινε µε τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. «Μακεδονία» τους έλεγε ο Τσακαλώτος που
έχει υπογράψει τη διακήρυξη για να λέγονται «Μακεδονία». «Μακεδονία» τους έλεγαν ο Κατρούγκαλος και οι άλλοι. Άρα εσείς,
πράγµατι, έχετε φύγει από την αρχική σας θέση. Εσείς τους λέγατε «Μακεδονία» και πιεζόµενοι τώρα θα τους λέτε «Βόρεια Μακεδονία».
Εσείς που είχατε, λοιπόν, αυτή τη θέση, προφανώς δεν θεωρείτε προδοσία να κάνετε αυτή τη συµφωνία, διότι αυτό σας αρέσει! Μη µας κοροϊδεύετε όµως. Η κ. Μέρκελ ζητούσε αυτό το θέµα
από τον Κώστα Καραµανλή και της είπε όχι. Και θυµόµαστε όλοι
πόση µεγάλη ψυχρότητα υπήρξε στις σχέσεις Καραµανλή - Μέρκελ µετά το βέτο στο Βουκουρέστι. Το ζήτησε από τον Γιώργο Παπανδρέου και είπε όχι. Το ζήτησε από τον Αντώνη Σαµαρά και είπε
όχι. Μη µου πείτε τώρα ότι δεν πέρασε από το µυαλό της κ. Μέρκελ ότι αν δεν έδινε τις συντάξεις στον Τσίπρα, ο Τσίπρας θα αναγκάζονταν να κάνει πρόωρες εκλογές και αφού ο Μητσοτάκης
έλεγε όχι, θα έχανε τη µοναδική ευκαιρία µετά από δεκαπέντε χρόνια να κάνει αυτή τη συµφωνία. Άρα είναι απολύτως προφανές ότι
τις συντάξεις τις πήρατε για τη Συµφωνία των Πρεσπών! Έγινε ανταλλαγή και πολιτική συναλλαγή, µε τη διαφορά ότι δεν το κάνατε
ως προδότες. Το κάνατε, γιατί είχατε από την αρχή µία λανθασµένη θέση. Αυτή είναι η διαφορά µας. Και θα κριθείτε και από
τον ελληνικό λαό και από την ιστορία για αυτό.
Θα µου επιτρέψετε όµως να κάνω και δύο ακόµη παρατηρήσεις από τη συζήτηση την πρωινή, για να έρθω µετά στις συντάξεις επί της ουσίας.
Πρώτα απ’ όλα, κυρίες και κύριοι, θέλω να καταδικάσω από το
Βήµα αυτό την αήθη επίθεση του κυρίου Πρωθυπουργού στον
πρώην συνάδελφό σας τον κ. Τατσόπουλο. Δεν έχω ακούσει
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Πρωθυπουργό, να αναφέρεται µε τέτοιο χυδαίο τρόπο, πεζοδροµιακό στο Κοινοβούλιο.
Όταν ο Τατσόπουλος είχε κάνει τη σχετική άστοχη δήλωση
περί της µισής Αθήνας, ήταν Βουλευτής δικός σας. Συνάδελφοι
ήσασταν. Και όποιο κανάλι δηµοσιογράφος τολµούσε να µιλήσει
για αυτή τη δήλωση, βγαίνατε -και σωστά- και λέγατε «αυτά είναι
κουτσοµπολιά και δεν πρέπει να τα βάζουµε στον πολιτικό διάλογο».
Και αυτό που λέγατε εσείς, όταν ο Τατσόπουλος ήταν στην
Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, ήρθε και το είπε ο Τσίπρας εδώ
στη Βουλή. Δεν ήταν απολειφάδι ο Τατσόπουλος όταν ήταν Βουλευτής του Τσίπρα. Έγινε απολειφάδι ,τώρα που κατάλαβε τον
Τσίπρα και τον βρίζει. Όµως τέτοιος είναι ο Τσίπρας, µικρός και
ασήµαντος και τέτοιο πρόσωπο δείχνει. Είναι ένας Πολάκης
χωρίς µούσια.
Πάµε τώρα στον Πετσίτη. Μίλησε ο κ. Τσίπρας σήµερα στη
Βουλή περίπου εβδοµήντα λεπτά στο σύνολο. Προκλήθηκε για
το θέµα του κ. Πετσίτη πάρα πολλές φορές. Τον ακούσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρει έστω και µία φορά το
όνοµα «Πετσίτης»; Καλά ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει ακούσει ότι ένας φίλος του, που είχε στο Facebook φωτογραφίες από
το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίµου, από τα 5.000 ευρώ εισόδηµα έχει πάει στα 200.000 ευρώ εισόδηµα και έπαιρνε χρήµατα
από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, για τον οποίο η δικαιοσύνη έχει
ασκήσει κακούργηµα για τον δικό σας διευθύνοντα σύµβουλο
της ΔΕΠΑ; Για όλο αυτό το θέµα δεν είχε να πει κάτι ο κ. Τσίπρας;
Και µου έκανε εντύπωση ότι είπε ο κ. Παππάς ότι ήταν συµµαθητής του. Και διάβασα ένα πολύ ωραίο στο διαδίκτυο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. «Επάγγελµα: συµµαθητής Νίκου Παππά».
Ωραίο επάγγελµα!
Αυξήσατε, πράγµατι, τον βασικό µισθό, κύριε Υπουργέ. Τον
αυξήσατε όχι σε όλους τους Έλληνες, στον κ. Πετσίτη πάντως
τον αυξήσατε από τα 5.000 ευρώ τον χρόνο στα 200.000 ευρώ.
Και, βεβαίως, δεν είπε τίποτα ο κ. Τσίπρας, γιατί είναι προφανές
ότι έχει πολύ λερωµένη τη φωλιά του. Είναι η µόνη λογική εξήγηση, ώστε στα εβδοµήντα λεπτά οµιλίας να µην έχει πει µία κουβέντα για τον Πετσίτη. Αυτό έχει, πραγµατικά, πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον.
Και κλείνω. Κατηγόρησε ο κ. Τσίπρας κι εµένα προσωπικά για
καλλιέργεια διχασµού. Η περίπτωση, όµως, των συντάξεων και
ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση, κυρία Υπουργέ -θέλω λίγο την
προσοχή σας- δείχνει ποιος καλλιεργεί τον διχασµό στην Ελλάδα.
Ψηφίσατε έναν νόµο, που εµείς δεν ψηφίσαµε για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς προσέξτε όχι των συντάξεων.
Οι συντάξεις έχουν περικοπεί, µην πέφτουµε κι εµείς στην ίδια
παγίδα. Τις συντάξεις τις έχει περικόψει και ο Υπουργός Κατρούγκαλος και η Υπουργός Αχτσιόγλου. Τώρα αυτό που συζητάµε, είναι την ακύρωση της περικοπής της προσωπικής
διαφοράς.
Προσέξτε όµως, η Αντιπολίτευση δεν ψήφισε τον νόµο σας και
το καλοκαίρι έφερε τροπολογία για τον ακυρώσετε και ο Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα είπε ότι αυτός ο νόµος δεν
πρέπει να ισχύσει και ο Βρούτσης φώναζε παντού για να µην
ισχύσει ο νόµος και πράγµατι κι ο Αυτιάς που τον βρίζατε, έβγαζε
τις κάρτες που λέγατε. Όλοι εµείς µαζί που φωνάζαµε όπου µπορούσαµε για να µην ισχύσει αυτός ο νόµος, δεν βοήθησε αυτό
την Κυβέρνησή σας στη διαπραγµάτευση για να ακυρωθεί ο
νόµος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη,
ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αµέσως.
Δηλαδή αν εµείς όλοι λέγαµε τα ανάποδα, δεν θα ήταν πολύ
πιο δύσκολο για τον Τσίπρα να πάρει σήµερα αυτό το µέτρο;
Αντί να έρθει στη Βουλή ο Τσίπρας, που είναι υπέρ της ενότητας, γιατί εγώ είµαι υπέρ του διχασµού και ο Μητσοτάκης, και να
πει: «Όλο µαζί το πολιτικό σύστηµα έδωσε τη µάχη, για να µην
ισχύσει η περικοπή της προσωπικής διαφοράς», ήρθε πάλι µε το
«Ή εµείς ή αυτοί».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Γεωργιάδη.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί την ίδια ώρα που ο
Τσίπρας µιλάει για καλλιέργεια εθνικού διχασµού, ο ίδιος επενδύει στον εθνικό διχασµό, µε τη διαφορά ότι αυτός ο εθνικός διχασµός δεν θα τον σώσει, όσες πιρουέτες και να κάνει, όπως τη
µέγιστη σηµερινή που άκουσα, όπου ο κ. Τσίπρας, κύριε Κοντονή, είπε ότι εκπροσωπείτε το ΠΑΣΟΚ του 1980, ο κ. Κουρουµπλής σηκώθηκε να µιλήσει υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου και
πόσο πολύ τον αγαπάει και τον υπολήπτεται και τον σεβάστηκε
και τον υπερασπίστηκε. Και άκουσον-άκουσον, σηκώθηκε στο
Βήµα της Βουλής και µίλησε υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου και
του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ του 1980 ο Παναγιώτης Καµµένος, ο
οποίος τη δεκαετία του 1980 είχε εκδώσει βιβλίο, που κατηγορούσε τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου ότι ήταν ο αρχηγός
της «17 Νοέµβρη»! Ο άνθρωπος που στο βιβλίο του έλεγε ότι ο
Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αρχηγός της «17 Νοέµβρη»ότι
είναι δολοφόνος, τροµοκράτης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …ήρθε εδώ και µας είπε
πόσο αγαπάει και σέβεται τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο Τσίπρας, που αγαπάει και σέβεται τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάθεται
στην Κυβέρνηση, µε αυτόν που έλεγε τον Ανδρέα Παπανδρέου
δολοφόνο, τροµοκράτη.
Μόνο εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µπορείτε να τα κάνετε αυτά!
Μόνο εσείς! Έχετε διδάξει νέα µέτρα στην πολιτική. Συγχαρητήρια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Επί προσωπικού ζητώ τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Μπορώ να πω µια φράση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, καµµία φράση.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Μια φράση θα πω µόνο. Έχω το δικαίωµα, δεν το ζητάω σαν χάρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Από πού το έχετε
το δικαίωµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Επί προσωπικού ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ.
Κύριε Λαγέ, ξεκινήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο ελληνικό Κοινοβούλιο
κάθε µέρα ζούµε υπέροχες στιγµές. Κανονικά θα έπρεπε όλα
αυτά που συµβαίνουν, να πάνε για µία επιθεώρηση στο Δελφινάριο σε ένα τέτοιο επίπεδο.
Είδαµε προηγουµένως τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Γεωργιάδη, να λέει και ορθώς-…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λαγέ, συγγνώµη.
Σας παρακαλώ πολύ θα κάνετε ησυχία και δεν θα καταφέρεστε κατ’ αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Προεδρείο. Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µπορεί να
παρέµβει ή να ζητήσει εξηγήσεις, να τοποθετηθεί επί οποιουδήποτε ζητήµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Οι Βουλευτές µπορούν να ζητάνε τον λόγο επί προσωπικού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζήτησα τον λόγο
για να πω µία φράση, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ!
Συνεχίστε, κύριε Λαγέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει λόγος να τσακώνονται οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και της Νέας Δηµοκρατίας. Μαζί είχαν ψηφίσει και το τρίτο µνηµόνιο, µαζί θα ψηφίσουν κι άλλα πράγµατα αν είναι. Και το όνοµα
της Μακεδονίας µαζί ήθελαν να το δώσουν µέχρι πριν από λίγο
καιρό, µέχρι που η Νέα Δηµοκρατία είδε ότι το πρώτο συλλαλητήριο είχε τροµερή απήχηση στον ελληνικό λαό και αντέδρασε
κι εκεί διαφοροποιήθηκε.
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Έλεγα προηγουµένως ξεκινώντας ότι έχει, πραγµατικά, πολύ
µεγάλη πλάκα και είναι πολύ µεγάλο το καλαµπούρι που γίνεται,
να βλέπουµε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, τον Άδωνι
Γεωργιάδη, να λέει -και ορθώς να λέει στο συγκεκριµένο σηµείοπόσο πλάκα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι καθύβριζαν το ΠΑΣΟΚ
για δεκαετίες ολόκληρες, τώρα να εξυµνούν τον τότε Αρχηγό
του ΠΑΣΟΚ, τον Παπανδρέου, να λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλός
ο αγώνας που έκανε, να λένε ότι πολλοί παλαιοί Υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ και στελέχη του ΠΑΣΟΚ τώρα που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ,
έχουν µπει στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ και όλα είναι καθαρά.
Και πριν από τρία λεπτά ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπιζόταν
τον Τατσόπουλο. Μιλάµε ότι εδώ γελάνε και τα τσιµέντα στο ελληνικό Κοινοβούλιο! Τον άνθρωπο µε τον οποίο σκοτωνόταν,
αυτόν µε τον οποίο είχαν ξεκατινιαστεί σε τηλεπαράθυρα, σε συνεντεύξεις, σε οτιδήποτε, τον υπερασπιζόταν, γιατί τώρα είναι
στη Νέα Δηµοκρατία. Άρα αφού έχει έρθει στο ίδιο «µαγαζί»
τώρα, θα τον υπερασπιστούµε να κάνουµε τη δουλειά µας, να
κοροϊδέψουµε λίγο ακόµα τα θύµατα έξω τους Έλληνες πολίτες,
και να κάνουµε το δικό µας.
Όπως επίσης ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας ξεχνάει
τι έλεγε µέχρι το 2010 - 2011, όταν ήταν σε ένα άλλο κοινοβουλευτικό κόµµα και καθύβριζε τη Νέα Δηµοκρατία.
Τελειώσανε αυτά, σβήσανε, δεν ισχύουν αυτά τώρα. Τώρα είµαστε άλλο, είµαστε µία ωραία Νέα Δηµοκρατία, που αγωνίζεται
για πράγµατα τα οποία πιστεύουµε!
Κι επειδή είδα τη Νέα Δηµοκρατία τώρα να κάνει αγώνα για το
Μακεδονικό και ακούσαµε και τον Αρχηγό της πριν από λίγη ώρα
να µιλάει για το σύνθηµα το οποίο λέγεται στις πλατείες από τα
νέα παιδιά και το οποίο έχει µεγάλη δόση αλήθειας, ότι «η δηµοκρατία πουλάει τη Μακεδονία µας», εκεί έχουµε να πούµε, λοιπόν, κάποια πράγµατα που δεν έχουν ακουστεί στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να ακούγονται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί την ιδεολογική του θέση. Αυτό είναι.
Θέλει να δώσει το όνοµα της Μακεδονίας. Οι απόψεις του είναι
αυτές περί των εθνικών ζητηµάτων. Έτσι κι αλλιώς και ο Πρωθυπουργός µε τις καταλήψεις του τότε όταν ήταν νεαρός και τα
διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό λένε, ότι το Αιγαίο ανήκει στα
ψάρια του, η Μακεδονία ανήκει στις αρκούδες της και κάτι τέτοια
τρελά και παλαβά. Αυτό θέλουν και αυτό εφαρµόζουν.
Πάµε στη Νέα Δηµοκρατία τώρα, η οποία υποστηρίζει τη Μακεδονία µας και δεν θέλει να την ξεπουλήσει.
Ξέρει κανείς, αλήθεια, για µια έκτακτη υπουργική συνάντηση
που είχε γίνει για την ευρωπαϊκή πολιτική στις 16 Δεκεµβρίου του
1991 στις Βρυξέλλες; Σας διαβάζω ακριβώς τι είχε αποφασιστεί,
για να µη λέµε άλλα πράγµατα: «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα
κράτη-µέλη απαιτούν, επίσης, από την εκάστοτε γιουγκοσλαβική
δηµοκρατία, να δεσµευθεί πριν από την αναγνώρισή της να θεσπίσει συνταγµατικές και πολιτικές εγγυήσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι δεν έχει εδαφικές αξιώσεις σε γειτονικό κράτος
της Κοινότητας και ότι δεν θα διεξάγει εχθρικές δραστηριότητες
προπαγάνδας έναντι γειτονικών κρατών, συµπεριλαµβανοµένης
και της χρήσης ονοµασίας που συνεπάγεται εδαφικές αξιώσεις».
Αυτό γίνεται στις 16 Δεκεµβρίου του 1991.
Έναν µήνα και κάτι πιο µετά, στις 22 Ιανουαρίου του 1992, στο
Γκιµαράες στην Πορτογαλία βγαίνει απόφαση δεύτερη φορά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το
οποίο επαναλαµβάνει τη θέση που έλαβε η Κοινότητα και τα
κράτη-µέλη στο Γκιµαράες κατόπιν αιτήµατος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, να αναγνωριστεί ως
ανεξάρτητο κράτος. «Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την
ετοιµότητά του να αναγνωρίσει το κράτος αυτό µε τα υπάρχοντα
σύνορά του» -στα Σκόπια αναφερόµαστε- «σύµφωνα µε τη δήλωση της 16ης Δεκεµβρίου 1991, µε όνοµα όµως που δεν θα συµπεριλαµβάνει µε τίποτα τον όρο «Μακεδονία»». Αυτά έχουν γίνει
το 1991 και το 1992.
Πάµε µετά στη Νέα Δηµοκρατία. Στις 7 Απριλίου 1993 ενώ
υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες δίνουν όλο το δικαίωµα
στην Ελλάδα να µην αναγνωρίσει ποτέ τα Σκόπια µε το όνοµα
«Μακεδονία», βλέπουµε τους µακεδονοµάχους της Νέας Δηµοκρατίας και τον τότε Αρχηγό της, τον Μητσοτάκη, να λέει ότι τότε
αναγνωρίζει µαζί µε τον Κίρο Γκλιγκόροφ το όνοµα αυτό ως
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Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας.
Αυτά αν θέλετε, να κατατεθούν στα Πρακτικά, γιατί δεν τα
ξέρει µάλλον ο ελληνικός λαός, γιατί δεν πρέπει να µαθαίνονται.
Θα τα φέρω κάποια άλλη στιγµή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Έτσι, λοιπόν, αναγνωρίστηκε και από εκεί ξεκίνησε το όλο
θέµα, το «Μακεδονικό». Για µας είναι Σκοπιανό φυσικά, δεν είναι
«Μακεδονικό».
Ξεκινώντας, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία το 1993 και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µάς είχε δικαιώσει
µη αναγνωρίζοντας το όνοµα «Μακεδονία», ότι δεν επιτρέπεται
να υπάρχει το όνοµα «Μακεδονία», η Νέα Δηµοκρατία δέχθηκε
να υπάρχει µέσα το «Μακεδονία» στο «Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
Έκτοτε αρχίζει ένας τεράστιος αγώνας και βλέπουµε ότι τελικά αυτή η µικρή κουκίδα στον χάρτη, οι Σκοπιανοί, αγωνίζονται
για να αναγνωριστούν, µε ένα όνοµα που δεν τους αξίζει και δεν
δικαιούνται. Βλέπουµε, επίσης, τις ελληνικές κυβερνήσεις οι
οποίες ξεπουλάνε καθηµερινά το όνοµα αυτό.
Και φθάνουµε, λοιπόν, πριν από λίγους µήνες, που ο ΣΥΡΙΖΑ
λέει ότι θα υπάρξει αυτή η αναγνώριση αυτού του ονόµατος. Η
Νέα Δηµοκρατία δεν κάνει καµµία κίνηση ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Μάλιστα στο πρώτο συλλαλητήριο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι δεν πρέπει να συµµετάσχουν ούτε τα στελέχη
της ούτε το στηρίζει, αλλά τότε βλέποντας την τεράστια απήχηση που έχει στον ελληνικό λαό, αρχίζει και αλλάζει γνώµη. Και
λέει «αν είναι να πάρουµε καµµία ψήφο παραπάνω µήπως και
εκλεγούµε κυβέρνηση και βγάλουµε και καµµιά ψευτοαυτοδυναµία, να το παίξουµε για άλλη µία φορά µακεδονοµάχοι». Έτσι,
έχει το παραµύθι.
Άρα αυτό που είπε ο Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα, το σύνθηµα ότι όλη η δηµοκρατία ξεπουλάει τη Μακεδονία, είναι πραγµατικότητα, είναι αλήθεια.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Το επαναλαµβάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Για άλλη µια φορά θα το επαναλάβω.
Βλέπουµε εδώ, λοιπόν, τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την είδαµε πριν
από λίγες ώρες. Μάλιστα µίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας –
έκανε και εδώ πέρα λίγο τον πατριώτη- για πατριωτισµό. Ποιος;
Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ µίλησαν για πατριωτισµό. Και είπε «ας
µην το συνεχίσουν έτσι τώρα οι Σκοπιανοί, γιατί αν το συνεχίσουν, δεν θα τους αναγνωρίσουµε, δεν θα δεχθούµε τη συµφωνία». Και πριν κατέβει από το Βήµα της Βουλής, βγαίνει ο Ζάεφ
και λέει ότι είναι ένας περήφανος «Μακεδόνας» που µιλάει περήφανα τη «µακεδονική γλώσσα». Ο Πρωθυπουργός κατέβηκε
έφυγε, δεν ξέρω πού έχει πάει τώρα, στο σπίτι του, ξεχάστηκε
αυτή η δήλωση. Μα φυσικά και θα περάσουν αυτή τη συµφωνία
µε οποιοδήποτε τίµηµα.
Και αν κάποιοι θέλουν να λένε ότι εδώ δεν υπήρχε προδοσία
και ότι όλα έχουν γίνει απλά από λάθος, εµείς συνεχίζουµε να
λέµε το αντίστροφο.
Εδώ, λοιπόν, βλέπουµε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ –για να δείτε
ότι όλα δεν είναι τυχαία και τα ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαόςκάποιος ονόµατι Λαµψίδης, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος δήµαρχος στην περιοχή της Καλαµαριάς, να βγάζει µια ανακοίνωση
–χθες νοµίζω ή σήµερα νωρίς έγινε αυτό- και να καλεί για τη συγκέντρωση στην οποία θα µιλήσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας,
ο Τσίπρας, στις 14 του µηνός στη Θεσσαλονίκη. Και έχει καλέσει
τον κόσµο να παρευρεθεί, βγάζοντας µία ανακοίνωση η οποία
είναι γραµµένη στα σλαβικά και µάλιστα στα ψευτοµακεδονικά,
όπως αυτοί ονοµάζουν.
Αυτή είναι, λοιπόν, η ανακοίνωση που έβγαλε το στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ. Καµµία ανακοίνωση από τους συριζαίους! Καµµία ανακοίνωση από τους ΑΝΕΛ! Καµµία ανακοίνωση από όλους αυτούς
τους πατριώτες!
Εγώ δεν είπα να τον διαγράψει, γιατί αυτό δεν γίνεται, διότι
αυτή είναι πάγια θέση τους.
Κρατήστε, σας παρακαλώ, αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να δούµε, λοιπόν, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό οραµατί-
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ζονται για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία µας. Αυτό πίστευαν, αυτό πιστεύουν και αυτό συνεχίζουν να πράττουν.
Μη µας κοροϊδεύουν, λοιπόν, µιλώντας εδώ πέρα για πατριωτισµό. Και εδώ έχουµε -σας λέω- συνεχόµενα οξύµωρα και γελοία πράγµατα, τον συγκυβερνήτη Πάνο Καµµένο να βγαίνει, να
ωρύεται και να λέει διάφορα. Έκανε, µάλιστα, µια συγκέντρωση
σήµερα η Κοινοβουλευτική του Οµάδα, για να αποφασίσει τη
στάση τους. Ποια κοινοβουλευτική; Πέντε έχουν µείνει όλοι και
όλοι, τέσσερις, δεν ξέρω πόσοι είναι. Και τι αποφάσισαν;
Αποφάσισαν αυτό που µας λένε εδώ και τόσο καιρό, το παραµύθι που κάνουν, ότι ναι στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση, ότι ναι
τους αφήνουν να διαπραγµατεύονται, ναι δίνουν το δικαίωµα
στους Σκοπιανούς να κερδίζουν χρόνο, έδαφος, τα πάντα, να
περνούν τη συµφωνία µέσα από το δικό τους Κοινοβούλιο, ναι
θα έρθει εδώ πέρα προς ψήφιση, δυστυχώς, αυτό το πράγµα
µέχρι τέλους Ιανουαρίου. Και αφού θα έχει δώσει όλον αυτόν τον
άπλετο χρόνο στη συγκυβέρνησή του, του Τσίπρα, να ξεφτιλίσει
την πατρίδα µας, εκεί θα σηκώσει ψηλά το γιαταγάνι του πολέµου και θα ρίξει, θα αποκεφαλίσει την Κυβέρνηση και θα φύγει.
Έτσι έχουν δει τον ελληνικό λαό, έτσι µας έχουν αξιολογήσει
όσους είµαστε έξω από αυτή την Αίθουσα. Θεωρούν ότι µπορούν
να µας κοροϊδεύουν, πραγµατικά, µέσα στα µούτρα µας. Αυτή
την κοροϊδία, λοιπόν, κάνουν αγκαλιασµένοι µε τον Τσίπρα και
µε τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεπουλούν την πατρίδα.
Μα αν είχε ίχνος πατριωτικής συνείδησης, έπρεπε από την
πρώτη στιγµή να έχει ρίξει αυτή την Κυβέρνηση.
Και εδώ έρχεται ένα άλλο ερώτηµα τώρα.
Μάλιστα έχουµε ακούσει τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, να µας
κάνουν µαθήµατα περί δηµοκρατίας, όταν µία απόφαση που
παίρνουν είναι ενάντια στο 85% περίπου των Ελλήνων πολιτών.
Το 80%, το 85% περίπου των Ελλήνων δεν θέλουν αυτή τη
συµφωνία. Δεν ξέρουν, όµως, αυτοί. Αυτοί είναι µικρά γελασµένα
παιδιά που τα έχουν κοροϊδέψει. Την αλήθεια και το καλό της πατρίδας την ξέρει ο Τσίπρας, την ξέρουν οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτοί ξέρουν το καλό. Δεν ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είναι προς
όφελος της Ελλάδας να αναγνωριστούν τα Σκόπια ως «Μακεδονία», δεν το ξέρουν αυτό. Αυτό το 80% των ανθρώπων οι οποίοι
βγαίνουν µε γαλανόλευκη, οι οποίοι δακρύζουν όταν ακούν τον
εθνικό ύµνο, οι οποίοι υπηρετούν την πατρίδα τους και δεν παίρνουν τρελόχαρτα, για να κάτσουν στο σπίτι τους, δεν είναι πατριώτες, δεν γνωρίζουν την πραγµατικότητα. Ο Τσίπρας και οι
συν αυτώ, οι Υπουργοί του, αυτοί ξέρουν το καλό της Ελλάδας
και της Μακεδονίας. Για το καλό µας! Έτσι είναι η διαδικασία,
έτσι το έχουν βρει.
Και πέφτει το ερώτηµα εδώ: Αφού ο Τσίπρας είναι σε αυτή τη
δύσκολη θέση –που δεν είναι, γιατί µε µεγάλη χαρά θα ξεπουλήσει τη Μακεδονία- γιατί δεν αφήνει την «καυτή πατάτα» στη Νέα
Δηµοκρατία; Διότι εκεί θα γελάσει πολύς κόσµος.
Να έρθει, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία των µακεδονοµάχων των
τελευταίων οκτώ µηνών, να δούµε αν δεν ψηφίσει και αν δεν
εφαρµόσει αυτή τη συµφωνία. Δεν θα το κάνει, όµως, αυτό ο Τσίπρας, δεν θα το κάνει το πολιτικό σύστηµα, γιατί το πολιτικό σύστηµα είναι συγκοινωνούντα δοχεία και η Νέα Δηµοκρατία δεν
πρέπει αυτή τη στιγµή να καεί σε αυτό το εθνικό ζήτηµα. Πρέπει
όλο το βάρος να το πάρει πάνω του ο Τσίπρας και η συγκυβέρνησή του, ώστε η Νέα Δηµοκρατία να έρθει µετά να το παίζει
αθώα του αίµατος γι’ αυτό που θα έχει συµβεί. Σας διάβασα
όµως εδώ ότι από το 1993 η Νέα Δηµοκρατία ξεκίνησε να το ξεπουλάει.
Έτσι έχει το πολιτικό παιχνίδι στην πατρίδα µας. Μας ξεπουλάνε, µας προδίδουν και µας µιλάνε και στο όνοµα της δηµοκρατίας αυτοί που εκπροσωπούν το 15%. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, που
είµαστε το 85%, είµαστε οι κακοί φασίστες.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο νοµοσχέδιο, αλλά έτσι όπως
πήγε σήµερα η κουβέντα δεν πρόλαβα. Έχω να πω ότι τη λύση
θα τη δώσει η Χρυσή Αυγή µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και
εκτός Κοινοβουλίου οι Έλληνες πατριώτες και κυρίως η ελληνική
νεολαία, η οποία αποδεικνύει για άλλη µία φορά ότι κρατάει
ψηλά τη γαλανόλευκη, ξέρει πολύ καλά τι κάνει και βλέπετε όλοι
–και σας πειράζει- ότι και σε περιόδους οικονοµικής εξαθλίωσης
των Ελλήνων µπορεί να µη βγήκαν στον δρόµο για να διαµαρτυ-
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ρηθούν για 50 ή 100 ευρώ, αλλά για εθνικά ζητήµατα οι Έλληνες
βγήκαν στον δρόµο, είναι µονοιασµένοι και θα αγωνιστούν.
Και ένα τελευταίο: Όπως καταλάβαµε το παράδειγµα από τη
Γαλλία και τα «κίτρινα γιλέκα», αυτή η δηµοκρατία που εκπροσωπείτε όλοι εσείς, δεν καταλαβαίνει ούτε από δίκαιο ούτε από
σωστό ούτε από αυτό που πρέπει. Καταλαβαίνει από αγώνα.
Όταν βγαίνει στον δρόµο ο κόσµος, όταν ο λαός εξεγείρεται γι’
αυτά που κάνετε, τότε οι µαγκιές σας και οι εξυπνάδες σας πάνε
περίπατο και γίνεστε αρνάκια του Θεού. Έτσι θα γίνεται και στην
Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
Υπουργός κ. Αχτσιόγλου για νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πω µία
φράση επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν χάλασε ο κόσµος, κύριε Τσιρώνη. Θέλετε να κατευθύνετε τη συζήτηση; Σας
παρακαλώ πολύ. Αφήστε την Υπουργό να καταθέσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, να αναφέρει ποιες βουλευτικές τροπολογίες
κάνει δεκτές, να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι και µετά θα σας
δώσω τον λόγο. Τι θα γίνει αν πάρετε τον λόγο µετά από τρία ή
τέσσερα λεπτά;
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Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στη βουλευτική τροπολογία των κυρίων Γάκη και Παυλίδη που είπα ότι γίνεται δεκτή, οι
ορθοί αριθµοί κατάθεσης είναι ο γενικός 1850 και ο ειδικός 169.
Αυτή είναι µία διόρθωση.
Δεύτερη διόρθωση, Έχει κατατεθεί άλλη µία τροπολογία από
τον κ. Μαντά για τις προϋποθέσεις συµµετοχής ιατρών του ΕΣΥ
σε προκηρύξεις θέσεων έτους 2019, η οποία γίνεται αποδεκτή,
κι είναι η µε αριθµό 1849/168.
Τρίτον, καταθέτουµε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην
τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην πραγµατικότητα
αφαιρούµε από την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών τις
διατάξεις που αναφέρονταν στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας,
σε κάποιες, δηλαδή, αλλαγές υπαλληλικές, µισθολογικές του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Δεν θα προχωρήσουν αυτές. Θα
αφαιρεθούν από αυτή τη γενική τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Κύριε Τσιρώνη, ποιο είναι το προσωπικό; Πρώτα θα αναφερθείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Στο γεγονός ότι ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου µε µειωτικό χαρακτηρισµό, ο οποίος
δεν αφορά αυτά που είπα στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε ένα λεπτό,
για να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ο κ. Γεωργιάδης επιχειρηµατολογώντας σε βάρος µου είπε ότι πλανώµαι. Χρησιµοποίησε ένα και
µόνο επιχείρηµα ότι ο κ. Ζάεφ δήλωσε «Μακεδόνας», ότι µιλάει
τη «µακεδονική» γλώσσα. Μα σήµερα χωρίς τη Συµφωνία των
Πρεσπών όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας δηλώνουν Μακεδόνες, ότι µιλάνε τη «µακεδονική γλώσσα» και το µόνο που πάµε να
εξασφαλίσουµε εµείς, είναι τουλάχιστον να µη λένε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως λέει ο κ. Γκρουέφσκι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κάθε άλλο παρά
προσωπικό, λοιπόν, ήταν.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να καταγγείλω την αναπαραγωγή και µέσα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο αυτής της αθλιότητας για τον σύντροφο Μανώλη
Λαµψίδη, ο οποίος δήθεν έγραψε στα «µακεδονικά» ή δεν ξέρω
εγώ σε τι, και αυτό δείχνει αυτά τα συµπεράσµατα που έβγαλε ο
κ. Λαγός του γνωστού ναζιστικού µορφώµατος. Θέλω να το καταγγείλω. Από την πρώτη στιγµή ο κ. Λαµψίδης διέψευσε αυτά
τα fake news. Αυτό είναι γνωστό σε όλη την ευρύτερη κοινωνία
της Θεσσαλονίκης. Και είναι µία ακόµη απόδειξη -και τελειώνω
µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι κάνουν ό,τι µπορούν οι ακραίοι εθνικιστικοί κύκλοι, να δηµιουργήσουν κλίµα πόλωσης στη Θεσσαλονίκη εν όψει της οµιλίας του Πρωθυπουργού την Παρασκευή
στο Παλαί Ντε Σπορ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Μαντά.
Επιτρέψτε µου πριν λάβετε τον λόγο, κύριε Γεωργαντά, να ενηµερώσω ότι θα δώσουµε τον λόγο µετά τον κ. Γεωργαντά στην
κ. Χριστοδουλοπούλου, διότι θα ακολουθήσει στο Προεδρείο
µετά από µένα στις 20.00’. Εάν δεν υπάρχει διαφωνία από τους
υπόλοιπους συναδέλφους, που δεν νοµίζω να υπάρχει, να προταχθεί -µε αυτή την έννοια το λέω-, γιατί είναι τελευταία στον κατάλογο των οµιλητών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, αλίµονο. Συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Στα πέντε λεπτά που έχω, είµαι υποχρεωµένος να θίξω τρία
ζητήµατα.
Πρώτον σε σχέση µε το Σκοπιανό, γιατί σήµερα πολλά ακούστηκαν εδώ µέσα, ένα έχω να πω, κύριοι συνάδελφοι. Κανείς σοβαρός, υπεύθυνος Πρωθυπουργός µε συνείδηση της ιστορικής
στιγµής και της ευθύνης του, δεν θα υπήρχε που να µην καταγγείλει αυτή τη συµφωνία κατά τη διαδροµή της.
Το κορυφαίο για εµένα είναι την ηµέρα της πρώτης ψηφοφορίας, όπου ο Πρωθυπουργός Ζάεφ ψηφίζει µέσα σε ένα εκλογικό
κέντρο, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο χάρτης της «Μεγάλης Μακεδονίας», όπως θέλουν να την αποκαλούν. Δεν είναι δυνατόν να
ψηφίζει, και πίσω να είναι η Θεσσαλονίκη µαζί µε τα Σκόπια ένα
κράτος και κανείς να µην αντιδρά από την επίσηµη Κυβέρνηση!
Δεν µπορώ να το διανοηθώ. Με ξεπερνάει ως Έλληνα Βουλευτή,
µε ξεπερνάει ως Μακεδόνα. Είναι το κορυφαίο. Όλα τα άλλα
είναι άλλα λόγια να αγαπιόµαστε εδώ µέσα. Ο Ζάεφ ψήφισε και
µας έφτυνε στα µούτρα. Από πίσω είχε την εικόνα της «Μεγάλης
Μακεδονίας» και ακόµα συζητάµε εδώ για το αν είναι καλή η συµφωνία ή όχι; Θέλω να πιστεύω ότι το επόµενο διάστηµα, είτε µε
τις συνθήκες οι οποίες δηµιουργούνται είτε µε την κατανόηση
του θέµατος από ακόµα µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού λαού,
θα έχουµε και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θα αισθανθούν
το βάρος αυτής της επιλογής.

1717

Φεύγω από το Σκοπιανό. Πάω στο θέµα του νοµοσχεδίου. Έρχονται κάποιοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χαίρονται γιατί
σήµερα ψηφίζουν τη µη περικοπή των συντάξεων. Και χειροκροτούν γι’ αυτό. Τους ρωτώ: Γιατί κάποια στιγµή παραδεχθήκατε
ότι ψηφίσατε περικοπή συντάξεων; Παραδεχθήκατε ποτέ εσείς
το 2016 ή το 2017 ότι οι νοµοθετικές σας πρωτοβουλίες οδηγούν
σε περικοπή των συντάξεων; Εσείς δεν χειροκροτούσατε εδώ
µέσα τον υπέροχο νόµο Κατρούγκαλου, τις παρεµβάσεις τις
οποίες κάνατε, οι οποίες διατηρούν ένα υγιές ασφαλιστικό, οι
οποίες δεν οδηγούν σε άλλη περικοπή των συντάξεων; Ενώ, λοιπόν, τότε χειροκροτούσατε τις επιλογές σας εκείνες, τώρα που
τις παίρνετε πίσω, τις παίρνετε ως καλές και τις ξαναχειροκροτείτε. Με ξεπερνάει και αυτό.
Όµως θέλω να πω και δύο κουβέντες για την τροπολογία του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», για να τα ξεκαθαρίζουµε τα
πράγµατα. Κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» «τρέχει» πολλά χρόνια, πέραν
της δεκαετίας, ως χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από ευρωπαϊκά χρήµατα. Το ξέρετε πολύ καλά όλοι. Από πότε καλύπτεται
από εθνικούς πόρους από τον προϋπολογισµό; Από το 2011 και
µετά. Για να είµαστε ξεκάθαροι, από το 2011 και µετά, δηλαδή,
υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα µόνιµου προσωπικού για την
κάλυψη αυτών των θέσεων και δηµιουργία οργανικών θέσεων.
Υπήρχε πριν από το 2011; Όχι. Ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα,
που ανά έτος περιµέναµε τη χρηµατοδότηση, µερικές φορές τη
συµπληρώναµε, µερικές φορές αγωνιούσαµε για το αν θα έρθει,
µερικές φορές έµεναν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι για µήνες ολόκληρους και καλυπτόταν.
Από το 2011 και µετά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πόσα χρόνια κυβερνάτε από το 2011 και µετά; Τέσσερα. Η Νέα Δηµοκρατία κυβέρνησε δυόµισι. Ενώ υπήρχε η δυνατότητα, αυτά τα επτά
χρόνια να γίνει αυτό το οποίο και εµείς συνηγορούσαµε και από
τη στιγµή που είναι µια καταξιωµένη δοµή, η οποία, πραγµατικά,
έχει προσφέρει µεγάλη υπηρεσία στην κοινωνική προστασία ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, εσείς τέσσερα χρόνια δεν κάνατε κάτι επ’ αυτού. Μάλιστα πλέον και µόνιµο ήταν και η
δυνατότητα για µόνιµο προσωπικό υπήρχε και η δηµοσιονοµική
δυνατότητα δεν ήταν το µεγάλο ζήτηµα. Διότι από ό,τι βλέπω,
κυρία Υπουργέ, αυτό το πρόγραµµα στοίχιζε στον κρατικό προϋπολογισµό 60 εκατοµµύρια τον χρόνο από το 2011 και µετά και
θα στοιχίζει 62,5 εκατοµµύρια πλέον, γιατί ακριβώς έχουµε µερικές θέσεις επιπλέον.
Άρα αφήστε τα περί της δική σας Κυβέρνησης που έρχεται και
λύνει ένα ζήτηµα. Αυτό το ζήτηµα µπορούσε να λυθεί από το
2012 και µετά. Απλά τυγχάνει όχι να λυθεί µε σας, να ξεκινήσει
µε σας. Διότι έτσι όπως είναι γραµµένη αυτή η τροπολογία, έτσι
όπως είναι διατυπωµένες αυτές οι εξαιρέσεις, βεβαίως και θα
λυθεί για τους εργαζοµένους µετά το 2019 -δυστυχώς-, διότι
πλην των άλλων βάζετε σε κίνδυνο και την ίδια την προκήρυξη
µε τις εξαιρέσεις ιδίως σε σχέση µε τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Γι’ αυτό σας κατηγορώ. Βάζετε δύο πολύ σηµαντικές εξαιρέσεις
σε σχέση µε την απαγόρευση που υπάρχει έναν µήνα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και µέχρι να αναλάβουν οι νέοι δηµοτικοί
άρχοντες και για την αλλαγή των οργανισµών και για προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού στους δήµους.
Ελπίζω αυτές οι εξαιρέσεις σας, να µη δηµιουργήσουν πρόβληµα στην προκήρυξη αυτή, γιατί, πράγµατι, είναι µια δοµή στελεχωµένη από καταξιωµένο προσωπικό, το οποίο έχει παράσχει
αυτή την ποιοτική εργασία και πρέπει να δηµιουργηθούν συνθήκες µόνιµης εργασίας γι’ αυτούς.
Μια παρατήρηση µόνο πάνω σε αυτό. Έλαβα µια επιστολή από
την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος, οι οποίοι εύλογα, νοµίζω, ζητούν µια επιπλέον µοριοδότηση σε όσους έχουν επάρκεια ελληνικής νοηµατικής γλώσσας. Διότι καταλαβαίνετε ότι πολλοί από
τις χιλιάδες των ωφελούµενων από το πρόγραµµα, χρήζουν
αυτής της ιδιαίτερης γνώσης, για να µπορέσει να παρασχεθεί και
σε αυτούς η βοήθεια. Νοµίζω ότι µέσα στο γενικότερο πνεύµα
που υπάρχει µέσα στο Κοινοβούλιο για την υπερψήφιση αυτής
της τροπολογίας, µπορείτε να δείτε και αυτή την παράµετρο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Χριστοδουλοπούλου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ που
µου παραχωρήσατε τη θέση σας για να µιλήσω πριν ανέβω στο
Προεδρείο.
Θέλω να ξεκινήσω µε µια διαπίστωση. Η συζήτησή µας σήµερα
για έναν παρατηρητή, που δεν γνωρίζει τα πρόσωπα και τα πράγµατα στην Ελλάδα, ίσως θα ήταν µια µορφή αντινοµίας. Δηλαδή
από τη µια ψηφίζουν όλα τα κόµµατα την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων, και από την άλλη υπάρχει µέσα στην Αίθουσα ένα πάθος, µια διαφωνία, µια συνεχής αντίκρουση, µια
δίκη προθέσεων, το οποίο δεν συνάδει µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, για το οποίο συνοµολογούµε όλοι ότι είναι σωστό, ότι
είναι θετικό και γι’ αυτό το υπερψηφίζουµε.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Νοµίζω ότι αυτό το οποίο κρίνεται σήµερα, είναι η τελευταία πράξη του δράµατος, ενώ αυτά που
έχουν συµβεί και καθορίζουν τη σηµερινή στιγµή, είναι παλιότερα. Ο παρατηρητής δεν µπορεί να δει τη διαδικασία που προηγήθηκε.
Γνωρίζουµε όλοι ότι τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και ειδικά
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ήταν από αυτές τις συστηµικές
δυνάµεις που ψήφισαν µνηµόνια, τα οποία θεώρησαν ως ευκαιρία για να εκσυγχρονιστεί η χώρα, που αν δεν τα έθεταν οι δανειστές, θα τα είχαν επινοήσει οι ίδιοι. Και όλη αυτή η φιλολογία
για την υποδοχή της µνηµονιακής πολιτικής, δηµιούργησε τα
αποτελέσµατα που δηµιούργησε, την πολιτική κρίση, την πτώση
των κυβερνήσεων, που δεν µπορούσαν να κυβερνήσουν πάνω
από δύο χρόνια.
Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και υπογράφει το τρίτο µνηµόνιο. Δεν έκρυψε ποτέ ότι βίωσε αυτή την υπογραφή του τρίτου
µνηµονίου ως τραύµα. Δεν έκρυψε ποτέ ότι αυτό το γεγονός
ήταν µια ήττα, δεν έκρυψε ποτέ τη στενοχώρια του, κάθε φορά
που καλούνταν να ψηφίσει µέτρα σε βάρος της κοινωνίας.
Αυτό, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το καταλαβαίνει η κοινωνία, το ακούει, το βλέπει και γι’ αυτό έχει διαφορετική αντιµετώπιση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών είχαµε την πολεµική
από την Αντιπολίτευση να ολοκληρώσουµε γρήγορα το πρόγραµµα, να ολοκληρώσουµε γρήγορα την αξιολόγηση, να εφαρµόσουµε αµέσως τα µέτρα που είχαµε ψηφίσει, ώστε να µη
δηµιουργηθεί πρόβληµα στην πορεία της οικονοµίας, σε αντίθεση µε εµάς που ψάχναµε κενά, αντιφάσεις, ρωγµές για να ψηφίσουµε κάποια µέτρα, που θα ανακούφιζαν τις κοινωνικές
δυνάµεις που είχαν υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες των µνηµονίων. Και αυτό το καταλάβαινε η κοινωνία και το συνυπολόγιζε.
Δεν είναι ότι δεν το καταλάβαινε. Ήξερε τι συµβαίνει σε όλη αυτή
τη διάρκεια.
Φτάσαµε, λοιπόν, σήµερα, µετά απ’ αυτές τις ιστορικές -κατά
τη γνώµη µου- στιγµές που βιώσαµε όλοι µέσα στη Βουλή, να
ψηφίζουµε την κατάργηση του νόµου για την περικοπή των συντάξεων. Θα θυµάστε ότι τότε δεχτήκαµε µια ολόκληρη κριτική,
ότι δήθεν δεν υπήρχαν αντίµετρα, ενώ σήµερα ψηφίζουµε όχι
µόνο την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων αλλά και τα
αντίµετρα που υπήρχαν τότε σε εκείνη την τελευταία συµφωνία
της αξιολόγησης.
Τι συµβαίνει, τελικά, µε όλη αυτή τη διαδικασία; Και το ρωτάω
αυτό, γιατί πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Εµείς προσπαθήσαµε, στην εποχή της ανθρωπιστικής κρίσης, να βοηθήσουµε
τους ανθρώπους, µε το να ψηφίσουµε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, µε το να ψηφίσουµε τον νόµο που προσφέρει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανθρώπους,
ανεξαρτήτως τού αν είναι ασφαλισµένοι ή όχι και να αξιοποιήσουµε όλα αυτά προς όφελος της κοινωνίας. Και αυτά τα κατανοεί ο κόσµος, τα παρακολουθεί και τα συνυπολογίζει.
Φτάνουµε, λοιπόν, στο σήµερα, χάρη στη σθεναρή διαπραγµατευτική επιµονή που είχαµε. Το ΔΝΤ µάς πίεζε ότι δεν θα κάνει
εκταµίευση και υπογράψαµε τον νόµο για την περικοπή των συντάξεων. Σήµερα, όµως, που οι συνθήκες άλλαξαν, µπορούµε επιτέλους αυτό να το καταργήσουµε.
Εδώ αρχίζει και η θεωρία συνωµοσίας. Εδώ ανακαλύφθηκε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λοιπόν, ότι όλα αυτά έγιναν γιατί δώσαµε τη Συµφωνία των Πρεσπών και µας έδωσαν το να µην γίνει η περικοπή των συντάξεων.
Διότι ακριβώς οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο για την κοινωνία, δεν αντιλαµβάνονται τι ακριβώς γίνεται, πώς διαµορφώνονται οι αντιθέσεις, πώς καταγράφονται
τα επεισόδια της πάλης που έχει δώσει ο λαός παλιότερα και της
σιωπής και της ανοχής του σήµερα, αν αυτά είναι εφήµερα επεισόδια, αν καταγράφουν συνειδήσεις και πώς αυτές θα εκφραστούν, οπότε αναζητούν θεωρίες συνωµοσίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από
τη στιγµή της ίδρυσής του µιλάει για τη Μακεδονία. Δεν είχε κανέναν τρόπο να το κρύψει. Έλεγε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες
και οι ιστορίες µε το όνοµα και το ονοµατολογικό, είναι µια γελοιότητα.
Σήµερα ανακαλύπτεται, λοιπόν, µια θεωρία συνωµοσίας, ότι
µας δώσανε, µας πήρανε, δώσαµε, πήραµε.
Η κοινωνία, όµως, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι υπεκφυγές,
και σήµερα δίνεται η ευκαιρία να το δουν, όσοι προσπαθούν να
κάνουν µια συνολική αποτίµηση των µνηµονίων, να δουν πώς
εφαρµόστηκαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, πώς εφαρµόστηκαν από εµάς, πώς ήταν αυτή η µοναχική µας πορεία.
Μην ξεχνάτε ότι στα δύο προηγούµενα µνηµόνια, ο κόσµος
ήταν στον δρόµο και πίεζε τις κυβερνήσεις και ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις αξιοποιούσαν το ότι ο κόσµος ήταν στον δρόµο. Σε
εµάς δεν έγινε τίποτε απ’ όλα αυτά και δίναµε τη µάχη µόνοι µας,
χωρίς να µας πιέζει κανείς. Και µας αποκαλούσαν «Μαρίες Αντουανέτες». Περιφρονούσαν το ψωµί και ήθελαν να δώσουµε
παντεσπάνι. Μας έλεγαν ότι κάνουµε φιλανθρωπία. Σήµερα έχει
καταλάβει η ελληνική κοινωνία αν κάναµε φιλανθρωπία, και πού
εντάσσεται αυτό το νοµοσχέδιο µε το οποίο καταργούµε προηγούµενους νόµους.
Νοµίζω ότι αυτή είναι µια ιστορική στιγµή για το Κοινοβούλιο.
Και το γεγονός ότι ψηφίζεται απ’ όλα τα κόµµατα της Βουλής,
δείχνει ότι αντιλαµβάνονται και το ορθό και το εύλογο αυτής της
νοµοθετικής πρότασής µας σήµερα. Και αυτό έχει αξία, πέρα
από τις ανάγκες να αυτοπροσδιοριστούν οι πολιτικές δυνάµεις
διαφορετικά, εν όψει τού ότι είναι προεκλογική περίοδος και θέλουν να πουν το κάτι παραπάνω.
H ουσία είναι αυτή και ο παρατηρητής δεν έκανε λάθος. Απλώς
αυτό που έκανε λάθος, είναι να µην εκτιµήσει τη διαδικασία και
στο θέατρο, τις προηγούµενες δραµατικές πράξεις µέχρι την τελική πράξη, που είναι η σηµερινή λυτρωτική κατάργηση αυτού
του νόµου, που υποχρεωθήκαµε σε άλλες στιγµές να ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Νικήσιανης Καβάλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ουρσουζίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ήρθε επιτέλους η ώρα
να ξεκαθαρίσουν οι λογαριασµοί. Όλα αυτά που ακούγαµε το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα και αφορούσαν στην περικοπή
των συντάξεων και στο πόσο τραγικά θα εξελίσσονταν τα πράγµατα στην πατρίδα µας, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τίποτα άλλο
παρά µια παραπλανητική πολιτική, σε σχέση µε την Αντιπολίτευση που επεδίωκε και µε αυτόν τον τρόπο τις πρόωρες εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Επί της ουσίας διαχρονικά η κάκιστη διαχείριση του ασφαλιστικού σαν αποτέλεσµα των ανεξέλεγκτων και στοχευµένων παροχών στις οποίες προχωρούσαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για
ψηφοθηρικούς λόγους, είναι ολοφάνερο ότι συνέβαλε στη χρε-
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οκοπία της χώρας. Το ποιοι διοίκησαν τα προηγούµενα χρόνια
είναι επαρκώς γνωστό. Το πρόβληµα ήταν ήδη γνωστό, τουλάχιστον από το τέλος της δεκαετίας του ‘90. Στη µελέτη Σπράου
αποτυπώνεται η πραγµατικότητα: Το ύψος των συντάξεων που
αναδιένειµε το σύστηµα, σκαρφάλωσε σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που αντιστοιχούσε στις δυνατότητες του.
Το 2000, λοιπόν, η µελέτη στο καλάθι των άχρηστων το 2010
ο λαός στη χρεοκοπία. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός, για
να καταλάβει πως αυτή η λογική δεν οδηγούσε πουθενά.
Την τρύπα του ασφαλιστικού κάλυπταν από τον κρατικό προϋπολογισµό επί της ουσίας µε έµµεση αύξηση εισφορών, τις
οποίες χρέωναν σε ανυποψίαστους πολίτες. Και επειδή τα έσοδα
από φορολογία ποτέ δεν ήταν επαρκή στα χρονικά των δηµόσιων
οικονοµικών της Ελλάδας, η τρύπα του ασφαλιστικού καλύπτονταν -όπως και οι λοιπές τρύπες του δηµοσίου- µε δανεικά που
«έτρεφαν» επειδή δεκαετίες το χρέος.
Το έγκληµα που διέπραξαν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις
των τελευταίων δεκαετιών που άσκησαν µικροπολιτική και επέδειξαν πρωτοφανή λαϊκισµό, κληθήκαµε να το αντιµετωπίσουµε
το 2016 µεταξύ της πίεσης των δανειστών και της εύλογης λαϊκής αντίδρασης. Ήταν ολοφάνερο, υπό τις τότε οικονοµικές συνθήκες, ότι οποιαδήποτε αύξηση εισφορών, ήταν πιθανότερο να
οδηγήσει σε µείωση εισροών παρά στην επιδιωκόµενη αύξηση
αυτών. Για αυτόν τον προφανή λόγο προχωρήσαµε το 2015 στη
ρύθµιση των οφειλών -τις γνωστές εκατό δόσεις- και το 2016 στη
µείωση των εισφορών για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών. Το εγχείρηµα, όπως ήταν αναµενόµενο,
απέδωσε.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα µε τις θυσίες του ελληνικού λαού και µε
τον σεβασµό του µόχθου του ελληνικού λαού, είναι εφικτό να µη
γίνουν περικοπές στις συντάξεις, οι οποίες καταβάλλονται στους
πολίτες.
Το 2014 -θυµίζω- το πρόβληµα ήταν αν θα καταβληθούν οι συντάξεις και οι µισθοί. Το 2015, ήταν η χρονιά που προσπαθήσαµε
να συµµαζέψουµε την κατάσταση και το 2016, ήταν η χρονιά που
έπρεπε να νοµοθετήσουµε -όπως και κάναµε- ένα βιώσιµο και
προσιτό ασφαλιστικό σύστηµα, που να µπορεί να το «σηκώσει»
η οικονοµία. Έτσι και πράξαµε.
Θυµίζω απλά ότι ο νόµος Κατρούγκαλου, δεν επέβαλε καµµία
απολύτως περικοπή στις συντάξεις, όπως ισχυρίζεστε. Αντίθετα
επιβλήθηκε στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Και µε τον
ν.4472/2017 προβλέφθηκε να γίνουν µειώσεις από 2% έως 18%,
εφόσον βεβαίως δεν πιαστούν οι στόχοι. Οι στόχοι πιάστηκαν και
δυστυχώς χάσατε, γιατί επενδύσατε σε κάτι το οποίο πιστέψατε
ότι θα σας χαρίσει τις εκλογές.
Σήµερα, όµως, ερχόµαστε εδώ και αντί να συζητήσουµε για
αυτό το θέµα, πολύ µεγάλο µέρος από τη συζήτηση αφορούσε
το λεγόµενο «Μακεδονικό». Δεν θα µιλούσα καθόλου για αυτό
το θέµα, αλλά προκλήθηκα -και προκλήθηκα πολύ βαριά- από τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν είπε ότι αυτό το
αποτέλεσµα, δηλαδή της µη περικοπής των συντάξεων -προσβάλλοντας τον ελληνικό λαό- δεν αφορά στις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν αφορά στο ότι η Κυβέρνηση σεβάστηκε τους
µόχθους του ελληνικού λαού και κατάφερε συγκεκριµένα αποτελέσµατα, αλλά έγινε µια συναλλαγή σε σχέση µε τη συµφωνία.
Θέλω να του θυµίσω, λοιπόν, πολύ ευγενικά ότι δεν ήταν ο
δικός µου πατέρας αυτός που είπε ότι σε δέκα χρόνια θα έχουµε
ξεχάσει το ζήτηµα ούτε η δική µου αδερφή που το 2008 στο Βουκουρέστι δήλωνε ότι ήταν υπέρ µιας σύνθετης ονοµασίας µε γεωγραφικό προσδιορισµό.
Επίσης ο ίδιος από αυτό εδώ το Βήµα της Βουλής µπροστά σε
πέντε Μακεδόνες Βουλευτές -δεν είναι απαραίτητο νοµίζω να
αναφέρω το όνοµά τους- δήλωσε ότι είναι και ο ίδιος υπέρ της
Συµφωνίας των Πρεσπών, αφού θα αφορά µόνο σε γεωγραφικό
προσδιορισµό. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του κ. Σαµαρά δήλωνε από το Βήµα των Ηνωµένων Εθνών ότι είναι υπέρ µιας συµφωνίας, που θα έχει τη λεγόµενη σύνθετη ονοµασία. Αυτά για να
αποκαταστήσουµε τα πράγµατα.
Σε ό,τι αφορά στην ουσία της συµφωνίας, δυστυχώς είµαι υποχρεωµένος να πω ότι δεν έχετε διαβάσει καθόλου τη συµφωνία.
Ας είχατε παρακολουθήσει, έστω, την ηµερίδα που έκανε το
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Υπουργείο Εξωτερικών. Για το θέµα της γλώσσας δεν το συζητάω καν. Ρητά δηλώνεται ότι αφορά σε γλώσσα που ανήκει στην
οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών και καµµία σχέση απολύτως δεν έχει µε την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Και δεν θα
µπορούσε να έχει, αφού αυτοί οι οποίοι δηµιούργησαν την αλφάβητό τους, ο ένας γεννήθηκε το 815 µ.Χ. και ο άλλος το 827
µ.Χ. Μιλάω για τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο. Άρα εκ των πραγµάτων τον 9ο αιώνα δεν µπορείς να συγκρίνεις µε καµµία γλώσσα
που µιλούσαν πέντε αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού.
Όµως ακόµα και στο άλλο µεγάλο κοµµάτι που ενώ θεωρείται
-οι ειδικοί τουλάχιστον όπως εκφράστηκαν απέναντι σε ένα ακροατήριο ειδικών, το τονίζω αυτό- ότι πήραµε αυτό που έπρεπε δηλαδή το όνοµα -τελειώνει το «Δηµοκρατία της Μακεδονίας»
οριστικά και στη θέση του έρχεται το «Δηµοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας», που είναι ο γεωγραφικός προσδιορισµός, ήταν ο
στόχος µας επί του αιώνα- υπάρχει και η άλλη αιτίαση που
αφορά στον όρο «ιθαγένεια». Αν διαβάζατε πώς µεταφράζουν οι
βόρειοι γείτονες το κείµενο από τα αγγλικά στη δική τους
γλώσσα, τη νοτιοσλαβική, θα διαπιστώνατε ότι αναφέρονται µε
τον όρο «grazdanstvo», το οποίο ετυµολογικά αλλά και νοηµατικά
αποδίδεται στα αγγλικά ως «citizenship» ή στα ελληνικά σαν
«υπηκοότητα». Ούτε οι ίδιοι δεν βάζουν τον όρο «έθνος». Και
«έθνος», πραγµατικά, δεν µπορεί να αποδοθεί από οποιαδήποτε
σύµβαση. Οι συµβάσεις αυτές διέπονται από τη Διεθνή Σύµβαση
της Βιέννης, όπου ορίζεται τι µπορεί και τι δεν µπορεί να συµφωνηθεί.
Τα λόγια, λοιπόν, ας είναι µετρηµένα. Σε ό,τι αφορά δε τη συµφωνία και τις υπερβολές που ακούγονται από τους δυο εθνικιστές -ο µεν ηγέτης των Σκοπίων βρίσκεται ήδη στην Ουγγαρία,
αυτή είναι η µοίρα όλων των εθνικιστών- από τη δική µας την
πλευρά θα µείνουν στο περιθώριο για πάρα πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε το πλήρωµα του χρόνου,
για να ψηφίσουµε τη µη επέκταση της µείωσης των συντάξεων.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα λίγο να στρέψουµε το βλέµµα στο
παρελθόν και να θυµηθούµε τι ακριβώς έλεγε η Αντιπολίτευση
γι’ αυτό το ζήτηµα από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Να θυµηθούµε ότι µας έλεγαν πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να το πετύχουµε, γιατί υπάρχουν οι διεθνείς συµφωνίες οι οποίες µας
δεσµεύουν και ότι λέµε ψέµατα στον ελληνικό λαό ότι η µείωση
των συντάξεων είναι αδύνατον να επιτευχθεί από την παρούσα
Κυβέρνηση. Το σηµαντικότερο όλων είναι ότι τους είχε πάρει
τότε ο πόνος και κατέθεταν -σύσσωµη η Αντιπολίτευση- τροπολογίες, εν µέσω θέρους, για να καταργηθεί η συγκεκριµένη διάταξη.
Και λέω «τους είχε πάρει ο πόνος», διότι αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι αυτοί που µείωσαν τις συντάξεις µέχρι 43%, είναι αδύνατον -για να µην πω αδιανόητο- να έδειχναν τέτοια ζέση και
τέτοιο ενδιαφέρον γι’ αυτό που προέβλεπε ο νόµος που είχε ψηφίσει η Βουλή επί των ηµερών µας, υπό το καθεστώς πειθαναγκασµού και πίεσης, για το κλείσιµο της β’ αξιολόγησης. Εµείς
από τότε είχαµε πει ότι θα κάνουµε προσπάθεια αυτό το µέτρο
να µην υλοποιηθεί και κανένας δεν το πίστευε από την Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό πολύ εύκολα είχαν επιδοθεί σ’ αυτή τη ρητορική,
η οποία τελικά είδατε που κατέληξε.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι η τότε στάση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, καταδείκνυε και τι πίστευαν γι’ αυτή τη συγκεκριµένη πράξη της Κυβέρνησης, τη σηµερινή, δηλαδή, µη ψήφιση –
κατάργηση της µείωσης των συντάξεων. Πίστευαν ακραδάντως
ότι οι συντάξεις θα µειωθούν. Το βασικότερο όλων είναι ότι το
είχαν εντάξει και στο πρόγραµµά τους, όχι µόνον διότι το προέβλεπε ο νόµος που είχε ψηφιστεί, αλλά γιατί η φτωχοποίηση και
η ερήµωση της κοινωνίας ήταν η µόνιµη πολιτική την οποίαν ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια.
Σήµερα, λοιπόν, ήρθαν εδώ για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Σωστά το ανέφερε η Αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι µας
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είπαν; Ότι αυτό που σήµερα πετύχαµε και υποχρεούνται εκ των
πραγµάτων να ψηφίσουν, είναι προϊόν µιας συναλλαγής.
Αντί ισχυρισµών βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µπροστά σε σενάρια συνοµωσίας. Από πού προκύπτουν αυτοί οι
ισχυρισµοί; Μήπως από κάποια δήλωση κάποιου Ευρωπαίου
αξιωµατούχου ότι ήρθε σε συναλλαγή µε την Κυβέρνηση; Προέκυψε από κάποιο πραγµατικό περιστατικό, το οποίο αναδεικνύουν µέσω αυτών των ισχυρισµών; Από πουθενά. Αυτά είναι
εφευρήµατα τα οποία προβάλλουν εν είδει βαθυστόχαστων αναλύσεων, για να µπορέσουν στο τέλος να πουν ότι εδώ και πάλι
έγινε συναλλαγή.
Πείτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, µπροστά σε τέτοια σενάρια επιστηµονικής φαντασίας, σε σενάρια συνοµωσίας, πώς µπορεί να απαντήσει
κανένας; Μπορεί να απαντήσει µε λογικό τρόπο; Μπορεί να
απαντήσει µε λογικά επιχειρήµατα; Μπορεί να απαντήσει µε
πραγµατικά γεγονότα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη η Υπουργός έκανε δεκτή
µια τροπολογία την οποίαν έχω καταθέσει για την µη κατάσχεση
των αγροτικών επιδοτήσεων των αγροτών στη Ζάκυνθο, εξαιτίας
του σεισµού ο οποίος δοκίµασε τον τόπο µου και ακόµα δηµιουργεί προβλήµατα.
Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Αραχωβίτη, διότι σε συνεργασία µε τον
ίδιο κατατέθηκε αυτή η τροπολογία. Θα ήθελα, όµως, να πω ότι
αυτό το οποίο θα ισχύσει για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
για τους αγρότες της Ζακύνθου, θα πρέπει να ισχύσει για όλους
τους αγρότες της Ελλάδας.
Και το τονίζω αυτό, κυρία Πρόεδρε, για τον απλούστατο λόγο.
Οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι το όχηµα για να κρατηθεί ζωντανή
η αγροτική παραγωγή. Εάν κατάσχουµε τις αγροτικές επιδοτήσεις, τότε στην ουσία διαλύουµε την αγροτική παραγωγή. Και
αυτό το οποίο είναι στον σχεδιασµό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, πρέπει άµεσα να νοµοθετηθεί για όλους τους αγρότες της χώρας. Και πιστεύω ότι η Κυβέρνηση µπορεί να το υλοποιήσει άµεσα νοµοθετικά.
Κυρία Πρόεδρε, πριν µερικές µέρες είχα µιλήσει στην Ολοµέλεια και είχα αναφερθεί σε µια απαράδεκτη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όσον αφορά το διατακτικό και το ύψος
του προστίµου, που είχε επιβάλλει. Δυστυχώς, παρατήρησα ότι
ένας πρώην έγκριτος δηµοσιογράφος -το «πρώην» πάει στο έγκριτος- αναλώθηκε, όχι µόνον σε λοιδορίες εις βάρος µου -το
οποίο συνηθίζει άλλωστε, αναδεικνύοντας και το τι διαθέτει ο άνθρωπος- αλλά και σε ψεύδη και σε συκοφαντίες. Φαίνεται ότι,
από πρώην έγκριτος δηµοσιογράφος, έχει µεταβληθεί σε γραφίδα του Μαρινάκη, ο οποίος, όλοι γνωρίζετε, πόσο µε συµπαθεί.
Τον ευχαριστώ γι’ αυτήν την αρθρογραφία. Με τιµάει ιδιαίτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι σήµερα ο
αγροτικός κόσµος στη Ζάκυνθο, όχι µόνον γι’ αυτήν την τροπολογία, αλλά και για το γεγονός ότι ο αρµόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε το τέλος του φόρου στο κρασί, θα
είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος και το Υπουργείο Οικονοµικών,
βεβαίως, το ανακοίνωσε, η κ. Παπανάτσιου.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι πράγµατι, η σηµερινή συνεδρίαση,
όπως και η προηγούµενη, είναι ιστορικής σηµασίας, διότι σήµερα
έχει ξεκινήσει το ξήλωµα όλων εκείνων των µνηµονιακών φόρων
και όλων εκείνων των µέτρων, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως
αντιλαϊκά και η Κυβέρνηση αυτή βρίσκεται απόλυτα εναρµονισµένη µε τις εξαγγελίες της.
Έτσι ακριβώς επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία και η πολιτική πιστότητα της Κυβέρνησης, µε µέτρα τα οποία υλοποιεί ακριβώς
όπως τα είχε εξαγγείλει.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στις
20.30’ έχει ζητήσει να παρέµβει η κυρία Υπουργός.
Τον λόγο έχει η κ. Αραµπατζή για πέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ παρά να ξεκινήσω
µε αφορµή τα όσα είπε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής, µε αφορµή την αποδεχθείσα από την Υπουργό τροπολο-
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γία για τους αγρότες της εκλογικής σας περιφέρειας.
Φυσικά συναινούµε και δεν έχουµε τίποτα µε τους ανθρώπους,
οι οποίοι πραγµατικά, επλήγησαν από το δυσµενές αυτό φαινόµενο. Έχω, όµως, να κάνω δύο ερωτήµατα προς την Κυβέρνηση.
Αναρωτιέµαι, αυτά τα οποία µε την ανάληψη του υπουργικού
του θώκου δήλωνε ο κ. Αραχωβίτης από το Βήµα της Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και βεβαίως, επαναλάµβανε και ο
πρώην προκάτοχός του, ο κ. Αποστόλου, για το ακατάσχετο των
αγροτικών επιδοτήσεων, τις οποίες ειρήσθω εν παρόδω, -γιατί
πρέπει να θυµόµαστε το εδώ- εσείς φορολογήσατε, µε νόµο της
δικής σας Κυβέρνησης, κυρία Παπανάτσιου, ύψους 15.000 ευρώ,
έχουν πάει περίπατο;
Επίσης, θέλω να ρωτήσω την ευνοϊκή µεταχείριση, που έχουν
οι πληγέντες αγρότες της Ζακύνθου δεν την έχουν κυρία
Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, οι αγρότες όλης της χώρας, που εξαιτίας και των σφοδρών συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής έχουν
υποστεί τη µεγαλύτερη απώλεια εισοδήµατος των τελευταίων
δεκαετιών, συν τα φορολογικά και ασφαλιστικά µέτρα και την
εκτίναξη του κόστους παραγωγής, που τους έχει επιφυλάξει η
Κυβέρνησή σας;
Και µια ακόµη ερώτηση έχω να κάνω. Βγάζει βαµβάκια η Ζάκυνθος; Γιατί βλέπω στην τροπολογία ότι γίνεται µια πρόβλεψη
για το βαµβάκι. Εξ όσων γνωρίζω και από τα λίγα που γνωρίζω,
η Ζάκυνθος δεν έχει βαµβάκι. Και ερωτώ: αυτή η συµπερίληψη
της συγκεκριµένης διάταξης έγινε κατά λάθος ή ενδεχοµένως;
Ρωτώ και θα ήθελα µια απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να πάµε στα του νοµοσχεδίου η σηµερινή συνεδρίαση αποκάλυψε µε τον πιο ηχηρό τρόπο
την ασχήµια και το αλαζονικό πρόσωπο αυτής της Κυβέρνησης.
Παρακολουθήσαµε έναν πρωτόγνωρα προκλητικό και κυνικό
Πρωθυπουργό, που χρέωσε τη χώρα µε 100 δισεκατοµµύρια
ευρώ και δύο µνηµόνια, προκειµένου να απαλλαγεί από τις αυταπάτες του, να γελά αυτάρεσκα µέσα σε αυτήν την Αίθουσα για
τη ζηµιά, την οποία προκάλεσε στη χώρα.
Αποκάλυψε, όµως, και έναν βαθιά επικίνδυνο Πρωθυπουργό
για τα συµφέροντα αυτής της χώρας, έναν Πρωθυπουργό, που
όταν άκουσε τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη, για την αλήθεια για τις συναλλαγές πίσω από τις κλειστές
πόρτες και κάτω από το τραπέζι για το θέµα της Μακεδονίας, ξαναθυµήθηκε τα παραµύθια περί προδοτών, περί εθνικιστών και
ακραίων.
Παρακολουθήσαµε σύσσωµο το Υπουργικό Συµβούλιο όρθιο
να χειροκροτά, δήθεν θιγόµενο για το ξεπούληµα που άκουσε,
όταν οι ίδιοι Υπουργοί, ως Βουλευτές τέσσερα χρόνια πριν, σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα, φωνάζατε και διαλαλούσατε περί προδοτών, περί Τσολάκογλου, ζητούσατε να στηθούν κρεµάλες στην
πλατεία Συντάγµατος για εµάς, που ψηφίζαµε, όχι κανενός είδους ξεπούληµα, αλλά µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Έχετε το θράσος, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και της
συµπολίτευσης, να µας κάνετε µαθήµατα πατριωτισµού και πολιτικής ευπρέπειας; Είναι θράσος, γιατί η πικρή αλήθεια, κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, είναι αυτή που σας είπε ο
Πρόεδρός µας. Ανταλλάξατε το «Σκοπιανό» µε τη µείωση των
συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα οικονοµικό µέτρο, που δεν θα
έπρεπε να είχατε ψηφίσει, µε µία µείζονα εθνική υποχώρηση. Ανταλλάξετε τη Μακεδονία, µε τη σκηνοθετηµένη και υποτιθέµενη
έξοδο από τα µνηµόνια.
Τα δώσατε όλα για την εξουσία και ξεπουλήσετε τη Μακεδονία
για τις υπουργικές σας καρέκλες. Κι αυτό, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, αγαπητή κυρία συνάδελφε, προερχόµενη από τη
Μακεδονία, ο λαός της Μακεδονίας και όλης της χώρας δεν θα
το καταπιεί ούτε θα το συγχωρέσει µε τα «κοκαλάκια» και τα φιλοδωρήµατα που µοιράζετε, εν είδει «πατερούλη».
Γι’ αυτό, µην µαταιοπονείτε µε τους διθυραµβικούς και αυτάρεσκους λόγους σας, ερχόµενοι σήµερα εδώ να ξεψηφίσετε τα
δικά σας νοµοσχέδια, καθώς όλοι εµείς θυµόµαστε, και κυρίως
οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, που σας έχουν πληρώσει πανάκριβα, ότι τον αχρείαστο νόµο για την περικοπή των συντάξεων
τον φέρατε εσείς και τον ψηφίσατε µόνο εσείς, όπως και τον
νόµο για τη µείωση του αφορολογήτου τον φέρατε εσείς και τον
ψηφίσατε πάλι µόνο εσείς, αφού βεβαίως ήδη, το είχατε µειώσει
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µια φορά, ότι τις είκοσι µία περικοπές των συντάξεων, το τσεκούρωµα των συντάξεων χηρείας, την περικοπή του ΕΚΑΣ, τα
κάνατε βεβαίως εσείς, τη µείωση των συντάξεων κατά 35% στις
κύριες και 45% στις επικουρικές και πάλι την κάνατε εσείς και ότι
ο «σωτήριος νόµος Κατρούγκαλου», που τόσο πολύ διαφηµίσατε, µειώνει τελικά τις συντάξεις, κυρία Υπουργέ, όπως σας
είπαν οι φορείς κατάµουτρα και σας χάλασαν το σόου που θέλατε να στήσετε στην επιτροπή για το νοµοσχέδιο. Δείξτε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, λίγη συστολή.
Κλείνοντας -γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος- θυµάµαι τα
λόγια µε τα οποία έκλεισε ο κύριος Πρωθυπουργός την οµιλία
του. Κυνικά και αυτάρεσκα, ευχήθηκε -λέει- στους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας καλό κουράγιο, για τις δύσκολες µέρες που
έρχονται. Το καλό κουράγιο -περιττή η δήθεν µεγαλοθυµία του
Πρωθυπουργού- το ευχόµαστε σε εσάς, για την πικρή ήττα που
σας περιµένει!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Κέλλας και µετά θα µιλήσει η κυρία Υπουργός.
Να τηρήσετε τον χρόνο, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνετε ένα νοµοσχέδιο αποσπασµατικό και µε ασύνδετες διατάξεις. Τριάµισι
χρόνια τώρα, µας έχετε συνηθίσει στη νοµοθετική προχειρότητα
και την αποσπασµατικότητα. Και βέβαια, φέρνετε τροπολογίες,
τροπολογίες, τροπολογίες, µέχρι την τελευταία στιγµή.
Έτσι και σήµερα, είµαστε θεατές σε ένα θέατρο του παραλόγου. Μόνο εσείς το έχετε καταφέρει αυτό, να ψηφίζετε επώδυνα
µέτρα από µόνοι σας και στη συνέχεια, να ψηφίζετε την κατάργησή τους, χειροκροτώντας τους εαυτούς σας. Πραγµατικά,
απορώ: Διαβάζετε τι ψηφίζετε ή όχι;
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε, ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει
στην εφορία, ενώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο
αγγίζουν τα 138 δισεκατοµµύρια ευρώ, οι προβλέψεις για την
ανάπτυξη αναθεωρούνται διαρκώς προς τα κάτω και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µειώνεται κατά 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Και τώρα, έρχεστε και νοµοθετείτε τη µη περικοπή των συντάξεων και καλά κάνετε. Ποιος έχει φέρει αυτόν το νόµο για την
περικοπή των συντάξεων, κυρία Αχτσιόλου; Δεν είναι εδώ, βγήκε
έξω. Τον ν.4472/2017 εσείς δεν το φέρατε; Εσείς δεν τον ψηφίσατε; Η Νέα Δηµοκρατία τον είχε ψηφίσει; Όχι. Ήταν µνηµονιακή
υποχρέωση; Όχι. Ήταν δική σας επιλογή. Εποµένως, ζητήστε µία
συγγνώµη από ελληνικό λαό. Δεν είναι λόγος για πανηγύρια,
επειδή επιδιορθώνετε τα δικά σας λάθη.
Εµείς είχαµε καταθέσει και σχετική τροπολογία τον Ιούλιο του
2018 για τη µη περικοπή των συντάξεων κι εσείς αρνηθήκατε να
την ψηφίσετε. Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, έγιναν σηµαντικές τοποθετήσεις από τους φορείς και
ακούστηκαν σηµαντικά πράγµατα από τους εκπροσώπους
ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, που επισήµαιναν όσα σας λέµε εµείς διαρκώς, τόσο εντός όσο και εκτός Κοινοβουλίου. Τέθηκαν υπόψη
σας και επισηµάνθηκαν τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης
του νόµου Κατρούγκαλου, που σαρώνει τις συντάξεις από 900
έως 1.300 ευρώ και τις φέρνει στα 900 µε 850 ευρώ. Εγώ ρωτάω:
Έχετε να πείτε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους; Θα καταργήσετε τον συγκεκριµένο νόµο που δηµιουργεί το πρόβληµα ή θα
συνεχίσετε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας;
Επί τη ευκαιρία, µε αυτές τις συντάξεις χηρείας, αυτό το απαράδεκτο, το ντροπιαστικό που έχετε κάνει, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι; Γιατί δεν βλέπουµε καµµία διορθωτική κίνηση.
Και συνεχίζω. Εκτός από τη µη περικοπή των συντάξεων, ακολουθήσατε την ίδια ακριβώς τακτική και µε τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φορολογικούς συντελεστές των νοµικών
προσώπων.
Σας ζήτησε κανείς να ψηφίσετε την αύξησή τους; Όχι. Ήταν
επιλογή σας. Και τώρα, ψηφίσατε την περιορισµένη µείωσή τους
και αυτό µόνο για το 25% των επαγγελµατιών. Επίσης, ψηφίσατε
την επιστροφή κάποιων κουτσουρεµένων αναδροµικών µε τέσσερα χρόνια καθυστέρηση και αυτό, όχι γιατί το θέλατε, αλλά
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γιατί ήταν δικαστική απόφαση.
Και έρχοµαι στο Β’ Μέρος του νοµοσχεδίου, που αφορά την
ενσωµάτωση της οδηγίας στην εθνική έννοµη τάξη. Εξυπακούεται πως δεν είµαστε αρνητικοί στο ενωσιακό δίκαιο, αλλά ορισµένα σηµεία προβληµατίζουν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι εισηγήσεις των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών και
συλλόγων.
Στο Γ’ Μέρος επιφυλαχθήκαµε για κάποια σηµεία, τα οποία σε
κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείµενο ξεχωριστής νοµοθετικής ρύθµισης, ώστε να συζητηθούν, διότι δεν
είναι επείγοντα, εκτός από το άρθρο 1, που περιλαµβάνει τη µη
περικοπή των συντάξεων.
Πέρα από αυτά και µέσα στη βροχή τροπολογιών, που είναι
στην πλειοψηφία τους άσχετες µε το νοµοσχέδιο, είναι σηµαντικό επιτέλους ότι φέρατε τη ρύθµιση για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το κρασί.
Χαίροµαι, γιατί το συγκεκριµένο θέµα είχα επισηµάνει και εγώ
προσωπικά πολλές φορές στον προηγούµενο Υπουργό, στον κ.
Αποστόλου. Ήταν ένα άδικο µέτρο, που έπληττε την αγροτική
παραγωγή και τις οινοποιητικές επιχειρήσεις. Χρειάστηκαν δύο
χρόνια για να υλοποιήσετε την υπόσχεσή σας, αλλά εγώ θα πω:
κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Επίσης, η τροπολογία για το «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί µια
σηµαντική ρύθµιση µε κοινωνικό πρόσηµο και, βεβαίως, θα είµαστε θετικοί.
Αύριο ξεκινά η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, όπου θα µιλήσουµε για τα πεπραγµένα σας για όλη την τετραετία. Με ευνοϊκές ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής, προεκλογικά ο λαός
δεν ξεγελιέται. Θα κριθείτε σύντοµα στις κάλπες από τα πεπραγµένα σας, γιατί ο ελληνικός λαός ευτυχώς, έχει και κρίση και σύγκριση θα κάνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζελέπης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα από το πρωί παρακολουθήσαµε, δυστυχώς, σε πολύ οξείς τόνους. µία αντιπαράθεση
µεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολιτεύσεως.
Πραγµατικά, µετά από οκτώ χρόνια, που βρίσκεται η χώρα σε
δηµοσιονοµική προσαρµογή, ο ελληνικός λαός περνάει τροµερά
δύσκολα και ψάχνει να βρει την ελπίδα, για να κρατηθεί από
κάπου. Και αντί σήµερα να έχουµε πολιτική ωριµότητα και να
υπάρξουν στο πολιτικό σύστηµα δυνατότητες να µπορεί να συνεννοείται, να συνδιαλέγεται και να συγκλίνει, είδαµε αυτήν την
πόλωση, αυτήν την αντιπαράθεση, µε στόχο τον µικρό δικοµµατισµό για διχασµό στον ελληνικό λαό.
Ξεχνούν, όµως, οι δύο µικροί µονοµάχοι ότι αυτά τα εννέα χρόνια της δηµοσιονοµικής προσαρµογής είµαστε η µόνη χώρα, που
κράτησε αυτή η προσαρµογή τόσο πολύ. Γιατί; Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και
Νέα Δηµοκρατία ξεχνούν ότι κοινό τους επίτευγµα είναι το αντιµνηµονιακό τους µέτωπο από το 2010. Ίσως για’αυτό και η κοινή
τους µοίρα ήταν η κωλοτούµπα σε αυτά τα οποία έλεγαν προεκλογικά. Από τα Ζάππεια της Νέας Δηµοκρατίας περάσαµε στα
νταούλια, που θα χτυπούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σκισµένα µνηµόνια
µε έναν νόµο, µε ένα άρθρο.
Η µνηµονιακή µεταστροφή, βέβαια, δεν βοήθησε ούτως ώστε
να καταλάβουν και να κόψουν αυτές τις κακές συνήθειες. Όµως
και σήµερα βλέπουµε ότι άλλα λένε σήµερα, άλλα αύριο και
«όπως µας βολεύει».
Πρέπει να καταλάβετε, κύριοι της Κυβέρνησης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι η χώρα έχει ανάγκη από µετριοπάθεια, έχει ανάγκη από πολιτική και οικονοµική σταθερότητα, από
συγκλίσεις και µακροπρόθεσµες λύσεις.
Παράλληλα, σήµερα ακούσαµε εδώ –εγώ δεν θα περίµενα
ποτέ να το ακούσω- ο κ. Καµµένος να είναι υπερασπιστής του
πατριωτικού ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι υποκρισία, Θεέ
µου! Ξέχασε ότι ο κ. Καµµένος έγραφε βιβλία ότι είναι αρχηγός
της 17 Νοέµβρη; Ξέχασε πόσες καταδίκες έχει, γιατί συκοφαν-
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τούσε την οικογένεια Παπανδρέου;
Από την άλλη πλευρά, ακούσαµε τον κύριο Πρωθυπουργό να
µιλάει για χρεοκοπηµένη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πότε, κύριε Πρωθυπουργέ; Τότε που εµείς δίναµε µόνοι µας µάχη, το 2010, για
να κρατήσουµε την χώρα όρθια από την άτακτη χρεοκοπία; Αυτά
που εσείς συγκαλύπτετε σήµερα µε τον αφανή εταίρο σας, τον
κ. Καραµανλή, που παρέδωσε, τα χρέη που µας παρέδωσε;
Εσείς τότε φωνάζατε ότι ήµασταν Κυβέρνηση Πινοσέτ, προσκυνηµένοι και γερµανοτσολιάδες.
Άξια τα στελέχη -λέει- που έκαναν την πολιτική µεταγραφή
έναντι της εκλογής Προέδρου το 2014. Θυµάστε τότε την εξαργύρωση της µεταπήδησης στον ΣΥΡΙΖΑ µε υπουργικό θώκο και
βουλευτική έδρα. Ποιοι; Αυτοί οι γυρολόγοι και οι κυνηγοί της
πολιτικής, που τους έχετε αναγάγει στους πλέον άξιους πολιτικούς άντρες εντός του Κοινοβουλίου, αυτούς οι οποίοι ψήφισαν
όλα τα µνηµόνια. Γιατί ο οµιλών και καταψήφισε µνηµόνιο και διαγράφηκε, όµως, παρέµεινε ιδεολογικά σε έναν χώρο, για να τον
στηρίξει, γιατί πιστεύει ότι πρόσφερε αυτή η δηµοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ τα περισσότερα στη χώρα.
Αν πάρουµε τα θετικά και τα αρνητικά σήµερα, το ισοζύγιο για
τη χώρα σ’ αυτά που πρόσφερε το ΠΑΣΟΚ είναι τα µάλα υπέρ
των θετικών. Άρα, δεν µπορεί σήµερα, για κακές συµπεριφορές
κάποιων προσώπων από τον χώρο αυτόν, να έρχεστε και να πετάτε τη ρετσινιά της συλλογικής ευθύνης σε όλα τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ.
Από την άλλη πλευρά, λέει, «ο κόσµος βρίσκεται µαζί µας».
Ποιος κόσµος βρίσκεται µαζί σας; Ο κόσµος, τότε που είχατε αυταπάτες και θολωµένο µυαλό και του υποσχόσασταν λαγούς µε
πετραχήλια και σας έδωσε την ψήφο του, για να έρθει το 2015
και συνέχισε µε το Πρόγραµµα Θεσσαλονίκης και πάλι µε διορισµένους Βουλευτές;
Τώρα να σας δω πόσα απίδια χωράει ο σάκος. Τώρα που η διαχείριση της κρίσης έχει και τα τρία ιδεολογικά πρόσηµα και ο ελληνικός λαός πλέον είναι πονηρεµένος για το πώς θα δώσει την
ψήφο του. Θα σκεφθεί ποιος του είπε την αλήθεια από την πρώτη
στιγµή και ποιοι τον εξαπάτησαν.
Να δούµε, τώρα που θα κατεβείτε στον ελληνικό λαό για να
ζητήσετε την ψήφο του, πόσους από αυτούς που εξαπατήσατε
έχετε µαζί σας και πόσους από αυτούς, που τους έχετε αναγάγει
σε µεγάλα στελέχη, θα εκλεγούν. Εσείς δεν βρίσκετε δηµάρχους
για να βάλετε για να κατεβείτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Έχετε την εντύπωση ότι αυτά τα ποσοστά, που σας δίνουν τα
πληρωµένα site, οι πληρωµένες δηµοσκοπήσεις θα έρθουν και
θα τα βρείτε την επόµενη στις κάλπες; Είστε µακρά νυκτωµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να
πω µόνο για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του κ. Κατρούγκαλου, γι’ αυτόν τον Αρµαγεδδώνα, αυτό που κατέθεσαν οι συνδικαλιστές και να το ξανακαταθέσω κι εγώ. Η αντιµεταρρύθµιση
του ασφαλιστικού συστήµατος είναι όπως επί λέξει γράφει το έγγραφο, που κατέθεσαν στην επιτροπή της Βουλής, «κατά πολύ
χειρότερος των µνηµονιακών ασφαλιστικών νόµων, που κατατέθηκαν την περίοδο της κρίσης». Κατά πολύ χειρότερος είτε προς
τα ποσοστά αναπροσαρµογής είτε προς τα επιδόµατα φτώχειας,
που κατάντησε τις συντάξεις. Και σήµερα έχετε τη λογική, όχι
του δέκα παίρνω, ένα δίνω, αλλά παίρνετε έναν τενεκέ λάδι και
δίνετε µία ελιά στον κόσµο, που τον έχετε εγκλωβίσει σ’ αυτή τη
λογική της φτώχειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου για δώδεκα λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νοµοθετική ρύθµιση, που σήµερα θα ψηφίσουµε για την
ακύρωση οριστικά και αµετάκλητα του µέτρου της µείωσης των
συντάξεων, η οποία θα ίσχυε από 1-1-2019, είναι ένα γεγονός,
που επιβεβαιώνει ορισµένες θέσεις που εκφράστηκαν το προηγούµενο διάστηµα και ταυτόχρονα, διαψεύδει εξίσου ισχυρά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλες θέσεις και προβλέψεις, που κυριάρχησαν στον δηµόσιο
διάλογο το προηγούµενο διάστηµα.
Επιβεβαιώνει, πρώτον, την πάγια θέση της ελληνικής Κυβέρνησης ότι αυτό το µέτρο ήταν αχρείαστο, διαρθρωτικά και δηµοσιονοµικά. Διαρθρωτικά για το ασφαλιστικό σύστηµα, διότι το
ασφαλιστικό σύστηµα στέκεται στα πόδια του και έχει µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα, χωρίς να χρειάζεται παρέµβαση στη
συνταξιοδοτική δαπάνη και δηµοσιονοµικά, διότι η ελληνική οικονοµία µε τις πρωτοβουλίες, που έχει λάβει η ελληνική Κυβέρνηση, µπορεί να επιτυγχάνει τους δηµοσιονοµικούς στόχους,
χωρίς να χρειάζονται µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτή
ήταν µία πάγια θέση, που εξέφραζε η ελληνική Κυβέρνηση και
κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και σήµερα επιβεβαιώνεται µε τον πλέον καθαρό και έµπρακτο τρόπο.
Δεύτερον, αυτή η ακύρωση επιβεβαιώνει ένα δεύτερο γεγονός, µία δεύτερη θέση, η οποία είναι ότι ο κύκλος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής έχει οριστικά κλείσει. Πρωτίστως, αυτό το
επιβεβαιώνει ο προϋπολογισµός του 2019, αλλά και το συγκεκριµένο µέτρο ακόµη περισσότερο, διότι τελειώνουµε µε µέτρα δηµοσιονοµικών περιορισµών και πλέον µπορούµε να περνάµε σε
µέτρα επεκτατικά, δηλαδή, µέτρα ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών και ελάφρυνσης ταυτόχρονα των πολιτών από φόρους και
εισφορές.
Άρα, το δεύτερο, που επιβεβαιώνει οπωσδήποτε η συγκεκριµένη ακύρωση του µέτρου είναι ότι κλείνει ο κύκλος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής οριστικά. Μπαίνει οριστικό τέλος στη
διαδικασία των µνηµονίων, όπως τα γνώρισε η χώρα τα τελευταία
οκτώ χρόνια και επιπλέον, µπορεί πια κυρίαρχα η χώρα, η Βουλή,
η Κυβέρνηση, να προχωρούν σε πολιτικές επιλογές, να µπορούν
να προχωρούν σε πολιτικές, που επιλέγουν να ακυρώνουν µέτρα,
που είναι αχρείαστα σε καθεστώς σχετικής οικονοµικής ελευθερίας, χωρίς την ευθεία επιβολή ή τον καταναγκασµό από εξωτερικούς θεσµούς είτε είναι ευρωπαϊκοί θεσµοί είτε είναι το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Η ακύρωση του µέτρου, όµως, είπα ότι διαψεύδει εξίσου
ισχυρά και κάποιες τοποθετήσεις και προβλέψεις. που κυριάρχησαν στον δηµόσιο διάλογο το τελευταίο χρονικό διάστηµα και
µάλιστα, σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας µε πολλά µέσα ενηµέρωσης, τα οποία ταυτόχρονα σήκωναν πολύ έντονα το ζήτηµα
της περικοπής των συντάξεων, όσο αυτή η Κυβέρνηση έλεγε
«µην ποντάρετε όλα τα λεφτά σας εκεί, γιατί προσπαθούµε και
θα καταφέρουµε να επικρατήσει η θέση µας για την ακύρωση
του µέτρου».
Και όσον αφορά την καταστροφολογία, η οποία βασικά ήταν
ο πυρήνας του σχεδίου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κυρίαρχος λόγος της, δεν αφορούσε µόνο την περικοπή των συντάξεων, αλλά αφορούσε συνολικά την κατάσταση της ελληνικής
οικονοµίας και της χώρας ως προς τη συνολική της πορεία. Διότι
δεν ήταν µόνο µία µόνιµη καταστροφολογία ότι θα επέλθει η καταβαράθρωση των συντάξεων, αλλά ήταν και µία καταστροφολογία για το ότι η ελληνική οικονοµία δεν πάει καλά, άρα θα
έρθουν κόφτες, θα έρθουν δηµοσιονοµικοί περιορισµοί, δεν θα
µπορεί να µπει ένα τέλος στους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς
και άρα θα κοπούν οι συντάξεις. Η χώρα δεν πάει καλά, άρα δεν
θα µπορέσει να βγει από το µνηµόνιο και άρα θα αναγκαστούµε
σε επόµενο µνηµόνιο. Και µάλιστα σε αυτό βάσιζε ότι η περικοπή
των συντάξεων θα συνιστά ακριβώς την επιβεβαίωση του νέου
µνηµονίου, που έρχεται στη χώρα και µετά ότι η κατάσταση του
ασφαλιστικού συστήµατος είναι τόσο κακή, τραγική, άσχηµη, η
οποία θα οδηγήσει αναγκαστικά στην περικοπή των συντάξεων.
Άρα, πρόκειται για µία καταστροφολογία σε πολλά επίπεδα, η
οποία διαψεύστηκε παταγωδώς και νοµίζω ότι εµπράκτως σήµερα ηττάται σε όλο της το µέγεθος.
Σκεφτόµουν, για να πω την αλήθεια, αν θα έπρεπε σήµερα
στην τοποθέτησή µου να αναφερθώ στις συνθήκες κάτω από τις
οποίες έγινε η διαπραγµάτευση στη δεύτερη αξιολόγηση. Η
θέση που κράτησε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το βέτο, που
του είχε εκχωρηθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, η επιµονή
του στις συζητήσεις που γίνονταν εκείνη την περίοδο, όλα αυτά
έχουν και έναν βιωµατικό χαρακτήρα, που δεν νοµίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Βουλή.
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Αυτά, όµως, που νοµίζω πως έχουν πολιτική αξία είναι η στάση
που κράτησε η Ελληνική Κυβέρνηση τότε και από τότε µέχρι σήµερα, µια στάση δηλαδή καθηµερινής δουλειάς και σκληρής επιµονής στην ακύρωση του µέτρου και κατάφερε να επικρατήσει
αυτή της η θέση, αλλά και η στάση που κράτησε η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση σε όλη αυτήν την προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ξέρετε, άκουσα και τον κ. Γεωργιάδη πριν από λίγο, σχεδόν
να λέει ότι µας συµπαραστάθηκε στην προσπάθεια ακύρωσης
του µέτρου. Εάν δεν ήµασταν, είπε, και εµείς να κρατάµε και να
σας υποστηρίζουµε σ’ αυτήν την προσπάθεια, δεν θα το είχατε
καταφέρει.
Πώς ακριβώς µας συµπαρασταθήκατε σ’ αυτήν την προσπάθεια, για να το καταλάβω δηλαδή; Μας συµπαρασταθήκατε σ’
αυτήν την προσπάθεια, όταν κάναµε διαπραγµάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση και σας ακούγαµε να λέτε «να πάρετε τόσα και
άλλα τόσα µέτρα, για να κλείσουµε»; Μας συµπαρασταθήκατε,
όταν κάναµε τη διαπραγµάτευση για τα εργασιακά -αλληλένδετα
εκείνη την περίοδο- και εσείς, διά του Προέδρου σας, λέγατε ότι
αυτά είναι ιδεοληψίες της Αριστεράς, το να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη χώρα, που τώρα χάρις σ’ αυτές,
δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι µπορούν να πετυχαίνουν καλύτερους µισθούς; Έτσι µας συµπαρασταθήκατε;
Μας συµπαρασταθήκατε, όταν ήρθε εδώ ο κ. Μοσκοβισί και
άφησε ανοικτή την πόρτα για την ακύρωση του µέτρου, που του
κάνατε επίθεση, διότι αυτό έβγαζε το πρόγραµµά σας από τον
προσανατολισµό του και ακύρωνε το αντιπολιτευτικό αφήγηµα;
Αυτή ακριβώς ήταν η συµπαράσταση; Αυτού του είδους την πολιτική συµπαράσταση εγώ δεν την κατανοώ, στο συγκεκριµένο
ζήτηµα.
Νοµίζω ότι εδώ υπάρχουν δυο παράγοντες -τουλάχιστον εγώ
έτσι τους βλέπω- που καθόρισαν αυτή τη στάση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης σε όλη αυτήν την υπόθεση. Ο πρώτος είναι προφανής: η αποκόµιση πολιτικών ωφελειών από την επένδυση στην
καταστροφολογία. «Η Κυβέρνηση στέλνει τους συνταξιούχους
στον Καιάδα, άρα εµείς είµαστε καλύτεροι». Προφανής.
Ο δεύτερος και πιο επικίνδυνος, κατά τη γνώµη µου, είναι
αυτός που αφορά τη συνολική εικόνα και πρόθεση για το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Μια θέση, η οποία εκφράστηκε από
τα πεπραγµένα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όσο ήταν κυβέρνηση, δηλαδή διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος της
χώρας, 1,1 δισεκατοµµύριο έλλειµµα του ασφαλιστικού συστήµατος µετά από δώδεκα διαδοχικές περικοπές συντάξεων και τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις και εφάπαξ. Αυτή ήταν
η εικόνα, που παρέδωσε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, από τα πεπραγµένα της, όσο ήταν κυβέρνηση, στο ασφαλιστικό, από τη
στάση της όσο αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί να στήσει το ασφαλιστικό σύστηµα στα πόδια του, µε «fake news», ότι το ασφαλιστικό καταρρέει, ότι υπάρχουν βόµβες στα θεµέλια του ΕΦΚΑ,
ότι οι εισφορές είναι κραυγαλέες και ότι οι συντάξεις θα µειωθούν και από τη στάση που αφορά τις προγραµµατικές της θέσεις για το τι ασφαλιστικό θέλει για την επόµενη µέρα, το
ασφαλιστικό Πινοσέτ, το οποίο παραδίδει πυλώνες του δηµόσιου
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες, χωρίς καµµία προστασία των σηµερινών συνταξιούχων
και ασφαλισµένων και µε τεράστια τρύπα, που θα δηµιουργούσε
η εφαρµογή µιας τέτοιας πρότασης στα δηµόσια οικονοµικά, µια
τρύπα 55 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όπως έχω ξαναπεί.
Άκουσα, όµως, τον κ. Βρούτση και πρέπει να απαντήσουµε σε
µερικά θέµατα, διότι ο κ. Βρούτσης είπε ότι πρέπει να λεχθούν
κάποιες αλήθειες, γιατί υπάρχει η πραγµατικότητα, που παραβιάζεται.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Βρούτσης περίπου ότι η κατάσταση της οικονοµίας στη χώρα το 2014 ήταν σε µια ισορροπία και εµείς, η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαµε σε µια άτακτη δηµοσιονοµική
υποχώρηση.
Κύριε Βρούτση, είχατε συµφωνήσει πρωτογενές πλεόνασµα
1,5% και φέρατε πρωτογενές πλεόνασµα 0,4%. Σωστά; Αυτό σηµαίνει οπωσδήποτε εκτός στόχου. Και δεν ήταν η πρώτη χρονιά
που συνέβαινε αυτό. Από το 2010 και εντεύθεν δεν υπήρξε ούτε
µία χρονιά, που να πετύχετε τους δηµοσιονοµικούς στόχους,
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στους οποίους εσείς είχατε συµφωνήσει. Ήταν αυτός ο λόγος
που είχε οδηγήσει τότε τους θεσµούς να πουν ότι το πρόγραµµα,
το οποίο εσείς είχατε υπογράψει, ήταν αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Άρα, δεν υπήρχε θέµα να τελειώσουµε µε εκείνο το πρόγραµµα καθαρά. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι κάτι τέτοιο θα
συνέβαινε, δεν φαινόταν από τα δεδοµένα.
Είχατε συµφωνήσει για πρωτογενή πλεονάσµατα την επόµενη
χρονιά περίπου 3%, ενώ την προηγούµενη δεν είχατε καταφέρει
να πιάσετε το 1,5%, και είχατε συµφωνήσει για 4% σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Πώς ακριβώς θα πιάνατε αυτούς τους στόχους,
όταν δεν είχατε καταφέρει καµµία από τις προηγούµενες χρονιές, αυτό να συµβεί; Άρα, όλη αυτή η συζήτηση ότι «το πρόγραµµα πήγαινε µια χαρά, θα τέλειωνε και µετά ήρθε ο Τσίπρας,
που έκανε µια λάθος διαπραγµάτευση και µας πήγε σε αχρείαστο µνηµόνιο» µάλλον δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την
πραγµατικότητα.
Τον Δεκέµβρη του 2014 η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού
οµολόγου ήταν άνω του 8%. Ποια ακριβώς ήταν η ισορροπία της
ελληνικής οικονοµίας; Να ρωτήσω και κάτι: Εάν εκείνη η εικόνα
ήταν ισορροπηµένη, σε ποια ακριβώς αντίληψη της πραγµατικότητας η σηµερινή εικόνα είναι περισσότερο ανισόρροπη;
Με τη σηµερινή εικόνα, έχουµε από το 2015 και µετά πλήρη
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, πρωτογενή πλεονάσµατα
χαµηλότερα από αυτά, στα οποία είχατε συµφωνήσει εσείς -εγώ
δεν λέω, και πάλι ψηλά είναι, πάντως χαµηλότερα από τα δικά
σας- πλήρη επίτευξη των στόχων και ανεργία η οποία είναι µειωµένη κατά περίπου εξήµισι ποσοστιαίες µονάδες από όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Άρα, σε ποια ακριβώς αντίληψη της
πραγµατικότητας εκείνη η εικόνα ήταν ισορροπίας και η σηµερινή εικόνα είναι ανισόρροπη; Το λέω αυτό, γιατί µου λέτε ότι παραβιάζεται η πραγµατικότητα.
Έρχοµαι στο ασφαλιστικό. Επιµένετε ότι το νέο ασφαλιστικό
µειώνει δραµατικά τις συντάξεις. Είπατε ότι τις µειώνει 35%. Επαναλαµβάνω τα στοιχεία που σας είχα πει και την άλλη φορά στη
Βουλή: Η µέση σύνταξη στο ΙΚΑ, πριν τον ν.4387/2016, ήταν 728
ευρώ. Μετά τον ν.4387 είναι 722 ευρώ. Αυτό το λέω και για τους
Βουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις στις συντάξεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Η µέση σύνταξη του ΟΓΑ ήταν 469 ευρώ πριν τον
ασφαλιστικό νόµο. Μετά τον ασφαλιστικό νόµο, είναι 481 ευρώ.
Υπάρχει µια αύξηση στους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ. Η
µέση σύνταξη του πρώην ΟΑΕΕ ήταν 927 ευρώ. Με τον νέο νόµο
είναι 902 ευρώ. Υπάρχει µια µικρή µείωση στις συντάξεις του
τέως ΟΑΕΕ, διότι το σύστηµα εκείνο που υπολογίζονταν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ προσέδιδε ένα ποσό, το οποίο ήταν ανεξάρτητο
από την πραγµατική εισφορά, που είχαν καταβάλει. Άρα, κατά
κανόνα, είµαστε περίπου στα ίδια, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της
µέσης σύνταξης. Ξαναλέω, αν αυτές οι συντάξεις είναι χαµηλές
-να το δεχτώ- ήταν χαµηλές και πριν. Δεν είναι ο νέος νόµος
αυτός, ο οποίος τις καταρρακώνει.
Τρίτον, είπατε για τις αυξήσεις εισφορών και πάλι. Επαναλαµβάνω -τα είπε και ο Πρωθυπουργός- ότι το 88% των ελεύθερων
επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών πλήρωσε
µέχρι 200 ευρώ το µήνα µε το νέο ασφαλιστικό. Το ποσοστό
αυτών των επαγγελµατιών, πριν τον νόµο ήταν 27%. Το 27% πλήρωνε µέχρι 200 ευρώ το µήνα. Με το νέο ασφαλιστικό, το 88%
πληρώνει µέχρι 200 ευρώ το µήνα. Σε ποια αντίληψη της πραγµατικότητας το νέο ασφαλιστικό επιβαρύνει µε τις εισφορές τους
ασφαλισµένους;
Τέταρτον, ξαναείπατε ότι όσο ο κρατικός προϋπολογισµός
χρηµατοδοτεί το ασφαλιστικό, δεν µπορεί το ασφαλιστικό να
είναι πλεονασµατικό. Να συνεννοηθούµε. Το δηµόσιο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης έχει κρατική χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση του Δηµόσιου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
από τις εισφορές και από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτό είναι
το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήµατα. Αν δεν θέλετε κρατική συµµετοχή στο ασφαλιστικό σύστηµα, να µας το πείτε. Αυτό είναι µια άλλη συζήτηση.
Είναι καλό να την πείτε αυτή τη θέση καθαρά, γιατί ο Πρόεδρός
σας, αναφέρεται στη διείσδυση του ιδιωτικού τοµέα, για να αναλάβει τους σηµερινούς πυλώνες της δηµόσιας ασφάλισης. Σε

1724

όλα τα ευρωπαϊκά συστήµατα, τα δηµόσια, έχουµε συµµετοχή
του κράτους κανονικά στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Και έτσι πρέπει να είναι, κατ’ εµάς.
Μάλιστα, µε τον ν.4387 αυτό έχει διευκρινιστεί µε πάρα πολύ
µεγάλη σαφήνεια. Λέει ότι η εθνική σύνταξη που καταβάλλεται
σε όλους τους συνταξιούχους, που πληρούν την ηλικία συνταξιοδότησης, χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ο κρατικός προϋπολογισµός θα καλύπτει πάντα την εθνική σύνταξη και καλώς, γιατί αυτό είναι το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης.
Τι θα πει ότι προκύπτει πλεόνασµα στον ΕΦΚΑ; Θα πει ότι,
όταν ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ και τον προϋπολογίσαµε µε τη δεδοµένη
κρατική χρηµατοδότηση, στο κλείσιµο της χρονιάς τα έσοδα
ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που αναµένονταν. Γιατί; Το
έχω απαντήσει αρκετές φορές: κατά κανόνα, λόγω της µείωσης
της ανεργίας. Αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας. Αυξήθηκαν τα
έσοδα, επειδή αυξήθηκε η απασχόληση στη χώρα. Αυτό έγινε και
το 2017. Αυτό γίνεται και το 2018. Και κατά πάσα πιθανότητα,
αυτό θα γίνει και το 2019.
Ο προϋπολογισµός του 2019 -θα το δείτε για τον ΕΦΚΑ που
λέτε- περιλαµβάνει την κρατική χρηµατοδότηση –µάλιστα, την
έχουµε ελαφρώς µειώσει, διότι δεν έχει νόηµα να φτιάχνεις θηριώδη πλεονάσµατα στο ασφαλιστικό ταµείο, εφόσον πάνε καλά
τα έσοδα του- και έχει τα κανονικά έσοδα, που θα έχουµε από
τις εισφορές και την κανονική συνταξιοδοτική δαπάνη. Αν τα
πράγµατα πάνε καλύτερα από αυτό, θα εµφανιστεί πλεόνασµα
ξανά στον ΕΦΚΑ για το 2019.
Είπατε και κάτι για το δάνειο, που πήραµε για την εκκαθάριση
ληξιπρόθεσµων. Ναι, πήραµε ένα δάνειο 500 εκατοµµυρίων για
την εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων, για την πληρωµή συντάξεων,
τις οποίες πληρώσαµε. Και βάλαµε κι άλλα 250 εκατοµµύρια,
γιατί τις πληρώνουµε τις συντάξεις.
Κι εσείς είχατε πάρει δάνειο, για να πληρώσετε τα εφάπαξ και
δεν τα πληρώσατε. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εσείς πήρατε δάνειο για να πληρώσετε τα εφάπαξ και δεν το πληρώσατε, δεν τα
εκκαθαρίσετε, εµείς πήραµε δάνειο για να πληρώσουµε τις συντάξεις και τις πληρώσαµε και βάλαµε και παραπάνω.
Κι επειδή είπατε ότι αυτά επιβαρύνουν το χρέος, η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη, από το 2016 και µετά, που καλύπτει,
όχι µόνο τις δαπάνες της, αλλά και πληρώνει το σύνολο των
τόκων του δηµόσιου χρέους και αυτό γιατί την περίοδο 2016 µε
2018 έχουµε πλεόνασµα στη γενική κυβέρνηση, όχι απλώς πρωτογενές πλεόνασµα. Έχουµε πλεόνασµα στη γενική κυβέρνηση
και γι’ αυτό µπορούµε να πληρώνουµε κανονικά τους τόκους του
δανεισµού.
Και µαζί µε την αναδιάρθρωση του χρέους που πετύχαµε το
καλοκαίρι -διότι αυτό δεν µπορείτε να το ξεχνάτε όταν κάνετε
την αφήγηση σας- καταφέραµε το χρέος να µπει σε τροχιά βιωσιµότητας. Αυτά σε σχέση µε τα όσα είπε ο κ. Βρούτσης.
Να κλείσω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
Η Κυβέρνηση αυτή έχει πάρει µια πολύ σαφή πολιτική απόφαση, να ενισχύσει το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Όµοια απόφαση έχει πάρει και για την υγεία, να ενισχύσει το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Προστατεύουµε τις συντάξεις, µειώνουµε
τις εισφορές, πληρώνουµε ληξιπρόθεσµα και κλείνουµε πληγές
του παρελθόντος. Και τα µέτρα που ψηφίζουµε και υλοποιούµε
από την 21η Αυγούστου και µετά, επιβεβαιώνουν έµπρακτα αυτή
την προσπάθεια. Τέτοιο, είναι το σηµερινό µέτρο προστασίας
των συντάξεων για το 2019. Είναι η αύξηση, που θα δουν εξακόσιες είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι από 1-1-2019. Άρα, για πρώτη
φορά µετά από δέκα χρόνια σε αυτή τη χώρα, δεν θα έχουµε µείωση συντάξεων, αλλά θα έχουµε αυξήσεις συντάξεων και αυξήσεις µισθών. Τέτοια είναι τα µέτρα, που παίρνουµε για την
καταπολέµηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, γιατί
δεν µπορεί κανείς να βλέπει αποσυνδεδεµένο το ασφαλιστικό
από την αγορά εργασίας. Οµοίως είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, που δίνει τη δυνατότητα αυξήσεων
στους µισθούς. Γιατί δεν µπορεί να βλέπει κανείς το ασφαλιστικό
χώρια από την αγορά εργασίας. Τέτοιο µέτρο είναι οι πράξεις
µας για τη µείωση της ανεργίας. Φέρνουµε αποτελέσµατα στο
18,6%, γιατί δεν µπορεί να βλέπει κανείς το ασφαλιστικό, χωρίς
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να βλέπει την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα.
Αυτό, λοιπόν, το αποδεικνύουµε έµπρακτα. Αυτές οι πράξεις
είναι αυτές που για µας, αποτελούν την εκπλήρωση του χρέους
µας προς την κοινωνία. Αυτές οι πράξεις είναι αυτές, οι οποίες
συνεχίζουν να µας συνδέουν την κοινωνία και όσο περνάει ο καιρός, θα µας συνδέουν ακόµη περισσότερο.
Και για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτές οι
πράξεις,οι οποίες µας διαχωρίζουν και από το παλιό πολιτικό σύστηµα, που εξυπηρετεί µόνο συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα. Όσο θα µας συνδέουν µε την κοινωνία περισσότερο
αυτές οι πράξεις, τόσο περισσότερο θα µας διαχωρίζουν από την
εξυπηρέτηση της οικονοµικής ελίτ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύρια Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
Θέλω να κάνω µια παρατήρηση σε αυτά που είπε η Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα
δευτερολογήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτή θα είναι η δευτερολογία µου.
Τώρα να τοποθετηθώ, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το λέω
επειδή έχουν ανακοινωθεί οι επόµενοι συνάδελφοι. Πόσο χρόνο
θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν θα µιλήσω πολύ και ούτε θα οξύνω
το κλίµα. Θέλω να κάνουµε µια ποιοτική συζήτηση, γιατί µπαίνουµε σε ένα ενδιαφέρον κοµµάτι µιας τεχνικής συζήτησης, που
µπορεί τον κόσµο να µην τον ενδιαφέρει, αλλά θέλω αυτό που
είπα και στην τοποθέτησή µου, να το ξανακάνω πράξη. Να πούµε
την αλήθεια και την πραγµατικότητα, την οποία επιµελώς η κ.
Αχτσιόγλου κρύβει.
Κυρία Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία είναι το κόµµα που διατήρησε τον κοινωνικό, δηµόσιο και καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν καταλαβαίνω γιατί το επαναφέρετε. Είναι
θέση αξιακή της παράταξής µου. Η κοινωνική ασφάλιση είναι
κάτι το οποίο διατήρησε η Νέα Δηµοκρατία και διατηρεί αναλλοίωτα. Έτσι την παραλάβετε. Δεν καταλαβαίνω τους υπαινιγµούς σας και τα ερωτηµατικά, τα οποία θέτετε.
Μπαίνω τώρα στα οικονοµικά ζητήµατα, τα οποία είπατε. Ναι,
πράγµατι, η ανταποδοτικότητα και το αναδιανεµητικό σύστηµα,
που συµµετέχει ο κρατικός προϋπολογισµός είναι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είπε κανείς κάτι το διαφορετικό.
Αλλά όταν από τον κρατικό προϋπολογισµό, µε δικά σας στοιχεία
-το χαρτί που κρατάω είναι µε προϋπολογισµό που καταθέσατε
και θα συζητήσουµε αύριο, αλλά και του ΕΦΚΑ που καταθέσατε
πριν τρεις µέρες- καταβάλουµε 25 δισεκατοµµύρια ευρώ για τις
κύριες συντάξεις, όταν οι εισφορές για το 2019 είναι 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, σηµαίνει ότι η συµµετοχή του κρατικού προϋπολογισµού είναι πάρα πολύ κρίσιµη και πρέπει να υπάρχει. Αυτό,
όµως, τι λέει; Λέει ότι δεν υπάρχουν πλεονάσµατα. Πώς θα το
κάνουµε;
Στο ερώτηµα -σχήµα λόγου- που θέσατε από το Βήµα της Βουλής ότι δηµιουργείτε πλεονάσµατα να ποια είναι η απάντηση. Δεν
απαντήσετε. Σας είπα τα στοιχεία.
Με τα δικά σας στοιχεία, κυρία Αχτσιόγλου, -το καταθέσατε
προχθές-γράφετε: «Πλεόνασµα προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ για
το 2017: 715 εκατοµµύρια». Εσείς το λέτε.
Στον κωδικό 6.000 έχετε έκτακτα έσοδα 1 δισεκατοµµύριο. Δηλαδή, πήρατε ξαφνικά, από τον κρατικό προϋπολογισµό 1 δισεκατοµµύριο και ανατρέψατε το αποτέλεσµα. Αυτό λέγεται
αλχηµεία. Το 2018 έχετε πλεόνασµα 581 εκατοµµύρια, πάλι 1 δισεκατοµµύριο έκτακτα έσοδα. Κάνετε και πάλι αλχηµεία, µαγείρεµα, για να παρουσιάσετε το πρωτοφανές. Ποτέ στην ιστορία
δεν παρουσίασε, κανένας Υπουργός, πρωτογενή πλεονάσµατα
σε ένα σύστηµα ασφαλιστικό, που χρηµατοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισµός.
Και αυτό που είπα και δεν απαντήσατε στο τέλος, που είναι το
πιο κρίσιµο, είναι το εξής: Πριν τρεις µέρες καταθέσατε αυτό
εδώ το χαρτί, το οποίο είναι ο προϋπολογισµός του ΕΦΚΑ. Έχει
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δηµοσιευτεί. Δεν είναι καινούργιο. Λέτε, λοιπόν, ότι το πλεόνασµα για το 2019 θα είναι 245 εκατοµµύρια.
Εγώ, από Βήµατος της Βουλής, σας προκάλεσα και σας είπα:
Με µαθηµατική βεβαιότητα, αυτός ο προϋπολογισµός θα ανατραπεί, δεν µπορεί να σταθεί και θα αναγκαστείτε να βάλετε πάλι
έκτακτη χρηµατοδότηση. Κρατήστε την ηµεροµηνία που µιλάµε.
Σας λέω, λοιπόν, ότι, πρώτον, ο προϋπολογισµός του 2019 του
ΕΦΚΑ είναι στον αέρα, δεύτερον, ότι αυτό που καταθέσατε δεν
ισχύει, το κάνατε για λόγους εντυπωσιασµού, είναι µια αλχηµεία
και πάλι και πολύ σύντοµα θα αναγκαστείτε να καταθέσετε νέα
χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Βρούτση.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το πρώτο είναι γιατί υπάρχουν υπαινιγµοί -λέει- ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι υπέρ του
δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Όχι, δεν υπάρχουν υπαινιγµοί. Προγραµµατικές θέσεις είναι. Από τον Πρόεδρό
σας εκφράστηκαν. Δεν είναι ζήτηµα υπαινιγµών. Είναι πολύ καθαρή θέση, που εκφράστηκε από τον Πρόεδρό σας, όχι µια
φορά, αλλά πολλές. Είπε, λοιπόν, η επικουρική ασφάλιση, που
αυτήν τη στιγµή από το Σύνταγµα βρίσκεται στον δηµόσιο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης -εγγυάται ο κράτος- να γίνει εθελοντική και να περάσει, εφόσον το επιθυµούν οι ασφαλισµένοι, στις
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Έκανα, την περασµένη φορά που είχα την ευκαιρία, µια παρουσίαση του τι θα σήµαινε αυτό για το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, τους ασφαλισµένους και τους
συνταξιούχους και είπα ότι επειδή το σύστηµα µας είναι «pay as
you go», δηλαδή οι σηµερινές εισφορές πληρώνουν τις σηµερινές συντάξεις, εάν τραβήξεις τις εισφορές των ασφαλισµένων
έξω από το σύστηµα και τους πεις «όσοι θέλετε βάλτε ή µάλλον
όσοι θέλετε βάλτε στις ασφαλιστικές εταιρείες», στην πραγµατικότητα αφήνεις σε εκκρεµότητα την πληρωµή των σηµερινών
επικουρικών συντάξεων. Απλό είναι. Δεν είπα κάτι σύνθετο.
Απλώς, εξηγώ τι σηµαίνει η πρόταση που έκανε η Νέα Δηµοκρατία για το ασφαλιστικό. Αυτό δεν είναι υπαινιγµός. Είναι καθαρή θέση. Αν τραβήξεις τις εισφορές από το σύστηµα αυτήν τη
στιγµή, δεν µπορούν να πληρωθούν οι σηµερινές επικουρικές
συντάξεις. Δυόµισι εκατοµµύρια συνταξιούχοι θα είναι στον
αέρα. Θα µείνουν στον αέρα; Μάλλον όχι. Θα πρέπει να τους καλύψει ο κρατικός προϋπολογισµός. Τι θα σήµαινε για τον κρατικό
προϋπολογισµό αυτή η κατάσταση; Θα σήµαινε µια επιβάρυνση
της τάξης των 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όπως το έχει υπολογίσει το Υπουργείο Εργασίας, µε τα στοιχεία που έχει. Δηλαδή, 30
δισεκατοµµύρια ευρώ σε µια χώρα µε ΑΕΠ 190, για να καταλάβει
κανείς τι σηµαίνει αυτό το ζήτηµα.
Δεν υπάρχουν µόνο οι σηµερινοί συνταξιούχοι, όµως, που θα
πληγούν από µια τέτοια εξέλιξη. Υπάρχουν και σηµερινοί ασφαλισµένοι στην επικουρική ασφάλιση, οι οποίοι λογικά, γι’ αυτά
που έχουν ήδη καταβάλει, θα πρέπει να αναµένουν κάποια παροχή. Εύλογο είναι. Είτε θα τους αφήσουµε στον αέρα, διότι οι
εισφορές έχουν φύγει, έχουν πάει σε ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες είτε θα πρέπει πάλι το κράτος να µπει για να καλύψει
αυτήν την τρύπα. Πόση είναι αυτή η τρύπα, που θα πρέπει να καλυφθεί; Περίπου 25 δισεκατοµµύρια. Το συνολικό κόστος µετάβασης στο ασφαλιστικό Πινοσέτ, που το είπε ο Βουλευτής σας,
είναι 55 δισεκατοµµύρια. Δεν το λέω µόνο εγώ. Δεν το λένε µόνο
οι υπηρεσίες, οι οποίες έχουν δουλέψει στην κοστολόγηση αυτή.
Το λένε και έγκριτοι, όπως θα δείτε, αναλυτές του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος.
Αυτή ήταν η πρότασή σας, η οποία θεωρώ πως, αν κάτι µαρτυρά µε µεγάλη σαφήνεια, είναι ότι δεν προστατεύουµε τους σηµερινούς
ασφαλισµένους
και
συνταξιούχους,
δεν
προστατεύουµε τα δηµόσια οικονοµικά. Πού ακριβώς κατευθυ-
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νόµαστε; Τι µας ενδιαφέρει; Μάλλον να προµοτάρουµε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.
Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Χατζηδάκης, την ίδια στιγµή που διατυπώνατε αυτήν την πρόταση, σε τηλεοπτική συνέντευξη έλεγε
πόσο εξαιρετικές αποδόσεις έχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες και πόσο πολύ µεγάλη προσαύξηση θα λάβουν όσοι
πολίτες βάλουν τα χρήµατά τους εκεί.
Δεν είναι, λοιπόν, δικό µου ζήτηµα. Αυτή η πρόταση έρχεται
από δικά σας χείλη.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πλεόνασµα, εγώ νοµίζω ότι εξήγησα ακριβώς τι σηµαίνει πλεόνασµα, τι σηµαίνει όταν κάνεις
έναν προϋπολογισµό να καταλήγει να είναι πλεονασµατικός.
Όµως, για να απαντήσω σε δεύτερο επίπεδο σε αυτό που λέτε:
εσείς λέτε ότι εµείς κάνουµε µια αλχηµεία, δηλαδή ότι το ασφαλιστικό έχει τρύπα, γιατί οι εισφορές δεν επαρκούν για την πληρωµή των συντάξεων. Εγώ σας ξαναλέω ότι εδώ έχουµε µια
διαφωνία αρχής. Το δηµόσιο ασφαλιστικό δεν είναι τράπεζα,
είναι η παροχή του κράτους. Παρεµβαίνει ο κρατικός προϋπολογισµός, για να ενισχύσει τις συντάξεις. Όµως, ας το αφήσουµε
αυτό στην άκρη.
Εσείς λέτε ότι, εφ’ όσον οι εισφορές δεν επαρκούν για την
πληρωµή των συντάξεων και µπαίνει ο κρατικός προϋπολογισµός, η Αχτσιόγλου κάνει µια αλχηµεία και αντί ο κρατικός προϋπολογισµός να δώσει ό,τι λείπει, δίνει παραπάνω, για να
εµφανίζει πλεόνασµα.
Αυτό δεν είναι ορθό και µπορεί κανείς να το δει από την εξής
διαφορά: Μπορούµε να δούµε την κρατική χρηµατοδότηση στο
ασφαλιστικό ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σωστά; Είναι η κρατική χρηµατοδότηση στο ασφαλιστικό, ως ποσοστό του ΑΕΠ περίπου η
ίδια τα τελευταία χρόνια; Αν ναι, δηλαδή είναι ίδια και σε εµάς
και σε εσάς, τότε εσείς γιατί παράγατε ελλείµµατα και εµείς παράγουµε πλεονάσµατα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι ήταν αυτό; Εµείς δεν είπαµε ποτέ
για πλεονάσµατα. Δεν µας απαντήσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα
αφήσω άλλο να γίνεται διάλογος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µην επανέλθουµε στο
πρωινό, σας παρακαλώ! Δεν είναι δυνατόν αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν θα επανέλθουµε. Δώσαµε εξηγήσεις, γιατί έρχεται και επανέρχεται.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κ. Φωτήλα, µετά στον κ. Ψυχογιό εναλλάξ, ύστερα στον κ. Μαντά ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που του έχει αποµείνει ένα εξάλεπτο και στο
τέλος στην κ. Παπανάτσιου, που µου ζήτησε τον λόγο.
Κυρία Παπανάτσιου, υπολογίστε ότι θα σας δώσω τον λόγο
για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, πόσοι οµιλητές είναι
ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δέκα
άτοµα.
Ορίστε, κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκεφτόµουν έναν τίτλο για το
σηµερινό νοµοσχέδιο. Ο πρώτος που µου ήρθε στο µυαλό είναι
ο τίτλος ενός θεατρικού έργου, που παίζεται αυτές τις ηµέρες
µε τεράστια επιτυχία του µεγάλου συγγραφέα Πιραντέλλο, το
«Απόψε αυτοσχεδιάζουµε».
Και για να µην αδικήσω τον µεγάλο θεατρικό συγγραφέα, το
µόνο που ταιριάζει είναι ο τίτλος, γιατί το «Απόψε αυτοσχεδιάζουµε» βασίζεται σε ένα εξαιρετικό θεατρικό κείµενο -έχει αυτό
που λέµε στην κινηµατογραφική, σενάριο- ενώ το δικό σας έργο
βασίζεται µόνο σε αυτοσχεδιασµούς, κωλοτούµπες και υποκρισία. Είναι -θα έλεγα- ένα είδος stand-up comedy.
Και θα διασκεδάζαµε, εάν αυτό το κακόγουστο αστείο δεν παιζόταν στην πλάτη του ελληνικού λαού, που ήρθατε στην εξουσία
µε την υπόσχεση ότι θα βελτιώσετε τη ζωή και καταλήξατε ο χειρότερος εφιάλτης του.
Και βέβαια, όπως κάθε θεατρικό έργο όταν ανεβαίνει, µετά έρχονται οι κριτικές. Ακούστε, λοιπόν, τις κριτικές για το δικό σας
έργο: Τα στοιχεία που δηµοσίευσε ο ΙΟΒΕ για τον Νοέµβριο του
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2018 είναι εξόχως αποκαλυπτικά. Το 57% των συµπολιτών µας,
µόλις που τα βγάζει πέρα και από αυτό το 57%, που οριακά τα
βγάζει πέρα, το 14% έχει αναγκαστεί να καταφύγει στις όποιες
αποταµιεύσεις του, για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του στην
εφορία και στους διάφορους φόρους, που του έχετε επιβάλει.
Για αποταµίευση ούτε λόγος!
Ανάλογα στοιχεία είχε προ ηµερών δηµοσιεύσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της Φτώχειας στην Ευρώπη. Η
χώρα µας, επί της Κυβερνήσεώς σας βρίσκεται, στην τελευταία
θέση.
Και συν τοις άλλοις, τι προβλέπεται από τις αρχές του 2019;
Ένα σοκ! Όσοι εργαζόµενοι, δηλαδή, βγουν στη σύνταξη από
την Πρωτοχρονιά του 2019 και µετά θα διαπιστώσουν ότι οι αποδοχές που δικαιούνται θα είναι έως και 40% µικρότερες των αποδοχών όλων των τυχερών, που συνταξιοδοτήθηκαν έως και την
31η Δεκεµβρίου του 2018. Σε λίγες µέρες, θα το πληροφορηθούν,
όταν διαβάσουν τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα των
παλαιότερων συναδέλφων τους, που θα πάρουν τη µη µειωµένη
σύνταξη του Ιανουαρίου του 2019. Εκεί θα καταγράφεται αναλυτικά ποιο είναι το ποσό της σύνταξης, µε βάση τον επανυπολογισµό του νόµου Κατρούγκαλου, πώς αυτό το ποσό διορθώνεται
µε την τροπολογία του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου και πώς
αυτό το ποσό της διόρθωσης το χάνουν κατά 100% οι συνταξιούχοι, που βγαίνουν στη σύνταξη από 1-1-2019.
Και ποιοι θα είναι αυτοί, που θα οδηγηθούν και θα αδικηθούν
περισσότερο, σε σχέση µε τους συνταξιούχους του 2018 και νωρίτερα; Οι εργαζόµενοι µε τα περισσότερα χρόνια ασφάλισης και
τις µεγαλύτερες καταβληθείσες εισφορές. Όσο περισσότερα
πλήρωσαν, τόσο λιγότερα θα πάρουν. Αυτές είναι οι συνέπειες
του νόµου Κατρούγκαλου, που τον ξηλώνετε κοµµάτι κοµµάτι και
άρον άρον, λόγω των ολέθριων επιπτώσεών του.
Και καλά, εµείς καταστροφολογούµε. Οι εκπρόσωποι της
ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, των επικουρικών ταµείων, που µε στοιχεία
συγκεκριµένα σάς είπαν στην επιτροπή της Βουλής τα ίδια για
τον νόµο Κατρούγκαλου, όλοι αυτοί είναι της Νέας Δηµοκρατίας;
Το πιο θλιβερό δε του νόµου αυτού και της κοπτοραπτικής,
που κάνετε είναι ότι η χώρα µας θα έχει πλέον επισήµως το θλιβερό προνόµιο των συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων. Ακούστε:
αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016, αυτών
που συνταξιοδοτήθηκαν µετά τον Μάιο του 2016, αλλά πριν τον
Δεκέµβριο του 2017, αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν µετά τον
Μάιο του 2016, αλλά πριν τον Δεκέµβριο του 2018 και αυτών που
συνταξιοδοτούνται από τις αρχές του 2019 και µετά.
Και βέβαια, όλα αυτά δεν µας προκαλούν έκπληξη, όπως δεν
µας προκάλεσε καµµία έκπληξη και η αλαζονική στάση και τοποθέτηση του κυρίου Πρωθυπουργού νωρίτερα από αυτό εδώ το
Βήµα, ενός Πρωθυπουργού που πραγµατικά έχει χάσει εδώ και
καιρό κάθε επαφή µε τους πολίτες. Δεν ντράπηκε να πει σε συµπολίτες µας στο Μάτι, που έχασαν περιουσίες και αγαπηµένους
τους ανθρώπους, ότι -άκουσον άκουσον!- δεν τους δίνει τα
λεφτά τους, παρ’ όλο που τα δικαιούνται, γιατί θα τα σπαταλήσουν. Ένας Πρωθυπουργός, που ζητιανεύει τις ψήφους των συναδέλφων, προκειµένου να περάσει η κάκιστη Συµφωνία των
Πρεσπών στη Βουλή, µπας και µείνει λίγους µήνες παραπάνω
στην εξουσία. Όλος ο κόσµος αντέδρασε στις εθνικιστικές κορόνες του κ. Ζάεφ, µέχρι και οι γείτονές µας, οι Βούλγαροι, µέχρι
και ο «κουµπάρος» της συµφωνίας ο κ. Νίµιτς αντέδρασε. Μόνο
ο κ. Τσίπρας δεν είχε τίποτα να πει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου για ένα λεπτό να αναφερθώ στην υπουργική
τροπολογία 1839/158. Είναι µία τροπολογία που αποτελεί την
απόδειξη της πλήρους αποτυχίας και κατάρρευσης του ν.
4472/2017 των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τις προµήθειες στην υγεία. Η Νέα
Δηµοκρατία είχε πει από την αρχή ότι αυτός ο νόµος είναι σταλινικής εµπνεύσεως. Στην πραγµατικότητα, το µόνο που ενδιέφερε την Κυβέρνηση ήταν να κεντρικοποιήσει τις προµήθειες, µε
στόχο όχι τα καλύτερα αποτελέσµατα του µέτρου, αλλά τις µίζες
και τη διαπλοκή. Με αυτή την τροπολογία ζητάτε να µεταφερθούν παραπέρα οι ηµεροµηνίες, ώστε να προλάβετε να βολέψετε
τα «δικά σας παιδιά».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, ενάµιση χρόνο µετά, όλες οι προµήθειες γίνονται µε
απευθείας αναθέσεις, καταφανώς παράνοµες. Τις παρανοµίες
αυτές θα κληθεί να τις διαχειριστεί βέβαια, η Νέα Δηµοκρατία
ως επερχόµενη κυβέρνηση. Και αφού πρώτα θωρακίσατε τα
µέλη του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ µε το ακαταδίωκτο, τώρα προσπαθείτε
να κάνετε το ίδιο και για τις επιτροπές. Αλήθεια, γιατί πρέπει και
οι επιτροπές να έχουν ακαταδίωκτο;
Δεν µπορώ να µην σχολιάσω ένα σηµείο της τροπολογίας, που
αναφέρει ότι οι προµήθειες θα γίνονται δεσµευτικά µε τις προδιαγραφές, που έχει συντάξει η ΕΚΑΠΥ. Αλήθεια, ποιος µπορεί
να µας πει για πόσα είδη έχει προδιαγραφές η ΕΚΑΠΥ ως οφείλει; Θα έπρεπε να έχει για πέντε χιλιάδες είδη. Έχει για πεντακόσια; Έχει για πενήντα; Έχει για πέντε; Έχει για ένα;
Ολοκληρώνοντας, σηµειώνω ότι η Νέα Δηµοκρατία δεσµεύεται να καταργήσει αυτόν τον νόµο-έκτρωµα του κ. Κατρούγκαλου, έναν νόµο που τιµωρεί τους εργαζόµενους και τους
συνταξιούχους, που δούλεψαν σκληρά και βλέπουν τους κόπους
τους να µην ανταµείβονται.
Εµείς δεν είµαστε σαν και εσάς, κυρίες και κύριοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Εµείς θα ανταµείψουµε το παραγωγικό κοµµάτι της κοινωνίας, όσους επιθυµούν να εργαστούν τίµια και σκληρά,
συνεισφέροντας στην πρόοδο της πατρίδας. Και είναι οι περισσότεροι. Πιστέψτε µε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Ψυχογιός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες Υπουργοί, που είστε και πλειοψηφία στην Αίθουσα
αυτήν τη στιγµή -σηµαντικό αυτό- και κύριε Υπουργέ, είδαµε όλο
το προηγούµενο διάστηµα µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση να επιθυµεί ή αν όχι να επιθυµεί τουλάχιστον να επιχαίρει για την επερχόµενη περικοπή των συντάξεων.
Και αυτό έγινε για διάφορους λόγους. Ή διότι προτιµάτε να
βυθιστεί η κοινωνία περαιτέρω, αν αυτό σας εξυπηρετεί για να
επανέλθετε στην κυβέρνηση ή πιθανόν, όπως έχετε αποδείξει
στο παρελθόν, διότι η οριζόντια µείωση των συντάξεων ήταν µια
προσφιλή σας πρακτική, που από κάποιους µάλιστα από εσάς,
έχει ενδυθεί και τον ιδεολογικό µανδύα, ότι πρόκειται για διαρθρωτικό µέτρο.
Το παρόν σχέδιο νόµου, όµως, σας χαλάει για ακόµα µια φορά
τη στρατηγική. Συνδέεται και µε τις υπόλοιπες νοµοθετικές ρυθµίσεις που έρχονται όλο αυτό το διάστηµα στη Βουλή και αποσκοπούν στην αποκατάσταση των αδικιών, την ελάφρυνση των
µεσαίων και λαϊκών στρωµάτων και την ενίσχυση των εισοδηµάτων τους.
Από την πλευρά µας, σε καµµία περίπτωση δεν ισχυριζόµαστε
πως πρόκειται για κάποιο success story. Ξέρουµε καλά ότι
έχουµε ακόµα πολύ δρόµο για να επουλώσουµε τις πληγές και
να εξασφαλίσουµε -εκτός από την επιβίωση και την αξιοπρέπειακαι την κάλυψη των αναγκών των πολλών. Είναι όµως υποχρέωσή
µας, απέναντι σε έναν λαό, που έκανε τόσες θυσίες και αγωνίστηκε για να σταθεί όρθιος, να το κάνουµε.
Και είναι αναγκαίο νοµίζω να υπενθυµίζουµε από αυτό εδώ το
Βήµα, γιατί δεν τυχαίνει της προβολής των περισσότερων ΜΜΕ,
το τι έχει γίνει το τελευταίο διάστηµα. Με τον δηµοσιονοµικό
χώρο, που εξασφαλίσαµε µετά τη λήξη του προγράµµατος από
τον Αύγουστο του 2018 και µετά, δίνουµε τη µάχη σε όλα τα µέτωπα, ώστε να αναπνεύσουν όλοι αυτοί που επλήγησαν από την
οικονοµική κρίση.
Έχουµε λοιπόν ψηφίσει ήδη την επαναφορά των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, µε την εφαρµογή των βασικών αρχών της
επεκτασιµότητας και της ευνοϊκότερης ρύθµισης. Ήδη έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται σε κάποιους κλάδους, όπως για παράδειγµα στον δύσκολο κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπου νέος
εργαζόµενος είκοσι ενός ετών που έπαιρνε 511 ευρώ, σήµερα,
αυτή τη στιγµή που µιλάµε, παίρνει 780 ευρώ.
Αυτό βέβαια, προϋποθέτει τον συνεχή και επίµονο έλεγχο του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και ένα εργατικό κίνηµα,
που θα διεκδικεί τη διεύρυνση των συλλογικών συµβάσεων και
βέβαια, θα καταγγέλλει τις παρανοµίες.
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Ενώ λοιπόν, γίνονται όλα αυτά, αναµένονται και οι υπουργικές
αποφάσεις για την αύξηση του κατώτατου µισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, πράγµα επονείδιστο για την εργαζόµενη νεολαία της χώρας.
Εκτός όµως από αυτό, νοµοθετήσαµε την εφάπαξ καταβολή
των αναδροµικών σε ενστόλους, δικαστικούς λειτουργούς, γιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστηµιακούς, στις κρατικές ορχήστρες και
άλλες επαγγελµατικές οµάδες, τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους
και αγρότες, µε εισόδηµα 10.000 ευρώ και πάνω, καθώς τα χαµηλότερα εισοδήµατα πληρώνουν ήδη πολύ λιγότερα και βέβαια,
την περαιτέρω έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές των νέων
επιστηµόνων το 2019, τη µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά έως
30%, τη διανοµή κοινωνικού µερίσµατος και γι’ αυτό το έτος σε
περισσότερους από τριάµισι εκατοµµύρια δικαιούχους και τον
επανακαθορισµό του συντελεστή φορολογίας κερδών στις επιχειρήσεις στο 25% µέχρι το 2022, από 29% που είναι σήµερα.
Έχουµε επίσης ρυθµίσει την επέκταση του προγράµµατος των
σχολικών γευµάτων στα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια και πολλά
άλλα επί µέρους θετικά µέτρα.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ και στη σηµαντική
υπουργική τροπολογία, που έχει κατατεθεί στο παρόν νοµοσχέδιο, µε την οποία προβλέπεται η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους, µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα, ηλικίας κάτω
των 25 ετών, κάτι το οποίο θα ισορροπήσει και την αύξηση του
κατώτατου µισθού για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Μια άλλη κρίσιµη τροπολογία αφορά στις µόνιµες προσλήψεις
για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», ο τελικός αριθµός των
οποίων αναµένεται να ανέλθει στις τρεις χιλιάδες διακόσιες.
Πρόκειται για εργαζόµενους, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του κοινωνικού κράτους και η προσφορά τους για πάνω
από δεκαπέντε χρόνια, που ήταν σε οµηρία µε ανανεούµενες
συµβάσεις, είναι αδιαµφισβήτητη.
Δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ βέβαια και στην τροπολογία για την κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί. Ήρθε
λοιπόν, η ώρα να ακυρώσουµε στην πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έναν φόρο που δηµιούργησε προβλήµατα και στρεβλώσεις, κυρίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους
παραγωγούς του οίνου. Τους επιβάρυνε δυσανάλογα, χωρίς να
έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Είχαµε δεσµευθεί ότι θα τον καταργήσουµε και αυτό κάνουµε
µε την τροπολογία αυτή, ελαφρύνοντας τους παραγωγούς και
ενισχύοντας συνολικά τη λειτουργία της αλυσίδας του κλάδου.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν, µε τον καλύτερο τρόπο, την
κεντρική µας στόχευση και το κοινωνικό πρόσηµο της πολιτικής
µας.
Τέλος, από τις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να
σταθώ σε αυτή του άρθρου 81, παράγραφος 6, µε την οποία
ρυθµίζεται ένα σηµαντικό θέµα στην περιφέρειά µου, την Κορινθία. Πιο συγκεκριµένα, το Υπουργείο Οικονοµικών, προχωρεί
στην παραχώρηση του κτηρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Δερβενίου στον οικείο Δήµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρόκειται για ένα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορίας κτήριο, το οποίο µπορεί πλέον να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του νοµού, βάσει και των προτάσεων που
έχουν κατατεθεί και της θέσης που έχει στον Κορινθιακό κόλπο.
Με αυτό τον τρόπο, ικανοποιούµε ένα πάγιο και σταθερό αίτηµα
του δήµου, των πολιτών και των φορέων της δυτικής Κορινθίας,
για το οποίο δουλέψαµε µεθοδικά από το 2015 και µετά και είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που υλοποιείται.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω το
εξής. Με την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου διαψεύδονται
για άλλη µια φορά όλες οι Κασσάνδρες. Όµως, ο δρόµος για µας
είναι ακόµα µακρύς και ανηφορικός, για να φτάσουµε στο µπόι
της Αριστεράς και στο µπόι των ανθρώπων. Εδώ, άλλωστε, βρεθήκαµε από την κοινωνική πλειοψηφία για να δώσουµε από κοινού αγώνες. Αυτό είναι και παραµένει το µεγαλύτερο στοίχηµά
µας και πιστεύω ότι µε πολλή και συλλογική δουλειά θα τα καταφέρουµε.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς.
Έχω να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα, προτού δώσω
τον λόγο στον κ. Μαντά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Ξάνθης.
Σάς καλωσορίζουµε στο Κοινοβούλιο και στην Αθήνα! Να περάσετε καλά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντάς έχει
τον λόγο για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ο κ. Φωτήλας έχει φύγει. Υπάρχει και ένα
άλλο περίφηµο έργου του Πιραντέλλο. Είναι το «Έτσι είναι, αν
έτσι νοµίζετε».
Εσείς είστε παγιδευµένοι απολύτως σε αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί νοµίζετε ότι την πραγµατικότητα αυτής της
ιστορικής µέρας και της ιστορικής κίνησης να καταργήσουµε το
µέτρο της περικοπής της προσωπικής διαφοράς των συντάξεων
δεν θα την καταλάβει ο ελληνικός λαός. Έτσι νοµίζετε και είστε
βαθιά γελασµένοι.
Στο όχι και τόσο µακρινό Μάη του 2017 ο κ. Μητσοτάκης έλεγε
στην οµιλία του σε εκείνη τη συνεδρίαση: «Εν πάση περιπτώσει,
αφού σας αρέσει τόσο πολύ αυτό το µείγµα πολιτικής του τέταρτου µνηµονίου…» -έτσι το έλεγε από τότε- «…το οποίο από τη
µια, κόβει συντάξεις και από την άλλη, δίνει επιδόµατα, γιατί το
πάτε το 2019; Γιατί δεν το εφαρµόζετε από τώρα; Διότι ξέρετε
πολύ καλά, ότι τα αντίµετρα δεν θα εφαρµοστούν ποτέ και τα
µέτρα θα τα εφαρµόσει η επόµενη κυβέρνηση».Κοροϊδεύετε
κατά πρόσωπο το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Λέτε ακόµη ότι µέτρα και αντίµετρα θα εφαρµοστούν µαζί.
Άλλο ένα ψέµα.
Διαβάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσεκτικά τι αναφέρει το άρθρο 15 για τα αντίµετρα. Πρώτον, προϋποθέτει την ψήφιση τώρα και την πλήρη εφαρµογή µέτρων ύψους 4,9
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δεύτερον, προϋποθέτει τη µόνιµη επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων. Τρίτον, προϋποθέτει
,για να δοθούν τα αντίµετρα, αξιολόγηση από τους θεσµούς και
πρωτίστως –προσέξτε!- από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Αυτό θα αποφασίσει πότε, πώς και αν προφανώς δοθούν τα αντίµετρα. Και τέταρτον, φυσικά, εφαρµόζονται µόνο στο µέρος
της υπέρβασης του στόχου του 3,5%.
Για να εφαρµοστούν, µε άλλα λόγια, πλήρως τα αντίµετρα,
πρέπει να επιτευχθεί πλεόνασµα 5,5%.
Να τον χαίρεστε τον κ. Μητσοτάκη, κύριε Βλάχο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Βεβαίως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να τον χαίρεστε, γιατί κάνει τόσο σοβαρές προβλέψεις, έχει τόσο σοβαρή ανάλυση, που λέει αυτά που
λέει δυο χρόνια πριν. Ερχόµαστε σήµερα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αποµονώνετε φράσεις και βγάζετε συµπεράσµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν αποµονώνω. Μπορείτε να τα δείτε.
Διάβασα ολόκληρο απόσπασµα. Αφήστε το καλύτερα.
Έρχεται σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνει πράξη
αυτό που στην δική µου οµιλία, ενός απλού Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου, προσπαθούσα να πω εκείνη την περίοδο. Τι έλεγα;
Διότι µας λέτε και διάφορα πράγµατα, τα οποία δεν ισχύουν και
τα έχουµε ξεκαθαρίσει από την αρχή.
Μιλώντας για το µέτρο της περικοπής της προσωπικής διαφοράς και για το µέτρο της µείωσης του αφορολόγητου, έλεγα:
«Αυτά και τα δύο είναι αρνητικά µέτρα. Δεν ήταν στην επιλογή
µας. Είναι στη φαρέτρα των δογµατικών, σκληρών ταξικών πολιτικών. Μας επιβλήθηκαν. Προσπαθούµε να τα αντισταθµίσουµε
µε τα αντίµετρα, τη µηδενική συµµετοχή στα φάρµακα για όσους
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έχουν µηνιαίο ατοµικό εισόδηµα κάτω από 700 ευρώ, το επίδοµα
ενοικίου για εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά κ.λπ.. Ναι, στον
βαθµό που τα βασικά θέµατα σε αυτά τα δύο επόµενα χρόνια
εξελιχθούν οµαλά, οφείλουµε να δούµε και να υλοποιήσουµε τα
περιθώρια επαναδιαπραγµάτευσης των σκληρών αυτών µέτρων».
Και αυτό πράξαµε. Πολύ απλά, αυτό πράξαµε. Ήµασταν από
την αρχή και ξέραµε από την αρχή ότι αυτά τα µέτρα ήταν αχρείαστα, δεν ήταν διαρθρωτικά µέτρα. Σ’ αυτή τη γραµµή, λοιπόν,
παλέψαµε µε συνέπεια και σήµερα ακυρώνουµε, αυτήν την ιστορική ηµέρα, το µέτρο της περικοπής της προσωπικής διαφοράς
των συντάξεων, κάτι που θα το αισθανθούν στην τσέπη τους εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι.
Συνεχίζω, λέγοντας ότι καθώς πλησιάζαµε προς το τέλος
αυτής της περιπέτειας και φθάνοντας στο τέλος του τρίτου προγράµµατος, του τρίτου µνηµονίου, για να δούµε λίγο τι έλεγαν
ακόµα και σοβαρά έντυπα της δικής σας –µε την ευρεία έννοιαπαράταξης.
Την Πέµπτη 13 Σεπτεµβρίου 2018, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:
«Φρένο Γιούνκερ στην Αθήνα για τις συντάξεις». Από κάτω, «Τα
συµφωνηθέντα µέτρα πρέπει να εφαρµοστούν. Αισιοδοξεί η Κυβέρνηση».
Την Πέµπτη 13 Σεπτεµβρίου 2018, στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»:
«Ένα εκατοµµύριο όµηροι των παιχνιδιών µεταξύ Αθήνας και
Βρυξελλών. Σκωτσέζικο ντους στους συνταξιούχους. Αλήθειες
και µύθοι για τις ψηφισµένες περικοπές. Τι είναι υπό διαπραγµάτευση στο παρασκήνιο και τι όχι. Πώς οι τελικές αποφάσεις θα
είναι βαρόµετρο για τις κάλπες». Θυµηθείτε το αυτό.
Το Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου 2018, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:
«Παιχνίδια µε τις συντάξεις. Το ΑΠΕ µετέδωσε συµφωνία, που
διέψευσαν Κοµισιόν και κυβερνητικές πηγές».
Την Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2018: «Το Ταµείο θα επιµείνει στο
αυριανό Euroworking Group να ισχύσουν οι περικοπές που έχουν
ψηφιστεί. Στα άκρα το ΔΝΤ για τις συντάξεις. Νέος γύρος παροχολογίας αυτή τη φορά και µε το αφορολόγητο σε πρώτο πλάνο.
Μηνυτήρια αναφορά κατά Αχτσιόγλου και Πετρόπουλου για τις
µεγάλες καθυστερήσεις στη χορήγηση των συντάξεων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018: «”Τα ΝΕΑ” αποκωδικοποιούν το
προσχέδιο του προϋπολογισµού. Περικοπή συντάξεων», µε πολλούς αστερίσκους.
Τη Δευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018: «Το Βερολίνο µίλησε. Ανατροπή στο σχέδιο Τσίπρα µετά τη συνάντηση µε Σουλτς. Διασώζονται µόνο οι χαµηλές συντάξεις».
Τι έχετε ακριβώς να πείτε για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Για να καταλάβουµε, δηλαδή, τι ακριβώς έχετε να
πείτε για όλα αυτά που λέγατε, για όλα αυτά που προβλέπατε
και γι’ αυτά που µέχρι και την τελευταία στιγµή, οι βασικοί σας
τροφοδότες, οι βασικοί σας υποστηρικτές, τα έκαναν πρωτοσέλιδα; Και λέω για τους τους σοβαρούς, µέχρι τους «Μαρινακιστές», για τους πάντες!
Να πω ακόµα δύο τελευταία πράγµατα, αν µου επιτρέπετε. Ξέρετε τι είναι αυτό που εξόργισε τον κ. Χατζηδάκη; Δεν είναι να
δεις τα Πρακτικά -εγώ θα καταθέσω για τα Πρακτικά- είναι να
δεις το βίντεο εκείνης της ηµέρας, για να καταλάβεις, διότι η
γλώσσα του σώµατος, όπως πολύ καλά γνωρίζουν κάποιοι συνάδελφοι εδώ µέσα, λέει πολύ περισσότερα από αυτά που λέγονται.
Ξέρετε, λοιπόν, τι εξόργισε τον κ. Χατζηδάκη; Είπε ο κ. Μοσκοβισί: «Η Ελλάδα θα είναι µια νορµάλ χώρα. Δεν είναι προπαγάνδα
αυτό το πράγµα. Είναι αλήθεια. Ό,τι ισχύει για τις υπόλοιπες
χώρες, θα ισχύει και για την Ελλάδα και γι’ αυτό δεν είναι τέταρτο
µνηµόνιο».
Παρακάτω συνεχίζει λέγοντας: «Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις». Και λέει, επίσης, τα εξής: ««Όταν
ήµουν νέος, ξέρετε, µαθαίναµε αρχαία ελληνικά και λατινικά στο
γαλλικό γυµνάσιο και λύκειο. Έχω κάνει αρχαία ελληνικά…» κ.λπ. «…και είναι κάτι που µε διαµόρφωσε στο πνεύµα και τη νοοτροπία µου. Pacta sunt servanda. Είναι µία αντίστοιχη έκφραση
στα λατινικά και σηµαίνει ότι οι συµφωνίες πρέπει να τηρούνται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό σηµαίνει το «Pacta sunt servanda». Όµως, αυτό είναι µία
πολυσχιδής έννοια. Η Ελλάδα είναι µια νορµάλ χώρα στη ζώνη
του ευρώ. Θα εξετάζουµε τον προϋπολογισµό της, όπως εξετάζουµε τον προϋπολογισµό κάθε χώρας και µαζί µε τον Ευκλείδη
θα βλέπουµε πώς το προσχέδιο του προϋπολογισµού τηρεί τις
δεσµεύσεις της Ελλάδας. Αυτό κάνει κάθε χώρα».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένως το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μαντά, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό εξόργισε τον κ. Χατζηδάκη και είναι
καλά να δούµε ξανά όλοι µαζί σε µια ωραία προβολή, εκείνη ακριβώς τη στιγµή.
Θα πω και κάτι τελευταίο.
Σήµερα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάλαβα ποιος δίνει γραµµή στη Νέα Δηµοκρατία.
Όποιος ακούσει και όποιος διαβάσει ή δει το βίντεο -γιατί είναι
πιο ωραίο αυτό- τον κ. Γεωργιάδη σε σχέση µε αυτή την αθλιότητα -γιατί περί αθλιότητας, κυνισµού και προβοκάτσιας πρόκειται γι’ αυτό που ειπώθηκε µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσασχετικά µε το ότι η Κυβέρνηση αντάλλαξε τη µη περικοπή της
προσωπικής διαφοράς των συντάξεων µε το ξεπούληµα του Μακεδονικού ή της Μακεδονίας ή όπως αλλιώς θέλετε, τότε θα καταλάβει ποιος δυστυχώς, καθοδηγεί και έχει το πάνω χέρι σε
αυτή την παράταξη, η οποία έχει µια ιστορική διαδροµή στον
χώρο της συντηρητικής παράταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και είναι κατάντηµα αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -απευθύνοµαι κυρίως στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- να σας καθοδηγεί ο κ. Γεωργιάδης, µε την ακροδεξιά
του ρητορεία και µε αυτή την καταστροφική πολιτική, που δυστυχώς έχει επιβάλει στη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Πόσοι οµιλητές είναι ακόµα, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είναι έξι
ακόµα. Δεν είναι πολλοί.
Τώρα θα δώσουµε τον λόγο στην κ. Παπανάτσιου, Υφυπουργό
Οικονοµικών για πέντε λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί δεν
υπάρχει άλλος από το Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν θα αργήσω
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή µέρα έχει έναν ιδιαίτερο συµβολισµό: Την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια. Και
αυτό που τονίζουµε εδώ και καιρό, ότι πλέον έχουµε τη δυνατότητα να αποφασίζουµε µόνοι µας τις πολιτικές, που θέλουµε να
ακολουθήσουµε, αποκτά πρακτική υπόσταση. Η Βουλή ψηφίζει
την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις, ένα µέτρο που επιβλήθηκε εκβιαστικά στη χώρα µας το 2017 από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ώστε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Τι έλεγε
τότε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να πιάσει τους στόχους της, ότι ο ΕΦΚΑ δεν θα κατορθώσει να έχει πλεόνασµα. Το ταµείο διαψεύστηκε σε όλα, όπως
άλλωστε συνέβη µε τα περισσότερα από όσα έχει πει από την
αρχή της ελληνικής κρίσης.
Η οικονοµία διανύει φέτος την τρίτη συνεχόµενη χρονιά µε
πλεόνασµα στον κρατικό προϋπολογισµό. Ήδη τα στοιχεία που
έχουµε αυτή τη στιγµή, από τον Γενάρη µέχρι τον Οκτώβριο του
2018, δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης είναι 6,68 δισεκατοµµύρια ευρώ, περισσότερα κατά 500
εκατοµµύρια από το αντίστοιχο διάστηµα της περσινής χρονιάς.
Ο ΕΦΚΑ είναι επίσης πλεονασµατικός, κάτι που ενισχύεται και
από τη µείωση της ανεργίας. Ωστόσο, τα αρνητικά σενάρια για
την ελληνική οικονοµία δεν τα υποστήριζε µόνο το Διεθνές Νο-
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µισµατικό Ταµείο το 2017. Στην καταστροφολογία επένδυαν και
διάφοροι εγχώριοι εκφραστές του. Στην αρχή µας έλεγαν ότι δεν
θα καταφέρουµε να βγούµε από το πρόγραµµα, µετά ότι θα
έρθει ο κόφτης, στη συνέχεια ότι δεν θα αποφύγουµε την περικοπή στις συντάξεις, την ίδια στιγµή που δεν φαινόταν να στηρίζουν και ιδιαίτερα την προσπάθεια της Κυβέρνησης σε αυτό τον
στόχο. Το αντίθετο, µάλιστα.
Θα αναφερθώ και εγώ, όπως αναφέρθηκαν και οι προηγούµενοι, στον κ. Χατζηδάκη. Είναι δύσκολο να ξεχάσει κανείς την αποστροφή του κ. Χατζηδάκη, εδώ στη Βουλή, όταν, απευθυνόµενος
στον Ευρωπαίο Επίτροπο Μοσκοβισί, φανερά ενοχληµένος µε
την αισιόδοξη στάση του -όπως χαρακτηριστικά το περιέγραψε
και πριν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- για την
ελληνική οικονοµία, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας τον
ρώτησε τι θα γίνει τελικά µε τις συντάξεις, δήθεν για να προετοιµαστεί η Νέα Δηµοκρατία για το πρόγραµµά της. Από το ύφος
ακριβώς της ερώτησης φάνηκε ότι το αισιόδοξο κλίµα, που
υπήρχε από την πλευρά των Ευρωπαίων και του Ευρωπαίου
Αξιωµατούχου, µάλλον χαλούσε τα µικροκοµµατικά σχέδια της
Νέας Δηµοκρατίας.
Τα στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν δέχονταν
ερωτήσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε το εάν θα
προσπαθούσαν εκείνοι να µην εφαρµόσουν τις περικοπές στις
συντάξεις, η γραµµή τους ήταν ότι δυστυχώς όχι, δεν µπορούµε
να ξεπεράσουµε την κατάσταση. Η πραγµατικότητα είναι οι περικοπές, ας το αποδεχθούµε.
Εδώ φαίνεται η διαφορά µας. Εµείς αξιοποιούµε τη θετική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα και τον δηµοσιονοµικό χώρο,
που καταφέραµε µε τον κόπο του λαού να δηµιουργήσουµε, για
να επιστρέψουµε το όφελος σε εκείνον. Και ακριβώς αυτές οι θετικές µας επιδόσεις, η πραγµατικότητα δηλαδή, ήταν το βασικό
εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στη µάχη, για να µην κοπούν οι
συντάξεις.
Αντίθετα, η Νέα Δηµοκρατία, απλώς δέχεται την κατάσταση ή
απλώς συντάσσεται µε τη φιλοσοφία του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου και του ακραίου νεοφιλελευθερισµού. Όταν, για παράδειγµα, οραµατίζεται µια κοινωνική ασφάλιση παραδοµένη στα
ιδιωτικά συµφέροντα, τότε είναι λογικό, το δηµόσιο σύστηµα να
περνά σε δεύτερη µοίρα.
Μόλις πριν από λίγες ηµέρες, αναφέρθηκε από τον κ. Μητσοτάκη ότι «οι νέοι στη χώρα συχνά επιλέγουν να εργάζονται χωρίς
ασφάλιση». Δεν χρειάζεται να κάνουµε κανένα σχόλιο. Αναφέρθηκε και στην οµιλία του Πρωθυπουργού.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήµατα, όπως στην ευαισθησία της κ. Αραµπατζή για το ακατάσχετο των επιδοτήσεων.
Από πότε δίνονται οι επιδοτήσεις; Μήπως τον τελευταίο χρόνο
και δεν το ξέρουµε; Γιατί δεν τις έχετε κάνει ακατάσχετες τόσα
χρόνια; Γιατί το ζητάτε από εµάς αυτήν τη στιγµή; Τώρα το θυµηθήκατε;
Όσον αφορά τη φορολόγησή µας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
καθιέρωσε νοµοθετικά το αφορολόγητο στις επιδοτήσεις του β’
πυλώνα και µέχρι τις 12.000 για το «πρασίνισµα» και τις συνδεδεµένες. Επαναφέραµε το αφορολόγητο στους αγρότες, το
οποίο καταργήσατε το 2013 και καταργήσαµε για τους συνεταιρισµένους αγρότες το τέλος επιτηδεύµατος, το οποίο επιβάλατε
εσείς.
Θα αναφερθώ λίγο και σε κάποια ζητήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Έχω ήδη αναφερθεί
αρκετές φορές και στις επιτροπές και στις δυο διατάξεις, που
αφορούν ειδικότερα τους πολίτες µε αναπηρία. Πρώτον, ο συντελεστής ΦΠΑ µεταφέρεται από το 13% στον υπερµειωµένο συντελεστή 6% για τα ηλεκτρονικά µπαστούνια και τις γραφοµηχανές
«BRAILLE» και δεύτερον, εξορθολογίζουµε το ισχύον πλαίσιο, από
το οποίο ένα αναπηρικό όχηµα δύναται να αγοραστεί, χωρίς καταβολή τέλους ταξινόµησης, διορθώνοντας ορισµένες στρεβλώσεις που υπήρχαν. Εδώ είναι και για τα αναπηρικά οχήµατα και για
τα οχήµατα των πολυτέκνων, γενικά για όπου υπάρχει ατέλεια.
Δεν το αφήνουµε στο µέλλον. Αναφέρθηκε από τον κ. Αµυρά
ότι το αφήσαµε κάπως γενικά για τα αµαξίδια. Επεξεργαζόµαστε
γενικότερα ό,τι αφορά φορολογικά θέµατα ΑΜΕΑ. Θα τα δείτε
το επόµενο διάστηµα. Κάντε λίγο υποµονή.
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Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στην τροπολογία του κ. Κατσίκη. Είναι στη θετική κατεύθυνση. Είναι κάτι
που επεξεργαζόµαστε κι εµείς στο Υπουργείο Οικονοµικών, κάτι
αντίστοιχο, όχι όµως οριζόντια. Το βλέπουµε µε κάποια εισοδηµατικά κριτήρια.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου περιείχε ακόµα κι άλλες σηµαντικές
ρυθµίσεις, που αξίζει να αναφερθούν. Για πρώτη φορά, διαµορφώνεται το θεσµικό πλαίσιο για την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων για τα έγγαµα ζευγάρια και όσους είναι σε
σύµφωνο συµβίωσης.
Περιορίζεται η γραφειοκρατία. Έχουµε τον εκσυγχρονισµό
της διοίκησης, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να τακτοποιεί υποχρεώσεις προς την εφορία ηλεκτρονικά, όπως είναι
ο φόρος χρηµατικής δωρεάς, κάποια πρόστιµα πολεοδοµίας,
τροχαίας κ.λπ., χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί και να µπαίνει
σε µια διαδικασία, που επιβαρύνει και τον ίδιο και τη διοίκηση.
Ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή του µπορεί να τα ρυθµίζει.
Διευκολύνουµε επίσης τις διαδικασίες µεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς δίνουµε τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις που οικοπεδούχος µαζί µε εργολάβο προβαίνουν σε πώληση ακινήτου, η
υποχρέωση για την προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας να
υπάρχει για τον εργολάβο και όχι για τον οικοπεδούχο, που ήταν
µέχρι σήµερα.
Κάνουµε ένα ακόµη βήµα για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου καυσίµων, καθώς καθιερώνουµε σαν υποχρεωτική για τα
µεταφορικά µέσα καυσίµων την ηλεκτρονική σφράγισή τους,
προκειµένου η διοίκηση να µπορεί να παρακολουθεί αποτελεσµατικότερα τη διακίνηση καυσίµου και να εντοπίζει φαινόµενα
καταστρατήγησης του νόµου. Η ρύθµιση αυτή έρχεται βέβαια,
να συµπληρώσει µια σειρά άλλων παρεµβάσεων, στις οποίες
προχωρήσαµε το τελευταίο διάστηµα, µε στόχο την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας καυσίµων και της φοροδιαφυγής.
Πρώτον, εκδόθηκε υπουργική απόφαση µε την οποία οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εµπορία καυσίµων µέσω
πρατηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδοµένα από τα παραστατικά των πωλήσεών τους µε τη χρήση ταµειακής µηχανής, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσοτήτων
καυσίµων που πωλούν. Η διασταύρωση των δεδοµένων είναι βέβαια πολύ σηµαντική, ώστε η φορολογική αρχή να ανιχνεύει περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή λαθρεµπορίας.
Δεύτερον, εκδώσαµε απόφαση που θέτει σε λειτουργία κέντρο
λήψης ηλεκτρονικών σηµάτων, κοινώς GPS, για την παρακολούθηση των βυτιοφόρων οχηµάτων. Τα στοιχεία από το σύστηµα
θα αποστέλλονται στην Ειδική Γραµµατεία του ΣΔΟΕ, καθώς και
άλλες υπηρεσίες µε ελεγκτικές αρµοδιότητες, οι οποίες θα τα
επεξεργάζονται και θα προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ήδη αυτό είναι σε πιλοτική
εφαρµογή. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό βήµα για τον
πλήρη έλεγχο της διακίνησης καυσίµου και την αντιµετώπιση της
λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής.
Με το παρόν νοµοσχέδιο δίνουµε µε συγκεκριµένη διάταξη
ένα φορολογικό κίνητρο για επενδύσεις, καθώς εισάγουµε την
εξαίρεση από τον φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου για πράξεις
αύξησης κεφαλαίου µε µετρητά αποκλειστικά σε ό,τι αφορά δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, ένα µέτρο καθαρά αναπτυξιακό.
Επίσης, παραχωρούµε µια σειρά από ακίνητα του δηµοσίου,
πρώην ειρηνοδικεία που έµειναν κενά, στους δήµους που βρίσκονται για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, για την κοινωνική
και πολιτιστική ανάπτυξη και ορισµένα τέτοια ακίνητα παραχωρούνται και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε στόχο τη
µείωση των λειτουργικών εξόδων του δηµοσίου.
Δεν µπορώ βέβαια να µην αναφερθώ και σε κάποιες σηµαντικές τροπολογίες που ήλθαν σήµερα στη Βουλή και κάνουν πράξη
άλλες δύο δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται φυσικά για το µέτρο της επιδότησης
των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των νέων έως 25 ετών που
σήµερα θα γίνει πλέον νόµος, αλλά και τη διασφάλιση τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά µόνιµων θέσεων στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», όπως επίσης και την κατάργηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο κρασί µε τροπολογία που φέραµε ως
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Υπουργείο Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση αντί να στηρίζει
όλες αυτές τις θετικές παρεµβάσεις, τις οποίες µάλιστα ψηφίζει
στη Βουλή µία προς µία, µιλά για παροχολογία.
Αλήθεια, τι απ’ όλα αυτά είναι παροχολογία; Τι απ’ όλα αυτά
που νοµοθετούνται αυτό το διάστηµα δεν θα έπρεπε να γίνει; Η
επιδότηση των εισφορών των νέων ανθρώπων; Η ενίσχυση του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»; Η µείωση του ΕΝΦΙΑ; Ή
µήπως είναι παροχολογία η διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος
και το επίδοµα θέρµανσης; Δεν είναι όλα αυτά µέτρα που ανακουφίζουν τον κόσµο, που αφαιρούν βάρη που φορτώθηκε την
περίοδο των µνηµονίων και που παράλληλα δίνουν ώθηση στην
οικονοµία και βελτιώνουν το οικονοµικό κλίµα;
Η αλήθεια είναι ότι η Αντιπολίτευση ονοµάζει παροχολογία όλα
αυτά γιατί δεν θέλει τίποτα θετικό να περάσει στην κοινωνία, γιατί
ποντάρει ακόµα και σήµερα στο αφήγηµα της καταστροφής.
Έχουµε πολλές µέρες µπροστά µας να τα συζητήσουµε όλα
αυτά αναλυτικότερα στην επικείµενη συνεδρίαση της Ολοµέλειας για τον προϋπολογισµό.
Εµείς απλώς συνεχίζουµε να εφαρµόζουµε µια πολιτική µε
στόχο να αφήσουµε την περίοδο των µνηµονίων οριστικά πίσω
µας και να προχωρήσουµε σε µια ανάπτυξη που θα κτιστεί πάνω
στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σταδιακά αλλά σταθερά προχωράµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Παπαηλιού. Ακολουθούν ο κ. Γιόγιακας και η κ. Αυλωνίτου.
Ορίστε, κύριε Παπαηλιού, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο και ειδικότερα στο
άρθρο 1 που αφορά την κατάργηση των διατάξεων για τις περικοπές των συντάξεων, θα ξεκινήσω µε δύο παρατηρήσεις για τις
τοποθετήσεις των εισηγητών της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι το µέτρο της περικοπής των συντάξεων δεν περιλαµβανόταν στη συµφωνία που
επρόκειτο να συνάψει η κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ
µε την τρόικα το 2014. Όµως κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το µέτρο της µείωσης των συντάξεων περιλαµβάνεται
στο πρόγραµµά σας. Ενθυµούµαστε τις αναφορές στελεχών της
Νέας Δηµοκρατίας για την ευλογία των µνηµονίων, τα οποία «αν
δεν υπήρχαν, έπρεπε να τα εφεύρουµε». Όπως επίσης ηχεί
ακόµα στα αυτιά µας η αναφορά του δευτέρου Αντιπροέδρου
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης: «Να µην προχωρήσετε σε µη
περικοπή των συντάξεων, διότι το πρόγραµµά µας στηρίζεται σε
αυτήν», δηλαδή στη µείωση των συντάξεων. Αυτό είχαµε ακούσει
µετά τη γνωστή οµιλία του Πιερ Μοσκοβισί στη Βουλή, όταν
αυτός αναφέρθηκε στο ενδεχόµενο µη µείωσης των συντάξεων
λόγω βελτίωσης των οικονοµικών δεδοµένων.
Ο δε εισηγητής του ΠΑΣΟΚ
ανέφερε ότι µε το υπό κρίση άρθρο δεν καταργούνται οι περικοπές της περιόδου της κρίσης κατά την οποία κυβερνούσαν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όµως παρέλειψε να πει ποιοι αποφάσισαν και υλοποίησαν τις περικοπές των συντάξεων την περίοδο εκείνη, τα 45 δισεκατοµµύρια ευρώ και τις δεκατρείς
φορές µείωση των συντάξεων και πάντως ποιοι προηγουµένως
οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία.
Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και συγκεκριµένα το άρθρο 1 προστίθεται σε σειρά νοµοσχεδίων και τροπολογιών που εισάγονται προς συζήτηση και έχουν ψηφιστεί ή θα
ψηφιστούν από τη Βουλή και τα οποία αφ’ ενός σηµατοδοτούν
και επιβεβαιώνουν έµπρακτα το τέλος των µνηµονίων, δηλαδή
την έξοδο της χώρας από τις µνηµονιακές πολιτικές λιτότητας
και αφ’ ετέρου χαρακτηρίζουν και εξειδικεύουν την προοδευτική
κατεύθυνση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ µετά την έξοδο από τα
µνηµόνια, µια κατεύθυνση εκ διαµέτρου αντίθετη προς την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία ταυτίζεται -αν δεν υπερακοντίζει- την πολιτική των µνηµονίων. Και αυτό διότι η πολιτική
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σας, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι τα µνηµόνια.
Πριν από την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2016 µέσω του
ν.4387, το ασφαλιστικό σύστηµα ήταν άναρχο, κατακερµατισµένο, ανορθολογικό, αναποτελεσµατικό και συνακόλουθα µη
βιώσιµο και κοινωνικά άδικο. Πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα. Αυτή η κατάσταση, εκτός της άνισης µεταχείρισης των
ασφαλισµένων που προκαλούσε και παρά τις πολλές περικοπές,
κατέληξε σε ελλείµµατα άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ και σε
τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις.
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση συνέπτυξε όλα τα ασφαλιστικά
ταµεία σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, τον ΕΦΚΑ. Θέσπισε
ενιαίους κανόνες για την ασφάλιση όλων, παλαιών και νέων συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως
επαγγελµατικής δραστηριότητας και είδους εργασιακής σχέσης.
Συνέδεσε το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε το εισόδηµα
και θέσπισε την εθνική σύνταξη για όλους ως εργαλείο αναδιανοµής υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων, η οποία εγγυάται ένα κατώτατο ποσό σύνταξης που δεν εξαρτάται από την
καταβολή εισφορών και το ύψος των αποδοχών ή του εισοδήµατος.
Στο πλαίσιο των αρχών της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, των
αρχών της ισονοµίας και της κοινωνικής, διαγενεακής δικαιοσύνης, προβλέφθηκε ο νέος τρόπος υπολογισµού συντάξεων να
ισχύσει όχι µόνο για τους νέους, αλλά και για τους παλαιούς
ασφαλισµένους. Ταυτόχρονα, βάσει της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των ασφαλισµένων, διασφαλίστηκε το ύψος
των καταβαλλοµένων στις 31-12-2014 συντάξεων µε την πρόβλεψη της λεγόµενης προσωπικής διαφοράς.
Η ανάγκη ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης και η διαµόρφωση σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος οδήγησε στην
ψήφιση του ν.4472/2017 µε τον οποίο η προσωπική διαφορά αποµειώθηκε, ένα µέτρο αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο.
Έκτοτε όµως τα οικονοµικά δεδοµένα έχουν αλλάξει σηµαντικά.
Η χώρα έχοντας επιτύχει τους τεθέντες δηµοσιονοµικούς στόχους εξήλθε των µνηµονίων. Μπορεί να χαράξει τη δική της αυτόνοµη πολιτική και να επιτύχει τους στόχους των επόµενων
χρόνων, για τους οποίους έχει δεσµευτεί, χωρίς την περικοπή
των συντάξεων, µε τη µείωση της προσωπικής διαφοράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα
σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της άρσης αδικιών και της
αποκατάστασης νέων ισορροπιών την περίοδο µετά την έξοδο
της χώρας από τα µνηµόνια.
Τελειώνω προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο των θετικών µέτρων
που ψηφίζονται σήµερα περιλαµβάνονται και συγκεκριµένες τροπολογίες, όπως αυτή του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µε
την οποία αυτό γίνεται µόνιµος θεσµός του κοινωνικού κράτους.
Διασφαλίζεται το πρόγραµµα µέσω της σύστασης µονίµων και
σταθερών θέσεων από τους δήµους και της πλήρους χρηµατοδότησής του. Για τους ήδη εργαζόµενους στο «Βοήθεια στο
Σπίτι» προβλέπεται ειδική µοριοδότηση λόγω σωρευµένης εµπειρίας, προσωπικής σχέσης µε τους αναξιοπαθούντες, αλλά και
του γεγονότος ότι εδώ και χρόνια προσφέρουν εργασία καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Λήγει έτσι η εργασιακή
οµηρία και η ανασφάλεια των εργαζοµένων στο «Βοήθεια στο
Σπίτι».
Δεύτερη σηµαντική τροπολογία είναι η κατάργηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο κρασί, που είχε επιβληθεί από τους δανειστές. Ήταν άδικος, δεν είχε επιφέρει αποτελέσµατα και δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στους παραγωγούς και στα
οινοποιεία.
Τέλος, η τροπολογία για την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισµό των εργοδοτικών εισφορών για κύρια σύνταξη των εργαζοµένων έως είκοσι πέντε ετών. Μ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται
η εργασία και συγχρόνως επέρχεται εξισορρόπηση από την αύξηση του κατώτατου µισθού για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Θα ήθελα να κάνω και µια τελευταία παρατήρηση. Απευθυνόµενος προς την Υφυπουργό Οικονοµικών θα έλεγα ότι η ψηφιζόµενη ρύθµιση για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων για
τους αγρότες της Ζακύνθου θα µπορούσε, κυρία Υπουργέ, να
επεκταθεί και στους αγρότες όλης της χώρας ειδικά όταν αγρότες, όπως στην εκλογική περιφέρειά µου, την Αρκαδία, αντιµε-
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τωπίζουν µεγάλα προβλήµατα και έχουν υποστεί τεράστιες ζηµιές από τα φαινόµενα φυσικών καταστροφών που είναι και αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Ο κ. Γιόγιακας έχει τον λόγο. Και παρακαλώ να ετοιµάζεται η
κ. Αυλωνίτου, που θα µιλήσει αµέσως µετά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε το πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου
έκανε µια διπλή κωλοτούµπα. Είναι µια λέξη άλλωστε που η ίδια
καθιέρωσε στο διεθνές πολιτικό λεξιλόγιο. Η πρώτη είναι φυσικά
η ακύρωση περικοπών τις οποίες η ίδια είχε ψηφίσει.
Συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας είπαν στις επιτροπές ούτε λίγο ούτε πολύ ότι «το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µάς
εξανάγκασε να κάνουµε τις περικοπές για να κλείσει η αξιολόγηση κι ότι τώρα που µπορούµε τις καταργούµε». Ανάλογο επιχείρηµα είχε χρησιµοποιήσει και ο Πρωθυπουργός όταν σε αυτή
εδώ την Αίθουσα συζητούσαµε τα µέτρα του πολυνοµοσχεδίου
τον Μάιο του 2017. «Τα µέτρα που έχουµε συµφωνήσει τα απαιτούσε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είναι προφανές ότι δεν
αποτελούσε επιλογή µας αυτό το µείγµα πολιτικής» είχε πει τότε
ο κ. Τσίπρας.
Όπως και τότε, έτσι και τώρα οι εκπρόσωποι της Συγκυβέρνησης λένε τα πράγµατα όπως τους βολεύουν. Γιατί η αλήθεια
είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όταν ξεκίνησε εκείνη η
αξιολόγηση κάπου στα µέσα του 2016 και κατέληξε σε νέα
σκληρά µέτρα δεν υπήρχαν στο τραπέζι ούτε η µείωση του αφορολογήτου ούτε η µείωση των συντάξεων. Όσο η Κυβέρνηση συζητούσε για µήνες, αντί να κυβερνά, η οικονοµία πήγαινε πολύ
χειρότερα. Έτσι οι θεσµοί πήραν όχι µόνο ό,τι προβλεπόταν στο
αρχικό πακέτο αλλά και πρόσθετα µέτρα. Μεταξύ αυτών και την
πρόσθετη περικοπή των συντάξεων. Εσείς προκαλέσατε τις περικοπές αυτές. Γιατί εσείς επιλέξατε να τρενάρετε µια διαπραγµάτευση για να κλείσετε τον Μάιο του 2017 µια συµφωνία
χειρότερη από εκείνη που µπορούσατε να έχετε κλείσει ως το
φθινόπωρο του 2016. Αυτά για να θυµόµαστε τι συνέβη.
Όµως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάργηση των περικοπών έχει δηµοσιονοµικό κόστος. Και εδώ έρχεται η δεύτερη
κωλοτούµπα, γιατί το κόστος αυτό, όπως θα συζητήσουµε τις
επόµενες µέρες για τον προϋπολογισµό, έχει επίπτωση και σε
διάφορα µέτρα που έχει µε τόσο καµάρι ανακοινώσει η Κυβέρνηση:
Ψαλιδίζεται η µείωση της συµµετοχής στα φάρµακα για τους
ασφαλισµένους, το πρόγραµµα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για
τριάντα χιλιάδες ανέργους, η δηµιουργία θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθµούς για γονείς µε παιδιά έως τεσσάρων ετών.
Όπως ψαλιδίζονται και τα δωρεάν σχολικά γεύµατα, αλλά και η
επιδότηση εισφορών για τους νέους ασφαλισµένους µέχρι 25
ετών που ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης ότι θα ήταν για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών.
Όµως ακόµα και αυτή η ακύρωση των περικοπών των διαφόρων προσωπικών διαφορών ή αυτών της οικογενειακής παροχής
και του επιδόµατος της συζύγου δεν αλλάζει τη µεγάλη εικόνα,
που είναι µία: Ότι από το 2019 οι ασφαλισµένοι που θα αποχωρήσουν από την εργασία τους θα δουν µειώσεις που θα είναι
κατά µέσο όρο από 12% έως 16% και θα φτάνουν και το 30%, µε
θύµατα κυρίως όσους θα έχουν πάνω από τριάντα χρόνια ασφάλισης και θα έχουν καταβάλει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές
σύµφωνα µε τις αποδοχές ή την ασφαλιστική κατηγορία που ανήκουν.
Δεν αλλάζει το κούρεµα στις νέες επικουρικές συντάξεις για
αιτήσεις από το 2015 και µετά, δεν αλλάζει τις µειώσεις στο εφάπαξ λόγω της νέας βάσης υπολογισµού ούτε το πάγωµα των
συντάξεων έως και το 2021 το λιγότερο, όλα αυτά δηλαδή που
ψηφίστηκαν µαζί µε τις περικοπές στις προσωπικές διαφορές,
αυτές που σήµερα η Κυβέρνηση ακυρώνει. Ούτε φυσικά αλλάζει
όλες τις άλλες µειώσεις και όλα τα βάρη που έφερε η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τα τρία τελευταία χρόνια, από την επιβολή
και την αύξηση των εισφορών υπέρ υγείας και την κατάργηση
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του ορίου της κατώτατης σύνταξης µέχρι τον νέο υπολογισµό
των επικουρικών συντάξεων και των περικοπών σε συνταξιούχους µε κύρια και επικουρική σύνταξη στα 1.300 ευρώ µεικτά,
από τη µείωση κατά 44% µεσοσταθµικά των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ µέχρι το 2013 κατά τουλάχιστον 20% µέχρι
την κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2020 και από τις αντικοινωνικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας µέχρι τη µείωση της εθνικής σύνταξης για τις συντάξεις αναπηρίας.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η µεγάλη εικόνα και
αυτή δεν αλλάζει. Αυτό που σίγουρα αλλάζει είναι ένας νόµος, ο
νόµος Κατρούγκαλου, που εσείς τον έχετε καταντήσει σε ένα
µόρφωµα µε πολλές αδικίες, σε λαιµητόµο των ασφαλισµένων
και σε δηµοσιονοµική βόµβα για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα έχει να κάνει µε την κατάργηση των περικοπών
των συντάξεων και ενσωµάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε τη διακίνηση ασφαλιστικών προϊόντων.
Δεν θα ασχοληθώ µε το Δεύτερο Μέρος, την ενσωµάτωση της
οδηγίας στην ελληνική νοµοθεσία και τη σχετική κωδικοποίησή
της. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ καλό η θέσπιση ενός ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου που θα συγκεντρώνει τους κανόνες για τη
διακίνηση και τη διαµεσολάβηση των ασφαλιστικών προϊόντων.
Φυσικά θα ασχοληθώ µε το πρώτο θέµα, την κατάργηση των
περικοπών των συντάξεων, το επίµαχο θέµα της ηµέρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις προάλλες ήµουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ όπου ανάµεσα στα ανακουφιστικά µέτρα που
φέρνει η Κυβέρνηση για το 2019, αλλά και για το 2018 -µην το
ξεχνάµε αυτό-, τα αναδροµικά των ενστόλων, των πανεπιστηµιακών, των γιατρών, των δικαστικών και άλλων, το κοινωνικό µέρισµα για τρίτη συνεχή χρονιά, χάρη στο οποίο θα πάρουν µια
ανάσα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους ένα εκατοµµύριο
τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και τις ήδη επεκτάσεις
των κλαδικών συµβάσεων σε δέκα διαφορετικές επαγγελµατικές
οµάδες, που αµέσως - αµέσως παίρνουν αύξηση στον µισθό
τους διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι, τόλµησα λοιπόν να αναφέρω και την «ιερή αγελάδα», ότι έρχεται ο νόµος για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων.
Τι ήταν να το αναφέρω αυτό; Ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας πετάχτηκε έντροµος, εκνευρισµένος να µου πει: «Δεν το
έχετε φέρει ακόµα». Και είπα: «Σιγά, κύριοι συνάδελφοι, κάντε
κράτει! Ως αθλήτρια αντοχής έχω να σας συµβουλέψω το εξής:
Κρατήστε δυνάµεις, πάρτε κανένα ηρεµιστικό, γιατί µέχρι τις
εκλογές τον Οκτώβριο του 2019 η απόσταση είναι υπερµαραθώνιος και θα µείνετε από καύσιµα».
Καλά, δεν σας έπεισε φυσικά ο κ. Μοσκοβισί, γιατί ο κ. Μοσκοβισί είναι συριζαίος. Δεν σας έπεισε ούτε και ο κ. Γιούνκερ; Δεν
σας έπεισε ο κ. Σεντένο; Δεν σας έπεισε ο Γερµανός Υπουργός
Οικονοµικών κ. Όλαφ Σολτς; Δεν σας έπεισαν όλοι αυτοί;
Δεν σας έπεισε το ίδιο το ΔΝΤ που παραδέχτηκε ότι η περικοπή των συντάξεων δεν είναι διαρθρωτικό µέτρο; Όντως δεν
είναι διαρθρωτικό µέτρο και σε κάθε περίπτωση οι στόχοι πιάνονται. Ποιος; Το ΔΝΤ, που το ίδιο το ΔΝΤ το ζήτησε, το ίδιο το
ΔΝΤ το απαίτησε, το ίδιο το ΔΝΤ το επέβαλε, προκειµένου να
κλείσει η αξιολόγηση.
Εσείς πού ήσασταν τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εσείς
ήσασταν «βάστα Γερούν, βάστα Σόιµπλε!». Εκεί ήσασταν.
Δεν σας έπεισε το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν µέσα στις χώρες
που κατά την εξέταση του ευρωπαϊκού εξαµήνου µετρήθηκε, ζυγίστηκε και αρίστευσε χωρίς κανένα παραπεµπτικό ραβασάκι;
Σας ενοχλεί που ο διεθνής Τύπος αναφέρει ότι η Ελλάδα, αν
και κατά πολύ είναι το πιο αδύναµο µέρος της Ευρωζώνης, εντούτοις διπλασίασε τον ρυθµό ανάπτυξης και είναι το µόνο αισιόδοξο µήνυµα των προβλέψεων για το τελευταίο τρίµηνο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση;
(Στο σηµείο αυτή την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Σας ενοχλεί που το οικονοµικό επιτελείο τα κατάφερε όχι µόνο
να βγάλει τον λαό από τα µνηµόνια που τον οδηγήσατε εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, αλλά να αρχίσει να ξηλώνει και ψηφισµένους µνηµονιακούς νόµους; Αυτό και αν είναι απόδειξη της
καθαρής εξόδου από τα µνηµόνια! Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, ο κ.
Τσακαλώτος κοιτάζει τα πραγµατικά δεδοµένα και προσπαθεί να
πετύχει τον στόχο του µε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για
τους πολλούς, ενώ ο κ. Σταϊκούρας κοιτάζει να προσαρµόσει τα
πραγµατικά δεδοµένα µε την προπαγάνδα του κόµµατός του,
κοιτάζει δηλαδή να προσαρµόσει τις επιθυµίες της Νέας Δηµοκρατίας και κάποιας οικονοµικής ελίτ και να τις παρουσιάσει ως
πραγµατικότητα της κοινωνίας.
Βεβαίως και όλοι θέλουµε χαµηλότερους φόρους και στο
µέτρο του δυνατού και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
αυτό θα γίνεται. Εσείς, όµως, δεν θέλετε αυτό. Ρίχνετε στην αρχή
το τυράκι στη φάκα και δήθεν νοιάζεστε για όλους για να ελαφρύνετε ουσιαστικά τους λιγοστούς πλούσιους φίλους σας και
να εκµεταλλευτείτε τον λαό στη συνέχεια, γιατί εσείς, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είστε αυτοί που δηµιουργήσατε τις εργασιακές συνθήκες γαλέρας.
Εσείς είστε που µειώσατε τον κατώτατο µισθό 22% και είναι
δικό σας δηµιούργηµα ο ντροπιαστικός υποκατώτατος µισθός
που θέλει να εκµεταλλευτεί όλη τη νεανική ικµάδα.
Εσείς είστε που θέλετε να εκµεταλλευτείτε τα χρήµατα των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων που µε τόσο κόπο ξαναστήσαµε, για να αυξήσετε τα κέρδη των ιδιωτικών εταιρειών,
οι οποίες, αν πτωχεύσουν, τι κρίµα! Ας πρόσεχαν αυτοί που τις
εµπιστεύτηκαν.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ιδού το µέγεθος της
υποκρισίας σας! Νοιάζεστε, δήθεν, για τον µνηµονιακό νόµο της
µείωσης του αφορολογήτου από το 2020 που θα επιβαρύνει τα
πιο αδύναµα στρώµατα εσείς, οι προστάτες των φτωχών και των
αδύναµων!
Πρώτα-πρώτα, µην βιάζεστε, γιατί στον σωστό του χρόνο θα
το καταργήσουµε και αυτό. Εσείς, όµως, γιατί κόπτεσθε, αφού
ήδη µέσα στο πρόγραµµά σας περιλαµβάνεται µείωση του αφορολόγητου, κατάργηση του αφορολόγητου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα τελειώσω. Περιµένω από το
πρωί εδώ. Συγγνώµη, δηλαδή.
Εσείς, λοιπόν, είστε που κόπτεστε, όταν έχετε µέσα στο πρόγραµµά σας την κατάργηση του αφορολόγητου για να διευρύνετε τη φορολογική βάση, όπως ήδη έχει ζητήσει το ΔΝΤ. Θα σας
διευκόλυνε, βέβαια, να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκασµένος από τα
µνηµόνια, για να µην φανεί το πραγµατικό σας πρόγραµµα, το
οποίο, για να υλοποιηθεί, θέλει τον ελληνικό λαό να βρίσκεται
µονίµως τα µνηµόνια.
Κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τελείωσαν
αυτά! Πάρτε το χαµπάρι, ό,τι ήταν να κάνετε µπορούσε να έχει
κάποια επιτυχία όσο ήµασταν µέσα στα µνηµόνια. Δεν τα καταφέρετε και χάσατε. Δεν πειράζει καθόλου, γιατί κέρδισε η κοινωνία.
Η Κυβέρνηση αυτή έβαλε τη χώρα από τα µνηµόνια και τώρα
µπορεί σιγά-σιγά να εφαρµόσει τη δική της αριστερή πολιτική,
αυτή που αφορά τους πολλούς, αυτή που αφορά το µεγαλύτερο
µέρος της κοινωνίας. Όχι άλλο κλάµα, λοιπόν. Αφού νοιάζεστε
για την κοινωνία, ελάτε να ψηφίσετε όλα, µα όλα τα µέτρα της
Κυβέρνησης Τσίπρα!
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µε τη διαδικασία του
επείγοντος ένα νοµοσχέδιο στο οποίο κυριαρχεί το άρθρο 1 για
την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων από 1-1-2019.
Ωστόσο, µία είναι η διαπίστωση. Έρχεται, λοιπόν, σήµερα η
Κυβέρνηση να διορθώσει τα δικά της λάθη, τις δικές της επιλο-
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γές. Διότι επιλογή σας, κύριοι της Κυβέρνησης, ήταν η περικοπή
των συντάξεων, όπως και ο επανυπολογισµός όλων των παλαιών
συντάξεων και η διατήρηση της µείωσης ως προσωπική διαφορά. Δική σας επιλογή ήταν η περικοπή της προσωπικής διαφοράς µε τον ν.4472/2017 και τον ν.4459/2018.
Εµείς από την πρώτη στιγµή σάς τονίζαµε ότι ήταν ένα αχρείαστο µέτρο. Σας τονίζαµε τα προβλήµατα και τις αδικίες του
νόµου Κατρούγκαλου. Ακούσαµε τους φορείς να δίνουν συγκεκριµένα παραδείγµατα για τις αδικίες που υφίστανται οι συνταξιούχοι εξαιτίας του νόµου Κατρούγκαλου. Να θυµίσω ότι εµείς,
η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, και δεν ψηφίσαµε τις περικοπές
που εισηγήθηκε η Κυβέρνηση και καταθέσαµε πρόταση νόµου
για τη µη περικοπή των συντάξεων. Μάλιστα, η πρότασή µας είχε
κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τις 13
Ιουλίου. Ωστόσο, εσείς ποτέ δεν την φέρατε προς συζήτηση.
Και σήµερα τι κάνετε; Έρχεστε και αντιγράφετε το πρώτο
µέρος της πρότασής µας. Έρχεστε και υιοθετείτε τις δικές µας
προτάσεις. Αυτό, βέβαια, µας χαροποιεί. Αυτό που µένει τώρα
είναι να υιοθετήσει η Κυβέρνηση και το υπόλοιπο µέρος της πρότασής µας για την κατάργηση, φυσικά, του νόµου Κατρούγκαλου, ώστε να διασωθούν τόσο οι νέες συντάξεις που
χορηγούνται µειωµένες από το 2016 όσο και οι συντάξεις χηρείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν
µπορεί να πανηγυρίζει σήµερα για την ακύρωση ενός µέτρου
που η ίδια επέλεξε και η ίδια θεσµοθέτησε και µάλιστα τη στιγµή
που οι περικοπές παραµένουν για τους νέους, για τη νέα γενιά
που πήρε των οµµατιών της κι έφυγε στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας, για τη νέα γενιά που και σήµερα δεν βρίσκει
τον δρόµο για τον γυρισµό.
Έρχοµαι τώρα στο Δεύτερο Μέρος του νοµοσχεδίου, στις διατάξεις για την ενσωµάτωση της οδηγίας. Οι ρυθµίσεις αποτελούν, κατ’ αρχάς, µία θετική εξέλιξη που κατοχυρώνει τον
διαµεσολαβητή και τον τελικό καταναλωτή, διότι δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει καλύτερη εικόνα για τα ασφαλιστικά προϊόντα και να ενισχύεται φυσικά η διαφάνεια στην
αγορά αυτή.
Εδώ το µόνο, κύριοι Υπουργοί, που θα έλεγα ως αρνητικό είναι
ότι θα έπρεπε να έχει έρθει προς ψήφιση από τις 30 Σεπτεµβρίου
2018. Εποµένως, έρχεται µια οδηγία εκπρόθεσµη προς ψήφιση
και της δίνετε µάλιστα αναδροµική ισχύ στον νόµο, κάτι που δηµιουργεί προβλήµατα, διότι οι διατάξεις ανατρέχουν στην 30η Σεπτεµβρίου και δεν δίνεται ο χρόνος προσαρµογής. Να θυµίσω
ότι οι φορείς πρότειναν πολλές βελτιώσεις τις οποίες, κυρία
Υπουργέ, πιστεύω να λάβετε υπ’ όψιν.
Έρχοµαι στο Τρίτο Μέρος. Το Τρίτο Μέρος του νοµοσχεδίου
περιέχει µια σειρά φορολογικών ρυθµίσεων, άλλες από τις
οποίες τακτοποιούν εκκρεµότητες και άλλες αφήνουν σοβαρά
ερωτηµατικά. Να αναφερθώ ιδίως στο άρθρο 57, που προβλέπει
µαζικό άνοιγµα λογαριασµών από την ΑΑΔΕ. Εδώ περιµένουµε,
κυρία Υπουργέ, να προσδιορίσετε σε τι συνίσταται το µαζικό
άνοιγµα, ποιους αφορά και µε ποιες προϋποθέσεις.
Και έρχοµαι στις τροπολογίες. Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη
έχει καταθέσει τροπολογία δεκαοκτώ άρθρων που περιέχει την
πρόταση νόµου που καταθέσαµε, όπως διατάξεις για τη µείωση
των ασφαλιστικών εισφορών, όπως την τριετή απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος και εισφορές σύνταξης για τους νέους
επαγγελµατίες, όπως την κατάργηση των αδικιών στις συντάξεις
χηρείας, όπως τη µείωση του συντελεστή φορολογίας στις επιχειρήσεις από 29% στο 20%, όπως την κατάργηση του φόρου
επιτηδεύµατος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπως τη
διευκόλυνση της συνταξιοδότησης µε τη ρύθµιση οφειλών προς
τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως την καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή για τους αγρότες και το αφορολόγητο των αγροτικών ενισχύσεων, όπως το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τον
µεµονωµένο συνταξιούχο στα 500 ευρώ και για το ζευγάρι στα
700 ευρώ, όπως τις συντάξεις των ΑΜΕΑ, όπως την επαναφορά
του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά.
Κύριοι Υπουργοί, η τροπολογία µας περιλαµβάνει ρυθµίσεις
που αποκαθιστούν αδικίες και διορθώνουν δικά σας λάθη και ζητάµε να την κάνετε αποδεκτή.
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Επίσης, καταθέσαµε µία τροπολογία για τη θέσπιση του ειδικού ακατάσχετου λογαριασµού επαγγελµατιών και αγροτών,
καθώς και τη δυνατότητα ρύθµισης οφειλών προς το δηµόσιο,
τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους µε εκατόν είκοσι δόσεις.
Προβλέπεται, επίσης, στην τροπολογία η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας στους πλειστηριασµούς µέσω του
νόµου Κατσέλη για ένα έτος.
Κύριοι Υπουργοί, οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν να δώσουν
ανάσα στους επαγγελµατίες και στα νοικοκυριά και ζητάµε να
τις κάνετε αποδεκτές.
Τέλος, έχουµε καταθέσει τροπολογία που διευκολύνει τη ζωή
των ΑΜΕΑ, τροπολογία που αφορά την επέκταση του µειωµένου
ΦΠΑ και που προβλέπει το νοµοσχέδιο για τα λευκά µπαστούνια
και τις συσκευές Braille και σε όλα τα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούν για την εκπαίδευσή τους και την καθηµερινή τους εξυπηρέτηση. Περιµένω να δω την ευαισθησία σας και να την κάνετε
αποδεκτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διαφορές εστιάζονται στη
σταθερότητα των θέσεων και στη συνέπεια λόγων και πράξεων.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη και ως ΠΑΣΟΚ, οικοδοµήσαµε το κοινωνικό κράτος και διασφαλίσαµε βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα µε σεβασµό στην αλληλεγγύη των γενεών και
στην αξιοπρέπεια των συνταξιούχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δηλώσει από αυτό το
Βήµα ότι κάθε ρύθµιση νοµοθετική που θα αποκαθιστά αδικίες
που µε την πολιτική σας έχετε καλλιεργήσει, για εµάς είναι επικύρωση και επιβεβαίωση της πολιτικής που ακολουθήσαµε όλα
αυτά τα χρόνια ως κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που οικοδόµησε και έχτισε το κοινωνικό κράτος. Ένα κοινωνικό κράτος που
σήµερα λόγω της κρίσης, όπως λέει συνεχώς και η Πρόεδρός
µας κ. Φώφη Γεννηµατά, επιβάλλεται και υποχρεούµεθα να ξαναχτίσουµε για την αξιοπρέπεια της νέας γενιάς, του συνταξιούχου, του εργαζόµενου, των ΑΜΕΑ, µε σεβασµό στον πολίτη και
την κοινωνία. Σε αυτήν την κατεύθυνση ψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών.
Θα ήθελα να ρωτήσω τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές
αν επιθυµούν και ποιοι επιθυµούν δευτερολογία.
Επιθυµείτε όλοι να πάρετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατ’ αρχάς, δεν έχουµε τοποθετηθεί για
τις τροπολογίες. Δεν µπορούµε να πάµε κατευθείαν στην ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως, όταν θέλετε θα πάρετε τον λόγο. Κατ’ αρχάς, να µου πείτε ότι θέλετε να
τοποθετηθείτε για τις τροπολογίες. Θα δώσουµε πέντε λεπτά συνολικά.
Ο κ. Μεϊκόπουλος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για να
τοποθετηθεί.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω τον
λόγο για πάρα πολύ λίγο. Θα είµαι αρκετά σύντοµος, γιατί καταλαβαίνω και την κούραση που έχει επέλθει από τη σηµερινή πολύωρη κουβέντα. Όµως νοµίζω ότι και οι διατάξεις που αφορούν
την µη περικοπή των συντάξεων αλλά και οι επιλογές που κάνουµε για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», για την επιδότηση
των ασφαλιστικών εισφορών των νέων µέχρι είκοσι πέντε χρονών, η τελευταία επιλογή για την κατάργηση του φόρου στο
κρασί συµβολίζουν το πέρασµα από µια εποχή ασφυκτικού δηµοσιονοµικού κλοιού σε µια εποχή που έχουµε ανακτήσει πλέον
-και είναι ορατό αυτό- κοµµάτι της δηµοσιονοµικής µας κυριαρχίας.
Αναφορικά µε τα δύο άλλα µέρη του νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι
έχουν εφάµιλλη αξία και οι επιλογές δεν έχουν µεν δηµοσιονοµικό κόστος, αλλά δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις επιλογές και τις συναλλαγές του πολίτη µε τη δηµόσια διοίκηση.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις και αρκετά σύντοµα, νοµίζω ότι
στις ποιοτικά ουσιαστικές σηµερινές επιλογές που απορρέουν
από το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν µπορεί να προκύπτει σοβαρός
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λόγος διαφωνίας. Καλώ το Σώµα ξανά να υπερψηφίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Βλάχος, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας έχει τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σε µια πολύωρη συνεδρίαση -πράγµατι αυτή η µέρα είναι χαρµόσυνη και βλέπω ότι δεν µπορεί να τελειώσει- όπου συζητάµε
περίπου δώδεκα ώρες και εκείνο που έχουµε να πούµε, κύριε
Πρόεδρε, είναι ότι έρχονται µια σειρά από τροπολογίες, σχεδόν
όλες εκπρόθεσµες, και δεν µας δίνεται η δυνατότητα για την καταλληλότερη επεξεργασία τους.
Θα σταθώ, λοιπόν, τώρα σε κάποιες από αυτές, αφού πριν πω
ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν από την κυρία Υπουργό και από
κάποιους εισηγητές της Πλειοψηφίας, οι οποίοι επιµένουν σε
αυτήν την παροχολογία. Ενοχλεί η λέξη «παροχολογία».
Τελικά, όσο επιµένετε και όσο έρχονται αυτές οι τροπολογίες
και όσο έρχονται αυτές οι ρυθµίσεις µε τη σειρά και τον ρυθµό
που έρχονται, τόσο θα µας δικαιώνετε. Δεν το καταλαβαίνετε ότι
είναι παροχολογία, ότι είναι προσπάθεια παρέµβασης στα πολιτικά πράγµατα και κυρίως στο προεκλογικό κλίµα, µε όλη αυτή
τη συµπεριφορά;
Όταν έρχονται τροπολογίες στις εφτά ώρες, αφ’ ότου είχε ξεκινήσει η συνεδρίαση σήµερα, εξήντα σελίδων µε θέµατα τα
οποία δεν έχει τη δυνατότητα κανείς να τα διευκρινίσει, να τα
ψάξει και να πάρει σαφή θέση είτε υπέρ είτε κατά, εγώ θα πω,
και εδώ είναι η δυσκολία, µακάρι να µπορούσαµε να πούµε «όχι»,
αλλά κινδυνεύεις να αδικήσεις ανθρώπους. Από την άλλη
πλευρά, αν πεις «ναι», κινδυνεύεις να βρεθείς µπλεγµένος σε κάποιες ρυθµίσεις που δεν τις ήξερες.
Αυτό είναι το σοβαρό. Γι’ αυτό ζητήσαµε, κύριε Πρόεδρε -παρέµβαση του Προεδρεύοντος τότε- από τον Πρόεδρο της Βουλής να αποσυρθούν αυτού του είδους οι τροπολογίες. Δεν είναι
µόνο ότι είναι εκπρόθεσµες.
Ανέφερε η κυρία Υπουργός –και αυτό θα πω µόνο, γιατί ο χρόνος πιέζει- ότι πολλοί εργαζόµενοι, είπε ο κ. Μητσοτάκης, προτιµούν την ανασφάλιστη εργασία. Δεν το καταλάβατε καλά ή δεν
θέλετε να το καταλάβετε, διότι εµείς εισπράττουµε από πολλά
νέα παιδιά το δίληµµα: «Τι θέλεις να σε ασφαλίσω; Να σου δώσω
κάτι παραπάνω;». Αυτό γίνεται στην πράξη και µην κάνετε πως
δεν το καταλαβαίνετε.
Αυτό το δίληµµα το αντιµετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι
ρωτούν: «Και γιατί να ασφαλιστώ; Μήπως θα πάρω σύνταξη;».
Παίρνει, λοιπόν, κάποια παραπάνω χρήµατα µετρητά, που σήµερα
τα έχει πάρα πολύ µεγάλη ανάγκη, και υποθηκεύει το µέλλον του.
Σε αυτό το νέο παιδί πρέπει εµείς σήµερα να απαντήσουµε ότι,
ναι, θα πάρει σύνταξη.
Αυτή είναι η αγωνία της Νέας Δηµοκρατίας η οποία αναζητεί
και άλλους τρόπους για να γίνει πειστική, διότι αυτό το οποίο
λέτε εσείς, προφανώς, δεν πείθει και δικαίως δεν πείθει.
Όταν λέµε σήµερα στα παιδιά, κυρία Υπουργέ, ότι πρέπει να
πληρώσουν για να πάρουν σύνταξη οι σηµερινοί συνταξιούχοι,
δεν ξέρω αν τους συγκινούµε. Και ζητάµε να πάρουν σύνταξη
µια γενιά, η γενιά η δική µου, που –να σας το πω ευθέως- καλά
πέρασε. Τι άλλο θέλουµε από τα παιδιά µας; Να τους υποθηκεύσουµε και το µέλλον τους ή να τους δώσουµε λίγο την ελπίδα
και τη χαρά; Αυτή είναι η δική µας αγωνία.
Τα υπόλοιπα, οι τίτλοι, ποιανού είναι το σχέδιο, οι ονοµασίες
και τα υπόλοιπα, πολύ φοβούµαι ότι δεν εξυπηρετούν τίποτε,
είναι εφήµερα. Εκείνο που θα µείνει στο τέλος της κουβέντας
είναι τα παιδιά µας να νοιώθουν εγγύηση για την επόµενη ηµέρα,
για το µέλλον τους και αυτό νοµίζω ότι µπορούµε να το χρεωθούµε όλοι µε αρκετή καλοπιστία.
Έρχοµαι στις τροπολογίες. Την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1852, κύριε Πρόεδρε, αυτή την πολυσέλιδη, εµείς δεν θέλουµε
ούτε να την ακούσουµε. Δεν συµµετέχουµε στην κουβέντα. Δεν
µπορούµε µε τη συµµετοχή µας να νοµιµοποιήσουµε αυτή τη
διαδικασία. Εντάξει, υπάρχουν τροπολογίες εκπρόθεσµες, να
υπάρχει κάπου παραχώρηση, αυτό δεν µπορεί να γίνει. Δεν συµµετέχουµε.
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Έρχοµαι στην περίφηµη τροπολογία του κρασιού. Κοιτάξτε
τώρα µε το κρασί όλοι οι συνάδελφοι πανηγύρισαν και σε αυτό.
Ακούστε, η κατάθεση της τροπολογίας για τη φορολογία στο
κρασί δεν µας γυρνάει εκεί που ήµασταν πριν. Έχουν πάθει ζηµιά
τα οινοποιεία και κυρίως έχει αλλοιωθεί η αγορά της πώλησης
του κρασιού. Μην κάνετε πάλι πως δεν καταλαβαίνετε.
Όπως και µε τον νόµο σήµερα, επειδή καταργούµε τις περικοπές, τι σηµαίνει; Ότι γυρνάµε εκεί που ήµασταν πριν από τον
νόµο; Ασφαλώς και όχι. Καταργούµε κάτι. Θετικό είναι. Θετικό
είναι ότι σήµερα καταργείται ο φόρος στο κρασί, αλλά οι άνθρωποι που ασχολούνται µε την οινοποιία, µε το κρασί, έχουν να αντιµετωπίσουν προβλήµατα. Τους έχουµε επηρεάσει, έχουν
φτιάξει αποθήκες, έχουν αλλοιώσει και κυρίως –µη το κρύβουµεέχει εφευρεθεί µία διαδικασία, το κρασί να πουλιέται και να διακινείται µε άλλους τρόπους. Να µην πούµε κάτι περισσότερο.
Αυτή είναι η ουσία.
Αυτό πώς θα το σπάσουµε σήµερα; Επειδή καταργήθηκε ο
φόρος; Όταν εµείς ηθεληµένα ή άθελά µας οδηγήσαµε αυτούς
τους ανθρώπους να αναζητήσουν άλλους δρόµους, άλλες διεξόδους πώλησης του κρασιού; Αυτή είναι η ουσία.
Και στο τέλος, τέλος, επειδή δείχνετε σήµερα µία ανωτερότητα ότι το καταργήσατε, γιατί το είχατε υποσχεθεί. Όχι, υπάρχει
δικαίωση από το ανώτατο δικαστήριο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Το Σ.τ.Ε. προσέβαλε την υπουργική απόφαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Εντάξει, µε συγχωρείτε, αλλά µην ψάχνετε ότι ήρθατε ξαφνικά και το σκεφτήκατε. Θέλω να πω ότι
είναι µία σειρά από αντιδράσεις και παρεµβάσεις που οδηγούν
σε αυτό, για το οποίο έρχεστε πάλι στο τέλος του χρόνου στη
λογική της παροχολογίας, γιατί η παροχολογία έχει να κάνει και
µε τον τρόπο. Έχει να κάνει µε τον τρόπο που κάτι δίνετε και µε
την πολιτική σκοπιµότητα και, βεβαίως, µε την αποσπασµατικότητα κάποιων ρυθµίσεων.
Έρχοµαι να πω ακόµη, κύριε Πρόεδρε, ότι για την τροπολογία
1850 -θα πούµε λίγο πιο αναλυτικά στην ψηφοφορία- θα πούµε
«όχι». Θα ψηφίσουµε την τροπολογία 1849 που κατέθεσε ο κ.
Μαντάς. Θα πούµε «όχι» στην τροπολογία 1848, έτσι κι αλλιώς
έγινε 1850. Θα πούµε «ναι» στη ρύθµιση για τους οδοντιατρικούς
συλλόγους, αυτή την παράταση και, βεβαίως, θα πούµε «ναι»
στην τροπολογία 1846, αφού διευκρινίσουµε ότι υπάρχει διαφωνία µε την παράγραφο 3, 4, 5, και 6 της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Κλείνω, θυµίζοντας -γιατί βλέπω και κάποια αµηχανία ή κάποιες αντιδράσεις- για την περίφηµη τροπολογία 1852. Όταν,
κυρία Υφυπουργέ, η ίδια η Υπουργός έρχεται και την ίδια ώρα
που φέρνει την τροπολογία, µοιράζονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αποσύρονται παράγραφοι που είναι της αρµοδιότητάς
της, τότε καταλαβαίνετε µε τι προχειρότητα έχει έρθει όλο αυτό
το κείµενο! Χρειάζεται να το σχολιάσω εγώ περισσότερο; Θα
έλεγα ότι έπρεπε να έχετε την πολιτική ευαισθησία µετά τις αντιδράσεις µας αυτή τη συγκεκριµένη τροπολογία να την πάρετε
πίσω και να την ξαναφέρετε κάποια άλλη στιγµή, µε καλύτερο
τρόπο, πιο τεκµηριωµένα και πιο πειστικά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βλάχο.
Ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ
- ΔΗΜΑΡ κ. Γιάννης Κουτσούκος έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι παρακολουθήσαµε οι εισηγητές των κοµµάτων, µε ιώβεια υποµονή µια
θεατρική παράσταση που κράτησε κανένα τρίωρο εδώ το µεσηµέρι και µια αντιπαράθεση του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη,
η οποία δεν έδωσε τη δυνατότητα στους συναδέλφους που είχαν
γραφτεί να µιλήσουν και να φωτίσουν διάφορες όψεις αυτού του
νοµοσχεδίου. Κατά συνέπεια, η δική µου τοποθέτηση θα προσπαθήσει να πιάσει µερικά από τα ζητήµατα που δεν έχουν αναδειχθεί.
Θα ήθελα να σηµειώσω πρώτα ότι σ’ αυτήν την παράσταση
που δόθηκε το µεσηµέρι κεντρικός στόχος ήταν η παράταξή µας.
Αναφέρθηκαν όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Τσίπρας, κύριε Πρόεδρε, θεωρητικοποίησε τη στάση του
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γενιτσαρισµού των στελεχών που αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ,
διότι –όπως είπε- δεν τους εξέφραζαν οι αποτυχηµένες ηγεσίες
και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν Βουλευτές και Υπουργοί.
Έχει ξεχάσει ο κ. Τσίπρας ότι στην πολιτική δεν λειτουργεί η
κολυµβήθρα του Σιλωάµ, ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για όσα κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ σήµερα ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καµµένος και
είναι οι συγκεκριµένοι που στήριζαν τις ηγεσίες και ψήφιζαν µε
τα δυο τους χέρια τα µνηµόνια. Είχαν ψηφίσει δυο και ψήφισαν
και άλλα δυο µε τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τέσσερα.
Εκείνο, όµως, που είναι αποτροπιαστικό είναι το γεγονός ότι
αυτούς τους γενίτσαρους ο κ. Τσίπρας του αγιοποιεί και όσους
φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάνε κάπου αλλού τους λέει απολειφάδια. Δηλαδή, ο κυνισµός και ο µακιαβελισµός σε όλο τους
το µεγαλείο!
Φθάσαµε δε σ’ αυτήν τη µεσηµεριανή παράσταση να ζήσουµε
και το εξής αµίµητο και πρωτοφανές. Ο καθ’ έξιν συκοφάντης
όλων των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ, ο συνεταίρος του κ. Τσίπρα, ο κ.
Καµµένος, που έχει συκοφαντήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ως
αρχηγό της «17 Νοέµβρη», τον Κώστα Σηµίτη που έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ, τον Γιώργο Παπανδρέου που έδωσε τη µάχη για
να µην χρεωκοπήσει η χώρα, να υπερασπίζεται το πατριωτικό
ΠΑΣΟΚ.
Αυτά και άλλα πολλά είδαµε και όφειλα ως εκπρόσωπος του
χώρου που στάθηκα µε συνέπεια και σταθερότητα και στα δύσκολα και στα εύκολα να τον υποστηρίξω, γιατί αυτός ο χώρος,
κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε πολύ καλά, έχει τεράστια προσφορά
µε χιλιάδες στελέχη, Βουλευτές εκατοντάδες που πέρασαν από
εδώ, Υπουργούς, συνδικαλιστικά και αυτοδιοικητικά στελέχη και
δεν δεχόµαστε να τα σπιλώνουν αυτοί που τους έφερε η κρίση
στην εξουσία χάριν των ψεµάτων.
Οι κύριοι Υπουργοί, θα έλεγα, που πέρασαν από το Βήµα µε
ευπρέπεια –δεν µπορώ να χαρακτηρίσω τον λόγο τους ως
απρεπή- όπως για παράδειγµα η κ. Αχτσιόγλου, προσπάθησε να
µας πει ότι είµαστε όλοι ίδιοι. Λέει, µέσο όρο τις ίδιες συντάξεις
δίνουµε. Παραλίγο βέβαια να µας φορτώσει νωρίτερα το γεγονός ότι δίναµε υπερβολικές συντάξεις και ήταν ελλειµµατικός ο
ΕΦΚΑ, γι’ αυτό αυτοί αναγκάστηκαν να κάνουν περικοπές και να
αυξήσουν τις εισφορές, για να βγει πλεονασµατικό το ισοζύγιο.
Εάν ήταν έτσι, κυρία Υπουργέ, να είµαστε όλοι ίδιοι, από πού
προκύπτουν οι διαφορές των 3 δισεκατοµµυρίων που λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, που έχετε µπροστά σας, ότι κοστίζουν οι περικοπές για ένα έτος µόλις, το 2019 και που όπως
είπα στην τοποθέτησή µου, είναι περίπου 2.250 ευρώ για κάθε
συνταξιούχο; Αυτές οι περικοπές συνεχίζονται και στους νέους
και σας έδωσα τα παραδείγµατα του δηµοσίου υπαλλήλου µε
τριάντα πέντε χρόνια που έχει 330 ευρώ λιγότερη σύνταξη, του
εργαζόµενου στον ιδιωτικό τοµέα µε έντεκα χιλιάδες πεντακόσια
ένσηµα που έχει 438 ευρώ λιγότερα και της χήρας, αυτό το έγκληµα που κάνατε, όπου από 1.079 ευρώ θα πάρει 624 ευρώ, δηλαδή 455 ευρώ λιγότερα.
Άρα δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Κάνατε περικοπές συνειδητά και
κάτω από την οργή του κόσµου τις παίρνετε πίσω. Όµως το
έκτρωµα που υπηρετείτε, που τριχοτοµεί το συνταξιοδοτικό σε
παλιούς, µεταβατικούς και νέους, δεν το αλλάζετε. Και αν δεν το
αλλάξετε, θα βρίσκετε µπροστά σας συνεχώς καινούργια προβλήµατα.
Στη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκαν µερικές τροπολογίες που αξίζει κανείς να τις σχολιάσει. Ο κ. Αραχωβίτης υποστήριξε την τροπολογία για την κατάργηση του φόρου στο κρασί και
µας είπε ότι και εκεί εκβιάστηκαν και είχαν να διαλέξουν µεταξύ
του φόρου στην ιδιωτική εκπαίδευση και του φόρου στην παραγωγή. Έβαλαν φόρο όσο αξίζει η πρώτη ύλη, εκτός και αν δεν
ξέρουν πόσο αξίζει η πρώτη ύλη, στην παραγωγή και τον καταργούν τώρα. Για τον φόρο στις µικρές ζυθοποιίες δεν µας είπε τίποτα. Για την εστίαση δεν µας είπε τίποτα.
Η κ. Παπανάτσιου έφερε µία τροπολογία εξήντα σελίδες. Και
φυσικά, δεν θα την ψηφίσουµε ακόµα και σωστή να είναι, διότι
δεν προλαβαίνουµε να την αποκωδικοποιήσουµε. Ρωτώ την κ.
Παπανάτσιου εδώ και έξι µήνες: Τι γίνεται µε τις έξι χιλιάδες που
η ίδια είπε στη Βουλή ότι είναι οι εκκρεµείς υποθέσεις των δηµοσιονοµικών ελέγχων και κινδυνεύουν να παραγραφούν; Αυτό
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προσπαθεί να θεραπεύσει µε την τροπολογία; Πόσες έχουν παραγραφεί; Ποιους αφορούν; Τι φορολογητέα ύλη έχουνε; Καταγγελίες είναι; Υπερβάσεις προϋπολογισµών είναι; Τι ακριβώς
γίνεται;
Επίσης, ήθελα να πω ότι αν η Κυβέρνηση είχε µελετήσει στοιχειωδώς αυτή µας την τροπολογία που έχουµε καταθέσει τα περιλαµβάνει όλα σε δεκαοκτώ άρθρα, θα έκανε σωστές
νοµοθετικές ρυθµίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µας φέρνει εδώ µία θετική, κατά την άποψή µου, ρύθµιση
για την πριµοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στους νέους
µέχρι είκοσι πέντε ετών, αλλά είναι λειψή, γιατί δεν αφορά τις νέες
θέσεις εργασίας. Εµείς έχουµε προτείνει απαλλαγή πενταετή.
Μας φέρνει µία θετική ρύθµιση εδώ που έχει να κάνει µε το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Διάβασε την πρότασή µας. Πάει
η υπηρεσία στους δήµους, αλλά δεν λύνει το πρόβληµα των υπηρετούντων σήµερα µε έναν τρόπο που θα τους διασφάλιζε, δηλαδή µε προσωποπαγείς θέσεις. Εν τούτοις, τη θεωρούµε σωστή
και θα την ψηφίσουµε.
Αναφέρθηκε ένας συνάδελφός της Πλειοψηφίας νωρίτερα στη
βουλευτική τροπολογία του κ. Κοντονή για το ακατάσχετο των
αγροτικών επιδοτήσεων. Είπε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σε
όλη την Ελλάδα. Ναι, πρέπει να γίνει. Διότι σήµερα, υπάρχει το
µακρύ χέρι του εφόρου, ηλεκτρονικά, στους τραπεζικούς λογαριασµούς όλων και κατά κύριο λόγο, των αγροτών που παίρνουν
αγροτικές επιδοτήσεις.
Εκείνο που έχει σηµασία, όµως, είναι ότι η κ. Παπανάτσιου που
ξέρει τα θέµατα, στη ρητορεία της προηγουµένως µας είπε ότι
τις επιδοτήσεις εµείς τις φορολογήσαµε και ότι αυτοί περιόρισαν
τη φορολογία.
Η κ. Παπανάτσιου ψεύδεται, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο
ν.4171, άρθρο 21 λέει ότι ειδικά για τους αγρότες τα έσοδα
προσδιορίζονται από την άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας γεωργού, κτηνοτρόφου, υλοτόµου, δασοκόµου. Δεν λέει
πουθενά επιδοτήσεις. Τις επιδοτήσεις τις προσέθεσε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε το άρθρο 72 του ν.4330.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ε, πείτε και µια φορά αλήθεια. Τόσο µεγάλο διαζύγιο έχετε
πάρει µε την αλήθεια, κύριοι Υπουργοί; Πείτε και µία αλήθεια.
Πείτε ότι τις φορολογήσατε, ότι κάνατε λάθος και θα το διορθώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τι να κάνουµε, κύριε Πρόεδρε! Ένα
βιβλίο τροπολογίες προσπαθούµε να διαβάσουµε από την ώρα
που µπήκαµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Κάνω ορισµένα σχόλια, όπως είδατε. Δεν αναφέροµαι στο σύνολο.
Επίσης, την πρότασή µας για τα ΑΜΕΑ, γιατί δεν την κάνετε
δεκτή, κύριοι Υπουργοί; Τι λέµε για τα ΑΜΕΑ; Λέµε αυτά που διευκολύνουν την καθηµερινότητά τους, την εκπαίδευσή τους, να
απαλλαγούν από τον ΦΠΑ ή να πάνε στον χαµηλότερο συντελεστή. Τη ρύθµιση για τα µπαστούνια και τις συσκευές Braille θα
την ψηφίσουµε, αλλά είναι λειψή. Δεν φτάνει.
Βεβαίως, έχουµε καταθέσει, όπως σας είπα νωρίτερα, µία
σειρά από τροπολογίες, τις οποίες πρέπει να τις αντιµετωπίσετε.
Είδατε που έφτασε η θερµοκρασία στην ορεινή Ελλάδα, κύριοι
Υπουργοί; Είδατε ότι χιονίζει; Λοιπόν, τη ρύθµιση Σκουρλέτη που
θα έδινε τα 15 εκατοµµύρια πρόσθετα στις ορεινές περιοχές θα
την υλοποιήσετε; Θα κάνετε αποδεκτή την πρόταση µας για να
επανέλθει το ποσό του πετρελαίου θέρµανσης πριν την περικοπή
που έκανε η Κυβέρνησή σας; Θα λύσετε τέτοια θέµατα ή θα περιµένετε µετά τις εκλογές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κουτσούκο, ολοκληρώστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τελειώνω.
Με αυτά, λοιπόν, θα τοποθετηθώ µε την ψήφο µου σε όποιες
από τις τροπολογίες είναι θετικές, ακόµα και σε εκείνες που είναι
λειψές.
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Προφανώς, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα εισηγητικά, ότι
µε µεγάλη χαρά θα ψηφίσουµε την πρόταση νόµου που είχαµε
καταθέσει για τη µη περικοπή των συντάξεων. Χαιρόµαστε που
η Κυβέρνηση θα ξεψηφίσει τη δική της. Την καλούµε να υλοποιήσει και το υπόλοιπο µέρος της προτάσεις µας για να αλλάξουµε
αυτό το τερατούργηµα που λέγεται νόµος Κατρούγκαλου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αϊβατίδης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από το εξής: Η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει κάποια χρήµατα µέσω αντιαναπτυξιακής υπερφορολόγησης και
προβαίνει το τελευταίο διάστηµα σε ένα κρεσέντο στάγδην παροχών. Αυτό βέβαια συνάδει απολύτως µε την λενινιστική τακτική
που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός: ένα βήµα µπρος, δύο βήµατα
πίσω. Μόνο που το βήµα αυτό ήταν ένα άλµα, µία κυβίστηση και
έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ µεταλλάχθηκε από ένα αντιµνηµονιακό κόµµα,
όπως και οι ΑΝΕΛ σε ένα κατεξοχήν µνηµονιακό.
Κύριε Πρόεδρε, είναι πάγια και γνωστή η τακτική νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά και νεοµπολσεβίκων να διατείνονται ότι
είναι πατριωτικοί σχηµατισµοί, ότι είναι πατριωτικά κόµµατα.
Αυτό συµβαίνει στη χώρα µας µε το ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τη
Νέα Δηµοκρατία. Είναι ο µανδύας αυτός µέσω του οποίου καταγγέλλουν τον εθνικισµό δολίως, χαρακτηρίζοντας την ιδεολογία του εθνικισµού ως µία σοβινιστική ιδεολογία και έτσι κάνουν
κακό στην πατρίδα, στον ίδιο τον πατριωτισµό. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, ο κ Τσίπρας να διατείνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πατριωτικό κόµµα, όταν έχει εκχωρήσει εθνική κυριαρχία; Το ίδιο και
κάνει και η Νέα Δηµοκρατία. Άρα λοιπόν, προδήλως, το µόνο
κόµµα το οποίο είναι πατριωτικό είναι το εθνικιστικό κίνηµα της
Χρυσής Αυγής στη χώρα µας.
Θα ήθελα να πω ότι τα χρήµατα αυτά, τα οποία βρέθηκαν
µέσω της υπερφορολόγησης, έχουν οδηγήσει σε εξαθλίωση τον
ελληνικό λαό. Έτσι δηµιουργήθηκε µε την τεχνική της υποκλοπής του εισοδήµατος ένα µπάτζετ, να το πω, µε αποτέλεσµα η
Κυβέρνηση να προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες παροχών, προσβλέποντας ότι θα παραπλανήσει, για µία ακόµα φορά, τον ελληνικό λαό. Όµως ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι πατριωτικό κόµµα, δεν πρέπει να επικαλείται κανένας, ούτε
κι ο Πρωθυπουργός, τον πατριωτισµό για τις πολιτικές ενέργειες
που έχει κάνει. Ο ίδιος δεν αναγνωρίζει θαλάσσια σύνορα στη
χώρα µας, αυτό έχει προκύψει τουλάχιστον.
Αλλά και η Νέα Δηµοκρατία, η οποία ουσιαστικά είναι κι αυτή
µέσω των λιµπεραλιστικών προσεγγίσεων που έχει στα πολιτικά
δρώµενα, ένας αρωγός µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, της Κυβέρνησης. Δηλαδή, θεωρούµε ότι είναι ψευδεπίγραφη αυτή η αντιµαχία και την καταγγέλλουµε ως µία επίπλαστη αντιµαχία στη
Βουλή των Ελλήνων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Κατσώτης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι τις εκλογές θα έχουµε πολλούς κάλπικους, στηµένους
καυγάδες του δίπολου ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι γεγονός ότι κάνετε µεγάλη προσπάθεια να κρύψετε την
ενιαία στρατηγική σας, που είναι η στήριξη αυτού του βάρβαρου,
σάπιου συστήµατος. Γιατί εµπόδιο να έχουν όλοι δουλειά, να
έχουν αξιοπρεπείς µισθούς και συντάξεις, δωρεάν υγεία και παιδεία, να έχουν όλοι σταθερό ηµερήσιο πρόγραµµα, µε ελεύθερο
χρόνο, να έχει ο λαός τη ζωή που δικαιούται, είναι ακριβώς αυτό
το σύστηµα και βέβαια το πολιτικό τους προσωπικό που το στηρίζει.
Επιχειρείτε να παρουσιαστείτε διαφορετικοί, αλλά στηρίζετε
το ασφαλιστικό, για παράδειγµα, µιας που αυτό συζητήθηκε σήµερα, που απαλλάσσει την εργοδοσία από τη συµµετοχή τους,
εξάλλου φέρνετε και την τροπολογία, που δραστικά περιορίζει
την κρατική χρηµατοδότηση, για να δίνετε αυτή µόνο για τα 360
ευρώ, που είναι η εγγυηµένη εθνική σύνταξη.
Ενισχύετε την ανταποδοτικότητα, έννοια εχθρική για ένα
ασφαλιστικό σύστηµα δηµόσιο, υποχρεωτικό, καθολικό, αναδια-
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νεµητικό, που θα εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων και παροχές σύγχρονες για τους ασφαλισµένους.
Θα δικαιολογούσε κανείς τους πανηγυρισµούς σας, αν δίνατε
πίσω κάτι απ’ όσα κόψατε από τις συντάξεις. Το 50% του εισοδήµατος των συνταξιούχων το έχετε κόψει και εσείς και οι προηγούµενοι.
Το ότι πανηγυρίζετε γιατί δεν θα κάνετε µια ακόµα περικοπή
αυτό µας ξεπερνά, όπως, βέβαια, και τους συνταξιούχους, που
θα σας απαντήσουν στις 15 Δεκέµβρη µε το πανελλαδικό συλλαλητήριο. Θα είναι εδώ, απ’ έξω.
Το ότι η µη περικοπή για µια άλλη φορά των συντάξεων συνιστά το τέλος των µνηµονίων και ότι το προπαγανδίζετε στόχο
έχετε να εµποδίσετε τις διεκδικήσεις των απωλειών που είχαν οι
εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι, να διασφαλίζετε τη σταθερότητα, τη µονιµότητα των µέτρων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία.
Η Υπουργός στην τοποθέτησή της ισχυρίστηκε ότι τώρα που
ο κίνδυνος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής έχει κλείσει προχωράµε σε µέτρα που εµείς επιλέγουµε µε σχετική οικονοµική
ελευθερία.
Είναι βέβαιο ότι εσείς επιλέγετε να µη δώσετε πίσω το 45%
που µειώθηκαν οι συντάξεις. Εσείς επιλέγετε να µην επαναφέρετε τα 751 ευρώ κατώτερο µισθό. Εσείς επιλέγετε να ενεργοποιήσετε τον νόµο Βρούτση που καταργεί τις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις και ο κατώτερος µισθός θα αποφασίζεται από
τους βιοµήχανους και τους άλλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Εσείς επιλέγετε να µην επαναφέρετε τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας και σήµερα συλλογικές συµβάσεις έχουν το 10% των
εργαζοµένων στη χώρα µας. Εκεί επεκτάθηκαν, όπως το είπατε
και εσείς, αλλά και σε αυτό το ποσοστό που επεκτάθηκαν µόνο
στο 10% εφαρµόζονται, γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα, την
οποία ούτε εσείς µπορείτε να την κρύψετε.
Είναι επιλογή σας, όπως λέτε, να µην καταργήσετε τις ευέλικτες µορφές εργασίας, τα δουλεµπορικά γραφεία, τις εργολαβίες και όλα αυτά που καταργούν τον σταθερό ηµερήσιο χρόνο
δουλειάς, τη σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα. Είναι επιλογή σας
αυτό το ασφαλιστικό που το µόνο που έχει, όπως είπαµε, σαν
κρατική εγγύηση είναι αυτή η σύνταξη πείνας.
Πρωτοστατείτε -ναι ή όχι;- στα πέντε µικρά ταµεία που λειτουργούν µε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα; Επιλογή σας είναι η
µετατροπή της ασφάλισης από κοινωνική ευθύνη σε ατοµική
υπόθεση.
Η Υπουργός µας ανακάλεσε, γιατί λέει ότι τα στοιχεία που δίνουµε για το ύψος των συντάξεων δεν είναι σωστά.
Κυρία Υπουργέ, ήταν η κατώτερη σύνταξη 486 ευρώ; Ναι ή
όχι; Επί Κυβέρνησής σας µε την εγκύκλιο Χαϊκάλη πήγε στα 392;
Ναι ή όχι; Σήµερα µε την εθνική σύνταξη πήγε µε τα δεκαπέντε
χρόνια στα 345 ευρώ; Ναι ή όχι; Ήταν για έναν χαµηλοσυνταξιούχο η σύνταξη 446 συν 230 το ΕΚΑΣ 716 ευρώ; Ναι ή όχι; Τώρα
είναι 346 συν 68 ευρώ, που είναι η ανταποδοτική, για έναν που
έχει δεκαπέντε χρόνια µε 600 ευρώ ασφαλιστικές αποδοχές 414
ευρώ; Είναι έτσι;
Εσείς, κυρία Υπουργέ, τι κάνατε µε το ποσοστό αναπλήρωσης;
Από 70% µε 80% το πήγατε µέχρι το 43% και 35 ακόµη; Ναι ή
όχι;
Άρα λέµε ψέµατα; Ο τρόπος υπολογισµού, το ότι εσείς υπολογίζετε αυτήν την ανταποδοτικότητα σε όλον τον ασφαλιστικό
βίο είναι το ίδιο µε τα πέντε τελευταία χρόνια; Είναι το ίδιο µε τα
δύο τελευταία χρόνια ή µε τον τελευταίο µισθό; Μην τρελαθούµε, δηλαδή.
Οι συντάξεις χηρείας, το ότι σήµερα αφήνετε ένα πολύ µεγάλο
κοµµάτι από αυτούς που είχαν αυτήν την ατυχία στη ζωή τους
χωρίς σύνταξη τι είναι δηλαδή; Είναι κοινωνική πολιτική, όταν η
σύνταξη χηρείας έχει κοπεί ουσιαστικά και είναι στο 50%;
Όλα αυτά, λοιπόν, δεν συνιστούν πανηγυρισµούς, δεν συνιστούν έξοδο από τα µνηµόνια, αλλά ένα µνηµόνιο διαρκείας, για
να µπορέσει εδώ να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος του κεφαλαίου
για οικονοµική σταθερότητα, για καπιταλιστική ανάκαµψη και ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα τα πούµε, βέβαια και στην
ψηφοφορία. Ωστόσο από τώρα λέµε ότι όσον αφορά την τροπο-
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λογία µε γενικό αριθµό 1852 και ειδικό 171 του Υπουργείου Οικονοµίας, εµείς θα απέχουµε από την ψηφοφορία. Είναι µία τροπολογία τριάντα πέντε σελίδων και ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος εδώ κατήγγειλε αυτή την πρακτική σας. Θα απέχουµε από την ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος εκ µέρους των ΑΝΕΛ έχει τον λόγο
για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα εξαντλήσω όλο τον χρόνο µου.
Μπορεί στο Μαρακές τα εκατόν εξήντα τέσσερα κράτη εκεί να
ενέκριναν το παγκόσµιο σύµφωνο για τη µετανάστευση, αλλά
ήταν και αυτό µια χειροπιαστή απόδειξη ότι συγκρούονται δύο
κόσµοι. Από τη µία, το χρήµα, το κέρδος, οι offshore, οι οικονοµικοί παράδεισοι και από την άλλη, οι κοινωνίες.
Θέλω εδώ να θυµίσω ότι πέρασαν σαράντα χρόνια. Η Ελλάδα
έχει παρελθόν, δεν ιδρύθηκε το 2015. Ποιος εµπόδισε τα δύο
κόµµατα -στα οποία ανήκα και εγώ, αλλά δεν είχα πρωτεύοντα
ρόλο- να κάνουν αυτά τα ωραία που έρχονται και συστήνουν σήµερα; Ποιος τους εµπόδισε, αλήθεια;
Πριν από τρεις µέρες η «Wall Street Journal» –για να µιλάµε µε
στοιχεία- για το µοναδικό κράτος της Ευρώπης που έγραψε διθυράµβους ήταν για την Ελλάδα. Δεν θέλω να τα επαναλάβω.
Όµως θα πω δύο νούµερα µόνο. Tα είπε η κ. Αχτσιόγλου, θα τα
επαναλάβω: Τα αρνητικά µέτρα που πήρε η χώρα ήταν 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 2015 µέχρι το 2018. Συγκρίνατε 65 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα ίδια αρνητικά µέτρα, από το 2010 µέχρι
το 2014. Και ο νοών νοείτω! Αφήστε το, αυτά είναι χαρτιά και
βγαίνουν.
Πιστεύω, όµως, ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση –συγχωρήστε µου
την έκφραση, είµαι φανατικός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- κάπως αλλιώς την ονειρεύτηκε και ο Αντενάουερ και ο
Ντε Γκωλ και Έλληνες πολιτικοί. Δεν θέλω τώρα να κάνω διακρίσεις. Δεν ονειρεύτηκαν αυτό το πράγµα, που δεν πήρε χαµπάρι
ο Μακρόν. Κάπως καθυστερηµένα κατάλαβε ότι το κοινωνικό
κράτος είναι σηµαντικός µοχλός ανάπτυξης. Του το θύµισαν οι
εξεγερµένοι πολίτες. Το αν τώρα ο λύκος στην αναµπουµπούλα
χαίρεται και κάποιοι πήγαν να καπηλευθούν αυτή την εξέγερση
είναι άλλο θέµα. Το λέω αυτό, για να πηγαίνουµε µπροστά και
όχι πίσω.
Και µου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ένα µανιφέστο προοδευτικών Ευρωπαίων µε πρώτο τον Πικετί και πενήντα οικονοµολόγους, ιστορικούς και πολιτικούς, οι οποίοι έχουν διαπιστώσει
αυτό που διαπιστώνουµε όλοι, ότι υπάρχει έλλειµµα κατ’ αρχήν
δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πρόβληµα κλιµατικής αλλαγής. Κάποιοι το αµφισβητούν, αλλά υπάρχει. Υπάρχει
το µεγάλο θέµα της µετανάστευσης που εµείς και οι Ιταλοί το
ζούµε στο πετσί µας. Φτώχεια; Υπάρχει.
Έκαναν µια πρόταση, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και δεν είναι
τυχαίο ότι τα µεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι µεγαλύτερες εφηµερίδες του πλανήτη, όπως η βρετανική «Guardian»,
η γαλλική «Le Monde», η γερµανική «Spiegel» και η ιταλική «Repubblica» το πρόβαλαν ως πρώτο θέµα. Φορολογήστε τους
πλούσιους και κοιτάξτε πάλι την κοινωνία!
Ξαναλέω ότι χειροπιαστό παράδειγµα είναι αυτά που συνέβησαν στη Γαλλία πρόσφατα µε τον Μακρόν. Πιστεύω ότι θα γίνουν
διορθωτικές κινήσεις. Αυτό που συµβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία
δεν είναι τυχαίο και όλοι θέλουµε να ξαναέρθει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Κάποιοι εξήντα οχτώ υπέγραψαν και πιστεύω ότι αυτό είναι το
σωστό.
Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής: Χωρίς να ευλογάµε τα
γένια µας, αυτή η Κυβέρνηση κατάλαβε κάτι που δεν έχουν καταλάβει άλλοι. Δεν είναι αυτό το νοµοσχέδιο αγαθοεργία. Είναι
επιβεβληµένο από τα γεγονότα. Δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο
αυτή η λιτότητα.
Το κοινωνικό κράτος δεν είναι ελεηµοσύνη σε κανέναν. Είναι
πυλώνας ανάπτυξης. Και ευτυχώς που αυτή η Κυβέρνηση το έχει
καταλάβει και το παλεύει από την πρώτη µέχρι την τελευταία
στιγµή. Και χειροπιαστό παράδειγµα είναι όσα ακούστηκαν στο
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σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επόµενος οµιλητής
είναι ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, ο κ. Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, είστε πειρασµός! Πώς να το κάνουµε;
Μιλάω πάντα µετά από εσάς και µου δίνετε αφορµή να σας σχολιάσω για κάποια πράγµατα. Μόνο το εξής θα πω: Επικαλεστήκατε
τη «Wall Street Journal», τη «Guardian» και το «Spiegel». Γι’ αυτά
τα έντυπα ακριβώς µπείτε στο Google και ψάξτε τι έλεγε ο Αρχηγός σας, ο κ. Καµµένος, το 2015, το 2016, το 2017. Το τι συνωµοσιολογία και τι παραµυθατζίδικο πράγµα έλεγε ο κ. Καµµένος µε
τα tweets και τα λόγια του γι’ αυτές τις εφηµερίδες, δεν µπορείτε
να φαντασθείτε! Άρα, µε το να επικαλείστε εσείς αυτές τις εφηµερίδες, αδειάζετε τον Αρχηγό σας. Και καλά του κάνετε. Μόνο για
άδειασµα είναι ο κ. Καµµένος. Για τίποτα άλλο. Δεν είναι να τον
παίρνεις στα σοβαρά.
Πάµε παρακάτω. Ο πρωταγωνιστής, βεβαίως, σήµερα αυτής
της δωδεκάωρης συνεδρίασης δεν ήταν άλλος από τις συντάξεις.
Ο κοµπάρσος, όµως, ο αφανής κοµπάρσος, είναι άλλος. Είναι ο
εργαζόµενος που µε τις ασφαλιστικές του εισφορές κρατάει ζωντανό το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Το αιµοδοτεί
και έτσι παίρνουν οι συνταξιούχοι τις συντάξεις τους.
Σε τι θέση βρίσκεται σήµερα ο Έλληνας εργαζόµενος; Σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι πριν από τρία χρόνια, πριν από πέντε χρόνια;
Δυστυχώς σε χειρότερη. Έχετε δηµιουργήσει τη γενιά των 380
ευρώ εσείς και µην µας κάνετε τάχατες τους επαναστάτες µε το
να ανακαλείτε την απόφασή σας να µειώσετε τις συντάξεις από 11-2019, µία απόφασή σας που δύο φορές την επιβεβαιώσατε και
έρχεστε να θριαµβολογήσετε ότι είστε οι σωτήρες των συνταξιούχων.
Κάποιος πρέπει να µιλήσει για τους ανέργους. Κάποιος πρέπει
να πει ότι χωρίς επενδύσεις σε αυτήν τη χώρα ούτε ασφαλιστικό
σύστηµα είναι βιώσιµο ούτε υπάρχει µέλλον οικονοµικό για τους
ανέργους ούτε τίποτα. Και για να έρθουν επενδύσεις εδώ, πρέπει
πρώτα και κύρια να χτυπηθεί η διαφθορά, η µικρή και η µεγάλη
διαφθορά, που τη βλέπεις και την ακούς παντού.
Δεν θέλω να µιλήσω γι’ αυτόν τον απίθανο τύπο, τον πιτσαδόρο
του ΣΥΡΙΖΑ, που µπαινόβγαινε στο Μαξίµου και έβγαινε φωτογραφίες στο πόντιουµ του κ. Τσίπρα. Και από πιτσαδόρος -δεν είναι
κακό να είσαι πιτσαδόρος- µήπως -σε εισαγωγικά και µε ερώτηµα
θα το πω- έγινε «µιζαδόρος»;
Εκτός από τη διαφθορά, πρέπει να παταχθεί και η γραφειοκρατία στο ελληνικό δηµόσιο. Ποιος επενδυτής θα έλθει να βάλει τα
χρήµατά του, Έλληνας ή ξένος, όταν η γραφειοκρατία ανά πάσα
ώρα και στιγµή µπορεί να του καταστρέψει την επένδυση και να
τον πετάξει πίσω;
Επίσης, για να έλθει µία στοιχειωδώς σοβαρή επένδυση πρέπει
να υπάρχει και ταχεία δικαιοσύνη. Δεν µπορεί να µπλοκάρουν
επενδύσεις για χρόνια και µετά από δέκα, δώδεκα χρόνια να δίνετε
το πράσινο φως από τη δικαιοσύνη για να συνεχιστεί η επένδυση.
Ποια επένδυση µετά από δέκα και δώδεκα χρόνια;
Επιπρόσθετα, για να συµπυκνώσω αυτό που πρέπει να γίνει,
έτσι ώστε η επόµενη ιδιαιτέρως έντονη και ενδιαφέρουσα δωδεκάωρη συνεδρίαση της Βουλής να γίνει για τις θέσεις εργασίας,
λέω το εξής: Θα πρέπει να κάνουµε ένα πολιτισµικό άλµα υπέρ
αριστείας. Όσο είµαστε µπλεγµένοι µε τις µετριότητες, αυτό θα
είναι το µέλλον µας.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία, µε την οποία µηδενίζετε -για
να είµαστε ακριβείς- τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, που εσείς
επιβάλατε, στο κρασί. Και για να δούµε λίγο την πολιτική απατεωνιά σας. Και το λέω ξεκάθαρα ότι κάνατε πολιτική απατεωνιά. Σε
αυτήν ακριβώς την Αίθουσα πριν τρία χρόνια, στις 11 Δεκεµβρίου
του 2015, εσείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ψηφίζατε
την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί 20 λεπτά στο
λίτρο. Περνάει το 2016, το 2017 και τελειώνει και το 2018. Τον Σεπτέµβριο του 2018 έρχεται το Συµβούλιο της Επικρατείας και βγάζει απόφαση που σας λέει ότι ο νόµος αυτός πρέπει να ακυρωθεί
και µάλιστα αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Για τον νόµο λέει;
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το Συµβούλιο της Επικρατείας το είπε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Για τον νόµο λέει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ακύρωσε το Συµβούλιο της Επικρατείας
αυτόν τον νόµο και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ από 1-1-2016.
Τι κάνετε τώρα εσείς µε την τροπολογία; Και δεν θα ήµουν τόσο
οξύς, αν δεν άκουγα τους πανηγυρισµούς ορισµένων Βουλευτών
-ευτυχώς οι Υπουργοί ήταν πιο συµµαζεµένοι, πιο προσγειωµένοινα λένε: «Εµείς καταργούµε το φόρο στο κρασί και ο οινοποιός
τώρα θα αναπτυχθεί».
Επί τρία χρόνια το προϊόν τους ήταν ακριβότερο και οι περισσότεροι απορρόφησαν -αν ήταν δυνατόν- οι ίδιοι αυτή την αύξηση
των 20 λεπτών στο λίτρο, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που ουρανοκατέβατα οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τον έβαλαν στους οινοποιούς.
Και τώρα λέτε ότι µηδενίζετε αυτό το φόρο από 1ης Ιανουαρίου.
Πώς θα πάρουν πίσω τη ζηµιά που εσείς τους προκαλέσατε;
Υπάρχει και κάτι ακόµα και εδώ είναι η πολιτική απατεωνιά. Είχατε πει το 2015, όταν βάζατε αυτό το χαράτσι του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο κρασί, ότι είναι ένα ισοδύναµο για να µην επιβληθεί ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, στα φροντιστήρια, στις σχολές
χορού κ.λπ..
Βγαίνει ο Μοσκοβισί τότε -που τόσο πολύ τον αναφέρατε σήµερα και τις τελευταίες εβδοµάδες τον έχετε Θεό- και τι είπε όταν
ρωτήθηκε και για το φόρο στο κρασί και για τον υποτιθέµενο
φόρο, το ΦΠΑ που θα βάζατε στην εκπαίδευση; «Οι δεσµεύσεις
της Ελλάδος που περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο Αυγούστου
2015…» -στο µνηµόνιο Τσίπρα-Καµµένου δηλαδή- «…δεν περιέχουν ειδικές διατάξεις για το ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία». Και όταν
ρωτήθηκε για τον ειδικό φόρο στο κρασί που βάλατε εσείς τους
οινοποιούς τι λέει; «Η φορολογία αποτελεί αρµοδιότητα των εθνικών αρχών».
Ο Μοσκοβισί, που σήµερα τον δοξάσατε, είπε την αλήθεια, ότι
ούτε φόρο στην εκπαίδευση είχαν ζητήσει οι θεσµοί, ούτε σας
είπαν να βάλετε φόρο στο κρασί. Μόνοι σας τον βάλατε.
Σήµερα, λοιπόν, το µηδενίζετε από εδώ και πέρα. Ό,τι έγινε στα
τρία χρόνια, έγινε. Άντε να αναζητήσει τώρα τον φόρο ο οινοπαραγωγός. Θα πρέπει να βρει τον καταναλωτή και να πάρει πίσω
τον φόρο -πώς θα γίνει αυτό το πράγµα;- ή θα ζητήσει από εσάς
να του επιστρέψετε το φόρο; Αµ δε!
Αυτά, λοιπόν, λέγονται στην «Συριζανέλικη» διάλεκτο «πολιτική
απατεωνιά». Σας ταιριάζει απόλυτα και λυπάµαι που προσπαθήσατε να την επιδείξετε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέµα, όπως αυτό
της µη τήρησης στην ουσία της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Καβαδέλλας από την Ένωση Κεντρώων έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Δεν θα δευτερολογήσω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Καβαδέλλα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς για τον ν.4172/2013 και το άρθρο 29, στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Κουτσούκο, θα ήθελα να πω τα εξής: Στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 ορίζεται ρητά σαν κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα το σύνολο των εισοδηµάτων από επιχειρηµατικές συναλλαγές. Εποµένως, στα έσοδα από
αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονταν οι
αγροτικές επιδοτήσεις…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέει τέτοιο πράγµα;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αυτή ήταν η ερµηνεία που είχαν δώσει οι αρµόδιες αρχές του
Υπουργείου Οικονοµικών τότε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Η ερµηνεία!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ήρθαµε εµείς µε τον ν.4328/2015, στην παράγραφο 1 του άρθρου
2 και είπαµε πως µόνο όσες υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ από τις
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επιδοτήσεις θα είναι εισόδηµα και πως οι αγροτικές αποζηµιώσεις
στο σύνολό τους δεν συνυπολογίζονται. Ψάξτε το και τα ξαναλέµε
στον προϋπολογισµό, όπου µπορείτε να φέρετε οποιοδήποτε
στοιχείο θέλετε.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που τέθηκαν για τους νέους, έχουµε
ήδη ψηφισµένο εργατικό φορολογικό κίνητρο για τις νέες θέσεις
εργασίας. Το επόµενο διάστηµα θα έχουµε και την ΚΥΑ των δυο
Υπουργείων που θα συµπληρώνει το πλαίσιο για να πάρουν οι επιχειρήσεις νέους ανθρώπους. Οπότε, δίνουµε µια ανάσα στους
νέους, αυτό που ακριβώς είπατε, κύριε συνάδελφε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πετρέλαιο θέρµανσης: Τις επόµενες µέρες θα έχουµε την
υπουργική απόφαση. Το δηλώνω και εδώ. Στους ορεινούς δήµους
θα συµπεριλαµβάνονται οι ορεινοί δήµοι που πλέον ορίζονται από
τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» έχει περισσότερους ορεινούς δήµους από αυτούς που ήταν στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης, λοιπόν, στην υπουργική απόφαση που θα έχουµε τις επόµενες µέρες, οι ορεινοί δήµοι, όπως
ακριβώς ορίζονται στον νόµο του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», θα παίρνουν το
πετρέλαιο θέρµανσης της παραπάνω Ζώνης. Αν ένας ορεινός
δήµος είναι στη Ζώνη Γ, για παράδειγµα, θα πάρει την επιδότηση
του πετρελαίου θέρµανσης της Ζώνης Β.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Το ποσό θα το αυξήσετε; Αυτή είναι η
ουσία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα δείτε τις επόµενες ηµέρες τι θα υπάρχει στην υπουργική απόφαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Γι’ αυτό λέµε «παροχολογία».
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν είναι καθόλου παροχολογία. Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρθηκε από τον κ. Κουτσούκο, ότι, επειδή το ψύχος υπάρχει, επειδή
η τιµή του του πετρελαίου είναι ήδη αυξηµένη, µε αυτή τη λογική
θα είναι και η υπουργική απόφαση. Θα τη δείτε τις επόµενες
µέρες.
Όσον αφορά στον φόρο στο κρασί, κύριε Αµυρά, εδώ έχετε
κάνει ένα λάθος και θέλω να πιστεύω ότι δεν το κάνετε επίτηδες.
Η απόφαση του Σ.τ.Ε. δεν έχει θέµα µε την κατάργηση του φόρου
στο κρασί ούτε µε τον νόµο που ψηφίσαµε. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει να κάνει µε την ίδια την εφαρµογή
της υπουργικής απόφασης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Υπουργέ…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Να
σκεφθείτε ότι υπάρχει και προβληµατισµός, παρ’ όλο που αυτή τη
στιγµή το καταργούµε, κατά πόσο θα πρέπει να βγάλουµε καινούργια υπουργική απόφαση τις επόµενες µέρες.
Ειλικρινά, η απόφαση του Σ.τ.Ε. έχει να κάνει µε την υπουργική
απόφαση και όχι µε την κατάργηση του φόρου στο κρασί. Κατ’
αρχάς, όλοι οι φορείς οι οποίοι εµπλέκονταν στον φόρο στο κρασί,
νόµιζαν ότι είναι γι’ αυτό και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι, έρχονταν και ξαναζητούσαν την κατάργηση του φόρου στο κρασί,
το οποίο ερχόµαστε και κάνουµε σήµερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Η υπουργική απόφαση τι αφορούσε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Η
υπουργική απόφαση αφορούσε διαδικαστικά θέµατα είσπραξης
του φόρου του κρασιού, όχι αυτόν καθαυτόν τον φόρο, όχι την
επιβολή του φόρου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Γιατί αυτό µπορούσαν να αµφισβητήσουν
οι εµπλεκόµενοι οινοποιοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχω την εντύπωση
ότι δεν πρέπει να κάνουµε συζήτηση. Τριτολογίες δεν προβλέπει
ο Κανονισµός.
Κατά συνέπεια, έχουµε ολοκληρώσει τη συζήτηση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν προβλέπει ο
Κανονισµός τριτολογίες, ούτε συζήτηση…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν είναι τριτολογία. Δεν έχει απαντήσει η κυρία Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, αλλά δεν
µπορώ να επιβάλλω εγώ τι θα πει η Υπουργός, κύριε Κουτσούκο.
Μπορώ να το επιβάλλω; Δεν γίνεται. Αυτή είναι η άποψή της.
Άρα κατά συνέπεια…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αµυρά, τι θέλετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μια δήλωση θέλω να κάνω για την τροπολογία, την οποία παρέλειψα στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι θέλετε να πείτε,
κύριε Αµυρά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θέλω να δηλώσω για την τροπολογία
1852, που έχει γίνει άρθρο, επειδή το παρέλειψα και κατά την ψηφοφορία δεν θα έχω τη δυνατότητα να το δηλώσω, το εξής: Είναι
µία τροπολογία σαράντα σελίδων µέσα στη συνεδρίαση τώρα στο
τέλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Νοµίζω ότι το είπατε. Δεν το είπατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, δεν το είπα.
Ούτε να τη δούµε µπροστά µας δεν θέλουµε. Την καταψηφίζουµε. Έχει µέσα δεν ξέρω και εγώ τι έχει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο επί του Κανονισµού.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ευθύνη του
Προεδρείου να ρωτήσει την κυρία Υπουργό τι προτίθεται να κάνει
µε τις βουλευτικές που έχουν κατατεθεί, ποιες δέχεται και ποιες
δεν δέχεται; Η τροπολογία που έχω καταθέσει για το camping της
Κουρούτας έχει περάσει στο ντούκου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουτσούκο,
έδωσε η Υπουργός…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δίνετε δέκα ακίνητα στους δήµους
και δεν µιλάτε. Πείτε, λοιπόν, γιατί δεν τη δεχόσαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η Υπουργός έδωσε
µια απάντηση…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όπου είπε τι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν µπορεί το Προεδρείο να υποχρεώσει την Υπουργό τι να πει. Παρακαλώ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης
των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά µε τη διανοµή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας υπενθυµίζουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, ογδόντα πέντε (85) άρθρα, δώδεκα (12) τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για
ψήφιση.
Παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει την αρχή του νοµοσχεδίου, όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο και
το σύνολό του.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την
ελέγξετε ή να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Άρθρο 5 όπως τροπ.

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ ...
σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Επί της Αρχής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 1 ως έχει

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 2 ως έχει

Άρθρο 3 όπως τροπ.

Άρθρο 4 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 7 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 8 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 6 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 9 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 10 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 11 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 12 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 13 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 16 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 15 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 14 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 18 ως έχει

Άρθρο 19 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 20 ως έχει

Άρθρο 21 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 17 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.:
ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α:
OXI
Κ.Κ.Ε:
OXI
ΑΝ.ΕΛ: ΝΑΙ
ΠΟΤΑΜΙ: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Άρθρο 22 ως έχει

ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Άρθρο 23 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 24 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 25 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 26 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 27 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 28 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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Άρθρο 29 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 30 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 31 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 34 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 33 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 32 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 35 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 36 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 37 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 40 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 39 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 38 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

Άρθρο 41 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 42 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 43 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 44 ως έχει

Άρθρο 45 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 46 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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Άρθρο 47 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 48 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 49 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 50 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 51 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 52 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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Άρθρο 53 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 54 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 55 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 58 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 57 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 56 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

1744

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 59 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 60 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 61 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 64 ως έχει

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 63 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 62 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

Άρθρο 65 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 66 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 67 ως έχει

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 70 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 69 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 68 ως έχει

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ
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Άρθρο 71 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 72 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 73 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 76 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 75 ως έχει

ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ
OXI
OXI
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 74 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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Άρθρο 77 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 78 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 79 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 82 όπως τροπ.

ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 81 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 80 ως έχει

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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Άρθρο 83 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 84 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Άρθρο 85 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Υπ. Τροπ. 1841/160 ως έχει

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Υπ. Τροπ. 1839/158 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Υπ. Τροπ. 1838/157 ως έχει

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ

ΝΑΙ
OXI
OXI
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ

Υπ. Τροπ. 1842/161 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Υπ. Τροπ. 1846/165 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Υπ. Τροπ. 1847/166 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Βουλ. Τροπ. 1840/159 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Υπ. Τροπ. 1852/171 όπως τροπ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Υπ. Τροπ. 1851/170 ως έχει

ΝΑΙ
OXI
OXI
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI

ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Βουλ. Τροπ. 1844/163 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Βουλ. Τροπ. 1849/168 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

Βουλ. Τροπ. 1850/169 ως έχει

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Ο Πρόεδρος
ΣΥΡΙΖΑ
Ν.Δ.
ΔΗ.ΣΥ
Κ.Κ.Ε
ΑΝ.ΕΛ
ΠΟΤΑΜΙ
Χ.Α
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Επί του Συνόλου

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΠΡΝ
ΝΑΙ
OXI
ΠΡΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ:
Ν.Δ.:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
Ακροτελεύτιο άρθρο

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κατάργηση των διατάξεων
περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά µε
τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων
και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης
των συντάξεων
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016
(Α’85), όπως είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4472/2017 (Α’74), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων
αυτών είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό
εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συµψηφιζόµενο
κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε
αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 3, όπως ισχύει.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του ν. 4472/2017
καταργούνται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ,
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 (ΕΕ L 26), σχετικά
µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε µε
την Οδηγία 2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 (ΕΕ L 76) και η θέσπιση
άλλων διατάξεων για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαµεσολάβηση.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης
των συντάξεων
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016
(Α’85), όπως είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4472/2017 (Α’74), αντικαθίσταται ως εξής:
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«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων
αυτών είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό
εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συµψηφιζόµενο
κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε
αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 3, όπως ισχύει.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του ν. 4472/2017
καταργούνται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ,
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 (ΕΕ L 26), σχετικά
µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε µε
την Οδηγία 2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 (ΕΕ L 76) και η θέσπιση
άλλων διατάξεων για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαµεσολάβηση.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)
1. Το παρόν Μέρος θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
2. Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στους ασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το αγαθό ή την
υπηρεσία που παρέχεται από προµηθευτή, όταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:
αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζηµίας αγαθού ή τη µη
χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προµηθευτής, ή
ββ) τη ζηµία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους
που σχετίζονται µε ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν
λόγω προµηθευτή,
β) το ποσό των ασφαλίστρων, που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν, δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ, υπολογιζόµενο αναλογικά σε ετήσια βάση,
γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’, όταν η ασφάλιση είναι
συµπληρωµατική προς υπηρεσία της περίπτωσης α’ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή µικρότερη από τρεις (3)
µήνες, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτοµο
δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.
3. Όταν η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ασκεί δραστηριότητα διανοµής µέσω ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος εξαιρείται από την εφαρµογή του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η εν λόγω
επιχείρηση ή ο διαµεσολαβητής διασφαλίζει ότι:
α) τίθενται στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύναψη της
σύµβασης, πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα και τη διεύ-

θυνσή του και σχετικά µε τις διαδικασίες του άρθρου 10, οι
οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και άλλους ενδιαφεροµένους
να υποβάλουν καταγγελίες,
β) υπάρχουν κατάλληλες και αναλογικές διαδικασίες µε σκοπό
τη συµµόρφωση προς τα άρθρα 27 και 34 και την εξέταση των
απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη πριν από την πρόταση
σύµβασης,
γ) το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 παρέχεται στον
πελάτη πριν από τη σύναψη της σύµβασης.
4. Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση
µε κινδύνους και υποχρεώσεις που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ρυθµίζει, επίσης, δραστηριότητες διανοµής
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που διενεργούνται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η άσκηση στην Ελλάδα της δραστηριότητας ασφαλιστικής και
αντασφαλιστικής διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων από ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή
διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε τρίτη χώρα, που εργάζονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γίνεται µε τρόπο που εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων
των προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκούν δραστηριότητες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διανοµής στην
ελληνική αγορά. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά µε τις γενικής φύσης δυσκολίες, τις οποίες συναντούν οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που προέρχονται από την Ελλάδα ως κράτος - µέλος
καταγωγής, κατά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση δραστηριοτήτων διανοµής ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων
σε τρίτη χώρα.
Άρθρο 4
Ορισµοί
(Άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
1.Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1) «Διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων»: οι δραστηριότητες παροχής συµβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συµβάσεων ασφάλισης, οι
δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαµβανοµένης της παροχής πληροφοριών σχετικά µε µία ή
περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη µέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου
µέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της σύγκρισης των τιµών και των
προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιµής ασφαλιστικής
σύµβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άµεσα ή έµµεσα µία ασφαλιστική σύµβαση, χρησιµοποιώντας ιστότοπο ή
άλλα µέσα.
2) «Διανοµή αντασφαλιστικών προϊόντων»: οι δραστηριότητες
παροχής συµβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συµβάσεων αντασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας
κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων,
ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαµβανοµένων
των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από αντασφαλιστική
επιχείρηση χωρίς την παρέµβαση αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή.
3) «Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής»: κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, εκτός από την ασφαλιστική ή την αντασφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους τους και εκτός από τον ασφαλιστικό
διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, το οποίο αναλαµβάνει ή ασκεί επ’
αµοιβή δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. Οι
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα και
υπόκεινται στα άρθρα 19 έως 26, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) ασφαλιστικοί πράκτορες,
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β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
γ) µεσίτες ασφαλίσεων.
4) «Ασφαλιστικός Πράκτορας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ασκεί τη δραστηριότητα της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνοµα και για λογαριασµό µίας ή περισσότερων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στους ασφαλιστικούς πράκτορες
εντάσσονται τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων
και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, όταν ασκούν τη δραστηριότητα
διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων.
5) «Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων µέσω οµάδας ασφαλιστικών πρακτόρων,
τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία, και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει
το έργο τους, µε σκοπό να διασφαλίσει την εκ µέρους τους
εφαρµογή των σχετικών µε τη διανοµή πολιτικών και διαδικασιών
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργάζεται,
χωρίς να συµβάλλεται ο ίδιος µε αυτούς.
6) «Μεσίτης ασφαλίσεων»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που,
µε γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων µε βάση την ανάλυση επαρκούς
αριθµού ασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά,
χωρίς να δεσµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης.
7) «Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση»:
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό ίδρυµα ή
επιχείρηση επενδύσεων ή τον αγροτικό συνεταιρισµό, όπως ορίζονται στα σηµεία 1) και 2) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 176), που αναλαµβάνει και ασκεί µε αµοιβή
δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του εν λόγω φυσικού ή νοµικού προσώπου δεν είναι η διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων,
β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διανέµει µόνο ορισµένα ασφαλιστικά προϊόντα που συµπληρώνουν ένα αγαθό ή µία υπηρεσία,
γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν λόγω κάλυψη συµπληρώνει το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχει ο
διαµεσολαβητής ως την κύρια επαγγελµατική δραστηριότητά
του.
Οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχηµάτων και τα ταξιδιωτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων εγγράφονται στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 ως
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
8)«Αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής»: κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, άλλο από την αντασφαλιστική επιχείρηση ή τους
υπαλλήλους της, το οποίο αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή τη
δραστηριότητα διανοµής αντασφαλιστικών προϊόντων. Αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές µε έδρα στην Ελλάδα είναι µόνον οι µεσίτες αντασφαλίσεων, δηλαδή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που,
κατ’ εντολή του πελάτη, ασκούν τη δραστηριότητα της διανοµής
αντασφαλιστικών προϊόντων µε βάση την ανάλυση επαρκούς
αριθµού αντασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται στην
αγορά, χωρίς να δεσµεύονται ως προς την επιλογή της αντασφαλιστικής επιχείρησης.
9) «Ασφαλιστική επιχείρηση»: οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α’ 13).
10) «Αντασφαλιστική επιχείρηση»: οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4364/2016
.
11) «Διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων»: κάθε ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής, ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση
ή ασφαλιστική επιχείρηση.
12) «Αµοιβή»: κάθε προµήθεια, τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωµή, συµπεριλαµβανοµένου κάθε είδους οικονοµικού οφέλους
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ή οποιουδήποτε άλλου χρηµατικού ή µη χρηµατικού οφέλους ή
κινήτρου, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση µε τις δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων.
13) «Κράτος - µέλος καταγωγής»:
α) αν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο διαµένει,
β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έδρα ή, αν δεν έχει
καταστατική έδρα σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του διοίκηση.
14) «Κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει µόνιµη παρουσία ή εγκατάσταση ή
παρέχει υπηρεσίες και το οποίο δεν είναι το κράτος - µέλος καταγωγής του.
15)«Υποκατάστηµα»: το πρακτορείο ή το υποκατάστηµα διαµεσολαβητή, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής του.
16) «Στενοί δεσµοί»: οι στενοί δεσµοί, όπως ορίζονται στην
παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.
17) «Κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας»: ο τόπος
από τον οποίο ασκείται η διοίκηση επί της κύριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
18) «Συµβουλή»: η παροχή προσωπικής σύστασης στον πελάτη σε σχέση µε µία ή περισσότερες συµβάσεις ασφάλισης.
19) «Μεγάλοι κίνδυνοι»: οι µεγάλοι κίνδυνοι, όπως ορίζονται
στην παρ. 27 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.
20)«Επενδυτικό προϊόν βασιζόµενο σε ασφάλιση»: ένα ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει αξία κατά τη λήξη του ή αξία εξαγοράς, οι οποίες είναι, συνολικά ή µερικά, εκτεθειµένες, άµεσα
ή έµµεσα, σε διακυµάνσεις της αγοράς και στο οποίο δεν περιλαµβάνονται:
α) οι ασφαλίσεις κατά ζηµιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του
ν. 4364/2016,
β) οι ασφαλίσεις ζωής, οι παροχές των οποίων καταβάλλονται
µόνο σε περίπτωση θανάτου ή για ανικανότητα λόγω σωµατικής
βλάβης, ασθένειας ή αναπηρίας,
γ) τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία έχουν ως πρωταρχικό
σκοπό την παροχή εισοδήµατος στον επενδυτή κατά τη συνταξιοδότησή του και δίνουν στον επενδυτή το δικαίωµα σε ορισµένες παροχές,
δ) τα επισήµως αναγνωρισµένα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά ταµεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των νόµων
3029/2002 (Α’160) και 4364/2016,
ε) τα ατοµικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, για τα οποία απαιτείται
εισφορά του εργοδότη και στα οποία ο εργαζόµενος ή ο εργοδότης δεν έχει δυνατότητα επιλογής ως προς το συνταξιοδοτικό
προϊόν ή τον πάροχο.
21) «Σταθερό µέσο ή µόνιµο υπόθεµα»: κάθε µέσο το οποίο:
α) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη αυτόν, κατά
τρόπο ώστε να µπορεί να ανατρέχει σε αυτές µελλοντικά και για
χρονικό διάστηµα ικανό για τους σκοπούς των πληροφοριών,
β) επιτρέπει την αµετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών.
22) «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων» (Ε.Α.Α.Ε.Σ.): η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1094/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 (EE
L 331).
23) «Όργανο διοίκησης ασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση»: το συλλογικό ή
ατοµικό όργανο που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις εµπορικές
εταιρείες και αναλόγως της νοµικής µορφής του νοµικού προσώπου, είναι επιφορτισµένο µε την εν γένει διοίκηση και εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου. Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ως
όργανο διοίκησης νοείται ο ίδιος ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
24) «Παραγωγή ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονιστή»: το
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σύνολο των ασφαλιστικών συµβάσεων, οι οποίες καταρτίστηκαν
από την ασφαλιστική επιχείρηση µε τη διαµεσολάβηση του
ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονιστή.
2. Για τους σκοπούς των περιπτώσεων 1 και 2 της παραγράφου 1, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται διανοµή
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων:
α) η περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης
επαγγελµατικής δραστηριότητας, εάν:
αα) ο πάροχος δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να βοηθήσει
στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύµβασης,
ββ) σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας δεν είναι η βοήθεια
του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης,
β) η κατ’ επάγγελµα διαχείριση των αξιώσεων µιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και ο διακανονισµός
ζηµιών και η εκτίµηση των ζηµιών από πραγµατογνώµονα,
γ) η απλή παροχή δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε
τους δυνητικούς ασφαλισµένους στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αν ο πάροχος των
πληροφοριών δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να βοηθήσει στη
σύναψη ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης,
δ) η απλή παροχή πληροφοριών στους δυνητικούς ασφαλισµένους σχετικά µε τα ασφαλιστικά ή αντασφαλιστικά προϊόντα ή
τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, αν ο πάροχος των πληροφοριών δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να βοηθήσει στη
σύναψη ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης.
Άρθρο 5
Συναλλακτικές σχέσεις των διανοµέων ασφαλιστικών προϊόντων µεταξύ τους και µε τον πελάτη
1. Ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέµει προϊόντα µίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύµβασης εντολής και αµείβεται µε προµήθεια αποκλειστικά από τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο όνοµα και για λογαριασµό των
οποίων διανέµει ασφαλιστικά προϊόντα.
2. Ο συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων ασκεί τη δραστηριότητα της περίπτωσης 5 του άρθρου 4 στο όνοµα και για λογαριασµό µίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
βάσει έγγραφης σύµβασης εντολής και αµείβεται µε προµήθεια
αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε τις οποίες
συνεργάζεται.
3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί η σύµβαση µεταξύ της
ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού πράκτορα ή του
συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση
καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή ποσό
που ισούται µε την προµήθεια τριών (3) ετών που θα δικαιούτο,
αν δεν είχε λυθεί η σύµβαση, και αναλογεί στην παραγωγή του,
η οποία εξακολουθεί, γι’ αυτό το διάστηµα, να παραµένει στην
ασφαλιστική επιχείρηση. Η παραγωγή τεκµαίρεται ότι παραµένει
στην ασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον διατηρείται η ασφαλιστική
κάλυψη για το ασφαλιζόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή αντικείµενο, χωρίς ουσιώδη µεταβολή των όρων της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει σε
τακτά χρονικά διαστήµατα, µε αναλυτική κατάσταση, τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή για τη διατηρούµενη σε ισχύ
παραγωγή του και τις προµήθειές του που αναλογούν σε αυτή.
Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής φέρει η
ασφαλιστική επιχείρηση. Το ποσό του πρώτου εδαφίου δεν καταβάλλεται, αν η σύµβαση λύθηκε µε πρωτοβουλία του διαµεσολαβητή.
Αν ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, για αξιόποινες πράξεις από τη σχέση του µε την ασφαλιστική επιχείρηση ή
που τελέστηκαν επ’ ευκαιρία αυτής, καταβάλλεται στον ασφαλιστικό πράκτορα ή συντονιστή το ήµισυ του ποσού που θα δικαιούτο, αν δεν είχε λυθεί η σύµβαση, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο. Σε περίπτωση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή
παύσης της ποινικής δίωξης ή εν γένει απαλλαγής του πράκτορα
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ή του συντονιστή από τις σχετικές κατηγορίες, η ασφαλιστική
επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει εντόκως στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή το ποσό που υπολείπεται. Αντίθετα, αν ο πράκτορας ή ο συντονιστής καταδικαστεί
αµετάκλητα, επιστρέφει εντόκως το ποσό που έλαβε µετά την
άσκηση της ποινικής δίωξης.
Σε περίπτωση µόνιµης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού
πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον
συντονιστή ποσό που ισούται µε την προµήθεια τεσσάρων (4)
ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί γι’
αυτό το διάστηµα να παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στα πρόσωπα που ο
πράκτορας ή ο συντονιστής έχει ορίσει ως δικαιούχους. Αν δεν
έχουν οριστεί δικαιούχοι, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει
το ποσό αυτό στους κληρονόµους του θανόντος κατά το λόγο
της κληρονοµικής τους µερίδας.
Σε περίπτωση αποχώρησης του ασφαλιστικού πράκτορα ή του
συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, λόγω συνταξιοδότησης,
η ασφαλιστική επιχείρηση του καταβάλλει ποσό που ισούται µε
την προµήθεια τριών (3) ετών που αναλογεί στην παραγωγή του,
η οποία εξακολουθεί να παραµένει γι’ αυτό το διάστηµα σε
αυτήν.
4. Ο µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ασκεί τη δραστηριότητα διανοµής βάσει έγγραφης σύµβασης µε τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, µε τρόπο που να
αποτρέπεται η νοµική και οικονοµική εξάρτησή του έναντι αυτών.
Ο µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων λαµβάνει:
α) προµήθεια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες
τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ’ εντολή του πελάτη
του, ή και
β) αµοιβή από τον πελάτη, βάσει έγγραφης σύµβασης µεταξύ
τους.
Ελάχιστο περιεχόµενο της συµφωνίας µε τον πελάτη είναι ο
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του µεσίτη ασφαλίσεων, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του πελάτη, ο χρόνος και ο τρόπος
απόδοσης της αµοιβής και το ακριβές ποσό της αµοιβής ή, αν
αυτό δεν είναι δυνατόν, η βάση και η µέθοδος υπολογισµού της
αµοιβής.
5. Στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων, όταν πρόκειται για επαγγελµατία πελάτη της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’
14) και στη συνασφάλιση της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.
2496/1997 (Α’87), ο µεσίτης ασφαλίσεων µπορεί, αν δεν είναι δυνατή η άµεση έκδοση από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστηρίου του άρθρου 2 του ν. 2496/1997, να υποβάλει στις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις «συµφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης», στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τις ενδιαφερόµενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης
του κινδύνου. Ο µεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει «πιστοποιητικό
ασφάλισης» µε βάση τα στοιχεία που συµφώνησε µε την ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο παραδίδει στον πελάτη. Ο µεσίτης
αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, µε τη σύµβαση ασφάλισης.
6. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, διανέµει προϊόντα µίας ή περισσότερων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, που αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τη δραστηριότητά του και αµείβεται µε προµήθεια από εκείνην.
7. Η συνεργασία µεταξύ των εγγεγραµµένων προσώπων στο
ειδικό µητρώο του άρθρου 19 επιτρέπεται µόνο εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στην ίδια κατηγορία. Αν µεταξύ της ασφαλιστικής
επιχείρησης και του πελάτη µεσολαβούν περισσότεροι του ενός
διαµεσολαβητές, οι οποίοι συνεργάζονται µεταξύ τους στην προώθηση του ασφαλιστικού προϊόντος, εκείνος από τους συνεργαζόµενους διαµεσολαβητές που έχει σύµβαση µε την ασφαλιστική
επιχείρηση, λαµβάνει έγκριση από την ασφαλιστική επιχείρηση
για τη διανοµή των προϊόντων της µέσα από τη συγκεκριµένη συνεργασία και, κατά περίπτωση, για την εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28, πριν συναφθεί οποιαδήποτε
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ασφαλιστική σύµβαση. Αν η ασφαλιστική επιχείρηση διαπιστώσει
την προώθηση των προϊόντων της από µη εγκεκριµένη συνεργασία, ζητεί, εγγράφως, διευκρινίσεις από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, που έχει σύµβαση µε αυτή, και θέτει προθεσµία για
την παροχή των διευκρινίσεων αυτών, που δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των τριών (3) ηµερών. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή αν οι διευκρινίσεις του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή δεν
κριθούν επαρκείς, η ασφαλιστική επιχείρηση δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
αυτής επέρχονται ύστερα από τρεις (3) ηµέρες από την επίδοσή
της στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή, η
ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να παρακρατήσει τις αναλογούσες επί του ασφαλίστρου προµήθειες που θα κατέβαλλε στον
ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, αν είχε εγκρίνει τη συνεργασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 6
Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας
(άρθρο 12 και άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Επιµελητηρίων και
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) που
προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 26, αρµόδια για την εποπτεία
της δραστηριότητας διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, εφεξής αναφερόµενη ως η εποπτική αρχή.
2. Η εποπτική αρχή εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και του καταστατικού της (ν. 3424/1927, Α’ 298), τον
τρόπο που ασκείται η δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζει τη
διαρκή συµµόρφωση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών, καθώς και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που
ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε τις διατάξεις του παρόντος και της κείµενης
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Η εποπτική αρχή παρακολουθεί τη
λειτουργία της αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων, περιλαµβανοµένης της αγοράς για ασφαλιστικά προϊόντα που είναι συµπληρωµατικά άλλης υπηρεσίας ή αγαθού, τα οποία διατίθενται,
διανέµονται ή πωλούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, ή πωλούνται προς την αγορά άλλων κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χώρα προέλευσης την Ελλάδα.
3. Για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων η εποπτική αρχή µεριµνά να διαθέτει σε συνεχή βάση επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό.
4. Τα όργανα διοίκησης της εποπτικής αρχής και το προσωπικό αυτής, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων για πράξεις ή
παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός των
κατά το παρόν Μέρος νόµο αρµοδιοτήτων τους, καθώς επίσης
εντός των λοιπών αρµοδιοτήτων, τις οποίες ασκεί η εποπτική
αρχή κατά ανάθεση δηµόσιας εξουσίας, εκτός αν βαρύνονται µε
δόλο.
Άρθρο 7
Διενέργεια ελέγχων
1. Για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων, η εποπτική αρχή µπορεί να διενεργεί, γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους
ή µη ελέγχους σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Επίσης, η εποπτική αρχή µπορεί να διενεργεί ελέγχους σε:
α) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος αλλά, είτε του έχουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρη-
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σης, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4364/2016, είτε είναι τρίτος
µε τον οποίον η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ο
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση έχει πραγµατοποιήσει
συναλλαγή, η οποία είναι αναγκαίο να ελεγχθεί για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µόνο όµως
στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος και
εφόσον ο έλεγχος δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
2. Η εποπτική αρχή, κατά την άσκηση των εποπτικών αρµοδιοτήτων της:
α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή άλλο
στοιχείο τηρείται, µε οποιαδήποτε µορφή, για τις δραστηριότητες του ελεγχοµένου, είτε στις ίδιες τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις
είτε αλλού, εντός ή εκτός Ελλάδας, και µπορεί να λαµβάνει αντίγραφό του, ακόµη και αν αυτό περιέχει απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων,
β) µπορεί να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο ή
δηµόσια αρχή,
γ) µπορεί να απαιτεί τη διακοπή της πώλησης συγκεκριµένου
ασφαλιστικού προϊόντος ή τη διακοπή δραστηριότητας ή πρακτικής προώθησης προϊόντος που είναι αντίθετη µε το παρόν
Μέρος,
δ) µπορεί να λαµβάνει πληροφορίες από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες και να αναθέτει εξακριβώσεις, µελέτες, έρευνες και
κατά περίπτωση έργα σε εξωτερικούς συνεργάτες,
ε) µπορεί να λαµβάνει κάθε πληροφορία για συµβάσεις που
βρίσκονται στην κατοχή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών διαµεσολαβητών ή έχουν συναφθεί
µε τρίτους.
Κατά τη διενέργεια ελέγχων από την εποπτική αρχή ή τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε το παρόν
Μέρος και το ν. 4364/2016, τα πρόσωπα που υπόκεινται στους
ελέγχους αυτούς δεν δικαιούνται να επικαλεστούν το απόρρητο
των τραπεζικών καταθέσεων ή τη νοµοθεσία για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων ή άλλο απόρρητο έναντι των αρµόδιων αρχών ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα από
αυτές για τη διενέργεια του ελέγχου.
3. Οι διανοµείς διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που υποβάλλουν στην εποπτική αρχή είναι πλήρεις, ακριβείς και κατάλληλες
για την άσκηση του εποπτικού της έργου.
4. Τα πάσης φύσεως έγγραφα που υποβάλλονται από τους
διανοµείς στην εποπτική αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
παρόν Μέρος, είναι στην ελληνική γλώσσα. Η εποπτική αρχή
µπορεί να λαµβάνει υπόψη της έγγραφα σε άλλες επίσηµες ευρωπαϊκές γλώσσες, εφόσον κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη
κρίση της έχει, κατά τον χρόνο εκείνο, τη δυνατότητα να το πράξει.
Άρθρο 8
Συνεργασία µε την Ε.Α.Α.Ε.Σ. και εποπτική σύγκλιση
Η εποπτική αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να συµµορφώνεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τις συστάσεις και
τα πρότυπα που εκδίδονται από την Ε.Α.Α.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1094/2010, καθώς και από
τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µέσω της Μικτής Επιτροπής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι
οποίες σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές της δυνάµει του παρόντος και εκδίδει σχετικές αποφάσεις που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 9
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των αρµόδιων αρχών των κρατών - µελών
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των
άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ανταλλάσσει πληροφορίες για τους διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, προκειµένου να εξασφαλίσει την
ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Ειδικότερα, κατά
τη διαδικασία εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 19 και σε
διαρκή βάση, η εποπτική αρχή ανταλλάσσει πληροφορίες µε τις
αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών της Ε.Ε. για την καλή
φήµη, τις επαγγελµατικές γνώσεις και τις ικανότητες των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
2. Η εποπτική αρχή ανταλλάσσει πληροφορίες µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών - µελών για τους διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, στους οποίους έχει επιβληθεί κύρωση ή άλλο µέτρο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VII της
Οδηγίας 2016/97 και στα άρθρα 41 έως 46 του παρόντος, ιδίως
αν έχει ή είχε ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των εν λόγω διανοµέων από τα µητρώα του άρθρου 3 της Οδηγίας 2016/97 και του
άρθρου 19 του παρόντος.
3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν ή να παρέχουν πληροφορίες, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος, οφείλουν
να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο
άρθρο 44 του ν. 4364/2016.
4. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε το παρόν
Μέρος, η Κ.Ε.Ε.Ε. και τα αρµόδια επιµελητήρια παρέχουν στην
εποπτική αρχή, µόλις τους ζητηθεί, κάθε πληροφορία, στοιχείο
και έγγραφο που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες αυτές.
Άρθρο 10
Καταγγελίες
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διαδικασία
υποβολής από τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφεροµένους
και, ειδικότερα, τις ενώσεις καταναλωτών, καταγγελιών κατά των
διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων,
καθώς και διερεύνησης της βασιµότητας των καταγγελιών
αυτών, µετά την οποία και αφού ασκηθεί από τους ελεγχοµένους
το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45), µπορεί, αν διαπιστωθούν παραβάσεις και ανεξαρτήτως της ενδεχόµενης
ποινικής τους ευθύνης, να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 43, ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή
αποστέλλει, µέσα σε εύλογο χρόνο, απάντηση στον καταγγέλλοντα για το περιεχόµενο της καταγγελίας του.
Άρθρο 11
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του µε διανοµείς
ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης µπορεί να προσφεύγει στον
Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί µε τον ν.
3297/2004 (Α’ 259), ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών, νόµιµα καταχωρισµένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων (Β’ 1421).
2. Οι φορείς της παραγράφου 1 συνεργάζονται µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών - µελών για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 12
Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις
δραστηριότητές του για πρώτη φορά στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
ενηµερώνει, εγγράφως, για την πρόθεσή του αυτή:
α) το επιµελητήριο, στο ειδικό µητρώο του οποίου είναι εγγεγραµµένος,
β) την εποπτική αρχή.
2. Το επιµελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή, µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή του εγγράφου της παραγράφου 1, τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον αριθµό ειδικού µητρώου του διαµεσολαβητή,
β) το κράτος - µέλος ή τα κράτη - µέλη στα οποία προτίθεται
να ασκήσει δραστηριότητες ο διαµεσολαβητής,
γ) την κατηγορία διαµεσολάβησης της παραγράφου 3 του άρθρου 19 στην οποία έχει εγγραφεί ο διαµεσολαβητής,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται ο διαµεσολαβητής
να δραστηριοποιηθεί, αναφέροντας κατά περίπτωση, εάν µπορεί
να προωθεί επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση,
ε) την επωνυµία κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας θα διαµεσολαβεί στο κράτος
- µέλος υποδοχής, εφόσον ο διαµεσολαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία,
στ) αντίγραφο του ασφαλιστηρίου επαγγελµατικής αστικής ευθύνης ή άλλου εγγράφου σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και την περίπτωση ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 22.
3. Η εποπτική αρχή αποστέλλει τις πληροφορίες των περιπτώσεων α’ έως ε’ της παραγράφου 2, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή τους, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, στο οποίο σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ο
διαµεσολαβητής της παραγράφου 1.
4. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής επιβεβαιώσει στην εποπτική αρχή την παραλαβή των πληροφοριών
της παραγράφου 2, η εποπτική αρχή ενηµερώνει, εγγράφως, τον
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, καθώς και το αρµόδιο
επαγγελµατικό επιµελητήριο, ότι οι πληροφορίες έχουν παραληφθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής και
ότι ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές του
στο κράτος - µέλος υποδοχής. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει ταυτόχρονα τον διαµεσολαβητή:
α) ότι οι πληροφορίες, όσον αφορά τις νοµοθετικές διατάξεις
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ, οι οποίες ισχύουν στο κράτος - µέλος υποδοχής,
είναι διαθέσιµες µε τα µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους
3 και 4 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ,
β) ότι ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να συµµορφωθεί προς
τις διατάξεις που αναφέρονται στην περίπτωση α’, προκειµένου
να αρχίσει τις δραστηριότητές του στο κράτος - µέλος υποδοχής.
5. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παραγράφου
2, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ενηµερώνει για τη
µεταβολή αυτή το αρµόδιο επιµελητήριο, τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν επιφέρει τη µεταβολή. Το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τότε που έλαβε την ενηµέρωση του πρώ-
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του εδαφίου, το επιµελητήριο γνωστοποιεί τη µεταβολή στην
εποπτική αρχή. Το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από
τότε που ενηµερώθηκε, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί, µε τη
σειρά της, τη µεταβολή στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.
6. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής άλλο κράτος
- µέλος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του
στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η
εποπτική αρχή είναι αρµόδια να λαµβάνει από την αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους καταγωγής τις πληροφορίες του άρθρου
4 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ. Η εποπτική αρχή επιβεβαιώνει, χωρίς
καθυστέρηση, στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής την παραλαβή των πληροφοριών του πρώτου εδαφίου.
Άρθρο 13
Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)
1. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής, αν η εποπτική αρχή έχει λόγους να θεωρεί ότι ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής
που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, ο οποίος ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα
υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, παραβαίνει τις
υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε το παρόν Μέρος γνωστοποιεί τις διαπιστώσεις αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής.
2. Αν, παρά τα ληφθέντα από το κράτος καταγωγής µέτρα,
ύστερα από την ενηµέρωση της παραγράφου 1, ή επειδή τα
µέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή επειδή δεν έχουν ληφθεί
µέτρα από το κράτος - µέλος καταγωγής, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο
σαφώς ζηµιογόνο, είτε για τα συµφέροντα των καταναλωτών
στην Ελλάδα σε µεγάλη κλίµακα είτε για την εύρυθµη λειτουργία
της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, η εποπτική αρχή µπορεί, αφού ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους καταγωγής, να λάβει οποιοδήποτε κατάλληλο µέτρο, ιδίως από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 43,
για την πρόληψη νέων παρατυπιών, και, εφόσον είναι απόλυτα
αναγκαίο, να απαγορεύσει στον διαµεσολαβητή την άσκηση
νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, στην περίπτωση
αυτή, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην
Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα µε το άρθρο
19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
3. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση της παραγράφου 1, η εποπτική αρχή µπορεί να λαµβάνει σε βάρος του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43
κρίνει κατάλληλο για την πρόληψη και τιµωρία των παρατυπιών
που διαπράττονται στην Ελλάδα, αν είναι απαραίτητη η ανάληψη
άµεσης δράσης, προκειµένου να προστατευθούν τα δικαιώµατα
των καταναλωτών. Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του άρθρου 43, να απαγορεύσει στον
διαµεσολαβητή την άσκηση νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
4. Κάθε µέτρο που λαµβάνει η εποπτική αρχή, ως αρµόδια
αρχή κράτους - µέλους υποδοχής, γνωστοποιείται εγγράφως µε
αιτιολογηµένη απόφαση στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση και κοινοποιείται, στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής του διαµεσολαβητή, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
5. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής, ενηµερωθεί από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους
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υποδοχής ότι ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο
οποίος δραστηριοποιείται στο κράτος - µέλος υποδοχής υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύµφωνα µε την Οδηγία 2016/97/ΕΕ, η
εποπτική αρχή, αφού αξιολογήσει την πληροφορία, λαµβάνει, το
συντοµότερο δυνατόν και κρίνοντας κατά περίπτωση, τα ενδεδειγµένα από τα µέτρα του άρθρου 43, για να διορθώσει την κατάσταση. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους υποδοχής για κάθε µέτρο που έλαβε. Επίσης,
η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην Ε.Α.Α.Ε.Σ.
και να ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010. Όταν άλλο κράτος - µέλος λαµβάνει
µέτρα σε βάρος ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε
χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται στο
άλλο κράτος - µέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η εποπτική αρχή είναι αρµόδια να λαµβάνει τη σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.
Άρθρο 14
Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να κάνει χρήση της
ελευθερίας εγκατάστασης, ιδρύοντας υποκατάστηµα ή έχοντας
µόνιµη παρουσία στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους, ενηµερώνει εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή:
α) το επιµελητήριο στο ειδικό µητρώο του οποίου είναι εγγεγραµµένος,
β) την εποπτική αρχή.
2. Το επιµελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή, µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή του εγγράφου της παραγράφου 1, τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον αριθµό ειδικού µητρώου του διαµεσολαβητή,
β) το κράτος - µέλος στο έδαφος του οποίου ο διαµεσολαβητής σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστηµα ή να έχει µόνιµη παρουσία,
γ) την κατηγορία διαµεσολάβησης της παραγράφου 3 του άρθρου 19 στην οποία έχει εγγραφεί ο διαµεσολαβητής,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ο διαµεσολαβητής, αναφέροντας κατά περίπτωση αν µπορεί
να προωθεί επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση,
ε) την επωνυµία κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασµό της οποίας θα διαµεσολαβεί στο κράτος
- µέλος υποδοχής, εφόσον ο διαµεσολαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία,
στ) τη διεύθυνση στο κράτος - µέλος υποδοχής, στην οποία
µπορεί να ζητηθούν έγγραφα,
ζ) το όνοµα κάθε αρµοδίου για τη διοίκηση του υποκαταστήµατος ή της µόνιµης παρουσίας,
η) αντίγραφο του υποβληθέντος από τον διαµεσολαβητή
ασφαλιστηρίου επαγγελµατικής αστικής ευθύνης ή άλλου εγγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
3. Η εποπτική αρχή αποστέλλει στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής τις πληροφορίες των περιπτώσεων α’
έως η’ της παραγράφου 2, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από
την παραλαβή τους, εκτός εάν η εποπτική αρχή έχει λόγους να
αµφιβάλει για την επάρκεια της οργανωτικής διάρθρωσης ή της
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων διανοµής
που προτίθεται να ασκήσει.

1754

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής επιβεβαιώσει στην εποπτική αρχή ότι παρέλαβε τις πληροφορίες
της παραγράφου 3, η εποπτική αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, καθώς και το αρµόδιο
επιµελητήριο. Επιπλέον, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στον διαµεσολαβητή τις νοµοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, οι οποίες
ισχύουν στο κράτος - µέλος υποδοχής, καθώς και τα µέσα των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ µε
τα οποία αυτές είναι διαθέσιµες και ανακοινώνει στον διαµεσολαβητή ότι µπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά του στο κράτος
- µέλος υποδοχής υπό τον όρο ότι συµµορφώνεται προς τις εν
λόγω νοµοθετικές διατάξεις.
Αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, δεν λάβει από την
εποπτική αρχή την ανωτέρω γραπτή ενηµέρωση µέσα σε δύο (2)
µήνες από την ηµεροµηνία που εκδήλωσε την πρόθεση της παραγράφου 1, ο εν λόγω διαµεσολαβητής µπορεί να εγκαταστήσει
το υποκατάστηµα και να αρχίσει τη δραστηριότητά του στο κράτος - µέλος υποδοχής.
5. Αν η εποπτική αρχή αρνηθεί να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες της παραγράφου 3 στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, ενηµερώνει για τους λόγους της άρνησής της
τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την παραλαβή των πληροφοριών από το αρµόδιο
επιµελητήριο σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
6. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παραγράφου
2, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ενηµερώνει για τη
µεταβολή αυτή το αρµόδιο επιµελητήριο, τουλάχιστον τριάντα
(30) ηµέρες πριν επιφέρει τη µεταβολή. Το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τότε που έλαβε την ενηµέρωση του πρώτου εδαφίου, το αρµόδιο επιµελητήριο γνωστοποιεί τη µεταβολή
στην εποπτική αρχή. Το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από τότε που ενηµερώθηκε, η εποπτική αρχή, µε τη σειρά της,
γνωστοποιεί τη µεταβολή στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.
7. Αν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος έχει ως χώρα καταγωγής
άλλο κράτος - µέλος και προτίθεται να κάνει χρήση της ελευθερίας εγκατάστασης, ιδρύοντας υποκατάστηµα ή έχοντας µόνιµη
παρουσία στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή λαµβάνει από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής τις πληροφορίες
του άρθρου 6 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ και επιβεβαιώνει την παραλαβή τους χωρίς καθυστέρηση. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την παραλαβή των ανωτέρω πληροφοριών, η εποπτική αρχή
γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής τις διατάξεις γενικού συµφέροντος του άρθρου 18 που
ισχύουν στην Ελλάδα, καθώς και τα µέσα µε τα οποία αυτές είναι
διαθέσιµες προς το κοινό.
8. Για τους σκοπούς του παρόντος, κάθε µόνιµη παρουσία διαµεσολαβητή στο έδαφος της Ελλάδας ή άλλου κράτους - µέλους
σαν να έχει υποκατάστηµα εξοµοιώνεται µε υποκατάστηµα,
εκτός αν ο διαµεσολαβητής νοµίµως έχει µόνιµη παρουσία µε
διαφορετική νοµική µορφή σε αυτό το κράτος - µέλος.
Άρθρο 15
Κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών - µελών
καταγωγής και υποδοχής
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Αν ο κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενός
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ενός ασφα-

λιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, βρίσκεται σε άλλο
κράτος - µέλος και η Ελλάδα είναι η χώρα καταγωγής του, η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους - µέλους µπορεί να συµφωνήσει
µε την εποπτική αρχή ότι η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους µέλους θα ενεργεί σαν να είναι η εποπτική αρχή, όσον αφορά
την εφαρµογή των άρθρων 19 έως 46. Αν υπάρξει τέτοια συµφωνία, η εποπτική αρχή ενηµερώνει γι’ αυτήν χωρίς καθυστέρηση τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον
ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, καθώς και την
Ε.Α.Α.Ε.Σ..
Αν ο κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενός
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση βρίσκεται στην
Ελλάδα, ενώ η χώρα καταγωγής του είναι άλλο κράτος - µέλος,
η εποπτική αρχή µπορεί να συµφωνήσει µε την αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους καταγωγής να ενεργεί η εποπτική αρχή
σαν αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, όσον
αφορά την εφαρµογή των Κεφαλαίων IV έως και VII της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ.
2. Η εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά το άρθρο 14 του παρόντος από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα άλλων κρατών - µελών εγκαταστηµένα στην Ελλάδα, είναι
σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 27
έως 40. Η εποπτική αρχή µπορεί να επανεξετάζει τις ρυθµίσεις
που αφορούν την εγκατάσταση του προηγούµενου εδαφίου και
να ζητεί όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για να µπορεί να επιβάλει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 27 ως 40.
Άρθρο 16
Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση
της ελευθερίας εγκατάστασης
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
υποδοχής, διαπιστώσει ότι ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε ελεύθερη εγκατάσταση, παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 27 έως
40, µπορεί να λάβει τα ενδεδειγµένα, κατά την αιτιολογηµένη
κρίση της, µέτρα του άρθρου 43.
2. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
υποδοχής, έχει λόγους να θεωρεί ότι ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα µέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που
υπέχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και αν η εποπτική
αρχή δεν είναι υπεύθυνη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί τις διαπιστώσεις της στην
αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής.
3. Αν, παρά τα ληφθέντα από το κράτος καταγωγής µέτρα,
ύστερα από την ενηµέρωση της παραγράφου 2, ή επειδή τα
µέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή επειδή δεν έχουν ληφθεί
µέτρα από το κράτος - µέλος καταγωγής, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, εξακολουθεί να ενεργεί κατά
τρόπο σαφώς ζηµιογόνο για τα συµφέροντα των καταναλωτών
στην Ελλάδα σε µεγάλη κλίµακα ή για την εύρυθµη λειτουργία
της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, η εποπτική αρχή µπορεί, αφού ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους καταγωγής, να λάβει σε βάρος του ανωτέρω διαµεσολαβητή οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43
για την πρόληψη νέων παρατυπιών και, εφόσον είναι απόλυτα
αναγκαίο, να απαγορεύσει στον εν λόγω διαµεσολαβητή να συνεχίσει την άσκηση νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της σύµφωνα µε το άρθρο
19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
4. Εκτός από τα µέτρα των παραγράφων 2 και 3, η εποπτική
αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, µπορεί
να λαµβάνει σε βάρος του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,
οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλληλο για
να αποτρέψει ή να τιµωρήσει παραβάσεις που διαπράττονται
στην Ελλάδα, αν είναι απολύτως απαραίτητη η ανάληψη άµεσης
δράσης, προκειµένου να προστατευτούν τα δικαιώµατα των καταναλωτών και εφόσον τα ισοδύναµα µέτρα του κράτους - µέλους καταγωγής είναι ανεπαρκή ή ανύπαρκτα. Τα ανωτέρω
µέτρα δεν µπορεί να εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των διαµεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του
άρθρου 43, να απαγορεύσει στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, την άσκηση νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα.
5. Κάθε µέτρο που λαµβάνει η εποπτική αρχή, ως αρµόδια
αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, γνωστοποιείται εγγράφως µε αιτιολογηµένη απόφαση στον ενδιαφερόµενο ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση και κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του διαµεσολαβητή, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
6. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής, ενηµερωθεί από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους
υποδοχής ότι ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο
οποίος δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος µέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε
την Οδηγία 2016/97/ΕΕ, αφού αξιολογήσει τις πληροφορίες
αυτές, λαµβάνει, το συντοµότερο δυνατόν και κρίνοντας κατά
περίπτωση, τα ενδεδειγµένα από τα µέτρα του άρθρου 43, για
να διορθώσει την κατάσταση. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την
αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής για κάθε µέτρο
που έλαβε. Επίσης, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το
θέµα στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα µε
το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
Όταν άλλο κράτος - µέλος λαµβάνει µέτρα σε βάρος ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος έχει ως χώρα καταγωγής
την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος µέσω
εγκατάστασης, η εποπτική αρχή είναι η αρµόδια να λαµβάνει τη
σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
υποδοχής.
Άρθρο 17
Παράβαση κανόνων περί προστασίας
του δηµοσίου συµφέροντος
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
υποδοχής, µπορεί, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίο, να λαµβάνει
σε βάρος του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή
ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οποιοδήποτε
από τα µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλληλο για την τιµωρία
παραβάσεων των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 18, οι
οποίες διαπράττονται στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω µέτρα δεν µπορεί να εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των διαµεσολαβητών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, η
εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του άρθρου 43, να
απαγορεύσει στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτε-
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ρεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, την
άσκηση νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα.
2. Εκτός από τα µέτρα της παραγράφου 1, η εποπτική αρχή,
ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, µπορεί, αφού
ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής,
να λάβει οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 και να απαγορεύσει σε διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων εγκατεστηµένο
σε άλλο κράτος - µέλος να ασκήσει δραστηριότητα στην Ελλάδα
υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίας εγκατάστασης, αν η σχετική δραστηριότητα κατευθύνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως στην Ελλάδα ως κράτος - µέλος υποδοχής, µε
µοναδικό σκοπό την αποφυγή των νοµοθετικών διατάξεων που
θα ίσχυαν, αν η Ελλάδα ήταν το κράτος - µέλος καταγωγής του
εν λόγω διανοµέα, και, επιπροσθέτως, αν η δραστηριότητα του
διανοµέα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς όσον αφορά
την προστασία των καταναλωτών.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, η εποπτική αρχή είτε
δρα ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής είτε δρα
ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, µπορεί να
παραπέµψει το ζήτηµα στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά
της σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
Άρθρο 18
Δηµοσίευση κανόνων περί προστασίας
του γενικού συµφέροντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Διανοµείς µε άλλο κράτος - µέλος καταγωγής από την Ελλάδα, που ασκούν τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, είτε µέσω της ελευθερίας εγκατάστασης είτε µέσω της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, υπόκεινται στις διατάξεις της ελληνικής ασφαλιστικής,
τραπεζικής και χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, καθώς και της νοµοθεσίας περί καταναλωτή που αποβλέπουν στην προστασία του
γενικού συµφέροντος.
2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προσδιορίζεται ποιες
από τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τη διανοµή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων αποτελούν κανόνες προστασίας του γενικού συµφέροντος (κανόνες γενικού
συµφέροντος).
3. Η εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που
απορρέει από την εφαρµογή των κανόνων γενικού συµφέροντος
της παραγράφου 2 είναι ανάλογος της προστασίας των καταναλωτών. Η εποπτική αρχή παρακολουθεί την εφαρµογή των κανόνων γενικού συµφέροντος της παραγράφου 2, ώστε να
διασφαλίζει ότι ικανοποιείται η απαίτηση του πρώτου εδαφίου.
4. Πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες γενικού συµφέροντος της παραγράφου 2 δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της εποπτικής αρχής και επικαιροποιούνται από αυτήν σε τακτική βάση.
5. Η εποπτική αρχή παρέχει στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. τον υπερσύνδεσµο
προς το σηµείο του ιστοτόπου της, όπου δηµοσιεύει τις πληροφορίες της παραγράφου 4, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που της ζητείται από την Ε.Α.Α.Ε.Σ..
6. Η εποπτική αρχή είναι αρµόδια να παρέχει πληροφορίες, ως
ενιαίο σηµείο επαφής της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, σχετικά µε τους κανόνες γενικού συµφέροντος που ισχύουν στην Ελλάδα για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Ο τρόπος
επικοινωνίας µε την εποπτική αρχή για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου αναγράφεται στον ιστότοπό της.
7. Όταν η εποπτική αρχή ενεργεί σαν αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής στο πλαίσιο της παρ. 5 του άρθρου 115
και της παρ. 4 του άρθρου 117 του
ν. 4364/2016, ενηµερώνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή/και τις αρµόδιες αρχές
του κράτους - µέλους καταγωγής και για τους κανόνες της νοµοθεσίας για τη διανοµή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων που αποτελούν κανόνες για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 19
Ειδικό µητρώο και Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, είτε πρόκειται
για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, εγγράφονται υποχρεωτικά
στο ειδικό µητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Τη
δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων επιτρέπεται να ασκούν µόνο οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο
ειδικό µητρώο και µόνο για την κατηγορία στην οποία εγγράφονται. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι
υπάλληλοί τους δεν εγγράφονται στο ειδικό µητρώο.
2. Το ειδικό µητρώο τηρείται από τα επαγγελµατικά επιµελητήρια ή από τα επαγγελµατικά τµήµατα των ενιαίων επιµελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχουν οι διαµεσολαβητές της
παραγράφου 1 την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία τους.
Όπου στο παρόν Μέρος αναφέρεται µόνον «επιµελητήριο» ή
«επιµελητήρια», νοούνται τα επαγγελµατικά επιµελητήρια ή τα
επαγγελµατικά τµήµατα των ενιαίων επιµελητηρίων, κατά περίπτωση.
3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 επιτρέπεται να εγγραφεί στις εξής κατηγορίες του ειδικού µητρώου:
α) είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων,
β) είτε µόνον ως µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων,
γ) είτε µόνον ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εγγράφεται λαµβάνει
αριθµό ειδικού µητρώου.
4. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή
ασφαλιστικών πρακτόρων και του µεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του εκπροσώπου ηµεδαπής ή
αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης. Η
ιδιότητα του υπαλλήλου ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού
πράκτορα ή του µεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων είναι ασυµβίβαστες µε την ιδιότητα του
µεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων
και του µεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων είναι ασυµβίβαστες µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η εκπροσώπηση της Ένωσης Ασφαλιστών Lloyd’s από µεσίτη ασφαλίσεων, δυνάµει ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας.
5. Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής
και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης κοινοποιεί στο οικείο επιµελητήριο νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του
οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου, µε την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα µέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για τη
δραστηριότητα της διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων,
επιχειρήσεων επενδύσεων, αγροτικών συνεταιρισµών και ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µπορούν ειδικά να
εξουσιοδοτηθούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία

συνδέονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µε τους ανωτέρω φορείς και είναι µέλη της διοίκησης, υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. Στην περίπτωση
αυτή, υποβάλλεται στο αρµόδιο επιµελητήριο το επικυρωµένο
πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου ή του οργάνου διοίκησης
που παρέχει την ειδική εξουσιοδότηση.
6. Στο ειδικό µητρώο αναφέρονται τα άλλα κράτη - µέλη στα
οποία ο διαµεσολαβητής έχει εκδηλώσει την πρόθεση να ασκήσει τις δραστηριότητές του υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
7. Τα αρµόδια επιµελητήρια και η Κ.Ε.Ε.Ε. είναι διαρκώς σε
θέση να εξάγουν, ευχερώς, ακριβή και ασφαλή στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον για τον αριθµό των εγγεγραµµένων, ξεχωριστά
για κάθε κατηγορία της παραγράφου 3 και ξεχωριστά για τα εγγεγραµµένα πιστωτικά ιδρύµατα, τις εταιρείες επενδύσεων και
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς.
8. Τα επιµελητήρια καθιερώνουν την επιγραµµική επικοινωνία
(online) µε τους αιτούντες την εγγραφή και µε τα µέλη τους. Κατ’
ελάχιστον, διαθέτουν στον ιστότοπό τους ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και µεταβολής στοιχείων και δυνατότητα ηλεκτρονικής
παραλαβής των δικαιολογητικών των άρθρων 21, 22 και 23.
9. Οι αιτήσεις εγγραφής στο ειδικό µητρώο εξετάζονται µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών των άρθρων 21 και 22. Ο αιτών ενηµερώνεται αµέσως για
τη σχετική απόφαση. Τα επιµελητήρια αρνούνται την εγγραφή
στο ειδικό µητρώο, αν ενηµερωθούν από την εποπτική αρχή ότι
παρεµποδίζεται στην αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της είτε λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών
διατάξεων τρίτης χώρας, στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία έχει στενούς δεσµούς ο αιτών, είτε λόγω δυσχερειών σχετικών µε την επιβολή
των ανωτέρω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
10. Η Κ.Ε.Ε.Ε. οργανώνει και τηρεί Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) για τους εγγεγραµµένους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τους ασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι είναι νόµιµα εγγεγραµµένοι στα κατά τόπους ειδικά µητρώα των επιµελητηρίων.
Το Ε.ΣΗ.Π. διαθέτει µηχανή αναζήτησης για τη διευκόλυνση
όσων ενδιαφέρονται να εξακριβώσουν την εγγραφή προσώπου
που ασκεί δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
11. Τα στοιχεία των ειδικών µητρώων που δηµοσιεύονται στο
Ε.ΣΗ.Π. είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) το όνοµα και το επώνυµο του φυσικού προσώπου ή η εταιρική επωνυµία του νοµικού προσώπου, που είναι εγγεγραµµένα
στο ειδικό µητρώο,
β) η κατηγορία εκ των περιπτώσεων α’ έως και γ’ της παραγράφου 3, στην οποία είναι εγγεγραµµένο το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο,
γ) το κατά τόπον επιµελητήριο όπου είναι εγγεγραµµένο το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και ο αριθµός ειδικού µητρώου της
εγγραφής του,
δ) τα ονόµατα και η ιδιότητα των εξής φυσικών προσώπων:
αα) του φυσικού προσώπου που εγγράφεται ως ατοµική επιχείρηση στο ειδικό µητρώο,
ββ) των φυσικών προσώπων, τα στοιχεία των οποίων κοινοποιούνται στο αρµόδιο επιµελητήριο σύµφωνα µε την παράγραφο
5,
γγ) των υπαλλήλων του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,
οι οποίοι συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων,
ε) ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του εγγεγραµµένου προσώπου,
στ) η διεύθυνση της έδρας,
ζ) τα άλλα κράτη - µέλη στα οποία ο διαµεσολαβητής έχει εκδηλώσει την πρόθεση να ασκήσει τις δραστηριότητές του υπό
καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπη-
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ρεσιών,
η) αν ο διαµεσολαβητής µπορεί, κατά περίπτωση, να προωθεί
επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση.
Το Ε.ΣΗ.Π. αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους επιµελητηρίων και της εποπτικής αρχής και παρέχει υπερσυνδέσµους προς τους ιστοτόπους τους.
12. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση οφείλει να ενηµερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το οικείο ειδικό
µητρώο για κάθε µεταβολή των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται σε αυτό σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22. Τα οικεία επιµελητήρια επικαιροποιούν τις εγγραφές τους και διασφαλίζουν την
ορθότητα των στοιχείων που δηµοσιεύουν σύµφωνα µε την παράγραφο 11.
13. Η Κ.Ε.Ε.Ε. παρέχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, κάθε πληροφορία και συνδροµή στην Ε.Α.Α.Ε.Σ., προκειµένου η τελευταία
να διατηρεί επικαιροποιηµένο ενιαίο ηλεκτρονικό µητρώο των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι έχουν
γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν διασυνοριακές
δραστηριότητες. Η Κ.Ε.Ε.Ε. παρέχει µέσω της ιστοσελίδας της
ένα σύνδεσµο για άµεση και αµφίδροµη πρόσβαση στα προαναφερόµενα µητρώα της ίδιας και της Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Τα υποκείµενα,
τα προσωπικά δεδοµένα των οποίων αποθηκεύονται στο µητρώο
και ανταλλάσσονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στα αποθηκευµένα δεδοµένα τους και δικαίωµα
επαρκούς πληροφόρησης σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις για
την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 20
Επαγγελµατικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων
(Άρθρο 10 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανοµής, τα
µέλη του οργάνου διοίκησης των ασφαλιστικών πρακτόρων, των
συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και των µεσιτών ασφαλίσεων και τα ειδικώς εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα των πιστωτικών
ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των αγροτικών συνεταιρισµών που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, οι υπάλληλοι
των ανωτέρω ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, τα
µέλη της διοίκησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που
συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα αυτή, κατέχουν επαρκείς
γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών και την
άσκηση των καθηκόντων τους και συµµορφώνονται µε τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελµατικών γνώσεων και επάρκειας του Παραρτήµατος XIIΙ.
2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος µε τον
οποίο πιστοποιείται ότι ένα φυσικό πρόσωπο κατέχει επαρκείς
γνώσεις και ικανότητες, είτε ως προϋπόθεση εγγραφής του
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19
είτε ως προϋπόθεση για την έναρξη άσκησης δραστηριότητας
διανοµής από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Με την απόφαση αυτή µπορεί ιδίως να προβλέπεται η διενέργεια γραπτής εξέτασης και οι γνωστικές περιοχές της
εξέτασης, να ορίζεται πότε η εξέταση θεωρείται επιτυχής, να
προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελµατικών γνώσεων ή άλλου αποδεικτικού επιτυχούς εξέτασης, να καθορίζεται
το περιεχόµενο του ως άνω πιστοποιητικού ή του αποδεικτικού
και η διάρκεια ισχύος του, να προσαρµόζονται οι ανωτέρω απαιτήσεις ανάλογα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και τα
προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της διανοµής, να θεσπίζονται σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις των φυσικών ή νοµικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται στη διανοµή ασφαλιστικών
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και αντασφαλιστικών προϊόντων, ενδεικτικά η υποχρέωση τήρησης αρχείου, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό µε την
εφαρµογή της παραγράφου 1 θέµα.
3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε επαγγελµατική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών
κατ’ έτος, προκειµένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης, και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
απόφαση της εποπτικής αρχής της παραγράφου 4.
4. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται το είδος, το περιεχόµενο και ο τρόπος παρακολούθησης της δεκαπεντάωρης εκπαίδευσης των προσώπων της παραγράφου 1, είτε ως
προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής του ασφαλιστικού
διαµεσολαβητή στο ειδικό µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 23, είτε
ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της νόµιµης άσκησης της δραστηριότητας διανοµής από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις, και µπορεί να προβλέπεται το σύστηµα και η διαδικασία αξιολόγησης από την εποπτική αρχή του ελάχιστου ικανοποιητικού επιπέδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ο τρόπος
πιστοποίησης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ενδεικτικά µέσω της χορήγησης πιστοποιητικών επανεκπαίδευσης,
ο χρόνος για την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών στο ειδικό µητρώο, καθώς και να προσαρµόζονται οι ανωτέρω απαιτήσεις ανάλογα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα των διανοµέων
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και τα προϊόντα
που αποτελούν αντικείµενο της διανοµής, να ορίζονται τυχόν
σχετικές µε τα σεµινάρια οργανωτικές υποχρεώσεις των φυσικών
ή νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη διανοµή
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες διανοµής ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,
χορηγούν στο αρµόδιο επιµελητήριο έγγραφη βεβαίωση ότι οι
γνώσεις και οι ικανότητες των προσώπων που, χωρίς να είναι
µέλη του οργάνου διοίκησης των εν λόγω ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί και φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων,
καθώς και των υπαλλήλων τους που συµµετέχουν άµεσα στη
δραστηριότητα αυτή, πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου
1, προκειµένου οι εν λόγω διαµεσολαβητές να εγγραφούν στο
ειδικό µητρώο του άρθρου 19 σύµφωνα µε το άρθρο 22.
Άρθρο 21
Δικαιολογητικά για την εγγραφή του ασφαλιστικού
και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή
στο ειδικό µητρώο
(Άρθρο 10 παρ. 3 και 4 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Για την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο, ο ενδιαφερόµενος
ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 υποβάλλει
στο αρµόδιο επιµελητήριο τα εξής έγγραφα:
α) Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής.
β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, που αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε επιµέλεια του αρµόδιου επιµελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί για έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για
τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια
χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης.
γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε
βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και
ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση
ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.
δ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
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ε) Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης
του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής
ευθύνης που προκύπτει από επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό
τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων
εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ’
έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, πλην του µεσίτη, προσκοµίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόµατι της οποίας
ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την
οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει
αναλάβει πλήρως την επαγγελµατική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρµόζονται, µε απόφαση
της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την
Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το µέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση,
δεν µπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων
εξήντα (18.760) ευρώ.
στ) Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επαγγελµατικών γνώσεων που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της
εποπτικής αρχής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού
διαµεσολαβητή µε τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των µετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται
για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν συµµετοχή
πάνω από 10% στον διαµεσολαβητή, και τα ποσοστά των εν λόγω
συµµετοχών τους,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσµούς
µε τον διαµεσολαβητή,
γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συµµετοχές ή οι στενοί δεσµοί
δεν παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών
καθηκόντων της εποπτικής αρχής.
2. Επιπλέον των ανωτέρω, ο αιτών, προκειµένου να εγγραφεί
στο ειδικό µητρώο ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων,
προσκοµίζει έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι επί τουλάχιστον τρία (3) έτη είτε ήταν εγγεγραµµένος ως φυσικό πρόσωπο
στο ειδικό µητρώο σε οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, ή έχει διατελέσει µέλος της διοίκησης ή µέλος του
οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριότητα
της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχείρηση διαµεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, ή ότι έχει εργαστεί σε επιχείρηση διαµεσολάβησης
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική
ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως
υπάλληλος που συµµετείχε άµεσα στις εργασίες ασφαλιστικής
διαµεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή έχει πτυχίο Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του προηγούµενου εδαφίου επί δύο
(2) έτη. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή ως συντονιστής έχει µεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα ιδιωτικής ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες
του πρώτου εδαφίου επί ένα (1) έτος.
3. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1 και εκείνα της παραγράφου 2 αφορούν:
α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατοµική επιχείρηση
στο ειδικό µητρώο,
β) τα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων κοινοποιούνται
στο αρµόδιο επιµελητήριο σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και
6 του άρθρου 19,
γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή που συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
4. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 3, τα έγγραφα
των περιπτώσεων γ’ και ε’ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούµενο την εγγραφή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούµενο την
εγγραφή νοµικό πρόσωπο.
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5. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζεται η µορφή,
ο τύπος και το περιεχόµενο της ασφάλισης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1, καθώς και
να αναθεωρείται το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσό απαλλαγής από
την ασφαλιστική κάλυψη της ίδιας διάταξης.
Άρθρο 22
Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό µητρώο του
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση
(Άρθρο 10 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο και παρ. 5
και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Για την εγγραφή στο ειδικό µητρώο, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση προσκοµίζει στο αρµόδιο επιµελητήριο τα εξής έγγραφα:
α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής,
β) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το οποίο
αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη µε
επιµέλεια του αρµόδιου επιµελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκληµα κατά της περιουσίας
ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία,
πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση
ακάλυπτων επιταγών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης,
γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν
έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,
δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση,
ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόµατι της
οποίας ενεργεί, ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί,
από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελµατική αστική ευθύνη
για τις ενέργειες του διαµεσολαβητή σε σχέση µε τα προωθούµενα προϊόντα της,
στ) τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 20,
ζ) υπεύθυνη δήλωση του διαµεσολαβητή µε τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των µετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται
για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν συµµετοχή
πάνω από 10% στο διαµεσολαβητή και τα ποσοστά της συµµετοχής αυτής,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσµούς
µε το διαµεσολαβητή,
γγ) διαβεβαίωση ότι οι συµµετοχές αυτές ή οι στενοί δεσµοί
δεν παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών
καθηκόντων της εποπτικής αρχής.
2. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1 αφορούν:
α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατοµική επιχείρηση,
β) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του νοµικού προσώπου ή, σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης, τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και είναι υπεύθυνα για τη
δραστηριότητα διανοµής του αιτούµενου την εγγραφή νοµικού
προσώπου,
γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
3. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 2, τα έγγραφα
των περιπτώσεων γ’, ε’ και ζ’ της περιπτώσεων α’. β’, γ’, δ’ και
στ’ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούµενο την εγγραφή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της περίπτωσης ζ’ της
παραγράφου 1 το αιτούµενο την εγγραφή νοµικό πρόσωπο.
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Άρθρο 23
Διατήρηση εγγραφής στο ειδικό µητρώο και διαγραφή
(Άρθρο 3 παρ. 4 εδάφιο όγδοο, άρθρο 10
παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος
υποβάλλουν στο αρµόδιο
επιµελητήριο, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους µε
αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της
εγγραφής τους, τα έγγραφα των άρθρων 21 και 22, εκτός από
αυτά των περιπτώσεων α’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
21 και των περιπτώσεων α’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, µε τις εξής παρεκκλίσεις:
α) τα έγγραφα της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου
22 υποβάλλονται µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους,
β) η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 21 και
της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 22, προσκοµίζεται όποτε επέλθει
µεταβολή στα σχετικά στοιχεία.
Επιπλέον των ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που
ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση υποβάλλουν στο αρµόδιο επιµελητήριο, στην ίδια
προθεσµία, βεβαίωση της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., ότι δεν έχουν δηλώσει διακοπή της δραστηριότητας διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
Τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται από την
απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 20, προσκοµίζονται
εντός του πρώτου τριµήνου του έτους που έπεται εκείνου της
διενέργειας των σχετικών σεµιναρίων, ως προϋπόθεση για τη
διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό µητρώο.
2. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, ο µεσίτης
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους, µε αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της
εγγραφής του, την κατανοµή των δραστηριοτήτων του ανά
ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία (3)
προηγούµενα έτη.
3. Αν ο ενδιαφερόµενος ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση
δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και
2, καθώς και αν το αρµόδιο επιµελητήριο διαπιστώσει ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 21 και 22, το επιµελητήριο διαγράφει, αµελλητί, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από το
ειδικό µητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική αρχή µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη έκδοσή της. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει για τη διαγραφή αυτή το
κράτος - µέλος υποδοχής του διαµεσολαβητή.
Άρθρο 24
Επαγγελµατικές και οργανωτικές υποχρεώσεις
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων
(Άρθρο 10 παρ. 8 της Οδηγίας)
1. Με ευθύνη του διοικητικού τους συµβουλίου, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρίνουν, εφαρµόζουν και
αναθεωρούν, τακτικά και τουλάχιστον ετησίως τις εσωτερικές
πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους
και διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για την παρακολούθηση της
ορθής εφαρµογής των εγκεκριµένων πολιτικών και διαδικασιών
της διανοµής, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα µέλη της διοίκησης
που είναι υπεύθυνα για τη διανοµή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων:
α) διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή
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ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής,
β) δεν έχουν καταδικασθεί για έγκληµα κατά της περιουσίας ή
σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία,
πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση
ακάλυπτων επιταγών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης,
γ) δεν έχουν πτωχεύσει ή, αν είχαν πτωχεύσει, ότι έχουν αποκατασταθεί,
δ) δεν έχουν υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση,
ε) κατέχουν τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 20. Οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορεί, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους να ζητούν από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα να
τους υποβάλλουν πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θεσπίζουν, διατηρούν και τηρούν επικαιροποιηµένα αρχεία µε όλα τα
έγγραφα για τη συµµόρφωσή τους µε το παρόν άρθρο και γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή κάθε σχετικό δικαιολογητικό, αµέσως µόλις ζητηθεί.
3. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή το ονοµατεπώνυµο των µελών της
διοίκησής τους σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4364/2016 , τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς
και του υπεύθυνου τήρησης των οριζόµενων στις παραγράφους
1 και 2. Κάθε αλλαγή αυτών γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τότε που ελήφθη η σχετική απόφαση.
4. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρίνουν, εφαρµόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και
διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε το άρθρο 20. Οι εν λόγω πολιτικές
και διαδικασίες κατ’ ελάχιστον προβλέπουν µέσα κατάρτισης και
επαγγελµατικής εξέλιξης των µελών διοίκησης των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς
και των υπαλλήλων τους που συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα της διανοµής, τα οποία αντιστοιχούν στις απαιτήσεις
γνώσεων και ικανοτήτων του Παραρτήµατος XIIΙ που είναι συναφείς µε τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούν τα πρόσωπα
αυτά, και δίδουν, αµέσως µόλις τους ζητηθεί, τις σχετικές πληροφορίες στην εποπτική αρχή.
Άρθρο 25
Λοιπές υποχρεώσεις
(Άρθρο 10 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Ο πελάτης, καταβάλλοντας το ασφάλιστρο στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή
του προς την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και αν
ακόµη ο διαµεσολαβητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στην
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εκτός αν ο πελάτης,
ενεργώντας µε δόλο, καταβάλει το ασφάλιστρο σε διαµεσολαβητή ο οποίος δεν έχει εντολή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα για λογαριασµό
της. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της απόδειξης του δόλου του
πελάτη φέρει η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.
2. Η ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία καταβάλλει στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση χρηµατικά ποσά που προορίζονται
για τον πελάτη, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της
έναντι του πελάτη, παρά µόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγµατι
τα χρηµατικά ποσά.
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Άρθρο 26
Περιορισµός συνεργασίας µε πρόσωπα
εγγεγραµµένα στο µητρώο
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)
Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων συνεργάζονται για την
παροχή των υπηρεσιών διανοµής αποκλειστικά µε πρόσωπα εγγεγραµµένα στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 του παρόντος ή
στα µητρώα του άρθρου 3 της Οδηγίας 2016/1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 27
Γενικές αρχές
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων
κατά την άσκηση δραστηριότητας διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, ενεργούν πάντοτε µε έντιµο, αµερόληπτο και επαγγελµατικό τρόπο, µε γνώµονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση
των συµφερόντων του πελάτη.
2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 32, όταν ο
ασφαλιζόµενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα ή το κράτος µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης είναι η Ελλάδα ή ο ασφαλισµένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης είναι κάτοικος Ελλάδας,
η παροχή συµβουλής από διανοµέα προς τον πελάτη σύµφωνα
µε τα άρθρα 30 και 40 είναι υποχρεωτική κατά τη διανοµή των
ασφαλιστικών προϊόντων όλων των κλάδων ασφάλισης.
3. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων:
α) επεξηγούν στον πελάτη τους όρους των ασφαλιστικών συµβάσεων που προτείνουν, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
πελάτη και διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαµβάνει ο πελάτης είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη,
β) επισηµαίνουν στον πελάτη τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συµβολαίου
του, καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, και
τον ενηµερώνουν για την υποχρέωσή του να προκαταβάλλει το
ασφάλιστρο και για τις συνέπειες της µη έγκαιρης καταβολής
του οφειλόµενου ασφαλίστρου,
γ) ενηµερώνουν τον πελάτη για τα δικαιώµατα εναντίωσης,
υπαναχώρησης και καταγγελίας του συµβολαίου του και του χορηγούν τα σχετικά έντυπα µε απόδειξη παραλαβής,
δ) ενηµερώνουν τον πελάτη αν παύσουν να ασκούν τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διανοµής,
ε) προωθούν µόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα.
4. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να
χρησιµοποιούν µεθόδους αθέµιτου ανταγωνισµού, καθώς και
αθέµιτες, παράνοµες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές.
Απαγορεύεται ιδίως να:
α) παρουσιάζουν παραπλανητικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο ως
προς το ισχύον τιµολόγιο και τους όρους της ασφαλιστικής σύµβασης,
β) υπόσχονται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαµβάνονται
στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθούν, ή αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει,
γ) δηµιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν δηλώσεις και
φήµες που δεν στηρίζονται σε επίσηµα δηµοσιοποιηµένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονοµική
κατάσταση ή/και την κατάρτιση και την εν γένει ποιότητα των
υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους διανοµείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
δ) προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήµατα µε στόχο τη
σύναψη ασφαλιστήριου συµβολαίου,
ε) διαφηµίζουν εκπτώσεις, ωφελήµατα ή και παροχές που δεν
ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιµολόγια και όρους των ασφαλιστικών συµβολαίων,
στ) διακρίνουν µεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης,

ζ) παραποιούν, αλλοιώνουν και µε οποιονδήποτε τρόπο παρεµβαίνουν στη µορφή ή στο περιεχόµενο εγγράφων που αφορούν
την ασφαλιστική σύµβαση, όπως αιτήσεων, ασφαλιστηρίων συµβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,
η) εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις αναγκαίες
ενέργειες για τη σύναψη σύµβασης ασφάλισης,
θ) παραδίδουν στον πελάτη µη γνήσιο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
5. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων
τηρούν τις υποχρεώσεις των άρθρων 27 έως 40, προσυµβατικά
και σε κάθε αλλαγή επιµέρους όρων, ασφαλιστικού προϊόντος ή
ασφαλιστικής επιχείρησης.
6. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων αναρτούν, σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των υπαλλήλων τους που συµµετέχουν
άµεσα στις δραστηριότητες διανοµής, πινακίδα µε τα στοιχεία
των υπαλλήλων αυτών, που αναγράφει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι
κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για τη διαµεσολάβηση στη
σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων, µε ειδική µνεία αν, κατά περίπτωση, επιτρέπεται να προωθούν ασφαλιστήρια µε επενδυτικά
χαρακτηριστικά.
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α’ 191),
οι πληροφορίες που σχετίζονται µε το αντικείµενο του παρόντος,
περιλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που απευθύνονται από διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων σε πελάτη ή δυνητικό πελάτη, είναι αµερόληπτες, σαφείς και µη
παραπλανητικές. Οι διαφηµιστικές ανακοινώσεις πρέπει πάντοτε
να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.
8. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων δεν αµείβονται ούτε
αµείβουν ή αξιολογούν την απόδοση των υπαλλήλων τους κατά
τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση µε το καθήκον τους να ενεργούν προς το συµφέρον του πελάτη. Ειδικότερα, ο διανοµέας
ασφαλιστικών προϊόντων δεν προβαίνει σε καµία εµπορική συµφωνία ή συνεργασία από την οποία να απορρέει αµοιβή, πωλησιακός στόχος ή οικονοµικό όφελος του διανοµέα υπό
οποιαδήποτε άλλη µορφή που θα αποτελούσε κίνητρο για τον
ίδιο ή τους υπαλλήλους του να συστήσουν ένα συγκεκριµένο
ασφαλιστικό προϊόν σε πελάτη, ενώ θα µπορούσαν να προσφέρουν διαφορετικό ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο θα ικανοποιούσε
καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη.
9. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να παρέχονται διευκρινίσεις, να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις πληροφόρησης,
ενηµέρωσης και δεοντολογίας πέραν των προβλεπόµενων στα
άρθρα 27 ως 40, να παρέχονται πρότυπα για την τυποποίηση της
παρεχόµενης ενηµέρωσης στον πελάτη, ιδίως για τη µορφή, την
έκταση και το περιεχόµενό της και να ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης.
Άρθρο 28
Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής γνωστοποιεί εγκαίρως και
πριν από τη σύναψη µιας ασφαλιστικής σύµβασης τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη:
α) την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής και την συγκεκριµένη κατηγορία
στην οποία είναι εγγεγραµµένος,
β) τον αριθµό ειδικού µητρώου στο οποίο είναι εγγεγραµµένος
και το διαδικτυακό σύνδεσµο προς το Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19, ώστε ο πελάτης να
είναι σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή του,
γ) ότι παρέχει συµβουλή για τα πωλούµενα ασφαλιστικά προϊόντα,
δ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες
επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές,
και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 11,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ε) αν ο διαµεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί
για λογαριασµό και στο όνοµα της ασφαλιστικής επιχείρησης,
στ) αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση,
ζ) αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή
είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασµό της.
Επιπλέον όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο µεσίτης
ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αµερόληπτη και
προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό της παροχής αµερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο µεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς
µεγάλο αριθµό ασφαλιστικών συµβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει µε εξατοµικευµένα και επαγγελµατικά κριτήρια τη σύµβαση ασφάλισης
που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες
του πελάτη.
2. Η ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη δραστηριότητα διανοµής
ασφαλιστικών προϊόντων γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης τις εξής πληροφορίες προς
τον πελάτη:
α) την επωνυµία και την έδρα της, καθώς και το γεγονός ότι
είναι ασφαλιστική επιχείρηση,
β) ότι παρέχει συµβουλή για τα πωλούµενα προϊόντα,
γ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες
επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
δ) τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 11.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει έγγραφο αίτησης ασφάλισης και το παρέχει δωρεάν στους διανοµείς των προϊόντων
της. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, οι διανοµείς συµπληρώνουν την αίτηση ασφάλισης βάσει των στοιχείων
που παρέχει ο πελάτης, λαµβάνουν την υπογραφή του πελάτη
επ' αυτής και παραδίδουν το µεν πρωτότυπο στην ασφαλιστική
επιχείρηση που αναλαµβάνει τον κίνδυνο, το δε αντίγραφό της
στον πελάτη. Η αίτηση ασφάλισης, όπως και το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο που εκδίδεται στη συνέχεια, πέραν των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2496/1997 (Α’ 87),
περιέχουν κατά περίπτωση τα εξής:
α) την επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθµό ειδικού µητρώου
του µεσίτη, του πράκτορα ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή
δευτερεύουσας δραστηριότητας που έρχεται σε άµεση επαφή
µε τον πελάτη για τη διανοµή του ασφαλιστικού προϊόντος,
β) τα στοιχεία της περίπτωσης α’ που αφορούν το µεσίτη, τον
πράκτορα ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή δευτερεύουσας
δραστηριότητας που διατηρεί σύµβαση µε την ασφαλιστική επιχείρηση, αν αυτός είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται
στην περίπτωση α’,
γ) τα στοιχεία της περίπτωσης α’ που αφορούν το συντονιστή
του ασφαλιστικού πράκτορα.
4. Αν η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει εξουσιοδότηση και
δίδει εντολή σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή να προβαίνει στην
είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασµό της, και
εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων δεν αποδεικνύεται από
άλλα ισοδύναµα µέσα, όπως καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασµό και αποδεικτικά πληρωµής στα ΕΛ.ΤΑ., ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής παραδίδει στον πελάτη:
α) είτε τη νόµιµη απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων που εξέδωσε η ασφαλιστική επιχείρηση,
β) είτε υπογεγραµµένη απόδειξη που εκδίδει ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής, η οποία περιλαµβάνει την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελµατικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυµία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας
εισπράττει τα ασφάλιστρα, τα πλήρη στοιχεία εξατοµίκευσης του
πελάτη, τα καταβληθέντα από τον πελάτη ασφάλιστρα, καθώς
και σύντοµη περιγραφή της ασφάλισης για την οποία καταβλήθηκαν τα ασφάλιστρα.
Οι παραπάνω αποδείξεις είναι τριπλότυπες, ένα αντίγραφο πα-
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ραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο στην ασφαλιστική επιχείρηση
και το τρίτο τηρείται σε αρχείο από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Το αρχείο µπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική µορφή.
5. Απαγορεύεται η εξουσιοδότηση για την είσπραξη ασφαλίστρων από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή σε οποιονδήποτε
τρίτο χωρίς τη γραπτή συναίνεση της ασφαλιστικής επιχείρησης,
για λογαριασµό της οποίας ενεργείται η είσπραξη.
Άρθρο 29
Συγκρούσεις συµφερόντων και διαφάνεια
(Άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγκαίρως πριν από τη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης παρέχει στον πελάτη, επιπροσθέτως όσων προβλέπονται στο άρθρο 28, και τις εξής
πληροφορίες:
α) αν κατέχει οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε
ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου
της,
β) αν ασφαλιστική επιχείρηση ή µητρική ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή που να
φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή,
γ) σε σχέση µε την προτεινόµενη σύµβαση:
αα) αν είναι µεσίτης, ότι παρέχει συµβουλή βάσει αµερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, δηλαδή µε βάση την ανάλυση
επαρκούς αριθµού ασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται
στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε θέση να προβεί σε εξατοµικευµένη σύσταση, σύµφωνα µε επαγγελµατικά κριτήρια, της
ασφαλιστικής σύµβασης που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα
στις ανάγκες του πελάτη,
ββ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέµει προϊόντα µίας
µόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε αυτή αναλαµβάνει πλήρως
την ευθύνη για τη δραστηριότητά του είτε όχι, ενηµερώνει τον
πελάτη για την αποκλειστικότητα της συνεργασίας και για την
επωνυµία της ασφαλιστικής επιχείρησης,
γγ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται σε συνεργασία µε περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυµίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και τα προϊόντα τους τα οποία διανέµει,
δ) Τη φύση της αµοιβής που λαµβάνει σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης,
ε) σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης αν εργάζεται:
αα) βάσει αµοιβής που καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη,
ββ) βάσει προµήθειας κάθε είδους που περιλαµβάνεται στο
ασφάλιστρο,
γγ) βάσει άλλου τύπου αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένου κάθε
είδους οικονοµικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε
σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης,
δδ) βάσει συνδυασµού οποιουδήποτε τύπου αµοιβής ορίζεται
στις υποπεριπτώσεις αα’ έως γγ’.
2. Αν ο πελάτης, µε αφορµή την ασφαλιστική σύµβαση και
µετά τη σύναψή της, πραγµατοποιεί καταβολές πέραν των προβλεπόµενων ασφαλίστρων και πληρωµών, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής γνωστοποιεί, επίσης, στον πελάτη, για καθεµία από
τις µεταγενέστερες πληρωµές, τις πληροφορίες της παραγράφου 1.
3. Εγκαίρως πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης,
η ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη διενέργεια από αυτήν δραστηριότητας διανοµής ενηµερώνει τον πελάτη για τη φύση της αµοιβής που λαµβάνουν οι υπάλληλοί της σε σχέση µε τη διανοµή
της ασφαλιστικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης που η αµοιβή συνδέεται µε καταβολές πέραν των προβλεπόµενων ασφαλίστρων και των πληρωµών ή µε καταβολές
από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη.
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Άρθρο 30
Παροχή συµβουλών και πρότυπα πωλήσεων
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)

βασης,
θ) τον τρόπο καταγγελίας της σύµβασης από το λήπτη της
ασφάλισης.

1. Πριν από την σύναψη σύµβασης ασφάλισης, ο διανοµέας
ασφαλιστικών προϊόντων προβαίνει στα εξής:
α) προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη,
βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο πελάτης. Το προτεινόµενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόµενη ασφαλιστική
σύµβαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη,
β) επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού
προϊόντος µε τρόπο αντικειµενικό και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύµβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενηµερωθεί
για τις ασφαλιστικές καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα
και
υποχρεώσεις. Ειδικά κατά τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4364/2016 , ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληροφοριών της παραγράφου 3,
γ) παρέχει στον πελάτη συµβουλή για συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριµένη ασφαλιστική σύµβαση και εξηγεί
στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους το προτεινόµενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Η συµβουλή παρέχεται µε έναν από τους τρόπους που προβλέπονται
στο άρθρο 33,
δ) ειδικά ο µεσίτης ασφαλίσεων, επιπλέον των ανωτέρω, παραδίδει στον πελάτη τη σύµβαση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5.
2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαφοροποιούνται ανάλογα µε το σύνθετο χαρακτήρα του προτεινόµενου ασφαλιστικού προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση συντάσσει έγγραφο πληροφοριών
για το ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο διανέµεται σε χαρτί ή σε άλλο
σταθερό µέσο.
4. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν:
α) είναι σύντοµο και χωριστό έγγραφο,
β) είναι σαφές και ευανάγνωστο, µε χαρακτήρες αναγνώσιµου
µεγέθους,
γ) παραµένει ευανάγνωστο, είτε παραδίδεται έγχρωµο, είτε σε
ασπρόµαυρο αντίγραφο,
δ) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, µε την επιφύλαξη αντίθετης συµφωνίας,
ε) είναι ακριβές και µη παραπλανητικό,
στ) φέρει τον τίτλο «έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό
προϊόν» στο πάνω µέρος της πρώτης σελίδας,
ζ) περιλαµβάνει δήλωση ότι δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία προσυµβατική ενηµέρωση,
ούτε την ασφαλιστική σύµβαση και τους γενικούς και ειδικούς
όρους της.
5. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν περιέχει τις εξής πληροφορίες:
α) το είδος της ασφάλισης, καθώς και την ονοµασία του προϊόντος, εφόσον υφίσταται,
β) περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης, συµπεριλαµβανοµένων
των κύριων ασφαλιζόµενων κινδύνων, του ασφαλιζόµενου ποσού
και, όπου έχει εφαρµογή, του γεωγραφικού πεδίου, καθώς και περίληψη των εξαιρούµενων κινδύνων,
γ) λεπτοµέρειες για τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του
ασφαλίστρου,
δ) τις περιπτώσεις για τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αρνηθεί την καταβολή αποζηµίωσης, πέραν των εξαιρούµενων κινδύνων,
ε) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά την έναρξη
της ασφαλιστικής σύµβασης,
στ) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά τη διάρκεια
της ασφαλιστικής σύµβασης,
ζ) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης σε περίπτωση
αξίωσης για αποζηµίωση,
η) τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης παραθέτοντας σχετικό παράδειγµα µε τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της σύµ-

Άρθρο 31
Πληροφορίες που παρέχουν οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας)
Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων
συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 28 και των περιπτώσεων δ’ και
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

Άρθρο 32
Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών
(Άρθρο 22 παρ. 1 της Οδηγίας)
1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 28 και στα άρθρα 29 και 30 δεν χρειάζεται να παρέχονται όταν ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων ασκεί δραστηριότητες διανοµής σε σχέση µε την ασφάλιση µεγάλων
κινδύνων.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 39 και 40 δεν
χρειάζεται να παρέχονται σε επαγγελµατία πελάτη, όπως ορίζεται µε την περίπτωση 10 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4514/2018 και την περίπτωση 10 της παρ. 1 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ..
.
Άρθρο 33
Όροι ενηµέρωσης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας)
1. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και
των άρθρων 29, 30, 39 και 40 παρέχονται στον πελάτη εγγράφως
και δωρεάν, στην ελληνική γλώσσα, ή σε άλλη γλώσσα, ύστερα
από συµφωνία των µερών. Οι ανωτέρω πληροφορίες διατυπώνονται µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητές στον πελάτη.
2. Κατά παρέκκλιση από τη γενική υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και
40 επιτρέπεται να παρέχονται στον πελάτη µε ένα από τα εξής
µέσα:
α) σε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4,
β) µέσω ιστότοπου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Ανεξαρτήτως της εφαρµογής της παραγράφου 2, οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων
29, 30, 39 και 40 παρέχονται σε κάθε περίπτωση εγγράφως στον
πελάτη, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση.
4. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και
των άρθρων 29, 30, 39 και 40 µπορεί να παρέχονται µε σταθερό
µέσο πλην του χαρτιού, εφόσον:
α) η χρήση του σταθερού µέσου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο
της επιχειρηµατικής σχέσης µεταξύ διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων και πελάτη,
β) η δυνατότητα επιλογής µεταξύ πληροφόρησης σε χαρτί και
σε σταθερό µέσο έχει δοθεί στον πελάτη και εκείνος επέλεξε το
σταθερό µέσο.
5. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και
των άρθρων 29, 30, 39 και 40 µπορεί να παρέχονται µέσω δικτυακού τόπου, αν απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη ή εφόσον
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η παροχή των πληροφοριών αυτών µέσω δικτυακού τόπου
είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής σχέσης διανοµέα
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ασφαλιστικών προϊόντων και πελάτη,
β) ο πελάτης έχει συναινέσει στην παροχή των πληροφοριών
αυτών µέσω δικτυακού τόπου,
γ) ο πελάτης έχει ενηµερωθεί ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του
δικτυακού τόπου και το σηµείο αυτού µε τις σχετικές πληροφορίες,
δ) οι πληροφορίες αυτές παραµένουν διαθέσιµες στο δικτυακό
τόπο για όσο χρόνο είναι εύλογο να τις συµβουλεύεται ο πελάτης.
6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η παροχή πληροφοριών µε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού ή µέσω ιστότοπου
θεωρείται κατάλληλη, στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής σχέσης
διανοµέα και πελάτη, αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πελάτης έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοιο αποδεικτικό
στοιχείο αποτελεί, ιδίως, η εκ µέρους του πελάτη παροχή στο διανοµέα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τους σκοπούς
αυτής της σχέσης.
7. Στην περίπτωση πώλησης µέσω τηλεφώνου οι πληροφορίες
που δίδονται στον πελάτη από το διανοµέα πριν από τη σύναψη
της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, παρέχονται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία
για
την
εµπορία
από
απόσταση
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον διανοµέα στον πελάτη σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 ή 2, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.
Άρθρο 34
Διασταυρούµενες πωλήσεις
(Άρθρο 24 της Οδηγίας)
1. Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από κοινού µε
συµπληρωµατικό προϊόν ή µε µια υπηρεσία που δεν είναι ιδιωτική
ασφάλιση, ως µέρος πακέτου ή της ίδιας συµφωνίας, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων ενηµερώνει τον πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των διαφορετικών συστατικών
στοιχείων χωριστά και, αν υπάρχει, παρέχει επαρκή περιγραφή
των διαφορετικών στοιχείων της συµφωνίας ή του πακέτου,
καθώς και χωριστή τεκµηρίωση για το κόστος και τις χρεώσεις
του κάθε στοιχείου.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 και όταν ο κίνδυνος ή η
ασφαλιστική κάλυψη που προκύπτει από αυτή τη συµφωνία ή το
πακέτο που προσφέρεται σε πελάτη διαφέρει από τον κίνδυνο
που σχετίζεται µε κάθε συστατικό στοιχείο χωριστά, ο διανοµέας
ασφαλιστικών προϊόντων παρέχει επαρκή περιγραφή των διαφορετικών στοιχείων της συµφωνίας ή του πακέτου και του τρόπου
µε τον οποίο η αλληλεπίδρασή τους µεταβάλλει τον κίνδυνο ή
την ασφαλιστική κάλυψη.
3. Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν είναι συµπληρωµατικό αγαθού ή υπηρεσίας που δεν είναι ιδιωτική ασφάλιση, ως µέρος πακέτου ή της ίδιας συµφωνίας, ο διανοµέας ασφαλιστικών
προϊόντων προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να αγοράσει
το αγαθό ή την υπηρεσία χωριστά. Η παρούσα δεν εφαρµόζεται
όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν είναι συµπληρωµατικό σε επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018, σε σύµβαση πίστωσης, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4438/2016 (Α’ 220), ή σε λογαριασµό πληρωµών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4465/2017 (Α’ 47).
4. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει τη διανοµή ασφαλιστικών
προϊόντων που παρέχουν κάλυψη για διάφορους τύπους κινδύνων (ασφαλιστήρια συµβόλαια πολλαπλών κινδύνων).
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3, ο διανοµέας
ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες του πελάτη σε σχέση µε τα ασφαλιστικά προϊόντα που
αποτελούν µέρος του συνολικού πακέτου ή της συµφωνίας.
Άρθρο 35
Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης
(Άρθρο 25 της Οδηγίας)
1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαµεσο-
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λαβητές που δηµιουργούν ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση,
διαθέτουν, εφαρµόζουν και επανεξετάζουν διαδικασία για την έγκριση κάθε ασφαλιστικού προϊόντος ή για την έγκριση σηµαντικών προσαρµογών σε υφιστάµενο ασφαλιστικό προϊόν, πριν το
προωθήσουν στην αγορά ή το διανείµουν σε πελάτη. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων είναι κατάλληλη και ανάλογη προς τη
φύση του ασφαλιστικού προϊόντος και:
α) εντοπίζει και προσδιορίζει συγκεκριµένη αγορά-στόχο για
κάθε προϊόν,
β) διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που
συνδέονται µε την προσδιορισµένη αγορά - στόχο,
γ) διασφαλίζει ότι η σκοπούµενη στρατηγική διανοµής είναι
κατάλληλη για την προσδιορισµένη αγορά-στόχο,
δ) λαµβάνει εύλογα µέτρα για να διασφαλίσει ότι το ασφαλιστικό προϊόν διανέµεται στην προσδιορισµένη αγορά-στόχο.
2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 παρακολουθούν, επανεξετάζουν και αναθεωρούν τακτικά τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουν ή προωθούν στην αγορά,
λαµβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός που µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το δυνητικό κίνδυνο για την προσδιορισµένη αγορά στόχο, µε σκοπό να αξιολογούν τουλάχιστον κατά πόσον το
ασφαλιστικό προϊόν συνεχίζει να είναι συνεπές µε τις ανάγκες
της προσδιορισµένης αγοράς - στόχου και κατά πόσον η στρατηγική διανοµής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη.
3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διαµεσολαβητές που
δηµιουργούν ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση, θέτουν στη διάθεση των διανοµέων της παραγράφου 4 τις κατάλληλες πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν και τη διαδικασία έγκρισης
προϊόντων, στις οποίες περιλαµβάνεται και η προσδιορισµένη
αγορά - στόχος του ασφαλιστικού προϊόντος.
4. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δίδουν συµβουλή
για ασφαλιστικά προϊόντα ή προτείνουν ασφαλιστικά προϊόντα
που δεν δηµιουργούν οι ίδιοι, διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να λαµβάνουν τις πληροφορίες της παραγράφου 3 και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και την
προσδιορισµένη αγορά-στόχο για κάθε ασφαλιστικό προϊόν.
5. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 36
Πεδίο εφαρµογής πρόσθετων απαιτήσεων
(Άρθρο 26 της Οδηγίας)
Το παρόν Κεφάλαιο καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σε εκείνες που ισχύουν για δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών
προϊόντων σύµφωνα µε τα άρθρα 27, 28, 29 και 30, όταν οι δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων ασκούνται σε
σχέση µε την πώληση βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών
προϊόντων από τους εξής:
α) ασφαλιστικό διαµεσολαβητή,
β) ασφαλιστική επιχείρηση.
Άρθρο 37
Πρόληψη σύγκρουσης συµφερόντων
(Άρθρα 27 και 28 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν διανοµή
επενδυτικών προϊόντων βασιζόµενων σε ασφάλιση διαθέτουν και
εφαρµόζουν αποτελεσµατικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις για την αποτροπή φαινοµένων σύγκρουσης συµφερόντων.
Οι εν λόγω ρυθµίσεις είναι ανάλογες προς τις ασκούµενες από
εκείνους δραστηριότητες, το είδος του διανοµέα και τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθεί.
2. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για τον έγκαιρο εντοπισµό σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ αυτών των ιδίων,
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συµπεριλαµβανοµένων των διευθυντών και των υπαλλήλων τους
και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχό
τους, και των πελατών τους ή µεταξύ δύο πελατών τους κατά την
άσκηση δραστηριοτήτων διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων.
3. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση εκτιµούν ότι, παρά τα µέτρα της παραγράφου 1, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος βλάβης των συµφερόντων του πελάτη,
τον ενηµερώνουν εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο, µε σαφήνεια και εγκαίρως πριν από τη σύναψη της σύµβασης ασφάλισης,
για τη γενική φύση ή την πηγή της σύγκρουσης συµφερόντων,
και η ενηµέρωση περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του πελάτη, για να µπορέσει ο εν λόγω
πελάτης να λάβει απόφαση ενηµερωµένος για τις δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων στο πλαίσιο των οποίων
προκύπτει η σύγκρουση συµφερόντων.
Άρθρο 38
Υποχρεώσεις οργάνωσης αρχείων
(Άρθρο 30 παρ. 4 της Οδηγίας)
1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής και η ασφαλιστική επιχείρηση τηρούν αρχείο όπου φυλάσσονται ένα ή περισσότερα έγγραφα, που αποτυπώνουν όσα έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του
πελάτη και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή της ασφαλιστικής
επιχείρησης για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις,
καθώς και τους άλλους όρους µε τους οποίους ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες
διανοµής στον πελάτη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
µερών µπορούν να ορίζονται µε αναφορά σε άλλα έγγραφα ή νοµικά κείµενα.
2. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας για
την οποία διατηρεί εγγραφή στο ειδικό µητρώο, αλλά και το
εύρος και την πολυπλοκότητα των συµβάσεων για τις οποίες διαµεσολαβεί, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής διαθέτει κατάλληλη
για τον όγκο και τη µορφή των δραστηριοτήτων του λογιστική
και µηχανογραφική οργάνωση.
3. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής φυλάσσει, διαθέτει και
χρησιµοποιεί για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται όλα τα
ενηµερωτικά προς τον πελάτη έντυπα που του διαθέτουν, στο
πλαίσιο της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται.
Άρθρο 39
Ενηµέρωση πελατών
(Άρθρο 29 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 και της παραγράφου 1
του άρθρου 29, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενηµερώνουν τον πελάτη, εγκαίρως πριν από
τη σύναψη σύµβασης επενδυτικών προϊόντων βασιζόµενων σε
ασφάλιση, για το συνολικό κόστος διανοµής και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
εξής:
α) το κατά πόσο ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση θα δίνει στον πελάτη περιοδική αξιολόγηση της
καταλληλότητας των βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών
προϊόντων που συστήνονται στον εν λόγω πελάτη, αξιολόγηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 40,
β) όσον αφορά την ενηµέρωση για τα βασιζόµενα σε ασφάλιση
επενδυτικά προϊόντα και τις προτεινόµενες στρατηγικές, κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε τα βασιζόµενα σε ασφάλιση επενδυτικά
προϊόντα ή µε την πρόταση συγκεκριµένων επενδυτικών στρατηγικών,
γ) όσον αφορά την ενηµέρωση για όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις που πρέπει να κοινοποιηθούν, πληροφορίες
σχετικά µε τη διανοµή του βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος, µεταξύ άλλων, σχετικά µε το κόστος των συµβουλευτικών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, το κόστος του
βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος που συνιστάται ή διαφηµίζεται στον πελάτη, και σχετικά µε τον τρόπο µε τον

οποίο µπορεί ο πελάτης να το πληρώσει, περιλαµβάνοντας και
όλες τις πληρωµές προς τρίτους.
Το κόστος και οι επιβαρύνσεις του προηγούµενου εδαφίου
αθροίζονται, ώστε ο πελάτης να κατανοήσει το συνολικό κόστος
που επωµίζεται µέχρι την προβλεπόµενη λήξη της σύµβασης και
την αθροιστική επίπτωσή του στην επένδυση. Αν το ζητήσει ο πελάτης, του χορηγείται επιπλέον αναλυτική καταγραφή του κόστους και των χρεώσεων.
2. Η ενηµέρωση της παραγράφου 1 δίδεται στον πελάτη σε
κατανοητή µορφή, ώστε ο πελάτης να επιλέξει προϊόν και να
αποφασίσει για τη σύναψη της σύµβασης, έχοντας επαρκώς ενηµερωθεί όχι µόνον για τα δικαιώµατα και τις καλύψεις, αλλά και
για τις υποχρεώσεις, τα βάρη και τους κινδύνους που πηγάζουν
για εκείνον από το βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν.
3. Η ενηµέρωση της παραγράφου 1 δίδεται σε τακτική βάση,
ετήσια τουλάχιστον, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορούν να εισπράττουν ή να πληρώνουν αµοιβή ή προµήθεια και να παρέχουν ή να
δέχονται οποιοδήποτε µη χρηµατικό όφελος στο πλαίσιο διανοµής επενδυτικού προϊόντος βασιζόµενου σε ασφάλιση ή παρεπόµενης υπηρεσίας, προς ή από οποιονδήποτε πλην του πελάτη
ή του αντιπροσώπου του, µόνον αν η πληρωµή ή το όφελος:
α) δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας διανοµής,
β) δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή και της ασφαλιστικής επιχείρησης µε το καθήκον τους
να ενεργούν µε έντιµο, αµερόληπτο και επαγγελµατικό τρόπο για
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συµφερόντων του πελάτη.
Άρθρο 40
Δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας
και συµβατότητας του προϊόντος
(Άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 5 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη γνώση και
την προηγούµενη εµπειρία του πελάτη ως επενδυτή σε προϊόν
βασιζόµενο σε ασφάλιση, τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή του,
τη δυνατότητά του να υποστεί ζηµίες, καθώς και για τους επενδυτικούς του στόχους, συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου ανοχής του σε κίνδυνο, ώστε να είναι σε θέση να συστήσουν στον
πελάτη το προϊόν που ταιριάζει µε το επίπεδο ανοχής του πελάτη
στον κίνδυνο, µε τη δυνατότητά του να υποστεί ζηµίες και µε τα
άλλα χαρακτηριστικά του.
Όταν ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή µια ασφαλιστική
επιχείρηση συστήνουν ένα πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 34, στο οποίο περιλαµβάνεται επενδυτικό
προϊόν βασιζόµενο σε ασφάλιση, διασφαλίζουν ότι το συνολικό
πακέτο, και όχι µόνον το βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό
προϊόν, είναι κατάλληλο για τον πελάτη.
2. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνουν κατά την παράγραφο 1, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική
επιχείρηση παρέχουν στον πελάτη, πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος όπου αποτυπώνεται η συµβουλή τους και εξηγείται πώς
αυτή ανταποκρίνεται στις επιλογές, στους στόχους και στα άλλα
χαρακτηριστικά του πελάτη που αναφέρονται στην παράγραφο
1. Η δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος δίδεται µε
έγγραφο ή άλλο σταθερό µέσο και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του παρόντος.
Αν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν παράσχουν τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την πείρα τους, ή αν παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές
πληροφορίες, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική
επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά
πόσον το σκοπούµενο προϊόν είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.
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3. Στην περίπτωση πώλησης από απόσταση επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση µπορούν να παρέχουν τη
δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος µε έγγραφο ή
άλλο σταθερό µέσο αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης, µε
τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο πελάτης συµφώνησε να παραλάβει τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος µετά τη σύναψη της σύµβασης,
β) η δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος παρέχεται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
γ) ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση προσέφεραν προηγουµένως στον πελάτη τη δυνατότητα
να καθυστερήσει τη σύναψη της σύµβασης προκειµένου να παραλάβει πρώτα τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος της εν λόγω σύµβασης, αλλά εκείνος επέλεξε να την
παραλάβει µετά.
4. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση έχουν ενηµερώσει τον πελάτη ότι θα πραγµατοποιούν περιοδική επαναξιολόγηση της καταλληλότητας του επενδυτικού
προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, οφείλουν να επαναλαµβάνουν τη διαδικασία της παραγράφου 1 και να αποστέλλουν
στον πελάτη επικαιροποιηµένη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος.
5. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση δεν εξασφαλίσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τις διατάξεις των άρθρων 9, 10,14
και 17 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2359 της
Επιτροπής της 21ης Σεπτεµβρίου 2017 (ΕΕ L 341), ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να
απέχουν από την παροχή συµβουλής στον πελάτη για το επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση, και να τον ενηµερώσουν ότι, λόγω ελλιπούς εκ µέρους του πληροφόρησης, δεν είναι
σε θέση να εκτιµήσουν κατά πόσον το συγκεκριµένο επενδυτικό
προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση είναι κατάλληλο για αυτόν,
ώστε να του παρέχουν τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλόλητας
προϊόντος.
Αν ο πελάτης, παρόλο που έλαβε την προηγούµενη ενηµέρωση, επιθυµεί να συνάψει τη συγκεκριµένη ασφαλιστική σύµβαση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική
επιχείρηση οφείλουν να αξιολογήσουν, βάσει των πληροφοριών
που έχουν λάβει σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αν το συγκεκριµένο προϊόν είναι συµβατό µε τον πελάτη, και αν δεν είναι συµβατό, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν γι’ αυτό. Στην
περίπτωση διασταυρούµενης πώλησης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν επιπλέον να
εξετάσουν κατά πόσον το συνολικό πακέτο είναι ενδεδειγµένο
για τον συγκεκριµένο πελάτη.
6. Η ενηµέρωση του παρόντος άρθρου γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 33.
7. Η εποπτική αρχή µπορεί µε απόφασή της να παρέχει διευκρινίσεις και να καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τη διαδικασία
και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της
συµβατότητας του προϊόντος, να προβλέπει τον τύπο της παρεχόµενης δήλωσης αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος και
της προειδοποίησης λόγω µη συµβατότητας προϊόντος, και ιδίως
να εξειδικεύει την έκταση, τη µορφή και το περιεχόµενό τους,
και να καθορίζει τις διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των
διατάξεων της ανωτέρω απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 41
Διοικητικές κυρώσεις και συναφείς ρυθµίσεις
(Άρθρο 31 της Οδηγίας)
1. H εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις
για παράβαση των διατάξεων του παρόντος, ενεργώντας είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε άλλες αρχές, ή και κατόπιν αιτήσεως για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε τις
αρµόδιες δικαστικές αρχές. Σε περίπτωση υποθέσεων µε διασυ-
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νοριακό χαρακτήρα, η εποπτική αρχή συνεργάζεται µε τις άλλες
αρµόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων και
των δικαστικών αρχών, αναφορικά µε τις κυρώσεις και τα µέτρα
που επιβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν Μέρος και λαµβάνει
υπόψη τις προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, σύµφωνα µε τη σχετική κείµενη εθνική και ενωσιακή
νοµοθεσία.
2. Αν ο παραβαίνων ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων
είναι νοµικό πρόσωπο, οι κυρώσεις και τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν Μέρος επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και, επιπλέον αυτού, στο ή στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη
δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 19. Σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις και
τα µέτρα µπορεί να επιβληθούν και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που η εποπτική αρχή διαπιστώσει ότι φέρει την ευθύνη
ή και προέβη στην παράβαση.
3. Αν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, οι κυρώσεις και τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν
Μέρος επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και, επιπλέον αυτού,
στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος
Μέρους και της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4364/2016, µέλη
της διοίκησης του νοµικού προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που η εποπτική αρχή διαπιστώσει ότι
φέρει την ευθύνη ή και προέβη στην παράβαση.
Άρθρο 42
Δηµοσιοποίηση κυρώσεων και λοιπών µέτρων
(Άρθρο 32 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή αναρτά στον ιστότοπό της, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα που
επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος, περιλαµβάνοντας
πληροφορίες για το είδος και τη φύση της παράβασης, καθώς
και την ταυτότητα των προσώπων εις βάρος των οποίων επιβλήθηκαν οι κυρώσεις ή τα µέτρα. Αν η δηµοσίευση των στοιχείων
των νοµικών προσώπων ή των προσωπικών δεδοµένων των φυσικών προσώπων είναι δυσανάλογη της παράβασης, αξιολογώντας την εν λόγω δηµοσίευση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ή
αν η εν λόγω δηµοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της
χρηµατοοικονοµικής αγοράς ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η εποπτική αρχή µπορεί να αναβάλει τη δηµοσίευση, να µη δηµοσιεύσει τις κυρώσεις ή να τις δηµοσιεύσει χωρίς
αναφορά στην ταυτότητα των προσώπων.
2. Σε περίπτωση προσβολής των κυρώσεων ή των µέτρων που
επιβάλλονται από την εποπτική αρχή, η δηµοσίευση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει τις πληροφορίες γι’ αυτήν και την έκβασή της, έως και την ακύρωση της κύρωσης ή του µέτρου µε
δικαστική απόφαση.
3. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (Ε.Α.Α.Ε.Σ.) για τις διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα που επιβάλλονται χωρίς να
δηµοσιευτούν, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, αναφέροντας πληροφορίες για την άσκηση σχετικών προσφυγών και την
έκβασή τους.
Άρθρο 43
Παραβάσεις, κυρώσεις και λοιπά µέτρα
(Άρθρο 33 της Οδηγίας)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται:
α) σε πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες διανοµής χωρίς
να είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του άρθρου 19 ή δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική διανοµή κατά παράβαση των όσων
ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και
στο άρθρο 19,
β) στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στους
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στους
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίοι
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χρησιµοποιούν στις υπηρεσίες διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων πρόσωπα που εµπίπτουν στην περίπτωση
α’,
γ) στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, οι
οποίοι έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 προσκοµίζοντας ανακριβή ή ψευδή στοιχεία ή δικαιολογητικά από
εκείνα που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23,
δ) στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις των άρθρων 20 έως και 24,
ε) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις επιχειρηµατικής δεοντολογίας των άρθρων 27 έως και 40 σε σχέση µε τη
διανοµή επενδυτικών προϊόντων βασιζόµενων σε ασφάλιση,
στ) στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις επιχειρηµατικής δεοντολογίας των
άρθρων 27 έως 35 σε σχέση µε ασφαλιστικά προϊόντα, εκτός των
προϊόντων που αναφέρονται στην περίπτωση ε’.
2. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1, η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλλει τουλάχιστον µια από τις εξής κυρώσεις και µέτρα:
α) να δηµοσιοποιήσει την παράβαση στον ιστότοπό της, αναφέροντας το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και κάθε άλλο
πρόσωπο που φέρει την ευθύνη ή προέβη στην παράβαση, καθώς
και τη φύση της παράβασης,
β) να διατάξει το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να παύσει
την παράβαση και να αποφύγει να την επαναλάβει στο µέλλον,
γ) όταν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, να
εκδώσει απόφαση οριστικής διαγραφής του από το Ειδικό Μητρώο του αρµόδιου επιµελητηρίου του άρθρου 19. Η απόφαση
της Εποπτικής αρχής κοινοποιείται αµέσως στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή και στο αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο υποχρεούται
στην υλοποίηση της απόφασης το αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επεβλήθη η
κύρωση της οριστικής διαγραφής, δεν µπορεί να ζητήσει εκ νέου
την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο,
δ) αν ο παραβαίνων διανοµέας είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή µπορεί να αναστείλει ή να παύσει οριστικά την άσκηση
καθηκόντων διοίκησης εκ µέρους του φυσικού προσώπου που
είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών
προϊόντων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19
και την παράγραφο 3 του άρθρου 24,
ε) αν ο παραβαίνων είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή
µπορεί να του επιβάλει τα εξής διοικητικά πρόστιµα:
αα) πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ ή µέχρι και πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
ετήσιου κύκλου εργασιών σύµφωνα µε τους τελευταίους διαθέσιµους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το όργανο διοίκησης.
Αν το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική της
µητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενο- ποιηµένους
λογαριασµούς σύµφωνα µε το ν. 4308/2014
(Α’ 251), ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται µε το συνολικό
ετήσιο κύκλο εργασιών σύµφωνα µε τους τελευταίους διαθέσιµους ενοποιηµένους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το όργανο διοίκησης της τελικής µητρικής επιχείρησης,
ββ) πρόστιµο που ισούται έως και µε το διπλάσιο του ποσού των
κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω
της παράβασης, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός τους.
στ) Αν ο παραβαίνων είναι φυσικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή
µπορεί να του επιβάλλει τα εξής διοικητικά πρόστιµα:
αα) πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι επτακόσιες χιλιάδες
(700.000) ευρώ,
ββ) πρόστιµο έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης,
εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός τους.
3. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων των περιπτώσεων α’ έως
δ’ και στ’της παραγράφου 1, καθώς και σε κάθε περίπτωση παράβασης όσων προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5, στο
άρθρο 19 και στο άρθρο 26, η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει
µία ή περισσότερες από τις εξής κυρώσεις και µέτρα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α) να διατάξει το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να παύσει
την παράβαση και να αποφύγει να την επαναλάβει στο µέλλον,
β) αν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, να εκδώσει απόφαση οριστικής διαγραφής του από το Ειδικό Μητρώο του αρµόδιου επιµελητηρίου του άρθρου 19. Η απόφαση της Εποπτικής
αρχής κοινοποιείται αµέσως στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
διαµεσολαβητή ή στο διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, καθώς
και στο αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο υποχρεούται στην υλοποίηση της απόφασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως όχι
αργότερα από δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Το πρόσωπο σε βάρος
του οποίου επεβλήθη η κύρωση της οριστικής διαγραφής, δεν
µπορεί να ζητήσει εκ νέου την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο,
γ) αν ο παραβαίνων διανοµέας είναι νοµικό πρόσωπο, η Εποπτική αρχή µπορεί να αναστείλει ή να παύσει οριστικά την άσκηση
καθηκόντων διοίκησης εκ µέρους του φυσικού προσώπου που
είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών
προϊόντων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19
και την παράγραφο 3 του άρθρου 24,
δ) αν ο παραβαίνων είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή
µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµατικού ποσού
µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και, σε περίπτωση κατ’
επανάληψη παράβασης, µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,
ε) αν ο παραβαίνων είναι φυσικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή
µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµατικού ποσού
µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και, σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
4. Στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης που παραβαίνει
τις οργανωτικές υποχρεώσεις της από το παρόν Μέρος και ιδίως
από τα άρθρα 5 παράγραφοι 7, 20, 24, 26, 28 παράγραφοι 3 και
4, 30 παράγραφοι 3 έως 5, 35 και 38, η εποπτική αρχή µπορεί να
λάβει, επιπλέον των αναφεροµένων στις παραγράφους 2 και 3,
οποιοδήποτε µέτρο ή κύρωση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4364/2016.
5. Η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που αρνείται τη συνεργασία ή παρακωλύει έρευνα ή έλεγχο που
αυτή διενεργεί σύµφωνα µε το παρόν Μέρος και τις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις.
6. Η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ και, σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε κάθε άλλη παράβαση του
παρόντος, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 ή και σε κάθε άλλη παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας για την ασφαλιστική διανοµή.
7. Τα πρόστιµα που επιβάλλει η εποπτική αρχή αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 44
Αποτελεσµατική εφαρµογή κυρώσεων
και λοιπών µέτρων
(Άρθρο 34 της Οδηγίας)
Κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή
άλλων µέτρων και την επιµέτρηση των διοικητικών προστίµων, η
εποπτική αρχή αξιολογεί τις σχετικές συνθήκες στις οποίες περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθµός ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώπου που
προέβη στην παράβαση,
γ) ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα του πελάτη,
δ) η ζηµία που προκλήθηκε από την παράβαση στον πελάτη ή
σε τρίτους, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός του ύψους
της,
ε) το ύψος του κέρδους που αποκτήθηκε ή της ζηµίας που
αποφεύχθηκε από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον είναι
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δυνατός ο προσδιορισµός τους,
στ) τα µέτρα που έλαβε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την
αποτροπή και µη επανάληψη της παράβασης στο µέλλον, καθώς
και η ανόρθωση της ζηµίας που προκλήθηκε στον πελάτη ή σε
τρίτους,
ζ) η οικονοµική κατάσταση του φυσικού ή νοµικού προσώπου,
όπως προκύπτει είτε από το ετήσιο εισόδηµα του φυσικού προσώπου, είτε από το συνολικό κύκλο εργασιών του νοµικού προσώπου,
η) ο βαθµός συνεργασίας του φυσικού ή νοµικού προσώπου
µε την εποπτική αρχή,
θ) η κατ’ επανάληψη τέλεση παραβάσεων.
Άρθρο 45
Αναφορά παραβάσεων
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή διαθέτει µηχανισµό για τη διευκόλυνση και
την ενθάρρυνση αναφοράς σε αυτήν πιθανών ή πραγµατικών παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος.
2. Ο µηχανισµός της παραγράφου 1 περιλαµβάνει, τουλάχιστον, διαδικασίες για την:
α) παραλαβή των αναφορών της παραγράφου 1 και τη διερεύνησή τους,
β) κατάλληλη προστασία, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων µορφών άνισης µεταχείρισης για τους υπαλλήλους των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων, και, όπου είναι δυνατόν, για άλλα πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των οντοτήτων
αυτών,
γ) προστασία της ταυτότητας τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε την παράβαση, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας, εκτός αν η αποκάλυψη της ταυτότητας απαιτείται
από την κείµενη νοµοθεσία στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας, ή
µεταγενέστερης διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας.
Άρθρο 46
Διαβίβαση πληροφοριών στην Ε.Α.Α.Ε.Σ.
για τις κυρώσεις και τα λοιπά µέτρα
(Άρθρο 36 της Οδηγίας)
Η εποπτική αρχή:
α) ενηµερώνει την Ε.Α.Α.Ε.Σ. για τις διοικητικές κυρώσεις και
τα µέτρα που επιβάλλει και τα οποία δεν δηµοσιεύτηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 42,
β) παρέχει, ετησίως, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα µέτρα που επιβάλλει
σύµφωνα µε το άρθρο 41,
γ) ενηµερώνει την Ε.Α.Α.Ε.Σ. για τις διοικητικές κυρώσεις ή
άλλα µέτρα που δηµοσιοποιεί σύµφωνα µε το παρόν Μέρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ,
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις
1. Καταργούνται:
α) ο ν. 1569/1985 (Α’183),
β) τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 1, η παράγραφος 6 και η παρ. 8 του άρθρου 23 του
ν. 4364/2016,
γ) το π.δ. 190/2006 (Α’196),
δ) η Κ3-8010/8.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
(Β’1600),
ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 4, το άρθρο 6 και το άρθρο 7
της Κ4-155/10.1.1985 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου
(114/16.1.1986 ΤΑΕ-ΕΠΕ),
στ) η 86/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (Β’1109).
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2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 256 του ν.
4364/2016 διαγράφεται η φράση «και ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης».
3. Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 της Κ4155/10.1.1985 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου (114/16.1.1986
ΤΑΕ-ΕΠΕ) διαγράφονται οι λέξεις «υποχρεούνται να» και το άρθρο
1 της απόφασης αυτής αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα
και ασκούν τον κλάδο 10 ασφαλίσεων κατά ζηµιών υποβάλλουν
στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.)
τα στοιχεία που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3, µε σκοπό
την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του κλάδου αυτοκινήτων,
τη στατιστική παρακολούθησή του, τη διασφάλιση της φερεγγυότητας και της ακεραιότητάς του, καθώς και την προστασία
και την ενίσχυση της ασφαλιστικής πίστης µέσω και της πρόληψης και της αποτροπής φαινοµένων ασφαλιστικής εξαπάτησης.
Η Υ.Σ.Α.Ε. αποστέλλει, αµελλητί, οποιοδήποτε στοιχείο της ζητηθεί από την εποπτική αρχή».
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986
(Α’ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη
άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει ίδια
αξίωση κατά του αντασφαλιστή για τις υποχρεώσεις του προς
την ασφαλιστική επιχείρηση που προκύπτουν από την αντασφαλιστική σύµβαση αστικής ευθύνης από χερσαία οχήµατα».
5. Στο άρθρο 19 του ν. 4364/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Η εποπτική αρχή διαθέτει διαδικασία για την υποβολή, την
παραλαβή και τη διαχείριση έγγραφων καταγγελιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 256. Η εποπτική αρχή
είναι αρµόδια να ερευνά τη βασιµότητα των εν λόγω καταγγελιών
και, αφού ασκηθεί από τους ελεγχοµένους το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, µπορεί, στο βαθµό που διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν
Μέρος αντιστοίχως ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει απάντηση στον καταγγέλλοντα επί του
περιεχοµένου της καταγγελίας του».
Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που, κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4, είναι εγγεγραµµένοι στα αρµόδια επιµελητήρια σε περισσότερες από µία κατηγορίες ασφαλιστικής
διαµεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυµβίβαστο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19, υποχρεούνται εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, να δηλώσουν
προς το αρµόδιο επιµελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαµεσολάβησης από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 19, στην οποία επιθυµούν να παραµείνουν εγγεγραµµένοι.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα αρµόδια επιµελητήρια έχουν καθήκον εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, λαµβάνοντας
υπόψη και τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4:
α) να διαγράψουν από το ειδικό µητρώο τους ασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές που δεν συµµορφώθηκαν µε την υποχρέωση
της παραγράφου 1 από όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι,
β) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά, χωρίς άλλη διατύπωση,
στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα της περίπτωσης α’
της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεµένου ασφαλιστικού πράκτορα, του
ασφαλιστικού συµβούλου και του συνδεδεµένου ασφαλιστικού
συµβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, καθώς και τα
πιστωτικά ιδρύµατα, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και τις επι-
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χειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας µηχανογραφικά τη µετονοµασία και ένταξη ανά περίπτωση όλων των προηγουµένων στην
κατηγορία των «ασφαλιστικών πρακτόρων»,
γ) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά, στην κατηγορία των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες των συντονιστών
ασφαλιστικών συµβούλων και των συνδεδεµένων συντονιστών
ασφαλιστικών συµβούλων του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006,
αποτυπώνοντας µηχανογραφικά τη µετονοµασία των τελευταίων
σε συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
δ) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά την κατηγορία των µεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 µε την κατηγορία των µεσιτών
ασφαλίσεων του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, αποτυπώνοντας µηχανογραφικά τη µετονοµασία των τελευταίων σε µεσίτες
ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2, όσοι
έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συµβούλου του
ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 µετά την 1.1.2017 και παραµένουν εγγεγραµµένοι στην κατηγορία αυτή µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετονοµάζονται
και η µετονοµασία αυτή αποτυπώνεται µηχανογραφικά χωρίς άλλη
διατύπωση από τα αρµόδια επιµελητήρια µε τη µεταφορά τους
στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, µόνον αφού συµπληρώσουν δύο (2) έτη από την εγγραφή τους στα µητρώα των
επιµελητηρίων ή και το ειδικό µητρώο. Η κατηγορία του ασφαλιστικού συµβούλου διατηρείται στο ειδικό µητρώο και στο Ενιαίο
Σηµείο Πληροφότησης (Ε.ΣΗ.Π.) µόνον για τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου και µόνον µέχρι το τέλος της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή νέων
προσώπων στην κατηγορία του ασφαλιστικού συµβούλου µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, της περιπτωσης α’ της
παραγράφου 2 και της παραγράφου 3, οι εγγεγραµµένοι στα αρµόδια επιµελητήρια κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Μέρους:
α) στις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεµένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συµβούλου και
του συνδεδεµένου ασφαλιστικού συµβούλου του ν. 1569/1985 και
του π.δ. 190/2006 εξοµοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη
ισχύος του παρόντος Μέρους µε τους ασφαλιστικούς πράκτορες
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, συγχωνεύονται αυτοδικαίως σε µία κατηγορία και ονοµάζονται στο εξής
«ασφαλιστικοί πράκτορες» της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 19,
β) στην κατηγορία «συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων» του
ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, εξοµοιώνονται αυτοδικαίως
από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους µε τους συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και ονοµάζονται στο εξής «συντονιστές
ασφαλιστικών πρακτόρων» της περίπτωσης α’ της παραγράφου
3 του άρθρου 19,
γ) στην κατηγορία «µεσίτες ασφαλίσεων» του ν. 1569/1985 και
του π.δ. 190/2006 εξοµοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη
ισχύος του παρόντος Μέρους µε τους µεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
19 και ονοµάζονται στο εξής «µεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων».
5. Οι βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης και περαίωσης σεµιναρίου
επανεκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος δυνάµει του
ν. 1569/1985 και του π.δ.
190/2006, εξακολουθούν να ισχύουν. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 ισχύει από την 1.1.2020.
6. Τυχόν αξιώσεις υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για
προµήθειες δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 190/2006,
που γεννήθηκαν µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος, δεν θίγονται.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ,
µέχρι την αντικατάστασή τους µε νέες που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20, οι κάτωθι κανονιστικές πράξεις, εκτός
αν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους:
α) η 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρά-
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πεζας της Ελλάδας (Β’1257),
β) η 45/21.11.2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας (Β’3350),
γ) η 46/4.12.2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας (Β’3510).
8. Διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που προέβησαν σε πωλήσεις από τις 30.9.2018 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
Μέρους, οφείλουν να προβούν, µέχρι τις 31.3.2019, σε πρόσθετη
ενηµέρωση των πελατών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων Ε’ και ΣΤ’ του παρόντος Μέρους.
Άρθρο 49
Παράρτηµα
Προσαρτάται στο παρόν Μέρος και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα αυτού το Παράρτηµα XIIΙ.
Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 48.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 12
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), προστίθεται παράγραφος
9, ως εξής:
«9. Σε περίπτωση προσυµφώνου µεταβίβασης ποσοστών εξ
αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύµβασης µε
την οποία αναλαµβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας µε αντιπαροχή, απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας κατά την µεταβίβαση
ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη µεταβιβαστική δικαιοπραξία συµβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από
τον εργολάβο. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 40
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι διαδικασίες είσπραξης για λογαριασµό του Δηµοσίου
των φόρων και λοιπών εσόδων µπορούν να ανατεθούν µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σε ένα ή περισσότερα από τα
κάτωθι πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως ορίζονται στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4537/ 2018 (Α’84) ,
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία να παρέχουν υπηρεσίες
πληρωµών,
δ) ιδρύµατα πληρωµών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4 του άρθρου 4 του ν.4537/2018,
ε) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε την ιδιότητα
της νοµισµατικής αρχής,
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στ) οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων ποσών από τους
προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι αµοιβές των φορέων
είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη από αυτούς.»
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Περί
Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων» (Α’ 90) προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Ειδικά η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων που ανήκει στην αρµοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και διενεργείται κατά τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα, δύναται να ανατεθεί, µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος όπως ορίζονται στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4537/2018 (Α’84) ,
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία να παρέχουν υπηρεσίες
πληρωµών,
δ) ιδρύµατα πληρωµών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.
ε) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε την ιδιότητα
της νοµισµατικής αρχής,
στ) οποιαδήποτε άλλη δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων ποσών από τους
προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι αµοιβές των φορέων
είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη από αυτούς.»
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 54
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στην περίπτωση ια’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν.
4174/2013, µετά τη φράση «φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού», προστίθεται η φράση «ή από εγκεκριµένο και µη δηλωµένο φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό».
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 54Α
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Η παρ. 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται
σε πρόστιµο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας
του ακινήτου ή δικαιώµατος επ’ αυτού, που περιγράφεται σε
συµβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλη πράξη που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο, το οποίο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο
από τριακόσια (300) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια (1.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται.»
Άρθρο 56
Τροποποίηση του Παραρτήµατος
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013, όπως ισχύει,
προστίθεται η φράση «Το προβλεπόµενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
των εισπραττόµενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιµοκά-
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θαρσης νοσηλίων.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4170/2013
1. Μετά το άρθρο 62Α του ν. 4170/2013 (Α’163) προστίθεται
νέο άρθρο 62Β, του οποίου ο τίτλος και οι διατάξεις έχουν ως
εξής:
«Άρθρο 62Β
Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων
και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών
1. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών
ελέγχων να απευθύνει αυτοµατοποιηµένα µαζικά αιτήµατα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62. Ως µαζικά, νοούνται τα
αιτήµατα για στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε πλέον
του ενός ελεγχόµενους από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες και τα οποία τηρούνται από τα ως άνω
αναφερόµενα υπόχρεα πρόσωπα. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες διαβιβάζονται αυτοµατοποιηµένα στην Α.Α.Δ.Ε..
2. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται µαζικά
συνιστούν το «Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο τηρείται σε
ασφαλή υποδοµή (βάση δεδοµένων) που δηµιουργείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.
έως το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος της Φορολογικής
Διοίκησης για τη βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων.
3. Τη συνολική διαχείριση των στοιχείων και πληροφοριών του
Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών έχουν αποκλειστικά οι αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4174/2013,
σε συνδυασµό µε το άρθρο 63 του παρόντος. Τα στοιχεία και οι
πληροφορίες του Αρχείου διαβιβάζονται, κατόπιν εξατοµικευµένου αιτήµατος των ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και επεξεργασίας, µέσω µηχανογραφικής εφαρµογής (Ειδικό
Λογισµικό) της Αρχής, σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους
των ελεγκτικών υπηρεσιών της.
4. Η ασφαλής ανταλλαγή, φύλαξη και διατήρηση των δεδοµένων, διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν.
4389/2016 (Α’ 94).
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 62 εφαρµόζονται και για τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών
Συναλλαγών.
6. Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι
µορφότυποι των αιτούµενων και παραληφθέντων στοιχείων, ο
αλγόριθµος αναζήτησης, η διαδικασία διαβίβασης των αιτηµάτων
και διαµόρφωσης, ταυτοποίησης, καθαρισµού, επεξεργασίας,
αξιοποίησης και χορήγησης των δεδοµένων. Επίσης, καθορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τη συνολική διαχείριση του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών
Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών, για τη διαβίβαση των µαζικών
αιτηµάτων παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα
και την παραλαβή των απαντήσεών τους, για την ανάπτυξη ή επικαιροποίηση του Ειδικού Λογισµικού και τη διάθεση και διαχείριση των στοιχείων µέσω αυτού στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της
Α.Α.Δ.Ε.. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται και οι αρµόδιες
Υπηρεσίες για τη δηµιουργία ή αναθεώρηση των επιχειρησιακών
προδιαγραφών ανάπτυξης του Ειδικού Λογισµικού, καθώς και
κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
7. Οι µορφότυποι των αιτούµενων και παραληφθέντων στοιχείων, ο αλγόριθµος αναζήτησης, η διαδικασία διαβίβασης των
αιτηµάτων και διαµόρφωσης, ταυτοποίησης, καθαρισµού, επεξεργασίας και χορήγησης των δεδοµένων του προηγούµενου
εδαφίου δεν δηµοσιοποιούνται.»
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2. Τα ληφθέντα κατ’ εφαρµογή της µε αριθµ. πρωτ.
4105/10.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΑΔΑ:
79ΟΡΗ-ΩΨΧ) στοιχεία και πληροφορίες, αποτελούν, µετά την
έναρξη ισχύος του άρθρου 62Β, το οποίο προστίθεται µε την
παρ. 1 στο ν. 4170/2013, στοιχεία και πληροφορίες του Αρχείου
Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών.
Άρθρο 58
Τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Στην παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήµατος
III του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2859/2000 (Α’248), όπως
το Παράρτηµα αυτό ισχύει, η φράση «µπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602)» αντικαθίσταται µε την φράση «µπαστούνια ηλεκτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602)».
2. Μετά την παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως το Παράρτηµα αυτό ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 30Α ως εξής:
«30Α. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφοµηχανές µε χαρακτήρες Βraille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), τα οποία προορίζονται για την
εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία όρασης. Ο συντελεστής
φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι
τοις εκατό (6%).»
3. Στην παράγραφο 31 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήµατος
III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως το Παράρτηµα αυτό ισχύει, η φράση
«Βraille note taker, γραφοµηχανές (Δ.Κ. EX 8472)» αντικαθίσταται
µε τη φράση «Βraille note taker (Δ.Κ. EX 8472)».
Άρθρο 59
Τροποποίηση των άρθρων 11, 34 και 67
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
1. Η περίπωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα
εισοδήµατα οποιασδήποτε πηγής,».
2. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων,
το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, προστίθεται στα
εισοδήµατα του γονέα που έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο
ποσό συνολικού εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου
προστίθεται στο εισόδηµα του πατέρα και φορολογείται στο
όνοµά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική
µέριµνα, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα αυτού. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα
µέρη του συµφώνου συµβίωσης.»
3. Στην περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν.
4172/2013 προστίθεται, µετά το τρίτο εδάφιο, τέταρτο εδάφιο
ως εξής:
«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να είναι κατώτερο
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την κάλυψη
ή τον περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις
του άρθρου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα αναγραφόµενα στη
δήλωση χρηµατικά ποσά της παραγράφου αυτής, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31, καθώς και οι δαπάνες
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 που αφορούν
τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατοµικά, ενώ για τα ανήλικα
εξαρτώµενα µέλη τους εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως

εξής:
«4.α) Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποβάλλουν
κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους. Υπόχρεος για την υποβολή
της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της
συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν
στα εισοδήµατα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.
β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας
τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, µε ανέκκλητη δήλωσή
του για κάθε φορολογικό έτος µέχρι την 28η Φεβρουαρίου του
έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσµευτική
ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.
γ) Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 11 για τα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου.
δ) Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν και τα πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν
την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Υπόχρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι το µέρος του συµφώνου συµβίωσης, το οποίο δηλώνεται
ως υπόχρεος και για τα εισοδήµατα του άλλου µέρους.
ε) Στις κοινές δηλώσεις της παραγράφου αυτής οι τυχόν ζηµίες
του εισοδήµατος του ενός συζύγου ή µέρους συµφώνου συµβίωσης, δεν συµψηφίζονται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου ή
του άλλου µέρους συµφώνου συµβίωσης.
στ) Οι σύζυγοι ή τα µέρη συµφώνου συµβίωσης, υποβάλλουν
χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήµατά του,
εφόσον:
αα) Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση ή έχει λυθεί το σύµφωνο
συµβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της
απόδειξης για τη διακοπή της έγγαµης συµβίωσης ή τη λύση του
συµφώνου συµβίωσης φέρει ο φορολογούµενος.
ββ) Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο µέρη συµφώνου συµβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση.
Για τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11.»
6. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και
κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2018 και επόµενων.
Άρθρο 60
Τροποποίηση των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια
1. Η ενότητα Α’ του άρθρου 85 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Υπόχρεοι σε δήλωση
Σε σύσταση δωρεών και γονικών παροχών υπόχρεοι για την
υποβολή της δήλωσης είναι οι συµβαλλόµενοι. Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση οι δικαιούχοι της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 25.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας διάταξης και εξαιρέσεις από αυτήν.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του
Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια η φράση «,
που συντάσσεται σε έντυπο που παρέχεται δωρεάν από την υπηρεσία,» διαγράφεται.
3. Οι παράγραφοι1 και 2 του άρθρου 89 του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια αντικαθίστανται ως εξής:
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«1. Ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου
68.
2. Απαγορεύεται στο συµβολαιογράφο να συντάξει συµβόλαιο
δωρεάς ή γονικής παροχής, αν από την ηµέρα υποβολής της δήλωσης έχει περάσει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών. Σε περιοχές όπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας
Β’ του άρθρου 10, εφαρµόζεται το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, συντάσσεται
συµβόλαιο και µετά την προθεσµία του προηγουµένου εδαφίου,
εφόσον µέχρι τη σύνταξη του συµβολαίου, δεν έχει τροποποιηθεί
το αντικειµενικό σύστηµα στη συγκεκριµένη περιοχή.»
Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Η παράγραφος 5 του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2961/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για την επιβολή των φόρων, που
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, σε
υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2003, έχει παραγραφεί. Στις υποθέσεις αυτές δεν απαιτείται το πιστοποιητικό που προβλέπεται
από τα άρθρα 105 έως και 112. Αντί γι’ αυτό, µπορεί να προσκοµίζεται:
α) για τις κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου
από την οποία να προκύπτει ότι, ο θάνατος του κληρονοµουµένου ή δωρητή αιτία θανάτου επήλθε µέχρι και την 31.12.2003,
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι, δεν συντρέχει
περίπτωση µετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής
υποχρέωσης,
β) για τις δωρεές εν ζωή, γονικές παροχές και προίκες, αντίγραφο του οικείου συµβολαίου που συντάχθηκε µέχρι και την
31η Δεκεµβρίου 2003 ή βεβαίωση του συµβολαιογράφου, που
συνέταξε το συµβόλαιο ότι, τούτο συντάχθηκε µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου 2003 και δεν συντρέχει περίπτωση µετάθεσης του
χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.»
Άρθρο 62
Τροποποίηση των άρθρων 72, 73 και 78
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
1. Η περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 3824 99
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86, 3824 99 92 (εκτός από παρασκευάσµατα κατά της σκουριάς,
που περιέχουν αµίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για βερνίκια και παρόµοια προϊόντα),
3824 99 93, 3824 99 96 (εκτός από παρασκευάσµατα κατά της
σκουριάς, που περιέχουν αµίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για βερνίκια και παρόµοια
προϊόντα), 3826 00 10 και 3826 00 90, εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κινητήρων.»
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 72 του
ν.
2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ενεργειακά προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της
Σ.Ο. 2710 12 έως 2710 19 68, 2710 20 έως 2710 20 39 και 2710
20 90 (µόνο για προϊόντα των οποίων λιγότερο από το ενενήντα
τοις εκατό (90%) κατ' όγκο, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών, αποστάζει σε θερµοκρασία 210° C και τουλάχιστον το
εξήντα πέντε τοις εκατό (65 %) κατ' όγκο ,συµπεριλαµβανοµένων
των απωλειών, αποστάζει σε θερµοκρασία 250° C, σύµφωνα µε
τη µέθοδο ISO 3405 (ισοδύναµη προς τη µέθοδο ASTM D 86).
Εντούτοις, για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της
Σ.Ο. 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 και 2710 20 90 (µόνο για
προϊόντα των οποίων λιγότερο από το ενενήντα τοις εκατό (90
%) κατ' όγκο (συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών) αποστάζει
σε θερµοκρασία 210° C και τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις
εκατό (65 %) κατ' όγκο (συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών)
αποστάζει σε θερµοκρασία 250° C, σύµφωνα µε τη µέθοδο ISO
3405 (ισοδύναµη προς τη µέθοδο ASTM D 86)), οι διατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο και την κυκλοφορία ισχύουν για τη χύµα εµπορική κυκλοφορία.»
3. Η περίπτωση η’ της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της Σ.Ο. 3824 99
86, 3824 99 92 (εκτός από παρασκευάσµατα κατά της σκουριάς,
που περιέχουν αµίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για βερνίκια και παρόµοια προϊόντα),
3824 99 93, 3824 99 96 (εκτός από παρασκευάσµατα κατά της
σκουριάς, που περιέχουν αµίνες ως ενεργά στοιχεία και διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα µείγµατα, για βερνίκια και παρόµοια
προϊόντα), 3826 00 10 και 3826 00 90, εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κινητήρων.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι τίτλοι και κωδικοί αριθµοί της Σ.Ο. που περιλαµβάνονται
στο άρθρο αυτό, αναφέρονται στο κείµενο της Σ.Ο. του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1925 της Επιτροπής, της 12ης
Οκτωβρίου 2017 (ΕL L282/1 της 31.10.2017), που τροποποιεί το
Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (EE L 256/1 της 7.9.1987).»
5. Οι περιπτώσεις α’ έως θ’ του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
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6. Οι περιπτώσεις κδ’έως κστ’του πίνακα της παρ. 1 του άρθου
73 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

7. Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.
2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που υπάγεται
στους κωδικούς της Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46 και 2710 20 11,
2710 20 15 και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως
ηλεκτροµονωτικό υλικό ηλεκτρικών µετασχηµατιστών.
ε) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κωδικών της
Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46 και 2710 20 11, 2710 20 15, καθώς
και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελαφρύ πετρέλαιο
(WHITE SPIRIT) και τα άλλα ελαφρά λάδια των περιπτώσεων ιβ’,
κδ’ και κε’, αντιστοίχως, της παραγράφου 1 του άρθρου 73, που
παραλαµβάνονται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.»
8. Η περίπτωση α’ του πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.
2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

9. Η περίπτωση γ’ του πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.
2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
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10. Η παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 2460/2001 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κωδικών της Σ.Ο. 2710 19 43 και 2710 20 11 της περίπτωσης στ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 73, που χρησιµοποιείται από τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα µηχανήµατα και µηχανολογικό εξοπλισµό και στα
οχήµατα, που σύµφωνα µε τον προορισµό τους χρησιµοποιούνται εκτός δηµοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης
στις δηµόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δηµόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά
ιδρύµατα, επιστρέφεται ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
που ανέρχεται στα εκατόν εικοσιπέντε (125) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 121
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
«4Α. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαµορφώνονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για επιβατικά αυτοκίνητα της
δασµολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας,
που έχουν κοµιστεί ή θα κοµιστούν στη χώρα µας µέχρι και
31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειµένου για
µετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αµέσως προηγούµενου από το ισχύον, ως προς
την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro),
δεν αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 , µε την προϋπόθεση ότι µέχρι και 30.4.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί
γι’ αυτά, οι οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
β) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης που προβλέπονται
από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαµορφώνονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου για επιβατικά αυτοκίνητα της
δασµολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας
που έχουν κοµιστεί ή θα κοµιστούν στη χώρα µας µέχρι και
31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειµένου για
µετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές του ισχύοντος και του αµέσως προηγούµενου,
ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών
ρύπων (Euro) και δεν είναι συµβατικής τεχνολογίας, δεν αυξάνονται κατά διακόσια της εκατό (200%), όπως προβλέπεται από
την περίπτωση β’ της παραγράφου 4, αλλά κατά πενήντα τοις
εκατό (50%), µε την προϋπόθεση ότι, µέχρι και 30.4.2019 θα
έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται
για αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµησης βεβαιώθηκε
από 1.9.2018 µέχρι την έναρξη ισχύος τους.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την εποµένη
της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 64
Τροποποίηση των άρθρων 129 και 137
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
1.α) Η παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 (Α’265) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κοινοτικά οχήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 121,
121α, 122, 123 και 124 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι βάσεις των δασµολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, τα οποία εισέρχονται στο εσωτερικό της
χώρας, δηλώνονται αµέσως στην πλησιέστερη Τελωνειακή

Αρχή.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Όταν τα παραπάνω οχήµατα, µεταφέρονται έµφορτα ή αυτοδύναµα στο εσωτερικό της χώρας, δηλώνονται αµέσως από
το πρόσωπο που πραγµατοποίησε την είσοδο αυτή ή τον ιδιοκτήτη των οχηµάτων ή τον παραλήπτη ή τον νόµιµο αντιπρόσωπό
τους.»
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Κατά τη δήλωση των οχηµάτων της παραγράφου 1 καθορίζεται η αναγκαία προθεσµία για τη µεταφορά των οχηµάτων
στον δηλωθέντα πρώτο ή τελικό τόπο προορισµού.»
δ) Η περίπτωση α’ της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του άρθρου 137
του ν.2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για τη µη υποβολή της δήλωσης της παραγράφου 1 του
άρθρου 129, πρόστιµο οκτακοσίων (800) ευρώ για κάθε όχηµα.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τίθενται σε
ισχύ δύο (2) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 2960/2001
και του άρθρου 1 της Δ. 697/35/1990 απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών
1. Στην παρ. 6 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει,
µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί µε
πλήρη ή µερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης και υπό την
προϋπόθεση ότι, παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα εκ νέου χορήγησης απαλλαγής από το φόρο, για την εκ
νέου υπαγωγή του δικαιούχου στο δικαίωµα, ανεξάρτητα από το
χρονικό σηµείο κατά το οποίο συντελείται η κλοπή, εφόσον η
υποβολή του αιτήµατος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται εντός του εκάστοτε περιοριστικού διαστήµατος,
οφείλεται το αναλογούν για το κλαπέν αυτοκίνητο τέλος ταξινόµησης, ενώ εφόσον η υποβολή του αιτήµατος για την απόκτηση
νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται πέραν του εκάστοτε περιοριστικού διαστήµατος, απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ταξινόµησης.»
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει,
µετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Οι νόµιµοι κληρονόµοι δύναται να αποδεσµεύουν τελωνειακά,
εντός του εκάστοτε ισχύοντος περιοριστικού διαστήµατος, επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί µε απαλλαγή από
το τέλος ταξινόµησης µε βάση τις διατάξεις για τα άτοµα µε αναπηρίες και έχει περιέλθει στην κατοχή τους κατόπιν κληρονοµικής διαδοχής, µέσω µεταβίβασης σε άλλο δικαιούχο της ίδιας
απαλλαγής πρόσωπο χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόµησης και µε νέα εκκίνηση του προβλεπόµενου περιοριστικού διαστήµατος παρακολούθησης της ατέλειας από την ηµεροµηνία
της µεταβίβασης.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της µε αριθµό Δ. 697/ 35/20.3.1990
(B’190) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως έχει προστεθεί µε το άρθρο 65 του
ν. 4370/ 2016 (Α’ 37) και ισχύει,
καθώς και η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, η οποία έχει κυρωθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 1884/1990 (Α’ 81), καταργούνται.
Άρθρο 66
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσµη καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης
αφορά ακύρωση εµπρόθεσµης καταχώρισης και εκ νέου καταχώριση της ίδιας συναλλαγής µε προσθήκη του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου του αγοραστή πετρελαίου θέρµανσης,
κατόπιν αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατος στα µέλη
του Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορια-
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κών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και εντός της ορισθείσας σε αυτό προθεσµίας, δεν οφείλονται τα πρόστιµα που
προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου. Καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου ανακαλούνται, µετά από
σχετική αίτηση του µέλους Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., από την εκδούσα τελωνειακή αρχή και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται.»
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3943/2011
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/2011
(Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη µορφή ή διπλοτύπου αποδεικτικού οίκοθεν
είσπραξης, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν µε ηλεκτρονικό
παράβολο.»
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1676/1986
Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 1676/1986 (Α’ 204) η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα και µετά
την περίπτωση αυτή προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17,
που γίνεται µε µετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται
να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου
22Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.»
Άρθρο 69
Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 11, 12 και 14
του ν. 2969/2001
1. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2969/2001 (Α’281) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής νοείται ως κατεστραµµένος ο άµβικας που, συνεπεία τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ή µακρόχρονης χρήσης, έχει υποστεί φθορά ή βλάβη
που καθιστά αδύνατη τη χρήση του, ως και ο άµβικας που καταστρέφεται µε την άδεια της αρµόδιας τελωνειακής αρχής, διότι
κρίνεται ακατάλληλος για χρήση για λόγους ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. Για την ολική καταστροφή του άµβικα
συντάσσεται πρωτόκολλο ολικής καταστροφής από την αρµόδια
αρχή.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, µπορεί
να χορηγηθεί στους αγροτικούς συνεταιρισµούς δυσπρόσιτων
δηµοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων ορεινών ή νησιωτικών δήµων
της χώρας άδεια κατασκευής και κατοχής ενός (1) άµβικα χωρητικότητας µέχρι 130 λίτρων, εφόσον στην περιοχή αυτή δεν
υπάρχει οργανωµένο οινοποιείο και οι αµπελοκτήµονες της δηµοτικής ή κοινοτικής ενότητας δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν
από τους άµβικες που λειτουργούν µέσα στα όρια αυτών. Ο άµβικας αυτός θα χρησιµοποιείται µόνο για την απόσταξη των στεµφύλων των αµπελοκτηµόνων της δηµοτικής ή κοινοτικής
ενότητας, όπου εδρεύει ο αγροτικός συνεταιρισµός. Μεταβίβαση
του παραπάνω άµβικα επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών, µόνον:
α) σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισµού, οπότε ο άµβικας
µεταβιβάζεται σε άλλο συνεταιρισµό που πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις,
β) σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισµού µετά την εφαρµογή
του ν. 4015/2011 (Α’210), οπότε ο άµβικας µεταβιβάζεται στον
Αγροτικό συνεταιρισµό που προέκυψε από την µετατροπή της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών, σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 19 του νόµου αυτού, µέλος της οποίας ήταν ο συ-
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νεταιρισµός που λύθηκε,
γ) σε περίπτωση συγχώνευσης ή απορρόφησης του συνεταιρισµού από άλλο συνεταιρισµό, οπότε ο άµβικας µεταβιβάζεται,
κατά περίπτωση, στον νέο ή τον απορροφώντα συνεταιρισµό.
Για τις περιπτώσεις β’ και γ’ του προηγούµενου εδαφίου, η µεταβίβαση τελεί υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι, ο µεταβιβαζόµενος άµβικας εξακολουθεί και µετά από τη µεταβίβασή του
να παραµένει εγκατεστηµένος και να λειτουργεί µέσα στα όρια
της ίδιας κοινοτικής ή δηµοτικής, κατά περίπτωση, ενότητας,
σύµφωνα µε τη χορηγηθείσα άδεια βάσει του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου.
Στις περιπτώσεις µεταβίβασης σε άλλο συνεταιρισµό, εκτός
της περίπτωσης που αυτός πληροί τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, ο µεταβιβαζόµενος άµβικας χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για την απόσταξη των στεµφύλων των αµπελοκτηµόνων της δηµοτικής ή της κοινοτικής ενότητας, όπου έδρευε ο αγροτικός συνεταιρισµός στον οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια κατασκευής και
κατοχής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός των ανωτέρω, ο άµβικας καταστρέφεται υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών.»
3. Στο τέλος της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε’ του άρθρου 7
του ν. 2969/2001 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το αρµόδιο Τελωνείο µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή να
ανακαλέσει χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω άδεια απόσταξης είτε
αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρµόδιας Χηµικής Υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του Κράτους, στην περίπτωση που ο µικρός αποσταγµατοποιός (διήµερος) είτε έχει
υποπέσει καθ’ υποτροπή, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 11 του παρόντος, στις παραβάσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11, ως και
του άρθρου 12 είτε έχει υποπέσει σε παραβάσεις που τιµωρούνται µε τις περί λαθρεµπορίας διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265).»
4. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου 8 της
παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 προστίθενται νέα εδάφια
ως εξής:
«Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του εν λόγω προϊόντος διενεργείται αποκλειστικά από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απ’ ευθείας µε λιανική πώληση είτε στις επιχειρήσεις
οµαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση. Η διάθεση
του εν λόγω προϊόντος µε άλλο τρόπο απαγορεύεται.
Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική
πώληση και κατανάλωση προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο στο
κατάστηµά τους αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται
µε ευκρινείς χαρακτήρες, τo ονοµατεπώνυµο του παραγωγού ή
των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το
σχετικό λογιστικό στοιχείο.»
5. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν.
2969/2001 καταργείται.
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 προστίθενται
νέες περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’ ως εξής:
«ιβ) Όποιοι, χωρίς άδεια ή µε άδεια της οποίας η ισχύς έχει
λήξει, αγοράζουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαµβάνουν
από κράτος-µέλος της ΕΕ, πωλούν, κατασκευάζουν, επισκευάζουν ή µεταφέρουν µηχανήµατα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων ή µέρη αυτών,
καθώς και αυτοί που κατέχουν σφραγισµένα µεν αποστακτικά
µηχανήµατα χωρίς όµως να διαθέτουν άδεια κατοχής.
ιγ) Όποιοι παράγουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαµβάνουν από κράτος-µέλος της ΕΕ, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο
αλκοολούχα ποτά τα οποία κρίθηκαν από το Ανώτατο Χηµικό
Συµβούλιο ως µη ασφαλή-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
ιδ) Οι µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι) που παράγουν, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, ως και όποιοι
κατέχουν διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, καθ’ οιανδή-

1776

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποτε τύπο ή τρόπο, προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) το οποίο κρίθηκε από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο ως µη ασφαλές-ακατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση.»
7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ως υποτροπή νοείται, η διάπραξη από τον ίδιο επιτηδευµατία
περισσοτέρων της µιας παραβάσεων του παρόντος νόµου εντός
χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ετών από της βεβαιώσεως της
πρώτης παραβάσεως.»
8. Στο άρθρο 12 του ν. 2969/2001 προστίθενται νέες περιπτώσεις ια’ και ιβ’ ως εξής:
«ια) Όποιοι παράγουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαµβάνουν από κράτος-µέλος της ΕΕ, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο
αλκοολούχα ποτά τα οποία κρίθηκαν από το Ανώτατο Χηµικό
Συµβούλιο ως µη ασφαλή-επιβλαβή για την υγεία.
ιβ) Οι µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι) που παράγουν, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, ως και όποιοι
κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, καθ’ οιανδήποτε τύπο ή τρόπο, προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) το οποίο κρίθηκε από το Ανώτατο Χηµικό
Συµβούλιο ως µη ασφαλές-επιβλαβές για την υγεία.»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2969/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η παράβαση βεβαιώνεται µε πρωτόκολλο παράβασης, το
οποίο συντάσσεται από υπάλληλο της αρµόδιας , κατά περίπτωση, για την επιβολή του προστίµου Τελωνειακής ή Χηµικής
Υπηρεσίας.»
10.α) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 4 αρχίζει τρεις
(3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, των δε λοιπών διατάξεων από τη δηµοσίευσή του.
β) Για τη µεταβίβαση αµβίκων συνεταιρισµών που έχουν λυθεί,
συγχωνευθεί ή απορροφηθεί από άλλο συνεταιρισµό, παρέχεται
προθεσµία ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου για την υποβολή σχετικής αίτησης στο αρµόδιο Τελωνείο.
Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4446/2016
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4446/2016 (Α’240),
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα µε τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60
δήλωση, µε τη συνυποβολή των προβλεπόµενων κατά περίπτωση
παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι, συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους,
εκτός εάν για τα συγκεκριµένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί δηλώσεις µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, έχει εκδοθεί
και χρησιµοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α. της παρ.1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (Α’170). Τυχόν φόροι και τόκοι που
έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.»
Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3054/2002
Η περίπτωση γ’ της παρ. 8α του άρθρου 15 του
ν.
3054/2002 (Α’230), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Στα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά
εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, των κατόχων άδειας Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας και
Διάθεσης Βιοκαυσίµων, εγκαθίστανται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
συστήµατα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου,
µέσω σφράγισης των διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατικής µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε την οποιαδήποτε παρέµβαση κατά τη διακίνηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαι-

τείται και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστηµάτων, το ακριβές
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4389/2016
Μετά την περίπτωση ι’ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
4389/2016 (Α’94) προστίθεται νέα περίπτωση ια’ ως εξής:
«ια) Αποδέχεται δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και δωρεές συνιστάµενες σε παροχή υπηρεσιών, εφόσον προορίζονται για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Αρχής και η
αξία τους εκτιµάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Αρχής συγκροτείται Μητρώο Δωρεών, στο οποίο
εγγράφονται υποχρεωτικά οι εν λόγω δωρεές. Το Μητρώο αυτό
τηρείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013
(Α’185) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αναλόγως εφαρµοζόµενα.»
Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4389/2016
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις οργανικές µονάδες της Α.Α.Δ.Ε. που διακρίνονται για την
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά τους, δύναται να
απονέµονται βραβεία. Οµοίως, βραβεία δύναται να απονέµονται
και στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου
6 του ν. 4410/2016
(Α’ 141).
Με απόφαση του Διοικητή, ορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του Σ.Ε.Κ, οι προϋποθέσεις βράβευσης αυτών, το είδος των βραβείων, και, σε
περίπτωση χρηµατικών βραβείων, ο τρόπος κατανοµής αυτών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.»
Άρθρο 74
Τροποποίηση της παρ. Δ’ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015
Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
13 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 94) µετά τη λέξη «φορολογικών» προστίθενται οι
λέξεις «και τελωνειακών».
Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9
της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
1. Η δεύτερη παράγραφος 6 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94), η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 4486/2017
(Α’115), αναριθµείται σε παράγραφο 7.
2. Μετά από την παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/ 2015 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
µπορεί, για τις ανάγκες εκπαίδευσης συνοδών σκύλων ανιχνευτών των τελωνειακών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., να καθορίζονται
για τους εκπαιδευόµενους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτές αυτών
και τους βοηθούς εκπαιδευτές, ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας
κατ’ έτος και πέραν του ανωτάτου ορίου της παραγράφου 1, για
χρονικό διάστηµα ανάλογο µε τις ανάγκες του εκπαιδευτικού
προγράµµατος και µέχρι διακόσιες (200) ηµέρες συνολικά για
τους εκπαιδευτές, καθώς και για τους βοηθούς εκπαιδευτές, και
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µέχρι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες συνολικά για τους εκπαιδευόµενους συνοδούς.»

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4557/2018

Άρθρο 76
Θέµατα συνεταιριστικών µερίδων των αστικών
συνεταιρισµών του ν. 1667/1986

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4557/2018
(Α’ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών λαµβάνονται
υπόψη οι προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του
ν. 4110/2013
διατάξεις και επιδιώκεται ο συντονισµός των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου µε την Οικονοµική Αστυνοµία, την Ε.Γ.
Σ.Δ.Ο.Ε., τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος του
Υπουργείου Οικονοµικών και την Αρχή.»

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986
(Α’196) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισµό, αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που εισέφερε στην
ονοµαστική της αξία ή στην πραγµατική της αξία, όποια εκ των
δύο είναι µικρότερη, το αργότερο τρεις (3) µήνες από την έγκριση του ισολογισµού της χρήσης µέσα στην οποία γίνεται η
αποχώρηση ή ο αποκλεισµός.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνεταιριστική µερίδα µεταβιβάζεται στην ονοµαστική της
αξία, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για τους πιστωτικούς συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύµατα, κατόπιν έγκρισης
από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή το ν.
4261/2014 (Α’107).»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν.
1667/1986 ,όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν αποκτούν την ιδιότητα
του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που
είχε εισφέρει ο κληρονοµούµενος στην ονοµαστική της αξία ή
στην πραγµατική της αξία, όποια εκ των δύο είναι µικρότερη, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου, του τρίτου και του
τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφόσον
πρόκειται για πιστωτικό συνεταιρισµό που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από
την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 ή το ν.
4261/2014.»
Άρθρο 77
Σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής στην Ειδική
Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε.
1. Στην Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών συνιστάται δωδεκαµελής νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, έργο της οποίας είναι ο καθορισµός του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των
δεσµευµένων και δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του πρώτου άρθρου της κ.υ.α. 24296 οικ./29.3.2018
(Β’1302), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 5 και
32 του ν. 4478/2017 (Α’ 91). Το έργο της επιτροπής συνίσταται ειδικότερα στη σύνταξη:
α) σχεδίου νοµοθετικής ρύθµισης,
β) σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και
γ) σχετικής ανάλυσης συνεπειών ρύθµισης.
2. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται από ένα δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ένα
δικαστικό λειτουργό των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
που υποδεικνύονται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
41 του ν. 1756/1988 (Α’ 35), ένα Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ένα µέλος ΔΕΠ Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (εν ενεργεία ή οµότιµο), έναν εκπρόσωπο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και στελέχη των
Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, που υποδεικνύονται αρµοδίως, µε τους
αναπληρωτές τους. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος των
δικαστικών λειτουργών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, ορίζονται ο αριθµός των στελεχών εκάστου των ανωτέρω Υπουργείων που συµµετέχουν στην επιτροπή, οι υπηρεσίες προέλευσής τους και τα
µέλη της επιτροπής και ανατίθενται καθήκοντα γραµµατέα και
αναπληρωτή γραµµατέα σε υπαλλήλους των Υπουργείων αυτών.

Άρθρο 79
Τροποποίηση του άρθρου 128 του ν. 4549/2018
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4549/2018 (Α’105) προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:
«1Α. Πέραν των θέσεων που µεταφέρονται µε τη διάταξη της
παραγράφου 1, συνιστώνται οι κάτωθι οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού:
α) µία (1) θέση κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
κλάδου Πληροφορικής,
β) δύο (2) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
κλάδου Μηχανικών,
γ) µία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου
Μηχανικών και
δ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
κλάδου Διοικητικού Οικονοµικού.
Οι ως άνω συνιστώµενες θέσεις δύνανται να καλύπτονται,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε µετακίνηση
ή απόσπαση υπαλλήλων που κατέχουν οργανική θέση στο
Υπουργείο Οικονοµικών και τα αντίστοιχα προσόντα διορισµού
σε αυτές. Για την κάλυψη των ως άνω θέσεων, εκδίδεται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία προσδιορίζεται ο ακριβής αριθµός των
θέσεων που θα καλυφθούν, εξειδικεύονται περαιτέρω τα προσόντα διορισµού, προσδιορίζονται τυχόν πρόσθετα απαιτούµενα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή και εργασιακή εµπειρία των
υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων αυτών, ο χρόνος και ο
τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία
αξιολόγησης των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου
του ν. 4411/2016
Μετά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού ένατου του
ν.
4411/2016 (Α’142), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3.Τα αποθέµατα παλαιών ενσήµων ταινιών φορολογίας καπνού, τα οποία δεν διατέθηκαν έως τις 31.1.2017, καταστρέφονται µε έξοδα του Δηµοσίου, εντός ενός (1) έτους από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου, από
επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται σύµφωνα µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
Άρθρο 81
Παραχώρηση δηµοσίων κτηµάτων σε Δήµους
και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
1. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Μακρακώµης του Νοµού Φθιώτιδας η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου
µε ΑΒΚ 2056 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, συνολικού εµβαδού 715,80 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά
και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α στο από Ιούλιο 2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα
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I του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200, που
συντάχθηκε από την πολιτικό µηχανικό Τ.Ε. Αφροδίτη Ρήγα και
θεωρήθηκε από την πολιτικό µηχανικό Τ.Ε. Παταργιά Λίτσα, για
την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήµου
Μακρακώµης.
2. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Μώλου –
Αγίου Κωνσταντίνου του Νοµού Φθιώτιδας η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 2055 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής
του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας
της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, συνολικού εµβαδού 693,52 τετραγωνικών µέτρων, µε τα
συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται µε τα
στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α στο από Σεπτέµβριο 2018 συνηµµένο, ως
Παράρτηµα II του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας
1:200, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό Π.Ε. Ντούβρα
Βασίλειο και θεωρήθηκε από τον Αντιδήµαρχο του τέως Δήµου
Καµένων Βούρλων Καραµανώλη Αθ., για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήµου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.
3. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Οροπεδίου
του Νοµού Λασιθίου, η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ
76 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Λασιθίου της τέως Περιφερειακής
Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Κρήτης, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Λασιθίου, συνολικού εµβαδού 547,47 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό
εµφαίνεται µε τα στοιχεία 1,2,3,4,1 στο από Ιούλιο 2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα III του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα
κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό Μανώλη Παντατωσάκη και θεωρήθηκε από τον ίδιο, για κοινωφελείς
σκοπούς του Δήµου Οροπεδίου.
4. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Αγίου Νικολάου του Νοµού Λασιθίου η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου
µε ΑΒΚ 75 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Λασιθίου της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Κρήτης, νυν
Κτηµατικής Υπηρεσίας Λασιθίου, συνολικού εµβαδού 323,03 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του,
όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-1 στο από
15.6.2018 συνηµµένο, ως Παράρτηµα IV του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:100, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό Ιωάννη Ε. Τσιχλή και θεωρήθηκε από την
αρχιτέκτονα µηχανικό Μαρία Πρατσινάκη, για πολιτιστικές χρήσεις του Δήµου Αγίου Νικολάου.
5. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Νότιας Κυνουρίας του Νοµού Αρκαδίας, η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 65 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της περιοχής τ.
Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Λεωνιδίου, του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Αρκαδίας της τέως Περιφερειακής
Διεύθυνσης
Δηµόσιας
Περιουσίας
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Αρκαδίας, συνολικού εµβαδού 531,62 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό
εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε….Μ,Ν,Ξ,Α στο από Ιούνιο
2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα V του παρόντος, τοπογραφικό
διάγραµµα κλίµακας 1:100, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό Χρήστο Γ. Γεωργίτση και θεωρήθηκε από την τοπογράφο
µηχανικό Μητροπούλου Θεοδώρα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Δήµου Νότιας Κυνουρίας.
6. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Δήµο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης του Νοµού Κορινθίας, η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 17 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του
τέως Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Κορινθίας, της
τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Κορινθίας, συνολικού εµβαδού 600,00 τετραγωνικών
µέτρων, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό
εµφαίνεται µε τα στοιχεία 1,2,3,4,1 στο από Σεπτέµβριο 2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα VI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από τον πολιτικό
µηχανικό Απόστολο Θεοδωρόπουλο και θεωρήθηκε από τον το-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πογράφο µηχανικό Χρόνη Καραγιάννη, για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς του Δήµου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης.
7. Τα Δηµοτικά Συµβούλια των οικείων δήµων αποφασίζουν
την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων των παραγράφων
1 έως 6 και την καταχώριση αυτής στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή
Υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασµα της απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το µεταβιβασθέν ακίνητο
και το δικαίωµα του οικείου δήµου επ’ αυτού, καθώς και όλα τα
άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.
8. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ
6128 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς
Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Σερρών της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης,
νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Σερρών, συνολικού εµβαδού 769,42
τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του,
όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α στο από
Φεβρουάριο 2017 συνηµµένο, ως Παράρτηµα VII του παρόντος,
τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500, που συντάχθηκε από
τον τοπογράφο µηχανικό Δερµεντζή Στέργιο και θεωρήθηκε από
τον πολιτικό µηχανικό Θεοδ. Τασούλα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού Τµήµατος Ηράκλειας Σερρών.
9. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ
268 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Τρικάλων της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής
Υπηρεσίας Τρικάλων, συνολικού εµβαδού 1.191,50 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό
εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α στο από 27.2.1981 συνηµµένο ως Παράρτηµα VIII του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα
κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από την αρχιτέκτονα Α. Μαντνά
και θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Τεχνικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Μ. Δασκαλάκη, για την
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού Τµήµατος
Πύλης.
10. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ
154 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Φωκίδας της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής
Υπηρεσίας Φωκίδας, συνολικού εµβαδού 889,25 τετραγωνικών
µέτρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α στο συνηµµένο, ως
Παράρτηµα IX του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας
1:200, που συντάχθηκε από τον τοπογράφο µηχανικό ΠΕ/Α Νικόλαο Τουρουντζή, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών
του Αστυνοµικού Σταθµού Γραβιάς.
11. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του Δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ
349 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Νοµού Ηλείας, συνολικού εµβαδού 717,15 τετραγωνικών µέτρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α στο από Μάιο 1989
συνηµµένο, ως Παράρτηµα X του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό Τρύφωνα Σεφερλή και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Ηλείας Σωτήρη Στεφανάτο και από τον
Δήµαρχο Κρεστένων Παναγιώτη Αθανασόπουλο, για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού Τµήµατος Κρεστένων.
12. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ
269 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του τέως Αυτοτελούς Γραφείου Tρικάλων της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, νυν Κτηµατικής
Υπηρεσίας Τρικάλων, συνολικού εµβαδού 785,20 τετραγωνικών
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µέτρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο από Ιανουάριο 1985 συνηµµένο, ως Παράρτηµα XI του παρόντος, τοπογραφικό
διάγραµµα κλίµακας 1:50, που συντάχθηκε από τις Αρχιτέκτονες
Μηχανικούς Χαρίκλεια Βεβεκλή-Γιαννούση και Κυριακή Κοτσαµπάση και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.
Τρικάλων Κωνσταντίνο Βήχα, για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών του Αστυνοµικού Τµήµατος Φαρκαδόνας.
13. Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων των παραγράφων 8 έως 12 εκδίδονται αποφάσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι αποφάσεις αυτές, στις οποίες
περιγράφονται τα µεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία των ως
άνω παραγράφων, το δικαίωµα και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ
της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την
καταχώριση της µεταβίβασης ενός εκάστου των ακινήτων αυτών,
στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.
14. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του παρόντος άρθρου ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο
αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, εάν
αυτά δεν χρησιµοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη
ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρούνται.
15. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η
οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο αρµόδιο
Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, ανακαλείται η
παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του παρόντος άρθρου, ιδίως για καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση
του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.
Άρθρο 82
1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Δήµο Σφακίων του
Νοµού Χανίων η κυριότητα µέρους του δηµοσίου ακινήτου µε
ΑΒΚ 383 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της τότε Οικονοµικής
Εφορίας Χανίων, του τέως Αυτοτελούς γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Χανίων, νυν Κτηµατικής Υπηρεσίας Χανίων και συγκεκριµένα η έκταση, συνολικού εµβαδού 19.082,80 τετραγωνικών
µέτρων, µε τα συστατικά και παραρτήµατά της, όπως αυτή εµφαίνεται, ως ΤΜΗΜΑ 1, µε µωβ περίγραµµα και µε τα στοιχεία
Δ, 4, 5…14, 14Α, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20Α, 21, 22, 23, 24, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 195, 197, 200, 202, 204, 206, 208, 209, 211,
213, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 354,
355, 46, 47, 48, 49, 50, Β, Δ στο από Οκτώβριο 2018 συνηµµένο,
ως Παράρτηµα XII του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:5000, που συντάχθηκε από τον πολιτικό µηχανικό του
Δήµου Σφακίων Μαραγκάκη Στυλιανό, και θεωρήθηκε από τον
πολιτικό µηχανικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας Χανίων Πισσαδάκη
Εµµανουήλ, για την κατασκευή και λειτουργία έργου διαχείρισης
λυµάτων και απορριµµάτων του οικισµού της Αγίας Ρουµέλης
του Δήµου Σφακίων και την κατασκευή περιβαλλοντικού πάρκου,
λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής.
2. Τo Δηµοτικό Συµβούλιο του οικείου Δήµου αποφασίζει την
αποδοχή της παραχώρησης του ακινήτου και την καταχώριση
αυτής στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο της αποδοχής της παραχώρησης του ακινήτου. Το απόσπασµα της απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το
µεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωµα του οικείου Δήµου επ'
αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας
νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της
µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.
3. Η παραχώρηση της κυριότητας του ακινήτου του παρόντος
άρθρου ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η
οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο αρµόδιο
Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτό δεν
χρησιµοποιηθεί εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρείται.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η
οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο αρµόδιο
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Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, ανακαλείται η
παραχώρηση της κυριότητας του ακινήτου του παρόντος άρθρου, ιδίως για καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση
του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.
Άρθρο 83
1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3130/2003 (Α’76) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης,
στην περιοχή αναζήτησης του ακινήτου υπάρχει δηµόσιο ακίνητο, το οποίο να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της ενδιαφερόµενης υπηρεσίας, ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής
Υπηρεσίας εκδίδει πράξη παραχώρησης της χρήσης του, για ορισµένο χρόνο, στην υπηρεσία που αιτείται τη στέγαση. Αν σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, στην
περιοχή αναζήτησης του ακινήτου δεν υπάρχει δηµόσιο ακίνητο,
το οποίο να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της ενδιαφερόµενης υπηρεσίας, µε βάση τη γνωµοδότηση αυτή και την έγκριση
της σχετικής πίστωσης, ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας συντάσσει σχέδιο διακήρυξης δηµοπρασίας, το οποίο, συνοδευόµενο από τα πιο πάνω έγγραφα, υποβάλλεται για έγκριση
στον Υπουργό Οικονοµικών.»
2. Μετά το άρθρο 9 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέο άρθρο
9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
1. Συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών Δευτεροβάθµια Επιτροπή Στέγασης, η οποία αποτελείται από:
α) έναν (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο
οποίος προτείνεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) δύο (2) µηχανικούς της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι προτείνονται
από το Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, και
δ) τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται η
προς στέγαση υπηρεσιακή µονάδα µε τον νόµιµο αναπληρωτή
του.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει τον εισηγητή για κάθε θέµα.
Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ασκεί
υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας.
Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή Στέγασης συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιµο µπορεί να διατάσσει
αυτοψία από Μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία, η οποία πρόκειται να στεγαστεί, σε ολόκληρη την
Επικράτεια ή να ορίσει µέλη της για τη διενέργεια αυτής.»
3. Το άρθρο 13 του ν. 3130/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά του πρακτικού καταλληλότητας επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Στέγασης από τους συµµετέχοντες στη δηµοπρασία εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
επίδοση του πρακτικού σε αυτούς, καθώς και από τρίτους που
έχουν έννοµο συµφέρον, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε
(5) εργασίµων ηµερών από την τοιχοκόλλησή του έξω από τα
γραφεία της υπηρεσίας που εξέδωσε τη διακήρυξη. Η ένσταση
υποβάλλεται είτε στον Γραµµατέα της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Στέγασης είτε στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία
την αποστέλλει αµελλητί και πάντως εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών στον Γραµµατέα της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής µαζί µε
πλήρη φάκελο. Η Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογηµένα για την ένσταση εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που αυτή πε-
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ριέρχεται στον Γραµµατέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η ένσταση θεωρείται
απορριφθείσα. Μετά την απόρριψη των ενστάσεων ή την πάροδο
της προθεσµίας υποβολής τους συνεχίζεται η διαδικασία της δηµοπρασίας µε την προφορική δηµοπρασία, εφόσον υπάρξει τέτοια.
2. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων σχετικά µε τη νοµιµότητα
της διακήρυξης της δηµοπρασίας, την παράλειψη ουσιωδών
όρων σ’ αυτήν, τη νοµιµότητα συµµετοχής µειοδότη ή τη νοµιµότητα της διεξαγωγής της προφορικής µειοδοσίας από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της Δευτεροβάθµιας
Επιτροπής του άρθρου 9Α, εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας,
εφόσον αναφέρονται στη διακήρυξη της δηµοπρασίας, την παράλειψη ουσιωδών όρων σ’ αυτήν και τη νοµιµότητα συµµετοχής
µειοδότη ή από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας, εφόσον αναφέρονται στη νοµιµότητα
αυτής. Η ένσταση κατατίθεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει αµελλητί και πάντως
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, µαζί µε πλήρη φάκελο, στον
Γραµµατέα της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Στέγασης, η οποία
αποφασίζει αιτιολογηµένα εντός δέκα (10) ηµερών από την
ηµέρα που η ένσταση περιέρχεται στον Γραµµατέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
3. Σε περίπτωση που η Δευτεροβάθµια Επιτροπή Στέγασης
διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 9Α, η προθεσµία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου για τη λήψη απόφασης επιµηκύνεται κατά είκοσι
(20) ηµέρες.
4. Η µη υποβολή ένστασης δεν καθιστά απαράδεκτη τη δικαστική προσβολή των παραπάνω πράξεων.
5. Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή Στέγασης επιλαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως, µετά από αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας
Περιουσίας, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Σε κάθε περίπτωση που υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία
είτε από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό είτε από τρίτο σχετικά
µε τη νοµιµότητα του προσφεροµένου προς µίσθωση ακινήτου.
β) Σε κάθε περίπτωση που οι πράξεις της διοίκησης, που έχουν
εκδοθεί για την έναρξη και την πρόοδο της διαδικασίας της στέγασης δηµόσιας υπηρεσίας, δεν φέρουν επαρκή αιτιολογία ή φέρουν εσφαλµένη αιτιολογία για τα θέµατα της ύπαρξης ή µη στην
περιοχή αναζήτησης κατάλληλου για την αιτούµενη στέγαση δηµόσιου ακινήτου, ή της συνδροµής των προϋποθέσεων καταλληλότητας στα προσφερόµενα ακίνητα.»
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τις
εκκρεµείς διαδικασίες στέγασης δηµόσιας υπηρεσίας. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενστάσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του ν. 3130/2003, όπως αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 3, αρχίζουν από τη δηµοσίευση του παρόντος Οι προθεσµίες για την εξέταση των ενστάσεων αυτών αρχίζουν από την
εποµένη της συγκρότησης της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Στέγασης.
Άρθρο 84
Ενσωµάτωση του άρθρου 95 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων (ΕΕ L 173/12.6.2014)
1. Μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021:
α) η υποχρέωση εκκαθάρισης που καθορίζεται στο άρθρο 4
του κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 και οι τεχνικές µείωσης του κινδύνου που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11
αυτού δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ6, κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν.
4514/2018 (Α’ 14), που συνάπτονται από µη χρηµατοπιστωτικούς
αντισυµβαλλοµένους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 ή από µη
χρηµατοπιστωτικούς αντισυµβαλλοµένους που αδειοδοτούνται
για πρώτη φορά ως επιχειρήσεις επενδύσεων από τις 3 Ιανουα-
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ρίου 2018 και
β) οι εν λόγω συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ6 δεν θεωρούνται συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων για τους
σκοπούς του ορίου εκκαθάρισης που ορίζεται στο άρθρο 10 του
κανονισµού (ΕΕ) 648/2012. Οι συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ6 που επωφελούνται από το µεταβατικό καθεστώς, το
οποίο ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, υπόκεινται σε όλες τις άλλες
απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 648/2012.
2. Η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, χορηγείται
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ΕΑΚΑΑ) τις συµβάσεις ενεργειακών παραγώγων Γ6 για τις
οποίες χορηγείται εξαίρεση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 20 του π.δ.237/1986
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ.
237/1986 (Α’110), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021.»
Άρθρο 86
1. Από την 1.1.2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραµµα επιδότησης µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών του ιδιωτικού
τοµέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ
αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό
6,66% επί των µεικτών αποδοχών του εργαζοµένου. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, ρυθµίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
2. Για το παραπάνω πρόγραµµα ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται κατ’
έτος µε µεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του
τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 87
Ρυθµίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προµηθειών Υγείας
1. Στο ν. 4472/2017 (Α’ 74) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτωση 1.7 της παραγράφου 1 του άρθρου 23 οι
λέξεις «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), κ.λπ.» διαγράφονται.
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισµών για
προµήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π.,
και µέχρι την υπογραφή των συµβάσεων των διαγωνισµών
αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προµηθεύονται τα ανωτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’
147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει
ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του
ν. 4412/2016. Για τις προµήθειες αυτές οι φορείς δεσµεύονται
από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η
Ε.Κ.Α.Π.Υ..»
γ) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του ν.
4369/2016 (Α’ 33) και το διορισµό του νέου Διοικητικού Συµβουλίου, κατόπιν της 64ΕΣ/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται η θητεία του υφιστάµενου Διοικητικού
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.»
δ) Στο άρθρο 33 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
αα) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν.
4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Ε.Κ.Α.Π.Υ., και σε
κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την 31η Μαΐου 2019, για την
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κάλυψη αναγκών στελέχωσης του νοµικού προσώπου, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων τακτικών υπαλλήλων, µονίµων ή
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από φορείς του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπάσεις του
προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού για
διάρκεια έως δύο (2) έτη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφεται.
γγ) Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθενται παράγραφοι 9 και
10 ως εξής:
«9. Συστήνεται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το
οποίο συγκροτείται βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
30 του ν. 4369/2016. Έως τη συγκρότησή του, τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του νοµικού προσώπου
εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου
Υγείας.
10. Τα µέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στην
Ε.Κ.Α.Π.Υ., δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για πράξεις ή παραλείψεις
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός εάν ενήργησαν µε
δόλο ή βαρεία αµέλεια.»
ε) Στο άρθρο 34 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: αα) Στο
τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εν εξελίξει διαγωνισµοί των Π.Π.Φ.Υ.Υ. των ετών 2011-2013
παρατείνονται µέχρι την υπογραφή των συµβάσεων και µόνον,
εφόσον βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών. Για τους διαγωνισµούς των ετών 20142015 παραµένει σε ισχύ η υπ’ αριθµ. 4525/15.11.2017 (Β’ 4208)
απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
ββ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Μέχρι την ανάληψη των πιστώσεων από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ε.Κ.Α.Π.Υ.», όλες οι δαπάνες αυτού
εξακολουθούν να βαραίνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριµένα τις πιστώσεις του Φ. 1015 ειδικός
φορέας 201.»
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 1 της περιπτωσης γ’ της παρ.
3 του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (Α’148) προστίθενται οι λέξεις
«και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.).»
Άρθρο 88
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του
ν.
3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2019.»
Άρθρο 89
Στο άρθρο 35 του ν. 4531/2018 (Α’ 62) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
δύνανται να παρατείνονται έως και τις 28.6.2019, µε την ίδια διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές
ανάγκες. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται και για τις αποσπάσεις
της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 90
Ανατιµολόγηση φαρµάκων, κλειστοί προϋπολογισµοί και παράταση προθεσµιών
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του
ν.
4213/2013 (Α’ 261) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πλήρης αναθεώρηση τιµών πραγµατοποιείται µία (1) φορά
ανά έτος και ενδιάµεσα γίνονται τιµολογήσεις νέων φαρµάκων.»
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2018.
2. Στο ν. 4472/2017 (Α’ 74) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
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α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 86 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση, ο κατάλογος αναθεωρείται µία (1) φορά
το έτος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο.»
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2018.
β) Στο άρθρο 87 του ν. 4472/2017 προστίθεται παράγραφος
10 ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη
της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. οικ. 3457/2014
απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 64), µπορεί να τίθενται κλειστοί ετήσιοι προϋπολογισµοί φαρµακευτικής δαπάνης στα δηµόσια νοσοκοµεία σε επίπεδο φαρµάκου, δραστικής ουσίας
(ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Οι επιµέρους στόχοι
συνυπολογίζονται στον καθορισµό της υπέρβασης της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης και στον επιµερισµό της υπέρβασης ανά φαρµακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας
κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην
περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’
41).»
3. Στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. Α.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α’ 194) οι λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «30ή Ιουνίου
2019» και οι λέξεις «1η Ιανουάριου 2019» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «1η Ιουλίου 2019».
4.α) Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α’81), οι λέξεις «1.1.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «1.7.2019».
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του
ν.
3329/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.» µετονοµάζονται την 1.7.2019 ως
ακολούθως:».
5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.
3329/2005 (Α’81) η ηµεροµηνία «1.1.2019» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «1.7.2019».
6. Στην παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016, η ηµεροµηνία
«31.12.2018» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30.6.2019».
Άρθρο 91
Ένταξη του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
σε οργανικές µονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
και στελέχωση αυτών µε µόνιµο προσωπικό
1. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού που: α) είτε άµεσα είτε µέσω νοµικών
τους προσώπων συµβλήθηκαν, το έτος 2011, µε την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ),
για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράµµατος Βοήθεια στο
Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν
προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράµµατος,
µε ενεργές συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου
που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, σύµφωνα µε το
άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), δύνανται, µέχρι τις
31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών
Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α’
143) «Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού,
µε τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο
Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε
κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως
συναφείς µε την παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες
και µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998
(A’220). Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών
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Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώµη του οικείου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης
των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός µηνός από την
υποβολή τους, µε πράξη του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν
αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη
των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, δεν
εφαρµόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και
7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και οι περιορισµοί του
άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β’ της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης, εφόσον
έχει διανυθεί χωρίς διακοπή µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωµένων ανασφάλιστων, ΑµεΑ
και οικονοµικά αδύναµων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε
νοµικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθµολογείται µε δεκαεπτά
(17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι ογδόντα
τέσσερις (84) µήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ’ της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εµπειρία του προηγούµενου
εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν
απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισµού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, δεσµεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισµού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισµό τους
και, µέχρι τη συµπλήρωση του διαστήµατος αυτού, δεν αναλαµβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή
των υπηρεσιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν
µετακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
5. Μέχρι τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων
στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
παρέχονται από τους απασχολούµενους µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 153 του ν. 4483/2017. Με τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι συµβάσεις ορισµένου
χρόνου του προηγούµενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και
αζηµίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα αυτών.
6. Εργαζόµενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή νοµικά
πρόσωπα αυτών, κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση,
µεταφέρονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές
µονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρµοδιότητα της παραγράφου 1, εντός µηνός από τη δηµοσίευση της απόφασης
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. Η κατάταξη ή µεταφορά του
προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου
προς διορισµό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Για τη µισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει
τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του
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Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήµους.
Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2019, η ανωτέρω µισθολογική
δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153
του ν. 4483/2017, οι οποίες µεταφέρονται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήµους.
Άρθρο 92
Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
1. Το άρθρο 91 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν.
2960/2001, Α’ 265) και ο τίτλος αυτού, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 91
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που
επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 είναι µηδέν (0) ευρώ.»
2. Το άρθρο 93 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα προϊόντα
του άρθρου 92 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
2. Απαλλάσσονται του Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα του άρθρου 92, όταν
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύµφωνα µε τον
ορισµό του κωδικού Σ.Ο. 22.09.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι,
οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των µονάδων παραγωγής, εµφιάλωσης και εµπορίας των προϊόντων του
άρθρου 92 για φορολογικούς σκοπούς.»
3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από
1.1.2019.
Άρθρο 93
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 92 του παρόντος, παύουν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 (Α’ 152) και του άρθρου 61 του
ν. 4370/2016 (Α’ 37) κατά το µέρος που αφορούν τα προϊόντα
του άρθρου 90 του ν. 2960/2001.
Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 137 του ν. 4537/2018
1. Η παρ. 2 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 (Α’ 84) αναριθµείται σε περίπτωση α’ της παραγράφου 2 και µετά από αυτή
προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
«β. Για τις εκκρεµείς υποθέσεις διενέργειας ελέγχου της τέως
Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί σχετική εντολή
ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων πριν
τη θέση σε ισχύ του π.δ. 142/2017, οι έλεγχοι διενεργούνται από
τις αρµόδιες Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
(ΔΥΕΕ), ύστερα από απόφαση κατανοµής ελέγχων της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων. Οι αρµοδιότητες των ελεγκτών συνίστανται: αα) στη διενέργεια του ελέγχου
σύµφωνα µε τη σχετική εντολή, ββ) στη σύνταξη της έκθεσης και
γγ) στην υποβολή της έκθεσης στον αρµόδιο Εισαγγελέα.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 διαγράφεται η φράση «, µόνο αν
αυτές είναι ολοκληρωµένες ή ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και όχι
αν εκκρεµεί η έκδοση εντολής ελέγχου».
3. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 137
του ν. 4537/2018 προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:
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«Εξαιρούνται από την αξιολόγηση της περίπτωσης αυτής οι
υποθέσεις των οποίων ο έλεγχος εντέλλεται από εισαγγελική
αρχή, για τις οποίες ο έλεγχος αυτός διενεργείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτωση β’της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 95
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
1. Μετά την περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ.
142/2017 (Α’ 181) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Η µέριµνα για την αποτελεσµατική κατανοµή των ελέγχων
στις Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου».
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της
παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 µετά τις λέξεις «αρµοδιότητές τους» προστίθενται τα εξής:
«ή σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Διεύθυνσης για ορθολογικότερη κατανοµή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της
Ε.Σ.ΕΛ.».
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης γ’ της
παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 µετά τις λέξεις «αρµοδιότητά τους» προστίθενται τα εξής:
«ή σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Διεύθυνσης για ορθολογικότερη κατανοµή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της
Ε.Σ.ΕΛ.».
4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης δ’ της
παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 µετά τις λέξεις «αρµοδιότητά τους» προστίθενται τα εξής:
«ή σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Διεύθυνσης για ορθολογικότερη κατανοµή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της
Ε.Σ.ΕΛ.».
5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ.
142/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, δύναται να ασκούνται ελεγκτικές δραστηριότητες και
σε φορείς εκτός της καθ’ ύλην αρµοδιότητάς τους, ύστερα από
την απόφαση κατανοµής ελέγχων της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων.»
6. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 55 του
π.δ.
142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τµήµα A’ Ελέγχων
αα) Ο έλεγχος των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των
φορέων για τους οποίους έχει γίνει κατανοµή από τη Διεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων, ως προς την οικονοµική διαχείριση των φορέων, τη νοµιµότητα και κανονικότητα
των δαπανών, την ταύτιση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων, την
ορθή είσπραξη και εµφάνιση των εσόδων των φορέων, τη διαχείριση της περιουσίας και την εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών, καθώς και την
ορθή λογιστική απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα.
ββ) Η διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων σε
φορείς για τους οποίους έχει γίνει κατανοµή από τη Διεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων, βάσει του προγραµµατισµού της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων.
γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελεσµάτων των
διενεργούµενων ελέγχων και η κοινοποίησή τους προς στους εµπλεκόµενους φορείς, µε συνηµµένα τα σχετικά αποσπάσµατα για
τυχόν απαιτούµενες κοινοποιήσεις από τον φορέα σε πρόσωπα
κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη.
δδ) Η ενηµέρωση των ελεγχόµενων φορέων ότι η προσωρινή
έκθεση καθίσταται οριστική, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις εντός των νόµιµων προθεσµιών.
εε) Η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. επί των εµπρόθεσµα υποβαλλόµενων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των εµπλεκοµένων
στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η προσωρινή έκθεση.
στστ) Η σύνταξη οριστικής έκθεσης και η γνωστοποίηση των
οριστικών αποτελεσµάτων των ελέγχων του Τµήµατος, σύµφωνα
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µε αποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ., στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις και έχουν εξεταστεί αρµοδίως από την Ε.Σ.ΕΛ..
ζζ) Η διαβίβαση αντιγράφου οριστικής έκθεσης: i) στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού και ii) στη Διεύθυνση
Σχεδιασµού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην έκδοση των αποφάσεων Δηµοσιονοµικών Διορθώσεων και καταλογισµών.
ηη) Η συµµετοχή υπαλλήλων της Δ.Υ.Ε.Ε. σε κλιµάκια ελέγχων
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, ανεξαρτήτως
αρµοδιότητας του Υπουργείου ή χωρικής αρµοδιότητας, κατόπιν
εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης ανάλογα µε το είδος του
ελέγχου και µε εντολή του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων.»
7. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Η παρακολούθηση συµµόρφωσης των φορέων για τους
οποίους έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Δ.Υ.Ε.Ε. προς συστάσεις των εκθέσεων οριστικών αποτελεσµάτων.»
8. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 56 του
π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Η διενέργεια ελέγχων σε φορείς που υπάγονται στη χωρική αρµοδιότητά τους ή, ανεξαρτήτως αυτής, αν έχει προηγηθεί
κατανοµή από τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού
Ελέγχων, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της Διεύθυνσης
Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων. Σε περίπτωση διενέργειας του ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρµοδιότητες που αναφέρονται στα Α’ και Β’ Τµήµατα των Δ.Υ.Ε.Ε. Α’ έως Η’ του
άρθρου 55.»
9. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης ε’ του άρθρου 56 του
π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Η διενέργεια ή η συµµετοχή στη διενέργεια ελέγχων σε
φορείς που υπάγονται στη χωρική αρµοδιότητά τους, ή ανεξαρτήτως αυτής αν έχει προηγηθεί κατανοµή από τη Διεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων, σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων. Σε περίπτωση διενέργειας του ελέγχου,
ισχύουν οι ίδιες αρµοδιότητες που αναφέρονται στα Α’ και Β’
Τµήµατα των Α’ έως Η’ Δ.Υ.Ε.Ε. του άρθρου 55.»
10. Μετά την υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης ε’ του άρθρου
56 του π.δ. 142/2017 προστίθεται νέα υποπερίπτωση στστ’ ως
εξής:
«στστ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης
των οικονοµικών µεγεθών του προϋπολογισµού για την επίτευξη
των προβλεπόµενων στόχων (µηνιαίων-τριµηνιαίων-ετήσιων), της
υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εµφάνισης αρνητικών αποκλίσεων από τους στόχους και της εξακρίβωσης των τυχόν δηµοσιονοµικών αιτιών απόκλισης από τους
στόχους, καθώς και η πρόταση σχετικών παρεµβάσεων.»
Άρθρο 96
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του ν. 3492/2006
1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.) Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται από τον προϊστάµενο της Γ.Δ.Δ.Ε. ως Πρόεδρο και τους
Προϊσταµένους: i) της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μεθοδολογίας
και Επιβολής Κυρώσεων, ii) της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού
και Συντονισµού Ελέγχων, iii) µίας εκ των Δηµοσιονοµικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που λειτουργούν σε
επίπεδο Διεύθυνσης και εδρεύουν στο Νοµό Αττικής, καθώς και
από δύο (2) πρόσωπα από το δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα που
διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα ελέγχου δαπανών και συστηµάτων
διαχείρισης ως µέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Σ.ΕΛ. και η γραµµατεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων, και
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλογα µε το θέµα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της Ε.Σ.ΕΛ. είναι
ο, εκ των µελών, καθ’ ύλην αρµόδιος Προϊστάµενος των ανω-
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τέρω Διευθύνσεων, ο οποίος µετέχει στη σύνθεση της επιτροπής. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται από την Ε.Σ.ΕΛ. εκθέσεις
ελέγχου, εισηγητής αυτής είναι ο αρµόδιος προϊστάµενος της
Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο. Ο εισηγητής δεν έχει δικαίωµα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. παρίσταται, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής
Υποστήριξης της Γ.Δ.Δ.Ε.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 υποβάλλεται
στην αρµόδια οργανική µονάδα που διενεργεί τον έλεγχο, η
οποία την ελέγχει ως προς την πληρότητά της, τη θεωρεί και τη
γνωστοποιεί στον ελεγχόµενο φορέα, καθώς και στα πρόσωπα
κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από
την υποβολή της, η οποία µπορεί να παραταθεί µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Προϊσταµένου της Γ.Δ.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που
η αρµόδια οργανική µονάδα είναι επιπέδου Τµήµατος, η έκθεση
ελέγχεται ως προς την πληρότητά της και από τον Προϊστάµενο
της Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας που ανήκει
γεωγραφικά η οργανική µονάδα επιπέδου Τµήµατος. Οι ελεγχόµενοι φορείς, καθώς και τα ανωτέρω πρόσωπα, έχουν δικαίωµα
να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης, εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την παραλαβή αυτής, οι οποίες
εξετάζονται από την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.),
ύστερα από σχετική εισήγηση των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών.
Σε περίπτωση µη υποβολής αντιρρήσεων, η οργανική µονάδα
που έχει διενεργήσει τον έλεγχο ενηµερώνει τον ελεγχόµενο
φορέα ότι η έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και τον καλεί
να υλοποιήσει τις συστάσεις, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τη Διεύθυνση Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και
τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν.
3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επί των συστάσεων των οριστικών εκθέσεων εντός των οριζοµένων σε αυτές προθεσµιών
επιβάλλονται δηµοσιονοµικές διορθώσεις.»
4. Η παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις και εξεταστούν από την
Ε.Σ.ΕΛ., η ελεγκτική οµάδα συντάσσει οριστική έκθεση, στην
οποία ενσωµατώνει την απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ.. Η Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο αποστέλλει την οριστική έκθεση στον ελεγχόµενο φορέα, τον οποίο καλεί να υλοποιήσει τις συστάσεις, καθώς
και στη Διεύθυνση Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού
Ελέγχων. Η εν λόγω Δ.Υ.Ε.Ε. αναλαµβάνει να παρακολουθήσει
τη συµµόρφωση των φορέων και την εκτέλεση των ληφθέντων
µέτρων. Στις περιπτώσεις των Δ.Υ.Ε.Ε. επιπέδου Διεύθυνσης η
παρακολούθηση γίνεται από το Τµήµα Παρακολούθησης Ελέγχων. Αν από τις τελικές εκθέσεις προβλέπονται δηµοσιονοµικές
διορθώσεις ή καταλογισµοί, αυτές επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων.»
Άρθρο 97
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4472/2017
1. Η περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του
ν.
4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσµήτορες και τους Διευθυντές Τοµέων των Α.Σ.Ε.Ι., στους Προέδρους - Πρυτάνεις, Αναπληρωτές Προέδρους ή Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες Σχολών,
Διευθυντές Σχολών, Προϊσταµένους ή Προέδρους Τµηµάτων των
Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν., καθώς και στους Προέδρους Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων και Διευθυντές Σπουδών των Α.Ε.Α., οριζόµενα ως εξής:
i. Πρόεδρος - Πρύτανης Τ.Ε.Ι., διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
ii Πρόεδρος Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου Α.Ε.Α., διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

iii. Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι., διακόσια
δέκα (210) ευρώ.
iν. Κοσµήτορας Α.Σ.Ε.Ι. και Κοσµήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι., διακόσια δέκα (210) ευρώ.
ν. Διευθυντής Σχολής, διακόσια δέκα (210) ευρώ.
vi. Διευθυντής Σπουδών Α.Ε.Α., διακόσια (200) ευρώ.
νii. Διευθυντής Τοµέα Α.Σ.Ε.Ι., εκατόν σαράντα (140) ευρώ.
viii. Προϊστάµενος ή Πρόεδρος Τµήµατος, εκατό (100) ευρώ.»
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 138 του
ν.
4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«γ. Επιµελητής Β’, Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας
και αντίστοιχοι, εβδοµήντα οκτώ τοις εκατό (78%)».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν.
4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«2. Στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που
υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών καταβάλλονται τα επιδόµατα των περιπτώσεων Γ’, Δ’ και Ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 98
Τροποποίηση των άρθρων 77, 78 και 81
του ν. 4446/2016
1. Η παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ΧΕ εκδίδονται µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του
Ο.Π.Σ.Δ.Π., σε δύο (2) αντίτυπα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία παραµένουν στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία
και στα οποία επισυνάπτονται όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά
εκκαθάρισης και εξόφλησης. Σε περίπτωση διενέργειας των προβλεπόµενων ελέγχων για τους οποίους απαιτείται η αποστολή
πρωτότυπων δικαιολογητικών, στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία
παραµένει το αντίγραφο συνοδευόµενο από πλήρη φάκελο αντιγράφων των δικαιολογητικών.»
2. Το άρθρο 78 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Για τα ΧΕ απαιτείται, µετά την πληρωµή της δαπάνης, η
αποστολή κάθε τρεις (3) µήνες, στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου (Υ.Ε.) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστασης, τόσο σε έντυπη όσο και σε
ηλεκτρονική µορφή, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ του προηγούµενου τριµήνου, ο αριθµός, το ποσό
και το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του ΧΕ, ο σχετικός
ΚΑΕ/λογαριασµός και περιγραφή του και ο δευτερεύων διατάκτης προκειµένου για τα Επιτροπικά Εντάλµατα (ΕΕ), µε µια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.
β. Ειδικά για τα ΧΕΠ απαιτείται, µετά την πληρωµή της δαπάνης, η αποστολή κάθε τρεις (3) µήνες στην αρµόδια Υ.Ε. του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, ξεχωριστής κατάστασης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα
εξοφληθέντα ΧΕΠ του προηγούµενου τριµήνου, ο αριθµός, το
ποσό και το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου του ΧΕΠ, ο σχετικός
ΚΑΕ/λογαριασµός και περιγραφή του, καθώς και η ηµεροµηνία
απόδοσης λογαριασµού, µε µια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.
γ. Για τα ΧΕ που εξοφλούνται µέσω της ΕΑΠ, εφαρµόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη
λειτουργία της Αρχής.
2. Ειδικά κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων, µετά τη λήξη των προθεσµιών έκδοσης των σχετικών συµψηφιστικών ΧΕ, απαιτείται η αποστολή στην αρµόδια
Υ.Ε. του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστασης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα
ΧΕ (συµψηφιστικά ή προπληρωµής), η Συλλογική Απόφαση
Έργων (ΣΑΕ), το ενάριθµο έργο και υποέργο, το ποσό ή τα ποσά
των πληρωµών, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασµός και περιγραφή του
και η αιτιολογία έκδοσης µε µία επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.
3. Οι καταστάσεις των προηγούµενων παραγράφων συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται στην αρµόδια υπη-
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ρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρατά το ένα (1) αντίτυπο και επιστρέφει το δεύτερο
στην αποστέλλουσα υπηρεσία αυθηµερόν, µε πράξη επί της κατάστασης που βεβαιώνει την παραλαβή της.
4.α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου, ζητεί από τις οικείες οικονοµικές υπηρεσίες των
ελεγχόµενων φορέων, τα πρωτότυπα ΧΕ, τα ΕΕ και τα συνηµµένα σε αυτά δικαιολογητικά, που αφορούν τις κατά περίπτωση
ελεγχόµενες δαπάνες.
β. Ειδικώς για τα ΧΕΠ, επί των οποίων ο διενεργούµενος από
το Ελεγκτικό Συνέδριο κατασταλτικός έλεγχος αφορά στο σύνολο των εν λόγω δαπανών, τόσο οι πρωτότυποι σχετικοί τίτλοι
πληρωµής όσο και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, αποστέλλονται
στο σύνολό τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνηµµένα στην προβλεπόµενη κατάσταση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4446/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Τα ΕΕ συντάσσονται σε τρία (3) αντίτυπα ειδικού εντύπου,
οµοιόµορφου για όλα τα Υπουργεία, µονογράφονται και υπογράφονται από τα υπηρεσιακά όργανα της παραγράφου 8 του άρθρου 77.
3. Το πρώτο αντίτυπο, που θεωρείται ως πρωτότυπο του ΕΕ,
αποστέλλεται στον δευτερεύοντα διατάκτη, το δεύτερο και τρίτο
παραµένουν στην οικονοµική υπηρεσία του φορέα που τα εκδίδει, για αποστολή στον φορέα που τυχόν διενεργήσει προβλεπόµενους ελέγχους και για το αρχείο της αντίστοιχα. Αν µε την
ίδια εντολή κατανέµονται πιστώσεις σε περισσότερους του ενός
δευτερεύοντες διατάκτες, τα ανωτέρω αντίτυπα συνοδεύονται
από αριθµηµένο διανεµητικό πίνακα.»
Άρθρο 99
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α’
143) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων έτους
2019, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη µείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανοµή», σε επίπεδο φορέα και ειδικού
φορέα. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισµού, οι πιστώσεις κατανέµονται, σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα στην απόφαση
που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2.»
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη και η
υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους (ΓΛΚ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 26.»
3. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, καθώς και του
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του Υπουργού Εσωτερικών, αν πρόκειται για υπαγωγή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντιστοίχως
καθορίζονται οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
ρυθµίσεων του παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής αυτών, καθώς
και οι αναγκαίες τεχνικές ή άλλες λεπτοµέρειες και ιδίως ο τρόπος εισαγωγής από τους διατάκτες των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί κάθε φορέας, η διαδικασία
επεξεργασίας των αιτηµάτων της πληρωµής από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, ο τρόπος εκκαθάρισης της συγκεκριµένης
δαπάνης, η διαδικασία διαβίβασης των ηλεκτρονικών στοιχείων
των δικαιολογητικών και των τίτλων πληρωµής στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) στις προβλεπόµενες περιπτώσεις, ο τρόπος ακύρωσης των δικαιολογητικών στη φυσική τους µορφή, η
διαδικασία άσκησης του προληπτικού ελέγχου και θεώρησης των
ΧΕ από το Ε.Σ., καθώς και λοιπά σχετικά θέµατα.»
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4.α. Μετά το άρθρο 69ΣΤ του ν. 4270/2014 προστίθεται άρθρο
69Ζ, ως εξής:
«Άρθρο 69Ζ
Προθεσµίες αποστολής δικαιολογητικών δηµοσίων
δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης
τίτλου πληρωµής και εξόφλησης αυτών
1.α. Η προθεσµία αποστολής από τον διατάκτη στην αρµόδια
οικονοµική υπηρεσία του φορέα πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών Xρηµατικών
Eνταλµάτων (ΧΕ) για την πληρωµή τους καθορίζεται σε τρεις (3)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή άλλου
ισοδύναµου για την πληρωµή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως
από τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ’του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107).
β. Η προθεσµία για την έκδοση των ΧΕ από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του φορέα για πληρωµή δαπανών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών του
Δηµοσίου καθορίζεται σε είκοσι µία (21) ηµέρες από την ηµεροµηνία περιέλευσης σε αυτή πλήρους φακέλου µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
Τυχόν αντιρρήσεις του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών
του φορέα για την εκτέλεση δαπάνης κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 26 διατυπώνονται εγγράφως εντός πέντε (5) ηµερών από
την περιέλευση των δικαιολογητικών της δαπάνης στην υπηρεσία
του. Επί των ανωτέρω αντιρρήσεων ο διατάκτης υποχρεούται να
απαντήσει εγγράφως εντός τριών (3) ηµερών. Οι ανωτέρω προθεσµίες των πέντε (5) και τριών (3) ηµερών, αντίστοιχα, προσµετρώνται στη συνολική προθεσµία των είκοσι µία (21) ηµερών,
εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί το σχετικό ΧΕ.
γ. Η προθεσµία για την εξόφληση από την αρµόδια υπηρεσία
του φορέα των ΧΕ δαπανών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
των εµπορικών συναλλαγών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
καθορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης
του ΧΕ. Στην ανωτέρω προθεσµία των πέντε (5) ηµερών περιλαµβάνεται η αποστολή αιτήµατος συµψηφισµού εκκαθαρισµένης
και βέβαιης απαίτησης στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, όπου απαιτείται, καθώς και η σχετική απάντηση της Δ.Ο.Υ..
2. Η µη τήρηση των ανωτέρω επιµέρους προθεσµιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρµόδιων οργάνων κατά τις
σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26).»
β. Η περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου ισχύει από
1.1.2019 για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Από
1.1.2019 καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.
4223/2013 (Α’ 287).
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων
είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων µεταξύ µειζόνων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, εντός του
ορίου πιστώσεων του φορέα για κάθε σκέλος (εθνικό - συγχρηµατοδοτούµενο) χωριστά, µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα του.»
Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4514/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς ανέρχεται σε τουλάχιστον είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ. Το
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο διαχειριστή αγοράς, στην οποία διαπραγµατεύονται αποκλειστικά χρηµατοπιστωτικά µέσα των περιπτώσεων 5 έως 7 και 10 έως 11 του Τµήµατος Γ’ του
Παραρτήµατος I του παρόντος που σχετίζονται µε εµπορεύµατα
ενέργειας, ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή δικαιώµατα εκποµπής ρύπων, καθώς και µε λοιπά εµπορεύµατα, ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ. Για
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τη χορήγηση άδειας σύστασης απαιτείται να έχει κατατεθεί προηγουµένως το µετοχικό κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα πού λειτουργεί στην Ελλάδα. Άδεια λειτουργίας
µπορεί να χορηγείται και σε υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες
εφόσον έχουν ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) ή πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ κατά περίπτωση και πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Τα ίδια κεφάλαια του διαχειριστή αγοράς δεν µπορεί να
υπολείπονται του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου καθ’ όλη τη
διάρκεια λειτουργίας του. Οι µετοχές του διαχειριστή αγοράς
είναι ονοµαστικές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να
µεταβάλλεται το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς.»
Άρθρο 101
Τροποποίηση του άρθρου 72
του ν. 4172/2013
Η περιπτωση α’ της παρ. 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
(Α’167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2019.»
Άρθρο 102
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4081/2012
Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α’ 184), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα αναπροσαρµοσµένα ως άνω µισθώµατα δεν επιτρέπεται
να αυξηθούν πριν την 1.1.2020.»
Άρθρο 103
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2399)
Στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) αντικαθίσταται η περiπτωση 110 του εσωτερικού άρθρου 2 ως εξής:
«110) «χρεωστικά µέσα»:
α) για τους σκοπούς των περιπτώσεων ζ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 63: οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων χρεών, µέσα µε τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µία
οφειλή, καθώς και µέσα που παρέχουν δικαιώµατα απόκτησης
χρεωστικών µέσων και
β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του ν. 4261/ 2014 (Α’
107), οι οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων χρεών,
καθώς και µέσα µε τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µία
οφειλή,».
Άρθρο 104
Τροποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2017/2399)
1. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν.
4261/2014 η φράση «των άρθρων 57 ή 58 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται µε τη φράση «των
εσωτερικών άρθρων 57 ή 58 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015».
2. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν.
4261/2014 η φράση «του άρθρου 104 του νόµου ενσωµάτωσης
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται µε τη φράση «του εσωτερικού άρθρου 104 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015».
3. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν.
4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι ακόλουθες απαιτήσεις:
αα) Απαιτήσεις του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρηµατοδότησης µε
σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταµείου Εξυγίανσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 95 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015.
ββ) Απαιτήσεις από επιλέξιµες καταθέσεις φυσικών προσώπων
και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κατά το
τµήµα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης κατά το άρθρο 9 του

ν. 4370/2016 (Α’ 37), όπως και από καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα
ήταν επιλέξιµες αν δεν είχαν γίνει µέσω υποκαταστηµάτων εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν
στην Ένωση.»
4. Στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν.
4261/2014 η φράση «µε την έννοια της περίπτωσης β’ παράγραφος 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης α’ παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 3746/2009» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε την έννοια
των άρθρων 12 και 13 του ν. 4370/2016».
5. Στην περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν.
4261/2014 η φράση «κατά την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «κατά το
άρθρο 9 του ν. 4370/2016».
6. Στην περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν.
4261/2014 η φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
ν.
3746/2009, στις οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται οι καταθέσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις 3, 14, 15 της διάταξης
αυτής» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 12
του ν. 4370/2016, στις οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται οι
καταθέσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση β’ της διάταξης
αυτής».
7. Η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του
ν.
4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Όλες οι απαιτήσεις, που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις ούτε είναι µειωµένης εξασφάλισης κατά την αντίστοιχη σύµβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαιτήσεις από
δάνεια και άλλες πιστωτικές συµβάσεις, από χρεωστικά µέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, από συµβάσεις προµήθειας
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή από παράγωγα. Η παρούσα περίπτωση δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά µέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, οι οποίες
εµπίπτουν στην παράγραφο 1α. Η παρούσα περίπτωση δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχουν
δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για χρεωστικά µέσα, τα οποία
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1α, έκδοσης θυγατρικών του, ή για υβριδικούς τίτλους έκδοσης θυγατρικών του
µε την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’
251), είτε αυτές οι θυγατρικές εδρεύουν στην Ελλάδα είτε στην
αλλοδαπή. Επιπλέον, δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύµατος, όταν αυτές οι απαιτήσεις
απορρέουν από σύµβαση δανείου ή κατάθεσης µε το πιστωτικό
ίδρυµα, διά της οποίας συµβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο
πιστωτικό ίδρυµα το προϊόν της έκδοσης οµολογιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1α, ή υβριδικών τίτλων
από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατάθεσης που δεν εµπίπτει στην
περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτήσεις που
δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εµπίπτουν
στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο ανωτέρω, κατατάσσονται
ως κοινές απαιτήσεις χωρίς προνόµιο µε την έννοια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός εάν οι υποχρεώσεις της θυγατρικής από τα
χρεωστικά µέσα ή τους υβριδικούς τίτλους έκδοσής της, και για
τις οποίες έχει δοθεί εγγύηση ή έχει συναφθεί σύµβαση δανείου
ή κατάθεσης µε την έννοια του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου,
είναι µειωµένης εξασφάλισης στην κατάταξη των υποχρεώσεων
της ίδιας της θυγατρικής. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση οι
απαιτήσεις κατά του πιστωτικού ιδρύµατος που εµπίπτουν στο
τρίτο και το τέταρτο εδάφιο είναι επίσης µειωµένης εξασφάλισης
κατά τον ίδιο τρόπο.»
8. Στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014 προστίθεται παράγραφος
1α ως εξής:
«1.α. Την προνοµιακή κατάταξη της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 δεν έχουν απαιτήσεις από χρεωστικά µέσα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αρχική συµβατική διάρκειά τους είναι τουλάχιστον ένα (1)
έτος,
β) δεν περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα,
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γ) τα σχετικά συµβατικά έγγραφα και, κατά περίπτωση, το ενηµερωτικό δελτίο αναφέρουν ρητώς τη χαµηλότερη σειρά κατάταξης µε την έννοια της παρούσας παραγράφου.
Τα χρεωστικά µέσα δεν θεωρούνται ότι περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα µόνο επειδή έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο που βασίζεται σε ευρέως χρησιµοποιούµενο επιτόκιο αναφοράς ή
επειδή είναι εκφρασµένα σε αλλοδαπό νόµισµα.»
9. Απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόµου και ενέπιπταν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν.
4261/2014, όπως αυτό είχε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην ίδια σειρά και
συντρέχουν µε τις απαιτήσεις που γεννώνται µετά τη θέση του
σε ισχύ και εµπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της
ίδιας περίπτωσης.

λέξη «τετραετία».
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 1539/1985 (Α’ 64)
καταργείται.

Άρθρο 105

Άρθρο 108

Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση, για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, οι προκαταβολές, οι ενδιάµεσες και οι τελικές πληρωµές δικαιούχων, που αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την
πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και στ) την
ειδική ενίσχυση βάµβακος του Κανονισµού 1307/2013, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν
συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές προς οποιονδήποτε οργανισµό
του Δηµοσίου και ασφαλιστικό φορέα, µέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις
εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ως άνω πληρωµές των κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά,
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης.»

Η διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) τροποποιείται ως εξής:
«Το προσωπικό που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του
ν. 1069/1980 και δεν κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, κατατάσσεται,
ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, µε απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Για τη νοµιµότητα της
κατάταξης αρκεί το πραγµατικό γεγονός της απασχόλησης του
εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά την
ηµεροµηνία συγχώνευσης. Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 που επέκτειναν την
εδαφική αρµοδιότητά τους δυνάµει του ν. 3852/2010. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόµενους αυτούς.»

Άρθρο 106

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 και στην παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 1026/1980 (Α’ 48) η λέξη «τριετία» αντικαθίσταται από τη

Άρθρο 107
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016
(Α’ 21), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 49 του
ν. 4508/2017 (Α’ 200), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται
µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2019, δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευµένου ιατρού
Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν µέχρι
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.»

Άρθρο 109
Έναρξη ισχύος
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

1803

1804

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

1805

1806

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

1807

1808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

1809

1810

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αθήνα,............................2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
8. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
10. ΥΓΕΙΑΣ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
17. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
21. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

22. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου
2018, της Τρίτης 23 Οκτωβρίου 2018, της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου 2018, της Πέµπτης 25 Οκτωβρίου 2018, της Παρασκευής
26 Οκτωβρίου 2018 και της Δευτέρας 29 Οκτωβρίου 2018 και
ερωτάται το Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς τα Πρακτικά της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2018, της Τρίτης 23 Οκτωβρίου 2018, της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου 2018, της Πέµπτης 25
Οκτωβρίου 2018, της Παρασκευής 26 Οκτωβρίου 2018 και της
Δευτέρας 29 Οκτωβρίου 2018 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 23.21’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τετάρτη 12 Δεκεµβρίου 2018 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

